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דבר ראש העיר
אנו חיים בעידן שבו איכות חיים ואיכות הסביבה קשורות זו
בזו בקשר בל יינתק .העירייה משפיעה רבות על שני
התחומים החשובים האלה בחייהם של תושבי העיר ,ואנו
רואים בכך אחריות רבה המוטלת על כתפינו.

עיריית חולון מודעת היטב לעובדה שהשירות אשר אנו
מגישים לתושבי העיר הוא גורם מרכזי בקביעת איכות חייהם .אי לכך ,העירייה משקיעה
מאמצים רבים בחיזוק שירותי החינוך והרווחה ,בהרחבה ובהעשרה של פעילויות התרבות,
ובשיפור מתמיד של התשתיות ושל כל השירותים העירוניים.
בשנים האחרונות הוענקו לעיריית חולון פרסים רבים בתחרויות השירות והאיכות השונות,
כאות הוקרה והערכה לתהליכי שיפור השירות שלנו ,שהם יצירתיים ,ראשוניים ,ולא אחת
מהווים דגם לחיקוי עבור רשויות אחרות הצועדות בעקבותינו.
אני שמח להגיש לכם חוברת זו ,אשר מרכזת את מיגוון השירותים שמציעה עיריית חולון.
בהזדמנות זו ברצוני להודות ,בשמי ובשם הנהלת העירייה ,לכל עובדי העירייה על חלקם
בהצלחה .תודה מיוחדת לאגף לפיתוח ולהדרכה אשר שוקד ,בין יתר תפקידיו ,על פיתוח
תרבות השירות בעירייה ועל הטמעתה.
נמשיך ליצור יחד עיר שטוב לחיות בה ,עיר שאיכות החיים מתנוססת על דגלה.
בברכה,

מוטי ששון ראש העיר
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דבר המנכ"ל
בחוברת השירותים מישהו מטפל בך מרוכזים שירותי
העירייה ,שמעניקות כל היחידות בשורה ארוכה של נושאים
ותחומים .אחת למספר שנים אנו מעדכנים את המידע
ומוציאים לאור חוברת חדשה ,בה אנו מציגים את המידע
לתושבים באופן נגיש ובהיר.
חובתנו לשפר את השירות באופן מתמיד ולהעלות את רמת השירותים ואיכותם.
לא בכדי חולון זכתה ב 6-פרסים על שירות מצוין 3 :פרסים של המרכז הישראלי לניהול (בשנים
 )2007 ,2004 ,2003ו 3-פרסים של משרד הפנים (בשנים  .)2015 ,2013 ,1997בנוסף,
בשנת  ,2012אמנת השירות של עיריית חולון צוינה על-ידי מבקר המדינה במחקר מערכתי
"סל שירותים מוניציפליים ברשויות מקומיות":
"אמנת השירות של עיריית חולון ...ראויה להיות מודל לחיקוי לרשויות אחרות".
אנו מקווים כי תמצאו עניין ותועלת במידע שלפניכם.
תודה לעושים במלאכה ,ותודה רבה לכל עובדי העירייה על עבודתם המסורה בשירות תושבי
חולון.

שלכם,

יוסי סילמן,
מנכ"ל העירייה
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מינהל כללי  -אגף שירות והמוקד העירוני
טלפון 03-5011111 :או 106

מהו השירות?
המוקד העירוני משמש כתובת מרכזית לדיווח על מיפגעים ולקבלת מידע בעת שגרה ובעיתות
חירום .המוקד פועל  24שעות ביממה ,מרכז פניות ,ומעביר אותן לטיפול מקצועי של יחידות
העירייה .הנושאים מטופלים על פי לוחות זמנים שנקבעו במסגרת אמנת השירות ועל פי
דחיפותם .ניתן לפנות למוקד העירוני בכל שאלה ובירור הקשורים לעיר חולון .בנוסף ,מפעיל
המוקד את "סיירת מוקד  "106אשר נעה ברחבי העיר ,מקבלת פניות מתושבים ,מאתרת
מיפגעים ומעבירה לטיפול.
בנוסף ,עורך המוקד תשאולים באשר לשביעות רצונם של לקוחות מאופן הטיפול בפניותיהם.
נבדקים נושאים כמו אדיבות ,איכות הטיפול ,זמן הטיפול ועוד.
הדיווחים שלכם והמשוב שאנו מקבלים מכם חשובים ביותר על מנת שנוכל לשמור על רמת
שירות גבוהה ולהשתפר באופן תמידי.

מי זכאי?
כל אזרח במדינה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
המוקד העירוני – טלפון 03-5011111 :או 106

שעות פעילות:
 24שעות ביממה 365 ,יום בשנה

תשלום:
השירות אינו כרוך בתשלום.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
סקר לקוח סמוי העלה שקיימת שביעות רצון מהמענה הטלפוני של המוקד העירוני.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
שיפור השירות לתושב – שקיפות בתהליך הטיפול בפניות ,והגדלת כמות התשאולים לשם
בדיקת סגירת מעגל טיפול בפנייה.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מהו יום הוצאת גזם וגרוטאות ברחוב בו אני גר?
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הממונה על פניות ותלונות הציבור
מהו השירות?
המחלקה משמשת אוזן קשבת לתושב שאינו שבע רצון משירותי העירייה או מהטיפול שקיבל
ביחידה מסוימת או מעובד מסוים .כמו כן מקבלת היחידה הצעות ורעיונות שנועדו לשפר את
איכות החיים בעיר בכלל ואת השירות העירוני בפרט .כל פנייה זוכה לבירור ,למעקב ולטיפול
– עד למתן תשובה סופית .כמו כן ,המחלקה משמשת לקבלת קהל עבור לשכת ראש העיר.

מי זכאי?
כלל תושבי העיר ,נציגי בתים וכיוצא באלו ,מוסדות ממלכתיים ,כמו משרד מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור ,לשכת נשיא המדינה – הממונה על ענייני רווחה ופניות הציבור ועוד.
חשוב לציין ,כי הפנייה למחלקה נעשית בצורה חופשית ,כך שמתקבלות פניות מכל תושבי
הארץ.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•

טיפול בפניות הציבור לראש העיר בהתאם להנחייתו ובפיקוחו.
טיפול בפניות תוך קיום מעקב ,עד לכלל בירור ומענה לתושב.
"דלת פתוחה"  -פגישת תושבים עם ראש העיר :קביעת הפגישה והכנתה תוך תיאום עם
גורמים מקצועיים נוספים ,והמשך טיפול עד לביצוע החלטת ראש העיר.
"מפגש תושבים"  -נפגשים בשכונה עם ראש העיר ועם בכירי העירייה ,ומשוחחים על
התוכניות לגבי השכונה ,משיבים על שאלות ,ומתייחסים לתוכניות הפיתוח באזור.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכתב :המחלקה לפניות הציבור ,עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,מיקוד 5837309
בטלפון03-5027444 :
בפקס03-5027044 :
או באמצעות אתר עיריית חולון ,בכתובת www.holon.muni.il

שעות פעילות:
בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,13:30–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

קיום מפגשי תושבים במספר שכונות בעיר.
עריכת טקס חלוקת מלגות ראש העיר לסטודנטים המשתתפים בפרויקט פר"ח מדי שנה.
קביעת עשרות פגישות "דלת פתוחה" בהשתתפות ראש העיר והפונים.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
להמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא ויעיל עם שאר מחלקות העירייה תוך מתן שירות מלא
ומיטבי לתושבי העיר ולפונים.
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הישג חשוב בשנים האחרונות:
פרט לטיפול השוטף באלפי פניות מדי שנה (למעלה מ 6,000-פניות בשנת  ,)2015מקיים
מנהל המחלקה פגישות עבודה קבועות עם ראש העיר ,בהן הוא מעדכן אותו לגבי הנושאים
העיקריים שעל סדר היום (כפי שמשתקף בפניות).

יעד מרכזי לשנים הבאות:
המשך מתן מענה יסודי תוך עמידה בזמנים שנקבעו באמנת השירות העירונית ,ושדרוג הפן
הטכנולוגי בעבודה כאמצעי לייעול השירות והקשר עם הפונים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

בקשות להגברת אכיפה בתחומים מסוימים (למשל ,אי-ניקוי גללי כלבים);
הודעות על בעיות תברואה שונות ברחבי העיר;
הצעות ייעול שונות לראש העיר ולהנהלת העירייה.

שירות משפטי
מהו השירות?
מתן מענה ,חוות דעת וייעוץ פנימי למועצת העירייה ,לנבחרים שהם בעלי תפקידים בעירייה,
וכן למנהלים ולעובדי העירייה במסגרת תפקידם בעירייה.

מי זכאי?
מועצת העירייה ,נבחרי ציבור אשר מכהנים בתפקידים שונים בעירייה ,מנהלים ועובדי
העירייה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ליווי משפטי של יחידות העירייה בתכנון פרויקטים ובביצועם.
ייצוג העירייה בבתי-המשפט השונים בגין עתירות לבג"ץ ,וכן עתירות ותביעות אזרחיות
ומינהליות אשר מוגשות נגדה.
הגשת עתירות מינהליות ותביעות אזרחיות מטעם העירייה.
ניסוחם של חוקי העזר של עיריית חולון ,וטיפול בהם עד פרסומם ברשומות לשם קבלת
תוקף.
הכנת מכרזים ,הסכמים וחוזים עבור כל יחידות העירייה.
מתן ייעוץ בנושא מכרזים לוועדת המכרזים וליחידות העירייה.
ליווי משפטי לכל ועדות העירייה.
מענה על עררי חנייה אשר מתקבלים מהפיקוח העירוני.
הגשת כתבי אישום פליליים בגין חריגות בנייה ,עבירות רישוי עסקים ,עבירות וטרינריה,
עבירות על חוקי העזר העירוניים ועוד.
ייצוג העירייה בבית-המשפט לעניינים מקומיים.
ריכוז הוועדה המשפטית אשר מחליטה לגבי הגשת תביעות ,שכר טרחת עורך דין,
התקשרויות עם עורכי דין חיצוניים ועוד.
מענה על פניותיהם של גופים שונים ,כגון משרדי ממשלה ,משרד מבקר המדינה ,נציבות
פניות הציבור ועוד.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
השירות המשפטי מעניק שירות פנימי לעובדי העירייה.
כתובת :משרדי השירות המשפטי נמצאים בקומה  6בבניין העירייה.
יש לתאם פגישה מראש בטלפון.03-5027338 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•
•
•

חקיקת חוקי העזר העירוניים ועדכונם :היועץ המשפטי מטפל בחקיקת חוקי עזר שנועדו
לשמור על הסדר הציבורי ברחבי העיר – לרווחת תושביה .חקיקה חדשה ועדכון של חוקי
העזר העירוניים הקיימים כרוכים בהתמחות מיוחדת ,ובהשקעת מאמצים מתמשכים מול
משרדי הממשלה השונים .מתחילת התהליך ועד פרסום החוק ברשומות נחוצה השקעה
רבה לאורך זמן רב מאוד ,ולכן ,כל פרסום של חוק עזר חדש או תיקונו של חוק עזר קיים
הם בבחינת הישג מרשים .חוקי העזר האחרונים שפורסמו הם :חוק עזר לחולון – שטחים
ציבוריים פתוחים; חוק עזר לחולון – שמירת הסדר והניקיון (תיקון סעיפים העוסקים בפינוי
אשפה עסקית).
הכנת יותר מ 800-הסכמים וכ 100-מכרזים בכל שנה ,כמעט ללא פניות להליכים משפטיים
לאחר מכן.
יצירת הליך עבודה סדור וקבוע מול הפיקוח על הבנייה לשם בחינת מקרים בעייתיים
והגשת כתבי אישום בתחום התכנון והבנייה.
שינוי ההתנהלות לגבי קנסות המוטלים מכוחם של חוקי העזר – מ"ברירת קנס" ל"ברירת
משפט" (כלומר ,בניגוד לעבר ,העניין אינו נידון אוטומטית בבית-המשפט ,אלא רק אם
מקבל הקנס מבקש זאת במפורש).

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•
•
•

מתן ייעוץ משפטי לנבחרים ,למנהלים ולעובדי העירייה בכל הקשור למילוי תפקידיהם
בעירייה.
ליווי הליכי תכנון של תוכניות מתאר.
ייצוג העירייה בבתי המשפט.
שמירה על הסדר הציבורי באמצעות אכיפת מכלול החקיקה הכללית וחוקי העזר העירוניים.
ליווי הליכי הסדרת הליכים חוצי-ארגון.
ליווי אגף הרווחה בהסדרת הליכים שהועברו אל העירייה ממשרד הרווחה.
המשך עדכון חוקי העזר.
יצירת מערך של העובדים הרלבנטיים בחידושים משמעותיים.
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מבקר העירייה
מהו השירות?
ביקורת על פעולות העירייה.

מי זכאי?
הנהלת העירייה ומועצת העיר.

השירותים הניתנים:
ביקורת על פעולות העירייה ,האם הן מבוצעות כדין ,בידי האדם המוסמך לבצען ,תוך שמירת
טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון .מדי שנה מכין מבקר העירייה דו"ח ביקורת המוגש
לראש העיר ,לוועדת הביקורת ולמועצת העיר.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
עובדי העירייה יכולים לפנות בטלפון( 03-5027427 :קומה  ,3בניין העירייה) ,ולקבוע פגישה
בנושאים הקשורים לעבודת הביקורת.

אגף הדוברות
מהו השירות?
הבאת המדיניות העירונית ופעולות העירייה לידיעת הציבור ,במטרה לתת מידע שימושי
לתושבי העיר ולמבקרים בחולון ,ולבסס תדמית חיובית של העיר והעירייה באמצעות פרסום
הפעילויות.

הבאת המידע לציבור נעשית בשלוש דרכים עיקריות:
•

•

•

יחסי ציבור (קשרי עיתונות) מול כלי התקשורת המקומית והארצית לצורך פרסום ידיעות
וכתבות חיוביות .לעיתים נעשית העבודה גם מול תקשורת מחו"ל .כל הודעה לעיתונות
אשר נשלחת לכלי התקשורת מועלית גם לאתר העירייה ,תחת הכפתור "הודעות דוברת",
וחלקן מועלות לפורטלון ולדף הפייסבוק העירוני.
פרסום (בתשלום) באמצעים שונים ,כגון מודעות באמצעי תקשורת שונים ,שילוט חוצות
לסוגיו השונים ,שילוט על גבי לוחות המודעות ועוד ,כולל עיצוב והפקה של חומרי הפרסום,
וכן הפקות של דברי דפוס שונים עבור כל מינהלי העירייה ,כולל פיקוח על התוכן ,הניסוח,
ההגהה והעיצוב.
הפקת חומרי הסברה ,כולל איסוף מידע ,כתיבת התכנים ,ההגהה וההפקה ,כגון מפת
העיר ,דו"ח שנתי לתושב ,חוברת הסבר שנתית בנושאי ארנונה ,חוברת מידע שנתית
לקראת רישום למוסדות החינוך וכדומה.

מי זכאי?
ראש העיר וסגניו ,חברי מועצת העיר ,מנכ"לית העירייה ,עובדי העירייה ומנהליה ,עיתונאים
ואנשי תקשורת ,הציבור הרחב .העבודה מתבצעת בהתאם למדיניות העירונית שקובעים
פרנסי העירייה ,ועל-פי צורכי המינהלים העירוניים השונים והחברות-הבנות העירוניות.
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ציבור התושבים זכאי לקבל חומרי הסברה שונים הקשורים בעיר ובעירייה ,אשר נוגעים לחיים
המוניציפליים בחולון.

השירותים הניתנים:
•

•

•

•
•
•
•

ייזום הודעות לעיתונות על הפעילות העירונית ועל כל נושא המקדם את תדמיתם של העיר,
העירייה ופרנסיה ,מתן מענה לשאלות יזומות של כלי התקשורת ,תדרוך טלפוני של
עיתונאים וייזום מסיבות עיתונאים ,תיאום ראיונות עם ראש העיר ,בכירי העירייה ועובדיה
באמצעי תקשורת שונים ,על-פי הצורך ,ותדרוכם לקראת הראיונות.
ניהול כל מערך הפרסום העירוני :מודעות ו/או תשדירים המתפרסמים בעיתונות המודפסת,
האלקטרונית והמשודרת ,באנרים באתרי האינטרנט ,שילוט חוצות לסוגיו השונים,
פלקטים ,הפקות דפוס (הזמנות ,עלונים וכיוצא באלו) ,וניהול קמפיינים גדולים כקטנים,
על-פי הצרכים העירוניים.
כתיבה והפקה של חומרי הסברה מודפסים ודיגיטליים עבור תושבים ואורחים ,כגון דו"ח
לתושב ,מפת העיר ,חוברת הארנונה ,מפת אטרקציות בעברית ובאנגלית ,חוברת תדמית
דו-לשונית על העיר ועוד.
כתיבת נאומים ודברי ברכה ,בעיקר עבור ראש העיר ,כתיבת חוזר מנכ"ל.
ייעוץ לשוני לעובדי העירייה ,וסיוע בניסוח ובהגהות.
ניהול מכלול המידע לציבור בשעת חירום ,הכולל את לשכת הדוברת ,מחלקת ההסברה
(אינטרנט ורשתות חברתיות) והמוקד העירוני.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בית העירייה ,קומה  ,2חדר 244
טלפון03-5027334 ,03-5027341 :
דוא"לnuritb@holon.muni.il :

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00יום ג' בשעות 18:30–16:00 ,13:00–8:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•

שינוי דימויה של העיר חולון בעיני הציבור ,וביסוס מעמדה כ"עיר הילדים" של ישראל
וכמרכז תרבות וחינוך ארצי .ביסוס מעמדו של אזור התעשייה והעסקים חולון כאזור
מתפתח ,והפיכתו לאלטרנטיבה מבוקשת למשרדים ולחברות היי-טק.
ביסוס תדמיתה של עיריית חולון בקרב תושבי ישראל ומקבלי ההחלטות כעירייה מובילה
וחדשנית ,המתנהלת ביעילות ,במקצועיות וביושר ציבורי ,וביסוס תדמיתו של ראש העיר
כמי שעומד בראש רשות חדשנית ומקצועית זו.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
המשך ביסוס מעמדה של העיר חולון כמובילה את נושא העיצוב בישראל על תחומיו השונים,
וכן כמוקד משיכה מבוקש בתחום העסקים ,הכלכלה והנדל"ן.
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מחלקת הסברה ותוכן באינטרנט
מהו השירות?
שיווק והסברה של מדיניות עיריית חולון ,תוכניותיה ,פעילותה ,והשירותים שהיא מציעה –
ברשת האינטרנט – לתועלת לקוחותיה :תושבים ,מבקרים ,בעלי עניין ואחרים ,תוך ניהול
התכנים ועדכון שוטף של המידע המתפרסם באתרי העירייה לסוגיהם ,וקיום קשר ישיר עם
ציבור הגולשים.
קידום הנוכחות של עיריית חולון ברשת האינטרנט ובמנועי החיפוש באמצעות התוכן ,תוך
שיתוף הציבור במידע ,הגברת השקיפות למשתמשים ונוחות הגלישה ,וכן הנגשת שירותים
וייעולם באמצעות הרשת.

השירותים הניתנים:
•
•
•

•
•
•
•

הכנה והפקה של מידע עדכני ומיגוון לתועלת הגולשים.
ניהול תכנים והזנתם באתרי העירייה ובערוצי המדיה השונים.
איסוף ,שיכתוב ,עריכה וכתיבה של תכנים ,תוך קיום קשר רציף עם כל מקורות המידע
בעירייה ומחוצה לה ,לשם הכוונתם בתחום זה ,ובמטרה לסייע לכל יחידות העירייה להביא
את פעילותן לידי ביטוי מיטבי.
ניהול ועדכון שוטף של דפי העירייה במדיה החברתית.
העלאת תכנים לאתרי שיתוף של סרטונים (כגון יוטיוב) ,תמונות (כגון פליקר) ,מצגות (כגון
סליידשר) ,ומידע (כגון ויקיפדיה).
ניהול בלוגים מקצועיים בתחומי הפעילות של העירייה.
הכנה וניסוח של טקסטים לצרכים ספציפיים לשימושם של ראש העירייה ,מנכ"ל העירייה,
ובעלי תפקידים נוספים.

מי זכאי?
•
•
•

תושבים ,מבקרים ,בעלי עניין ,וגולשים אחרים.
בעלי תפקידים בעירייה.
בעלי תפקידים בגופים שותפים ,כגון חברות-בנות ומוסדות תרבות וגופים ציבוריים נוספים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
טלפון03-5027131 :
דוא"לramav@holon.muni.il :
מען למכתבים :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,מיקוד 5837309

שעות הפעילות:
ימים א'–ה' בשעות 16:00–8:00

הישג חשוב בשנים האחרונות:
שינוי מעמדה של חולון ברשת האינטרנט – לצד הרחבה משמעותית ועדכון של התכנים באתר
האינטרנט העירוני הפכה עיריית חולון לאחת הרשויות המקומיות החלוצות בתחום השימוש
במדיה החברתית ובאתרי שיתוף באינטרנט .במסגרת זו הוקם הדף הרשמי של עיריית חולון
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ברשת הפייסבוק ,המאפשר קשר ישיר והדדי עם ציבור הגולשים; נפתח בלוג ראשון למנכ"ל
עירייה; הוקמה קבוצת המאבק ברעש המטוסים ברשת הפייסבוק; נפתחו ערוצים חדשים
באתרים לשיתוף קבצים :חשבון ביו טיוב ,חשבון בפליקר וחשבון בסליידשייר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

העמקת השימוש בערוצי התקשורת האינטרנטיים – רשתות חברתיות ומקצועיות ,בלוגים,
פורומים ועוד – לשם חיזוק הקשר הדו-צדדי עם ציבור הגולשים והרחבתו.
שידרוג טכנולוגי של האתר העירוני על מנת למצות את אפשרויות התפעול והגלישה לטובת
הציבור ,ולהקל על העברת מידע ומתן שירותים מרחוק.

אגף לתכנון אסטרטגי
מהו השירות?
האגף לתכנון אסטרטגי ,מידע ,מחקר והערכה עוסק במספר נושאים מרכזיים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

איסוף ועיבוד נתונים הנוגעים לעיר חולון ולתושביה מתוך מקורות פנימיים וחיצוניים.
פרסום השנתון הסטטיסטי העירוני.
ליווי תהליכי שיתוף ציבור.
ביצוע מחקרים וסקרים במיגוון תחומים.
הערכת פרויקטים ותוכניות בתחום החינוך.
עריכת תחזיות דמוגרפיות ובדיקת מגמות דמוגרפיות.
ייזום ,ליווי ,הכנה וכתיבה של תוכניות-אב.
פרסום מידע עבור דרג מקבלי ההחלטות בנושאים שונים.
הטמעת האסטרטגיה העירונית בעבודת הרשות.
ריכוז וליווי הכנת תוכניות העבודה השנתיות של יחידות העירייה.
ביצוע בקרה שוטפת במהלך השנה על ביצוע תוכניות העבודה.

מי זכאי?
•
•
•

תושבים ,מבקרים ,ובעלי עניין אחרים.
בעלי התפקידים בעירייה.
בעלי תפקידים בגופים שותפים ,כגון חברות-בנות ומוסדות תרבות וגופים ציבוריים נוספים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת האגף :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,חדר מס' 410
טלפון03-5027348 :

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בשעות  ,13:30–8:00יום ג' בשעות 19:00–16:00

תשלום:
בהתאם לשירות המבוקש.

18

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

כתיבת תוכניות עבודה עירוניות בשפה אחידה ,הכוללת הגדרת מטרות ,יעדים ומדדים
להצלחה .במהלך השנה מתבצעת בקרה שוטפת על ביצוע התוכניות.
ליווי והטמעה של תוכניות-אב.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

קשירת תוכניות העבודה לתקציב.
הטמעת תוכנית-האב לילדים ונוער בשיטת הקולקטיב אימפקט.
ליווי תחום ההתחדשות העירונית.

אגף משאבי אנוש
מהו השירות?
מתן שירות לעובד מעת גיוסו עד למועד פרישתו ,בכל הקשור לשכרו ולתנאי עבודתו ,בהתאם
לזכויותיו ולחובותיו על-פי חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים.

מי זכאי?
עובדים ומנהלים המועסקים בעירייה ,עובדי חברות כוח אדם וגמלאי העירייה.

השירותים הניתנים:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

השירות ניתן לכל יחידות העירייה ,לכל העובדים בעירייה ,החל מרגע גיוסם וקליטתם,
וכולל מימוש זכויותיהם לאורך כל תקופת שירותם על-פי דיני העבודה ,חוקת העבודה
לרשויות המקומיות ,הסכמים קיבוציים ,והסכמים מקומיים לעובדים הוותיקים.
גיוס עובדים – האגף מסייע בגיוס כוח אדם מקצועי למיגוון תפקידים ברשות בכפוף לתקנים
פנויים.
השתלמויות עובדים – האגף מטפל בהשתלמויות העובדים ,בהתאם להמלצות הממונים,
בלימודים אקדמיים ,בקורסים ובימי עיון.
משמעת עובדים – האגף עורך בירורים ומטפל במישור המשמעתי בעובדים בהתאם
לפנייה מצד הממונים.
ייצוג העירייה – האגף מייצג את העירייה בוועדות פריטטיות ,בבתי-הדין לעבודה ובבתי-
הדין למשמעת ,וכן בישיבות ובדיונים עם ועד העובדים.
דאגה לרווחת העובד – האגף עוסק בטיפוח העובד ,וכן בטיפול בנושאים אישיים ,ומקיים
אירועים המחזקים את תחושת שייכות העובד לארגון ,תוך התייחסות לחיים הפרטיים
שמחוץ לעבודה.
הסדרת התנאים הסוציאליים לעובדים חדשים ,וביצוע שינויים/עידכונים בקופות עבור
עובדים קיימים.
מילוי טפסי תביעות לביטוח לאומי ,כגון :דמי לידה ,שמירת הריון ,תאונות עבודה.
טיפול בעובדים פורשים – האגף פועל למימוש זכויותיהם של עובדים שפרשו במסגרת
פנסיה תקציבית ,פנסיה צוברת או ביטוח מנהלים ,ו/או תשלומי פיצויים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכל יום ,בשעות העבודה ,ניתן לפנות לרפרנטית משאבי אנוש.
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שעות עבודה :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ,15:30–8:30יום ג' 19:00–16:00 ,13:30–8:00
טלפון03-5027306 ,03-5027305 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•

מיצוב הסטטוס המקצועי של עובדי אגף משאבי אנוש בארגון.
העמקת תודעת השירות בקרב עובדי האגף.
דלת פתוחה לעובדי העירייה עם מנהל אגף משאבי אנוש.
מבזק חודשי לעובדי העירייה הנוגע לזכויות עובדים.
פניות יזומות לעובדים מצד משאבי אנוש בנוגע למימוש זכויות.
הקמת צוות טו"פ (טיפוח ופיתוח) המורכב מעובדים ומנהלים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

הטכנולוגיה לימין עובד משאבי אנוש – המעבר לתוכנת כוח אדם שכר חדשנית.
התאמת הפיתוח הטכנולוגי של מערכת הנוכחות הביומטרית לצורכי הארגון ,לשם הרחבת
השימושים והמענים המקצועיים והניהוליים ,הן ליחידת הנוכחות והן למקבלי החלטות.
העמקת הטיפול ברווחת העובד באמצעות שמירה על קשר אישי עם העובד וקיום אירועים
כלל ארגוניים או על-פי פילוחים לאוכלוסיות שונות בארגון ,שמטרתם יצירת חוויה חיובית
לעובדים וחיזוק הקשר שלהם לעירייה.

אגף לפיתוח ולהדרכה
מהו השירות?
האגף עוסק בתחום פיתוח ארגוני ,פיתוח ותחזוקה של אמנת השירות בכל יחידות העירייה,
בביצוע בדיקות ארגוניות ביחידות העירייה השונות ,ובליווי תהליך כתיבת נהלי העבודה
במטרה לתכנן ,לייעל ולשפר את שירותי העירייה .האגף מכשיר עובדים לתפקידיהם ,ומקיים
הדרכות וקורסים.

מי זכאי?
האגף עובד עם מנכ"ל העירייה ,הסמנכ"לים והמנהלים .שירותי הדרכה ניתנים לכלל ציבור
העובדים בהתאם לצורך ,במסגרת מרכז ההדרכה והפיתוח.

השירותים הניתנים:
•

•
•
•
•

הטמעת אמנת שירות ביחידות העירייה .אמנת השירות מגדירה רמות שירות וסטנדרטים
של יחידות העירייה (בזמן ובאיכות) ,ואת ממשקי העבודה עם המוקד העירוני ,עם היחידה
לפניות הציבור ועם יחידות אחרות .מטרתה היא להפוך את השירות הניתן לתושב לאיכותי
יותר ,תוך הבאתו לידיעת הציבור.
בחינת תהליכי העבודה והמבנה הארגוני של העירייה על יחידותיה השונות והמלצה על
שינויים.
בחינות שיטות עבודה ותהליכי עבודה הנהוגים בעירייה ושיפורם.
ליווי היחידות בכתיבת נהלי עבודה ובעדכון הנהלים באוגדן הנהלים העירוני.
הכנת דו"חות בקרה תקופתיים לגבי אמנת השירות ,וקיום ישיבות סטטוס תקופתיות עם
המנכ"ל ,הסמנכ"לים והמנהלים הרלבנטיים ,לשם מעקב והפקת לקחים.
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•

קיום ימי עיון והשתלמויות עבור קבוצות של מנהלים ועובדים ,על פי צורכי ההדרכה
והדגשים העירוניים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•

משרד :בשעות העבודה ,חדר  ,508מזכירות המחלקה ,טלפון03-5027309 :
מרכז ההדרכה והפיתוח :רמז  ,13חולון (בית אקדמאי).

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

בקרה המבוססת על מדידה של אמנת השירות מסייעת לעירייה וליחידותיה לשפר את
השירות לתושב ,לדוגמה שיפור שירות על-פי התוצאות הנמדדות לשנת  2016לעומת
.2015

•

פותח מנגנון חדשנות עירוני" ,חושבים אחרת" ,שהפך לחלק מהתרבות הארגונית .ברוב
ההשתלמויות ,עובדים מתכננים ומבצעים פרויקטים בנושאים הקשורים בעיקר לשיפור
שירות ושיפור ממשקים ,בליווי ייעוצי וניהולי ,ללא תוספת כוח אדם ותקציב ,ובסיום
ההשתלמות מציגים אותם בהתרגשות להנהלה.

•

הוטמע מדד האיכפתיות בקרב עובדי העירייה ,שבו עובדים פותחים פניות יזומות ,כי שירות
מצוין הוא שירות יוזם ולא רק מגיב לפניות התושב.

•

בוצע סקר עמדות העובדים ב 2013-בקרב כל עובדי העירייה .התוצאות הוטמעו ונקבעו
מטרות לשימור ולשיפור לכל המנהלים ,לרבות פעולות ותוכניות שיש לנקוט כדי לשפר את
התוצאות בסקר הבא .ואכן ,בסקר חוזר שבוצע ב 2015-חל שיפור ,בין היתר ,בתפיסת
המנהיגות של הממונה הישיר ובתחושת הטיפוח של העובד.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

עלייה במספר יחידות העירייה החתומות על אמנת השירות.

•

אמנת השירות מהווה אמצעי לשיפור שירות הניתן לתושבים וכן לשיפור השירות הניתן
לעובדים.

•

פיתוח מנהלים השם דגש בניהול ובטיפוח העובדים.

•

עיריית חולון תהיה שם דבר בתחום היעילות הארגונית ,וכן בתחום שביעות רצון והזדהות
העובדים עם מקום עבודתם ועם חזון העיר.

תייר בעיר חולון
מהו השירות?
מתן סיוע לכל פונה הרוצה לבקר באתרי העיר חולון ,הנחייתו והדרכתו.

מי זכאי?
תושבי העיר ,אורחים מחוץ לעיר המעוניינים לבקר בה ,סטודנטים ,תלמידים ,ומתעניינים
אחרים העוסקים בכתיבה או במחקר על העיר ועל האזור שהיא שוכנת בו.
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השירותים הניתנים:
הצעת מסלולים אפשריים לסיור בעיר (עבור קבוצות מאורגנות קיימת אפשרות לסייר בלוויית
הדרכה בתשלום):
•
•
•

המסלול הקצר (כשעתיים) – גבעת הפילבוקס ,מדיטק ,גני סיפור ,פארק פרס ,מוזיאון
הילדים הישראלי.
המסלול המשולב (כארבע שעות) – גבעת הפילבוקס ,מדיטק ,גני סיפור ,פארק פרס,
מוזיאון הילדים ,דיאלוג בחשיכה ,הזמנה לשקט.
המסלול הארוך (כשמונה שעות) – גבעת הפילבוקס ,גני סיפור ,דרך הביטחון ,מדיטק,
מוזיאון העיצוב ,פארק פרס ,מוזיאון הילדים הישראלי ,גן הקקטוסים ,ביקור בשכונה
השומרונית.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
טלפון03-5027245 :
פקס03-5027000 :
נייד050-8375057 :
דוא"ל ramia@holon.muni.il :או באמצעות אתר האינטרנט העירוני:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx
מען למכתבים :רמי אהרוני ,עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,מיקוד 5837309

שעות הפעילות:
ימים :א'–ה' בשעות 16:00–8:00

אטרקציות בעיר:
מוזיאונים ומבנים ברחבי העיר (יש לתאם מראש ,הכניסה לאתרים
בתשלום):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מוזיאון העיצוב חולון :רח' פנחס אילון  ,8חולון ,טלפון03-5021551 :
מדיטק :מתחם תרבות יוצר ,שד' גולדה מאיר  ,6חולון ,טלפון03-5021555 :
מוזיאון הילדים הישראלי :רח' מפרץ שלמה ,פארק פרס ,חולון ,טלפון03-653006 :
המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס :רח' ויצמן  ,61חולון ,טלפון,03-6521849 :
לתיאום הדרכות – טלפון03-5021551 :
מרכז תיאטרון בובות חולון :רח' רמז  ,13חולון ,טלפון03-6516848 :
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית :רח' האמוראים  ,4חולון ,טלפון03-5569792 :
ימית ספארק המים :רח' מפרץ שלמה  ,66חולון ,טלפון1-700-50-60-60 :
מוזיאון חוסמסה :יד להגנה ,רח' דוד אלעזר  ,53חולון ,טלפון03-5050425 :
מוזיאון מורשת :בבית-ספר שז"ר ,רח' קדושי קהיר  ,18חולון ,טלפון03-5034488 :
בית הרצפלד :ארכיון ומוזיאון לתולדות חולון ,רח' ליאון בלום  ,26חולון,
טלפון03-5050425 :
בית להיות :רח' הגלעד  ,10חולון ,טלפון03-5050085 :
בית דבורה ועמנואל :רח' חנה סנש  ,3חולון ,טלפון03-5047373 :
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גנים ומיצגי חוצות (הכניסה חופשית):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עץ השקמה ,בכניסה הצפונית לעיר
עמדת העץ ,בפינת הרחובות שנקר ומקווה ישראל
גן ערים תאומות ,בכניסה לעיר (כיכר הלוחמים)
גן אשה ,רח' מקווה ישראל בין הבתים  4ו6-
הגן היפני ,שד' ירושלים
גן הקקטוסים ,שד' ירושלים פינת רח' משה שרת (לתיאום הדרכות לקבוצות ,ללא תשלום,
טלפון)03-5027422 :
הגן הקוריאני ,רח' ברקת פינת רח' לבון
שדרת מראה מקום – יובל לישראל ,שד' קוגל
גן הרצל ,רח' חומה ומגדל
חורשת היובל ,רח' משה דיין
פארק חולות ,בדרום-מזרח העיר ,מדרום לרחובות מטולה ודוד אלעזר
גני סיפור ברחבי העיר 46 ,במניין
חי כף ,רח' פרופסור שור  ,30טלפון03-5027422 :
מתחם "לה פארק" בפארק פרס ,שד' ירושלים

אתרים היסטוריים:
•
•
•
•
•
•
•

הפילבוקס וגן אמות המים בפארק הנוער ,אתר הנצחה לחללי הקרב על התל ונופלי חולון
במלחמת העצמאות (תש"ח) ,רח' המצודה ,שכונת תל גיבורים (הכניסה חופשית).
חוסמסה ,מוזיאון "יד להגנה" ,רח' דוד אלעזר  ,53טלפון( 03-5568210 :יש לתאם מראש,
הכניסה בתשלום).
בית הרצפלד ,המוזיאון והארכיון לתולדות חולון ,רח' ליאון בלום  26פינת הרצפלד,
טלפון( 03-5050425 :יש לתאם מראש ,הכניסה בתשלום).
מגדל המים ,רח' אז"ר ( 5הכניסה חופשית ,לא ניתן להיכנס לתוך מגדל המים).
מגדל המים בשכונת מולדת (הכניסה חופשית ,לא ניתן להיכנס לתוך מגדל המים).
דרך הביטחון – ניתן לבקר לאורך הדרך ההיסטורית שהוליכה בימי מלחמת העצמאות את
השיירות אל ירושלים והנגב הנצורים ,רח' רפאל איתן ,המשך ברח' דוד אלעזר דרומה.
מוזיאון הרכב ההיסטורי של "אגד" ,רח' משה דיין ,הכניסה מתחנת הדלק "היובל" .שעות
פתיחה :בימים א'–ה' בשעות  ,12:00–8:00ביום ו' בשעות  .12:00–8:00המוזיאון פתוח
לקבוצות בלבד (יש לתאם מראש בטלפון.)03-9143761 ,03-9142361 :

גלריות (יש לתאם מראש):
•
•
•
•
•

המשכן לאמנות "בית מאירוב" ,רח' הרצפלד  ,31טלפון03-6512244 :
גלריה לעיצוב חנקין ,רח' חנקין  ,109טלפון03-5590021 :
גלריית החווה ,רח' הנחושת פינת רח' המלאכה  ,40טלפון03-559659 :
גלריית תיאטרון חולון ,שד' קוגל  ,11טלפון03-5023000 :
תערוכת חוצות שדרות דב הוז

אתרים נוספים:
•
•
•

השכונה השומרונית – בין הרחובות המלאכה ובן עמרם
"טיפ טף" – המרכז לגיל הרך ,רח' חנקין  ,109טלפון072-2412888 :
תיאטרון חולון – בית יד לבנים ,שד' קוגל  ,11טלפון03-5023000 :
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נופש ופנאי:
•
•
•
•
•

ספארק המים ימית ,ימים א'–ה' בשעות  ,23:00–8:00ימים ו' ושבת בשעות 18:00–8:00
(הכניסה בתשלום) ,טלפון1-700-50-60-60 :
"מתחם לה פארק" ,פארק פרס ,שד' ירושלים
"מרכז עזריאלי חולון" ,רח' הרוקמים  ,26טלפון03-7760700 :
היכל הקרח ,רח' מפרץ שלמה פינת שד' ירושלים (פארק פרס) ,טלפון03-5323000 :
"היכל טוטו חולון" ,שד' ירושלים  ,220טלפון03-9680350 :

מידע רב נוסף על אתרי העיר ניתן למצוא באתר העירייה  www.holon.muni.ilתחת הכפתור
"מבקרים העיר – תייר בעיר".

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

•
•
•

בשנים האחרונות פורסמו הספרים הבאים" :להפוך חול לזהב" – אלבום חולון (,)2007
"רחובות מספרים  ,"2010המדיטק ( ,)2009ו"גני סיפור" (מהדורה שנייה.)2016 ,
הופקו ארבע חוברות קומיקס היסטוריות" :מחולות לקומיקס" (" ,)2010חולון – ימים קשים
בתש"ח" (" ,(2013ילד החולות" (" ,)2014חופית ואלון בדרך למשי שאבדה בחולון"
( ,)2016אשר מתארים את התפתחות העיר בעבר ובהווה.
הופקו מפת אטרקציות בעברית ובאנגלית ,מפת עיר חדשה ( ,)2016והחוברת "מחולות
לחולון" בעברית ואנגלית.
הוצב שילוט שימור אתרים בשכונת "אגרובנק".
הושלמה והוכרזה תוכנית שימור אתרים הכוללת  18אתרי שימור ברחבי העיר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

הרחבת תוכנית השימור העירונית ומיצובה בתודעה המקומית.
הצבת שילוט היסטורי בשכונות ובמבנים הפזורים ברחבי העיר.
כתיבת הספר "אתרים וסיורים בחולון".
כתיבת תוכנית-אב לפיתוח התיירות בעיר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•

מתי הוקמה העיר?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
ההתיישבות באזור הנקרא כיום חולון החלה כבר ב ,1929-עם הקמת בתי שכונת גרין .הבתים
ננטשו בשל המאורעות באותה שנה ,והתושבים חזרו אליהם ב .1931-ב 1934-הוקמה במזרח
האזור שכונת מולדת .בקיץ  1935הגיעו ראשוני המתיישבים לשכונת אגרובנק.
ב 27.2.1936-הונחה אבן הפינה לשכונת קריית עבודה ,ובחג השבועות  1937הוקמה קריית
עם ,האחרונה במניין חמש השכונות הראשונות של חולון .את המועצה המקומית חולון הקימו
שלטונות המנדט הבריטי ב 19-ביוני  ,1940כאשר במסגרת צו שהוציא המושל הבריטי אוחדו
חמש השכונות הללו .לאחר הקמת המדינה ,בשנת  ,1950הוכרזה חולון לעיר.
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חוק חופש המידע
מהו השירות?
חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-מחייב כל רשות ציבורית לשקיפות ולהעברת מידע על
פעילות הרשות .על הרשות לפרסם ברבים ,לרבות באתר האינטרנט העירוני ,נושאים שונים
עליהם הרשות אחראית ,כגון :ישיבות מועצת העיר ,דו"חות כספיים ,פרוטוקולים של ועדות
שונות ,תקנות חוק חופש המידע בנושא איכות הסביבה ועוד .בנוסף ,כל תושב במדינת ישראל
רשאי לפנות אל הרשות בבקשה לקבלת מידע הקשור לפעילות הרשות ,ובתנאי שפנייתו תוגש
לפי דרישות הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות ,ותשולם אגרת הטיפול בסך  20ש"ח.
במקרים מסוימים יגדל סכום האגרה בהתאם לסוג הבקשה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

העלאת פרוטוקולים של ועדות העירייה השונות לאתר העירוני.
עדכונים רבעוניים על-פי תקנות חוק חופש המידע בנושא איכות סביבה ,בעקבות הזנת
מידע שהתקבל ממנהלת היחידה לאיכות הסביבה.
העלאה של פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לאתר העירוני.
העלאה של לוח זמני ישיבות מועצת העיר לאתר העירוני.
קבלת קהל הפונה ליחידת חופש המידע והדרכתו באשר לפתיחת פנייה ותשלום האגרה.
מעקב ממוחשב אחר בקשות ,על מנת שלא לחרוג במתן התשובה מהזמן הקבוע בחוק
למתן תשובה .פרק הזמן עומד היום על  30ימים ,עם אפשרות הארכה לעוד  60ימים.
איגום – איסוף ,שיכתוב ,עריכה וכתיבה של התשובות המועברות לממונה על יישום חוק
חופש המידע מהגורמים המקצועיים השונים בעירייה.
ניסוח התשובות ושליחתן לפונים.

מי זכאי?
כל אזרחי מדינת ישראל

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•
•
•
•

ימים א'–ה' בשעות 15:00–8:00
דוא"לshiranj@holon.muni.il :
טלפון03-5027123 :
פקס03-527000 :
מען למכתבים :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,מיקוד 5837309

מחלקת הצעירים
מהו השירות?
מחלקת הצעירים פועלת למען מתן מענה לצורכי ציבור הצעירים בעיר ,שכבר אינם בני נוער,
אך עדיין אינם בוגרים מנוסים ,באמצעות הנגשת שירותים קיימים והוספת שירותים חדשים,
על מנת לשפר את חיי הצעירים בעיר ,לאפשר להם להשפיע על החיים בעיר ,ולערב אותם
בעשייה הקהילתית והעירונית.
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הצעירים הם כרבע מתושבי העיר חולון ,והמחלקה מציעה להם מיגוון של פעילויות תרבות
ופנאי ,העשרה וידע ,יזמות חברתית וקהילתית ,וכן סיוע ,הכוונה וייעוץ בנושאי תעסוקה,
השכלה ,מלגות ,דיור ועוד.
מחלקת הצעירים פתחה את מרכז הצעירים ,אשר משמש בית חם לפעילות צעירה ,ומרכז של
מפגש ועשייה ,וכן מקדם פעילות משותפת עם תושבים ועם יוזמות מקומיות.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חלל עבודה אורבני – פשוט לבוא וללמוד/לעבוד עם  WiFiחופשי ופינת קפה
שירותי ייעוץ והכוונה אישיים להשכלה ותעסוקה
הצעת מלגות שונות לסטודנטים
קורסים מקצועיים :חינוך פיננסי ויסודות שוק ההון ,סדנת קומיקס וקולנוע
יזמות חברתית ותוכניות מנהיגות
קבלות שבתענוג – בכל יום שישי ראשון בחודש
 – Start Holonמיטאפים מרתקים של קהילת יזמים טכנולוגיים
הרצאות וסדנאות להורים צעירים
חקלאות אורבנית – סדנאות קיימות והקמת גינה על גג המרכז
אליעזר על הגג – סדרת מופעים אינטימיים עם זמרים מהשורה הראשונה
סדרת הרצאות על דור ה Y-ופיתוח קהילות
אירועי תרבות כמו פואטרי סלאם" ,הרשימה" של יובל אברמוביץ' ,איך מגיעים לירח עם
 Space ILועוד
ייעוץ בנושאים שונים ,כגון דיור וצרכנות נכונה
סיורים לשם היכרות עם העיר

מי זכאי?
•
•
•
•

תושבים העיר הצעירים בני  18עד .35
חיילים ומשוחררים טריים ,מי שנמצא לפני לימודים אקדמיים או פנייה למסלול מקצועי,
סטודנטים ,מועסקים בתחילת דרכם המקצועית ,זוגות צעירים ,הורים צעירים ועוד.
בעלי תפקידים בעירייה.
בעלי תפקידים בגופים שותפים ,כגון חברות-בנות ומוסדות תרבות וגופים ציבוריים נוספים.

חלק מהפעילויות פתוחות גם בפני תושבים בכלל וצעירים מערים אחרות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•
•
•
•

ימים א'–ה' בשעות 22:00–8:00
דוא"לtzeirim@holon.muni.il :
טלפון03-6366090 :
כתובת :רחוב אליעזר בן יהודה  ,18קומה  4ו ,5-חולון.
מען למכתבים :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,מיקוד 5837309

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

הקמת המחלקת וביסוסה בקרב העירייה ותושבי העיר
הקמת מרכז הצעירים ופתיחתו לפעילות צעירים
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יעד מרכזי לשנים הבאות:
•
•
•

ביסוס מרכז הצעירים כבית לצעירי העיר המהווה כתובת ליזמות ופעילות
מיצוב הפעילות ועירוב הצעירים בעשייה העירונית
קידום מענה לצרכים של הצעירים בעיר

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

מה זה המרכז צעירים?
מה יש כאן ומה ניתן לקבל?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מרכז צעירים הוא בית של ממש לתושבי העיר שהם בני  20עד  .35זהו מרחב להזדמנויות
ואפשרויות של יוזמה ,יצירה ועשייה .במקום מתקיימות גם פעילויות בתחומי תרבות ,ידע
יזמות ,תעסוקה והשכלה.
פירוט על המרכז עצמו ועל המתקיים בו ניתן למצוא במחלקת הצעירים בעיריית חולון ,בכתובות
האינטרנט הבאות:
•
•
•

מרכז צעיריםhttp://www.holon.muni.il/Lists/List10/DispForm.aspx?ID=1151 :
אליעזר ,מרכז הצעירים של חולון:
http://www.holon.muni.il/Lists/List7/DispForm.aspx?ID=375
עמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/tzeirim.holon :
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קשרים עירוניים ומכרזים
מהו השירות?
ייזום וניהול קשרי קהילה בקרב אוכלוסיית הפנסיונרים ,ותיקי העיר ומשפחות שכולות ,וריכוז
תהליך הכנת מכרזים פומביים בעירייה.

מי הם מקבלי השירות?
גמלאי העירייה ,ותיקי העיר ,יקירי העיר ,משפחות שכולות ,כל יחידות העירייה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

ארגון פעילות תרבות ופנאי לגמלאי העירייה
ארגון וקשר עם המשפחות השכולות :מועדון תרבות ,סיוע בטקסי זיכרון
שימור הקשר עם ותיקי העיר באמצעות ארגון מפגשים ואירועים
שימור הקשר עם יקירי העיר חולון באמצעות ארגון מפגשים ואירועים
טיפול במשפחות נפגעי טרור
ארגון יריד אמנים בלובי בבית העירייה – פעמיים בשנה
ריכוז תהליך הכנת המכרזים הפומביים על פי נוהל עירוני להכנת מכרזים

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בית העירייה
כתובת :בית העירייה ,קומה  ,2חדר 208

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,15:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
טלפון03-5027192 ,03-5027363 :
פקס03-5045574 :

בית הגמלאי
כתובת :רח' ארלוזורוב  ,51חולון

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות 13:00–8:00
טלפון03-5053010 ,03-5027192 ,03-5027363 :

משפחות שכולות
כתובת :יד לבנים ,תיאטרון חולון ,שד' קוגל  ,11טלפון03-5040596 :
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

הקמת אתר האינטרנט "גלעד לזכרם" לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה של
העיר חולון .כתובת האתרhttp://holon.gal-ed.co.il/Web/He/Default.aspx :
ייעול בתהליך הכנת המכרזים וקיצור משמעותי בזמן הכנת המכרזים הפומביים.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
הנצחת חללי צה"ל בשיתוף בתי-הספר התיכוניים.

יועצת ראש העיר למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול,
ומנהלת התוכנית "עיר ללא אלימות"
מהו השירות?
הובלת תהליך לשם בניית תוכנית עירונית כוללת למניעת אלימות ,ושימוש בסמים ובאלכוהול
– בראשות ראש העיר ובשותפות עם גורמים עירוניים וממשלתיים.

מי זכאי?
כלל תושבי העיר.

השירותים הניתנים:
השירותים במסגרת תוכנית המניעה ניתנים ברובם באמצעות המחלקות השונות בעירייה ,כגון:
•
•
•
•

תוכנית "אילנות" בגני הילדים
תוכנית "מדריכים חינוכיים טיפוליים" בחינוך העל-יסודי
"פספורט"" ,ניידת לילה" ,ו"מדריכי רחוב" לבני נוער
"סיירת הורים" בקהילה ועוד.

המטה מקדם את עבודת המניעה באמצעות תוכנית עירונית כוללת ,ויוצר חלופות עבור נוער
בסיכון – תיאטרון ,יזמות עסקית ,ועוד .המטה מוביל פיתוח והתמקצעות בתחום המניעה בקרב
אנשי מקצוע ומתנדבים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
המטה העירוני למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול
טלפון03-5027193 :
דוא"לsmadarba@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
הרחבת השותפויות העירוניות והממשלתיות תוך גיוס תקציבים ואיגום משאבים :הרשות
למלחמה בסמים פועלת בעיר זה  9שנים; התוכנית "עיר ללא אלימות" פועלת יותר מ 5-שנים.
מדי שנה מגויסים תקציבים נוספים לצורכי העשייה העירונית בתחום המניעה.
•
•

הקמת מיזם עסקי לנוער בתחום הגינון – קבוצת ברוש.
שילוב "מדריכים חינוכיים טיפוליים" בכל חטיבות הביניים בעיר בשיתוף מינהל החינוך
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•

הקמת סיירת הורים בשיתוף רשת קהילה ופנאי.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

מתן מענה מיידי לצרכים מאותרים.
שילוב רכז מניעה במחלקת הנוער לשם תיכלול עבודת המניעה ,תוך שימת דגש בעבודה
ברחוב ובעבודה בלילה ,וכן בהמשך פיתוח התחום והתמקצעותו.
הבניית נהלים למדידה ולהערכה.
איתור שותפים נוספים לעבודת המניעה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•

•

פיתוח עבודת המניעה בחינוך הבלתי-פורמלי כתחום מקצועי הנותן מענה רחב לנוער
ברצף הסיכוני ,וכולל עבודת רחוב ועבודת לילה בפרויקטים ייחודיים בכל רחבי העיר,
בנוסף ל"פספורטים "ולניידת עלם" ,עושים שכונה"" ,אוהל לבן"" ,חיילי לילה"" ,רכזי מניעה
בשכונ ות" ועוד .להישג זה היו שותפים רבים ,והוא התאפשר בזכות שילוב תפקיד רכזת
המניעה במחלקת הנוער והנחיית המטה למניעת אלימות סמים ואלכוהול .שולבו הכשרות
והדרכות מקצועיות ,הוקם פורום לילה עירוני ,נבנו מנגנונים לתיאום ולסינכרון בין כל
הגורמים ועוד.
פיתוח עבודת המניעה במיגזר החרדי תוך יצירת שותפויות משמעותיות עם כל הגורמים
הרלבנטיים – אנשי מקצוע וההנהגה הדתית :תוכנית בקדוש"ה ,הכשרה לבלניות" ,מוגנות
אישית" בגני ילדים ,חונכות ,הסברה ,שילוב אברכים בשירות אזרחי במרכז מקהלות ועוד.
תוכנית המח"טיות (מדריכות חינוכיות טיפוליות) זוכה להצלחה ולהערכה רבה בעיר ובארץ
כולה ,ומשמשת דגם לערים אחרות.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

•

•

•

שמירה וחיזוק של מערך שיתופי הפעולה ועבודת המניעה העירונית ,תוך שימת דגש
בהרחבת המענים לילדים ונוער ברצף הסיכוני ,תוך תיאום וסינכרון בין כל הגורמים
הרלבנטיים.
שיתוף כלל הקהילה באתגר של צמצום האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול .חשיבה על
דרכים חדשות להגברת החוסן הקהילתי ,וגיוס הקהילה הרחבה לשם קידום הביטחון
האישי ומניעת האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול.
יצירת תשתית עבודה מתואמת עם תוכניות ממשלתיות נוספות ,כמו תוכנית  ,360לשם
איגום משאבים וראייה מערכתית כוללת של רצף תוכניות המניעה והטיפול עבור ילדים ובני
נוער.
פיתוח עבודת המניעה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה.
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יועצת ראש העיר למעמד האישה
מהו השירות?
המחלקה לקידום מעמד האישה שמה לה למטרה לבנות רשת תומכת של נשים למען נשים
בעיר בכל תחומי החיים ,ליצור מקום שמאפשר עשייה ,שינוי וצמיחה .את הפעילות מנהלת
רמה אליקים ,יועצת לקידום מעמד האישה בעירייה ,בשיתוף מתנדבות מועצת הנשים
העירונית ,בוגרות קורסי מנהיגות ,וארגוני הנשים בעיר ,ובתיאום עם הרשות לקידום מעמד
האישה .מטרת הפעילות היא פיתוח מנהיגות ,עידוד יזמות ,עצמאות כלכלית ,קידום בעולם
העבודה ,העלאת מודעות בציבור למצבן של נשים ,ומתן תמיכה לנשים בנקודות זמן שונות
במעגלי החיים.

מי זכאי?
תושבות חולון

השירותים הניתנים:
קורסים ,נשים למען נשים – תוכניות התנדבות ,פעילות הסברתית ,כגון:
•
•
•
•
•
•
•
•

קורס מנהיגות המקנה ידע וכלים בתחום האישי והחברתי תוך שימת דגש במנהיגות נשים.
קורס יזמות עסקית בשיתוף ויצ"ו ומט"י חולון לנשים יזמיות המעוניינות לפתוח עסק עצמאי.
סדנת ניהול פיננסיים המעניקה לנשים כלים וידע לניהול עצמאי של ההון האישי.
סדנה להתפתחות אישית – "להוביל את חיי" – המאפשרת לכל אשה לזהות את
הפוטנציאל שלה ולהפיק את המירב מיכולותיה.
תוכנית "קפה נשי" לקידום נשים נפגעות אלימות במשפחה ולתמיכה בהן.
תוכנית "אם לאם" :תמיכה באמהות לאחר לידה ,קבלת ליווי קשוב ממתנדבות שהוכשרו
לכך.
פורום נשות עסקים חולון :הרצאות ומפגשים לשם קידום שיתופי פעולה בין נשות העסקים
בעיר.
נשים לוקחות נשימה :מעגלי שיח לנשים בנות  40פלוס.

אירועים ופעילויות חד-פעמיות
לאורך השנה מתקיימות פעילויות הסברה חד-פעמיות במטרה להעשיר את הקהל הרחב,
להעלות מודעות לנושאים מיגדריים ,ולהרחיב את מעגלי ההשפעה של פעילות המתנדבות:
•
•
•
•
•

אירוע עירוני לציון יום המאבק באלימות נגד נשים.
אירועי סלון במסגרת "פסטיבל אישה" – נשות מועצת הנשים פותחות את בתיהן לקהל
הרחב.
סרטי נשים בסינמטק.
הרצאות בנושאי בריאות מיגדרית.
תמיכה בנשים חולות בסרטן השד בשיתוף עמותת "אחת מתשע" והגשת סיוע פרטני.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
הפעילות מתקיימת ב"נקודת מפנה" – המחלקה למעמד האישה בעיריית חולון.
כתובת :רח' ההסתדרות  ,48חולון
טלפון03-5014950 :

31

האירועים מתפרסמים באתר העירייה ובדף הפייסבוק נשים בחולון ,בו מועלים גם פוסטים
וקישורים לכתבות רלבנטיות על סוגיות מיגדריות ועוד.
•

נשים תושבות חולון מוזמנות להצטרף למעגלי העשייה הנשית בעיר ,להשתתף במיגוון
הפעילויות ,לשתף ברעיונות ,ליזום ולהוביל.

נשמח אם תצרו עימנו קשר:
דוא"לrama@holon.muni.il :
טלפון03-5014950 :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
בוגרות קורסי מנהיגות נשים בקהילה מובילות פרויקטים בעיר ,משתלבות ומתנדבות בתוכניות
למען נשים בחולון ,ומשפיעות על סדר היום החברתי בעיר.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
הרחבת מעגלי ההשפעה של פעילות המחלקה ,שינוי בדעת קהל בענייני מיגדר ,הגדלת מספר
המתנדבות בתוכניות למען נשים במעגלי החיים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
אילו פעולות מיוחדות עבור נשים יש בחולון?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
כל הפעולות מתקיימות במטרה ליצור קהילת נשים למען נשים במעגלי החיים ,לתת כלים
למנהיגות ,לקידום אישי ,יזמות ועסקים ,ולהעלות מודעות למצבן של נשים בארץ ובעולם .לשם
כך נפתחים קורסים כדוגמת:
•
•
•
•
•
•

מנהיגות ,יזמות ,סדנאות לניהול פיננסי;
פורום נשות עסקים;
קבוצות ערבות הדדית  -קבוצות התנדבות של נשים למען נשים :נפגעות אלימות ,תוכנית
אם לאם בקהילה ,תמיכה בנשים חולות בסרטן השד;
פעילות למען הגברת המודעות בציבור לענייני מיגדר;
הרצאות בנושאי בריאות מיגדרית;
יום המאבק באלימות ועוד;

נשות העיר משותפות בפעילות לעידוד אמנות ויצירה ,באירועי סלון שבפסטיבל אישה ,סרטי
נשים בסינמטק ועוד.
ניתן להתעדכן בפעילויות בדף הפייסבוק נשים בחולון וכן באתר העירייה.
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תרבות תורנית
מהו השירות?
המחלקה עוסקת במתן שירותי דת לכלל תושבי העיר.

מי זכאי?
ציבור תושבי העיר הדתיים ושאינם דתיים

המחלקה מקיימת פעילויות תרבות מגוונות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קייטנות קיץ לבנים ובנות
קייטנות נופש לאישה הדתית
ימי כיף בבריכות העירונית בקיץ בשחייה נפרדת
הענקת מלגות לכותבים חיבורים בנושאים תורניים הלכתיים
מופעי זמר וקונצרטים
הצגות נשים וילדים
הרצאות וסדנאות
הפעלת מרכז קהילתי תורני בשיתוף רשת קהילה ופנאי
פרסום קבוע בכל מוסדות הדת בעיר (בתי כנסת ,בתי-ספר ,גני ילדים וכדומה)

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
עיריית חולון ,המחלקה לתרבות תורנית ,לשכת סגן ראש העיר ,חיים זברלו ,חדר 242
טלפון03-5027340 :
פקס03-5027189 :
דוא"לhaimz@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

ארגון חידושי התורה שמופעל על-ידי המחלקה לתרבות תורנית.
ארגון קייטנות הקיץ לילדי חולון בהשתתפות מאות ילדים.
פתיחת הספרייה והמתנ"ס התורני.
פתירת בעיית מוסדות חינוך לילדים ונוער בעיר ,הקמת מוסדות ,והשארת התלמידים
ללמוד במקום מגוריהם.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

טיפול בנוער נושר.
הגדלת המתנ"ס התורני באופן משמעותי.
העמקת התודעה היהודית ושיתוף פעולה בבתי-הספר שאינם דתיים ללימוד לקראת בר
מצווה ,הסברה על חגי ישראל וכדומה.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•

עדיין יש חוסר בפעילות העשרה חינוכית ,הנגשת המתנ"ס לכל הציבור הדתי בחולון.
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•

בעיית הבריכות העירוניות שעדיין לא נמצא לה פתרון הולם.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

אנחנו עושים כל מאמץ לפתוח סניפים נוספים למרכז קהילתי מקהלו"ת לחוגים ,אך לא
בכל שלוחה יהיו מזכירה וצוות מלא ,כמו במתנ"ס המרכזי.
עדיין לא נמצא פתרון הולם לבעיית הבריכות בעיר .פרט לשני ימי שחייה לבנות ויום אחד
לבנים ,לא ניתן שום מענה בבריכות העירוניות לציבור הדתי בחולון.

מינהל החינוך
מהו השירות?
•
•

•

מינהל החינוך אחראי על מערכת החינוך הפורמלית ועל הנוער במסגרת החינוך הבלתי-
פורמלי.
במסגרת החינוך הפורמלי אחראי המינהל על יותר מ 35,000-תלמידים הלומדים בכ300-
כיתות גן ,כ 30-בתי-ספר יסודיים ,ו 24-בתי-ספר על-יסודיים ,בחינוך הממלכתי
והממלכתי-דתי 6 ,בתי-ספר בחינוך המיוחד ,ועוד כ 12-בתי-ספר חרדים על כל הרצף.
בנוסף אחראי המינהל על מציאת מסגרות חינוכיות ייחודיות לתלמידים הזקוקים למסגרות
אלו ,מסגרות חינוך מיוחד מחוץ לעיר ,ובכללן מסגרת קידום נוער.
המינהל יוזם תוכניות לעידוד גיוס משמעותי לצה"ל ,ומלווה מועמדים לשירות ביטחון עד
לגיוסם בפועל .המינהל פועל גם למתן מענים מגוונים לציבור ההורים.

מי זכאי?
•
•
•

כל התלמידים המתגוררים בעיר בגילים  3-18שנים (עד גיל  21בחנ"מ)
ציבור ההורים
מסגרות החינוך הפורמלי פועלות על-פי חוק חינוך חובה ,והשירותים ניתנים באמצעות
המחלקות השונות של המינהל

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רישום ושיבוץ תלמידים במוסדות החינוך.
ארגון הסעות תלמידים לזכאים.
תכנון וביצוע תהליכי התחדשות במערכת החינוך.
תחזוקה וטיפוח של מוסדות החינוך והנוער.
תכנון ופיתוח יוזמות פדגוגיות.
קיום ועדות להשמה בחינוך המיוחד.
ליווי תלמידים בעלי צרכים ייחודיים על פני הרצף העירוני ותמיכה בהם.
קידום תחום הנוער ומתן מענים לנוער בשעות אחר הצהריים והערב.
ייזום וקיום הרצאות וסדנאות להורים בתחומים מגוונים.
פיתוח שירותים עבור אוכלוסיות מיוחדות :עולים חדשים ,ילדים בסיכון ,תלמידים מצטיינים
ועוד.
פיתוח "סל תרבות" עירוני בראיית רצף לכלל תלמידי העיר.
שילוב מתנדבים מהקהילה במסגרות החינוך בעיר ,לרווחת התלמידים.
שילוב התלמידים כ"צרכני מוסדות חינוך בעיר".
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מזכירות המנהל החינוך
טלפון03-5027297 :
פקס03-5039563 :
דוא"לpnina@holon.muni.il :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00

הישג חשוב בשנים האחרונות:
פריצת דרך בלמידה משמעותית ברמה ארצית ,והובלת תוכניות רלבנטיות המטפחות לומד
עצמאי וחשיבה עצמאית.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

הרחבת מדידה משמעותית לכל שכבות הגיל.
פיתוח וטיפוח העיר כמרחב למידה.
הרחבת שיתופי הפעולה ושיתוף הציבור.

אגף חדשנות
מהו השירות?
קידום חדשנות חינוכית והתאמת מערכת החינוך למאה ה 21-בבתי-הספר בקרב מנהלים,
אנשי חינוך ותלמידים.

מי זכאי?
•
•

מוסדות חינוך ,אנשי חינוך ותלמידים בעיר חולון
חברות EdTech

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קידום פרויקטים חדשניים ויוזמות פדגוגיות בהלימה ליעדים העירוניים.
אחריות על הקשר והממשקים עם גורמי פנים וחוץ שונים וקידום מנגנוני שיתופי פעולה
פדגוגיים.
אחריות על הטמעת שיטות וכלים חדשניים בתחום החינוך.
ניהול תחום מחקר ופיתוח חינוכי.
אחריות וניהול של תוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה 21-ברמה עירונית.
אחריות וניהול מרכז החדשנות העירוני.
תיאום רכש ציוד התקשוב והתשתיות במוסדות החינוך.
קידום רעיונות חדשניים ברמה הארגונית.
גיוס משאבים לפיתוח חדשנות חינוכית.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מינהל החינוך :רחוב ויצמן  ,61חולון ,חדר 138
טלפון03-5027160 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

בניית תוכנית-אב פדגוגית ותשתיתית להתאמת מערכת החינוך למאה ה.21-
פיתוח מרכז החדשנות החינוכית העירוני.
פיתוח חולון כזירת חדשנות חינוכית ושיתופי פעולה עם חברות .EdTech
קיום האקתון עירוני בנושא "פתרונות ללמידה במרחב העירוני".

יעד מרכזי לשנים הבאות:
•
•
•

העמקת שיתופי הפעולה עם תעשיית ההיי-טק בעיר חולון.
בנייה והפעלה של תוכניות יזמות חברתית וטכנולוגית לבני הנוער בעיר.
קידום מרכז החדשנות העירוני כמרכז למידה פעיל לאנשי חינוך ותלמידים.

אגף ארגון מוסדות חינוך
מהו השירות?
ארגון מוסדות החינוך והפעלתם התקינה בכל האמור בבינוי ,תחזוקה ,איבזור ושיפוצים,
משאבי אנוש ,בטיחות וביטחון ,מערכות מידע וכתיבת נוהלי עבודה.

מי זכאי?
מוסדות חינוך בעיר חולון

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

תפעול ניקיון ,בינוי ותחזוקה של מבני החינוך בעיר באמצעות החברה הכלכלית ואגפי
העירייה השונים.
אחריות על נושא ההיסעים והרישום.
ארגון עבודת מטה עם המוסדות השונים לגבי שיפוצים ,בינוי ,גינון ,הסבת מוסדות ליעדים
חדשים – כל זאת בתיאום ובשיתוף היחידות העירוניות.
טיפול בנושאי רכש ואספקה למוסדות החינוך.
טיפול בנושא בטיחות וביטחון (מערכות כריזה ,ציוד עזרה ראשונה) בתיאום עם אגף פיקוח
וביטחון.
בניית נהלים לשגרה ולחירום לעובדים במוסדות המטופלים לשם שיפור איכות העבודה.
תיאום נושא ביקורת ונציב תלונות התלמידים.
השבחת מוסדות החינוך – ציוד ומבנים.

36

•

קיום קשר עם גורמי חוץ  -המוסד לביטוח לאומי ,משרדי ממשלה ועמותות – לשם השגת
תקציבים ופתרונות לתלמידים ולתושבים בתחומי ההסעות ,השיפוצים ,וכן התאמת מבנים
ונגישותם.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מנהל החינוך :רחוב ויצמן  ,61חולון ,חדר 144
טלפון03-5027361 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:00–8:00יום ג' בשעות 18:30–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

רישום לגני ילדים באמצעות האינטרנט.
שיפוץ יסודי של כ 90-גני ילדים בשנתיים האחרונות.
פתיחת  90גני ילדים חדשים ו 4-בתי-ספר חדשים ב 4-השנים האחרונות.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

מיחשוב הרישום לגני הילדים באמצעות תוכנת שיבוץ.
השלמת שיפוץ תשתיות גני הילדים.
שיפור השירות למוסדות החינוך כחלק מארגון-מחדש של האגף.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתי משפצים את הגן של הילד שלי?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בהתאם לתוכנית העבודה עם משרד הבריאות ועד סוף .2018
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אגף חינוך יסודי ובתי-ספר יסודיים
מהו השירות?
•
•

מתן מיגוון שירותים בנושאי ארגון החינוך בכל הקשור לבתי-ספר יסודיים (כיתות א'–ו',
ומהגן עד כיתה ו' בבתי-ספר שבהם פועלת חטיבה צעירה).
בתחום הרישום ,טווח הגילאים המטופל באגף הוא תלמידי כיתות א'–ו'.

מי זכאי?
•
•
•

מנהלי בתי-הספר היסודיים
הורים שילדיהם לומדים בבתי-הספר היסודיים
ילדי כיתות א'–ו'

השירותים הניתנים:
שירותים הניתנים למנהלי בתי-ספר ולהורים :האגף אחראי על התלמידים בכל האמור ברישום,
בשיבוץ ,באכלוס ובוויסות.

שירותים הניתנים למנהלי בתי-ספר היסודיים:
תפעול תקין של בתי-הספר היסודיים הרגילים בתיאום ובשיתוף עם משרד החינוך.

שירותים הניתנים להורים:
•
•
•

קביעת אגרות שירותים לחינוך (אגרות שמשלם התושב לרשות ואגרות שמשלמת רשות
לרשות מקבילה לה).
ניהול קשר קבוע עם ועדי ההורים בבתי-הספר.
הפעלת מרכז הרישום העירוני הממוחשב.

המסמכים הנדרשים לרישום:
בתי-ספר יסודיים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חוזה דירה.
מספר חשבון תושב בעירייה.
אם התלמיד תושב העיר אחרת ,יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.
תעודת זהות עם הספח בו רשומים פרטי הילדים והכתובת המעודכנת.
תעודה מבית-הספר האחרון בו למד התלמיד.
אישור מהרשות שממנה בא הילד על עזיבתו את מערכת החינוך בעיר.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכל בעיה ביחס לשירותים מתוך הרשימה שלעיל יש ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה לאגף
על-פי רשימת הנושאים הבאה:
•
•
•
•

מינהל החינוך :רחוב ויצמן  ,61חולון
רישום והעברות :חדר  110טלפון03-5027386 :
היסעים :חדר  112טלפון03-5027399 :
שאר הנושאים (מזכירות המחלקה) :חדר  ,149טלפון03-5027353 :
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שעות הפעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,13:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00

תשלום:
פירוט הנוגע להסדרי תשלום יינתן במקום ובהתאם לאופי הפנייה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

פיתוח תוכניות במתכונת  – sitcלמידה במרחב העירוני עם מוסדות התרבות בעיר.
פיתוח פדגוגיה חדשנית במתכונת  –pblלמידה מבוססת פרויקטים.
פיתוח בתי-ספר מוסיקליים.
פיתוח תוכנית עירונית בתחום מניעת אלימות.
מתן מענה לילדים בעלי קשיי התנהגות.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
פיתוח תכניות במתכונת  – sitcלמידה במרחב העירוני ,בשיתוף מוסדות התרבות בעיר ואגפי
העירייה הרלבנטיים.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

פיתוח תוכנית  sitcבנושא מגילת רות עם המרכז לתיאטרון בובות.
פיתוח תוכנית  sitcבנושא משחק ושפה עם מוזיאון העיצוב.
עלייה משמעותית והישגים מעל הממוצע המחוזי בנושא פסיכופדגוגיה ואקלים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

שיפור הישגים קוגניטיביים במקצועות הליבה.
הרחבת מספר בתי-הספר השותפים לתוכניות ה pbl-וה.sitc-

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מדוע לא ניתן לבחור את בית-הספר בו אמור ילדי ללמוד?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
אזורי הרישום בחולון קבועים וסגורים ,במטרה לווסת את מספרי התלמידים בעיר .יחד עם
זאת ,ניתן למלא בקשת העברה.
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בתי-הספר היסודיים
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

אמירים

רח' משעול דר 1

03-5520288

03-5533143

אשכול

רח' מרבד הקסמים 9

אשלים

רח' מקלף ,קרית בן-גוריון

ביאליק

רח' ביאליק 21

03-5532732
03-5509717

03-5598497

03-5598497
03-5524897

03-5514887

03-5532131
03-6512864

03-5018288

03-5030078
בן-גוריון

רח' גרינברג 6

03-5524404

03-5516199

בן צבי

רח' פנחס לבון 3

03-6512357

03-5017335

גולדטק

מתחם המדיטק

03-7733669

גורדון

רח' החייל 16

03-6511792

03-5010417

דינור

רח' זלמן ארן 4

03-6512847

03-5010419

יחד

רח' הערבה 8

המגינים

רח' חזית חמש 2

הס

רח' הס 37

התבור

רח' התבור פינת מוהליבר

ויצמן

רח' האמוראים 4

03-5010415

03-5010420
03-5016078
03-6515502

03-6515502

03-5034442
03-5010901

03-5010901

03-5035888
03-5562898

03-5506240

03-5598499
03-5564219

03-5583124

03-5562484
03-5034443

03-6519007

03-6519007
חווה לחינוך חקלאי

רח' אשתאול 5

03-5506641

03-5506641

ישורון (דתי)

רח' בן יהודה 7

03-5034599

03-5032935

ישעיהו

רח' אחד במאי 56

03-5033283

03-5010979

כצנלסון

רח' קפלן 17

03-5034741

03-5010978

דביר

רח' התחייה 18

03-5035550

03-5566206
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שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

03-5037999
ניב

רח' שער ציון 9

03-5502474

03-5560471

ניצנים

רח' גבעת התחמושת  35א

03-5502138

03-5584450

עלומים

רח' פילדלפיה 6

רביבים

רח' השומר 21

שמיר

רח' רפאל איתן 11

שזר

רח' קדושי קהיר 18

שנקר

רח' אחד העם 10

שער האריות

רח' שער האריות 16

שרת

רח' יום הכיפורים 14

03-5561086
03-5594380

03-5010375

03-5598522
03-5035999

03-5010376

03-5017097
03-5035826

03-5058908

03-5010376
03-5034488

03-5017035

03-5017035
03-5010380

03-6511919

03-6511919
03-5506138

03-5506138

03-5598627

03-5598627

03-5598628
03-5598631

03-5598632

03-5568479

בתי-הספר בחינוך החרדי
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

בית דוד (בנות)

רח' ברקת 28

03-5046755

03-5017403

03-5010387
בית דוד בנים

רח' ברדיצ'בסקי

03-5011354

03-5010359

בנות ציון (דתי)

רח' הרב קוק 9

03-5015587

03-5010939

מפי עוללים (דתי)

רח' פילדלפיה 5

03-5054528

03-6512656

תלמוד תורה

רח' חזית חמש 18

03-5037401

03-5035820

בית יוסף
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אגף חינוך על-יסודי ובתי-ספר על-יסודיים
מהו השירות?
האגף עוסק בהפעלת מוסדות החינוך העל-יסודי  -חטיבות הביניים והחטיבות העליונות.

מי זכאי?
מוסדות החינוך הרלבנטיים ,מנהלים ,מורים ,הורים ,ותלמידים בשכבת הגיל

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

טיפול בכוח אדם בהוראה.
קבלת הורים בעת רישום לחטיבות ביניים ולחטיבה עליונה הכרוך בבעיות ובמשאלות
מיוחדות
(הרישום הרגיל במרכז הרישום).
שילוב תלמידי החינוך המיוחד בבתי-הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ובחטיבה
העליונה.
הפעלת מועצת תלמידים עירונית שבה ישולבו מועצת הנוער ונציגים מחטיבות הביניים.
אירועי המחלקה :חידון הציונות ,עבודות בתנ"ך ,המשורר הצעיר" ,פסטיכון" – פעם
בשנתיים.
טיפול באישור לימודי חוץ.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מינהל החינוך :רחוב ויצמן  ,61חולון ,חדר 305
טלפון03-5027746 ,03-5027357 :

שעות הפעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,14:00–8:00יום ג' בשעות 18:30–16:00

לימודי חוץ:
טיפול באישור לימודי חוץ :חדר  ,325טלפון03-5027375 :

המסמכים הנדרשים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

טופס הפניה (יתקבל מבית-הספר היסודי)
גיליון ציונים משליש ב' בכיתה ח' ותעודת גמר של כיתה ז' (מקור  2 +עותקים)
תוצאות המבחן הפסיכוטכני
צילום תעודת לידה ישראלית של התלמיד/ה או תעודת זיהוי של הורה בה רשום/ה
התלמיד/ה
תעודת זיהוי של ההורה הרושם
אישור מבית-הספר היסודי על תשלום אגרת השירותים לשנת הלימודים השוטפת
מספר חשבון בית אב בעיריית חולון (מופיע בחשבונות הארנונה והמים של העירייה)
תמונות דרכון
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•
•

שיפור ניכר בהישגי בחינות הבגרות בשנים האחרונות.
מניעת נשירה.
פתיחת מסגרות ייחודיות (אומ"ץ ,מב"ר אתגר).
פתיחת כיתות מצוינות בכל בתי-הספר בעיר.
זכייה בפרסים ארציים בתחרויות ספורט.
זכייה בפרסים עולמיים בתחרות הרובוטיקה.
שיפור ניכר באחוז המתגייסים לצה"ל בכלל ולשירות משמעותי בפרט.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
המשך מגמות השיפור בהישגים ושיפור האקלים החינוכי בכל בתי-הספר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
איך מבצעים העברה בין בית-ספר לבית-ספר?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
תלמיד המבקש העברה צריך למלא טופס בקשת העברה ולמסור אותו במחלקת הרישום.
הבקשות נידונות בוועדת העברות ,ותשובות נשלחות בדואר לפונים .אם מדובר בתלמיד בוגר
כיתה ו' המבקש לעבור לבית-ספר אחר בכיתה ז' – עליו לבצע רישום בחטיבת הביניים אליה
הופנה ,ולאחר הרישום למלא את בקשת ההעברה כמוסבר לעיל.
* פירוט בתי-הספר ,התאריכים ודרכי ההרשמה יפורסם על גבי לוחות המודעות.

בתי-ספר תיכוניים וחטיבות ביניים
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

תיכון שש-שנתי אילון

הכנסת 8

03-5561641

03-5596425

03-5563438
חט"ב אילון
תיכון שש-שנתי למדעים
ולאמנויות – חיים הרצוג

רח' ברקן  ,18ת"ד
 7016חולון

חט"ב הרצוג

03-5507142

03-5507142

03-5034337

03-5010137

03-5050912
03-5018696

03-5018694

03-5018697
03-5529563

03-5532672

תיכון נבון

קרסל  ,2קרית בן-גוריון

03-5535765

03-5515624

תיכון שש-שנתי – עתידים

ההסתדרות 20

03-5012359

03-5012373

עתידים חט"ב שפרינצק

קדושי קהיר 14

03-5018847

03-5018849

תיכון שש-שנתי קוגל

רח' מוטה גור ,קרית
אילון

03-5012716

03-5056148

03-5019214

03-5019215

חט"ב נבון
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טלפון

שם בית-הספר

כתובת

קוגל חט"ב גולדה מאיר

רח' ברקת

תיכון שש-שנתי אפרים
קציר

רח' יצחק רבין ,20
קרית רבין

פקס

03-5019215
03-6510809

03-5018715

03-5040337
03-5550400

03-5540802

ישיר

חט"ב קציר

03-5550400

03-5540802

אשכולות הפיס

03-5550429

03-5524402

03-5550430
תיכון שש-שנתי קריית
שרת

רח' גבעת התחמושת
 ,23קרית שרת

קמפוס חט"ב אלון

רח' קריית שמונה ,13
קרית שרת

קמפוס חט"ב ארן

רח' ששת הימים ,23
פינת הבקעה

03-5590415

03-5567707

03-5504912
03-5560882
03-5596203
03-5508116

03-5568183

03-5568183
03-5508230

03-5598496

03-5598496

בתי-ספר תיכוניים דתיים
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

תיכון יבנה

רח' דובנוב 4

03-5507211

03-5582899

03-5034466

03-5018692

חט"ב ממ"ד לבנים "כרם שלמה" רח' צבי שץ 50

03-5010377
ישיבה תיכונית בני עקיבא חולון

רח' צבי שץ 50

בית דוד בנות חט"ע

רח' ברקת 28

03-5032245

03-5032153

בתי-הספר התיכוניים הלא-עירוניים
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

תיכון אורט למדעים
וטכנולוגיה

רח' פרופסור שור 2

03-5505282

03-5505295

אורט חט"ב שלום
עליכם

רח' שלום עליכם

03-5034499

03-5016108

03-5010379

אורט מיטרני

רח' יוטבתה 7

03-5012525

03-6519850

נעמ"ת חולון

רח' קק"ל  ,13קרית שרת

03-5565102

03-5594285
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טלפון

שם בית-הספר

כתובת

מקווה ישראל

בית-הספר מקווה ישראל,
חולון

טומשין

יוטבתה  ,5חולון

פקס

03-5595224
03-5020600
03-5020650
03-5020660
03-5055541

היחידה לקידום נוער
מהו השירות?
היחידה לקידום נוער פועלת במטרה ליצור התמודדות אמיתית ונכונה עם תופעת בני הנוער
המנותקים בעיר ,מתוך שאיפה לצמצם תופעה זו ,ומתוך ראיית רווחתה של אוכלוסיית בני נוער
בעיר .כמו כן מטפלת היחידה בנערים בסיכון הלומדים במסגרת החינוך הפורמלי.

מי זכאי?
•
•
•
•
•
•
•
•

נערים וצעירים בני  14עד  18בעלי קשיים בתחומי תפקוד שונים ,על-פי המאפיינים הבאים:
לא לומדים ולא עובדים.
לומדים ומגלים קשיי תפקוד שונים.
תפקוד משפחתם לקוי.
נתקלים במחסור בפעילות שעות פנאי.
סובלים מקשיים אישיותיים.
חסרי הכשרת מקצועית.
זקוקים לתמיכה רגשית.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•

מניעה – במגמה שבני נוער לא ינשרו מהמסגרות שבהן הם נמצאים ,כמו לימודים ועבודה.
טיפול – פיתוח תוכניות אישיות וקבוצתיות לטיפול בנוער.
השכלה – השלמת השכלה לנערים אשר נשרו מן המערכת הלימודית.
הורים – התערבות פרטנית וקבוצתית להורים.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

השתלבות היחידה לקידום נוער בטיפול מניעתי בבתי-הספר כחלק מהרחבת המענה
המניעתי.
יצירת קשר בין צוות קידום נוער לבין עבודת השטח בתקופת הקיץ.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

התמקצעות – הגברת הידע המקצועי-טיפולי של צוות היחידה באמצעות למידה
והשתלמויות.
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•

תעסוקה – מינוף נושא התעסוקה באמצעות מינוי רכז תעסוקה ופיתוח יזמות עסקית.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מה ניתן להציע לילד אשר נשר ממערכת הלימודים הפורמלית ,ומה הם המענים של היחידה
לקידום נוער בעניין זה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•
•
•

נער אשר נשר ממערכת הלימודים מקבל מספר מענים:
טיפול פרטני – שמעניק צוות עובדי קידום נוער;
טיפול השכלתי – השלמת השכלה במסגרת תוכנית היל"ה;
השתלבות בתוכניות קבוצתיות שונות ,כמו :רכיבה טיפולית ,הכנה לצה"ל ,אתגרים;
מתן הדרכה להורי הנער.

פרטים על היחידה ניתן למצוא באתר העירייה.

יחידת ביקור סדיר
מהו השירות?
היחידה לביקור סדיר פועלת במסגרת מינהל החינוך לשם מתן שירותים למוסדות החינוך
ולתלמידי העיר (כולל תלמידים הלומדים מחוץ לעיר) .ביחידה עובדות  9קצינות ביקור סדיר.
העיר מחולקת ל 5-רבעים .בכל רובע נכללים גני החובה ,בתי-הספר היסודיים ,חטיבות הביניים
והחטיבות העליונות .על כל רובע אחראית קצינת ביקור סדיר אחת.

מי זכאי?
היחידה מטפלת בתלמידים מגילאי גן ועד כיתה י"ב (בני  3עד  )18שאינם מבקרים במוסדות
החינוך באופן סדיר ,נושרים ממוסדות החינוך ,או כאלה הנמצאים בסכנת נשירה מהם .אכיפת
חוק חינוך חובה ופנייה לתביעה עירונית מתבצעות ביחס לתלמידים בגיל חינוך חובה עד כיתה
י' (בני  5עד .)16

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
איתור תלמידים נושרים.
מעקב שוטף וטיפול בתלמידים עם בעיות ביקור סדיר.
קיום מפגשים שוטפים עם צוות בית-הספר ,עריכת ביקורי בית ,השתתפות בוועדות ,קיום
קשר רציף עם התלמיד והוריו.
שיתוף פעולה עם יועצת בית-ספר במעברים של תלמידים מבית-ספר יסודי לחטיבת ביניים
ומחטיבת ביניים לחטיבה עליונה.
שיתוף פעולה עם יועצות בתי-הספר ומתן סיוע והכוון להורים ולתלמידים הנושרים
מהמערכת.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
מתן הכוון וסיוע ברישום לבתי-הספר בעיר (או מחוץ לעיר) לתלמידים חדשים בעיר ,לעולים
חדשים ,ו/או לתלמידים אשר למדו בפנימייה וחוזרים לקהילה.
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•

במילוי התפקיד נעזרות קצינות הביקור הסדיר בגורמים שונים בקהילה ,כגון השירות
הפסיכולוגי ,שירותי הרווחה ,היחידה לקידום נוער ,שירות מבחן לנוער ושירותי הבריאות
(גוף ונפש).

תוכניות שיקום:
•
•
•

שעות טיפוליות-פרטניות לשם מניעת נשירה.
קבוצות טיפוליות לשם מניעת נשירה.
מועדוניות משפחתיות (לכיתות א'–ד') בשיתוף אגף הרווחה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
הפנייה ליחידה מתבצעת על-ידי הגורמים המטפלים בבית-הספר או מחוצה לו ,או על-ידי
המשפחות והתלמידים עצמם.
כתובת :בית מינהל החינוך ,רחוב ויצמן  ,61חולון ,חדרים 104–101
טלפון03-5027376 ,03-5027375 :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
שיעור הנשירה בעיר הוא פחות מ.5.0%-

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

שמירה על שיעור הנשירה הנמוך.
המשך מתן מענה מהיר ויעיל לפניות המשפחות ובתי-הספר.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

צמצום מספר התלמידים הפונים לבתי-ספר מחוץ לעיר.
יצירת שיתופי פעולה עם גורמים טיפוליים בעיר ,פורמליים ובלתי-פורמליים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

צמצום הנשירה בקרב הנוער החרדי.
פיתוח שיתופי פעולה נוספים עם בתי-הספר היסודיים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

איך ניתן להשלים פערים לימודיים אצל הילד שלי?
מדוע אין מענה לתלמידים ,הן מהמיגזר החילוני והן מהמיגזר הדתי ,המבקשים ללמוד
בחינוך הטכנולוגי מקצועות כגון מכונאות רכב ,חשמלאות וכדומה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

יש צורך לפתוח מרכז למידה עירוני ומקצועי שיעבוד בשיתוף פעולה עם מורי בית-הספר
שבו התלמיד לומד.
יש צורך בפתיחת מסגרות טכנולוגיות לאוכלוסייה זו ,הן לבנים והן לבנות.
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מחלקת פרט – חינוך מיוחד
מהו השירות?
מענה אישי ודיפרנציאלי לתלמידים תושבי העיר בני  3עד .21

מי זכאי?
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בגילים  3-21במסגרות החינוך בקהילה

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מסגרות לחינוך המיוחד הנותנות מענה לילדים עם צרכים מיוחדים (בתי-ספר ,גנים וכיתות
מיוחדות).
קיום ועדות השמה ושיבוץ בהתאם לנהלי משרד החינוך :חידוש זכאות לחינוך מיוחד אחת
ל 3-שנים לתלמידים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד.
קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד ,לתלמידים בחינוך רגיל ,על-פי פניות
המוסד החינוכי ו/או הורי התלמיד.
קיום ועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאו זכאים לשירותי החינוך המיוחד לצורך מציאת
מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ לעיר.
מפגשי משוב ומעקב במסגרות החינוך המיוחד בעיר ומחוץ לעיר שבהן לומדים ילדי החינוך
המיוחד ,במטרה לבחון הסתגלות והתאמה.
הנחיית צוותים חינוכיים בבתי-הספר הרגילים בנוגע לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
פיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות והמלווים במסגרות החינוך המיוחד בשיתוף עם
חברת מוסדות.
ייעוץ והכוונה בכל הנושאים הנוגעים לטיפול בפרט.
קשר אישי ורציף עם משפחות הילדים בעלי צרכים מיוחדים.
קידום יוזמות בחינוך הבלתי-פורמלי בשיתוף ועד הורים עירוני.
קיום כנס הנגשת מידע עבור הורים לילדים המועמדים לחינוך המיוחד.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת :בניין מינהל החינוך ,ויצמן  ,61חדר 116
טלפון03-5027298 :
פקס03-6008917 :

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,14:00–8:00יום ג'  13:00–8:00ו18:00–16:00-

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

הקמת פארק אופניים לילדים עם צרכים מיוחדים בפארק פרס.
פתיחת שני סניפים של תנועת נוער לילדים נכים – "כנפיים של קרמבו".
הגדלת מספר הילדים העומדים במבחני הבגרות בקרב ילדי החינוך המיוחד.
פתיחת בית-ספר על-יסודי לילדים עם קשיי התנהגות.
חלוקת אייפד לכל מורה מתקציב ראש העיר.
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•
•

קידום הצגות לילדים על הרצף האוטיסטי.
גידול במספר המסגרות המיוחדות בעיר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

קידום פיתוח מסגרות חדשות עבור תלמידים בחינוך המיוחד.
הגברת השילוב.
פיזור ויצירת רצף חינוכי של כיתות מיוחדות בכל בתי-הספר הרגילים בעיר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
כיצד מגישים בקשה לוועדת השמה ,והאם ניתן לקבל מסגרת לתלמיד כבר השנה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הגשת בקשה לוועדת השמה יכולה להתבצע על-ידי המסגרת ,ו/או הורי התלמיד ,ו/או כל גורם
מקצועי (עו"ס ,קב"ס ,מנהלת מח' הפרט וכו') .על הגורם שבחר להעלות את שם התלמיד בפני
הוועדה מוטל להגיש את הבקשה .ניתן להגיש בקשות עבור ילדי בית-ספר עד  15במרץ בכל
שנה; עבור ילדי גן – עד  15באפריל בכל שנה .ועדות ההשמה עבור ילדי בתי-ספר מתקיימות
עד  15במאי בכל שנה; עבור ילדי גן – עד  31במאי בכל שנה .הזכאות שנבחנת בוועדה היא
לשנת הלימודים הבאה .במקרים חריגים ,אשר עומדים בקריטריונים של ועדה חריגה על פי
משרד החינוך ,תמומש הזכאות לאותה שנת הלימודים על-פי מקום פנוי.

בתי-הספר לחינוך מיוחד
שם בית-הספר

כתובת

טלפון

פקס

הרצפלד

רח' דובנוב 14

03-5503368

03-5598634

מיתרים

רח' אילת 60

03-5034511

03-5017912

עוז

שיבת ציון 1

עמל

רח' הבנים 16

תיכונית רעים

רח' נחמיה 13

בי"ס לקשיים התנהגותיים

רח' קפאח 53

03-5010574
03-6521361

03-5032803

03-6521360
03-5035777

03-5010976

03-5010976
03-5598836

03-5598829

03-559882
03-7788713

03-7788566

מחלקת נוער
מהו השירות?
המחלקה מפתחת פעילויות הנותנות מענה לצורכי בני נוער בתחומי הפנאי ,התרבות ,הבידור
והחברה.
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מי זכאי?
בני נוער בכל רחבי העיר (גילאי  12עד )21

השירותים הניתנים:
קורס מדריכי מחשבים
•
•

הקורס מעניק ידע בתחומי המחשב השונים תוך הקניית מיומנות הדרכה ,במטרה להפוך
את משתתפי הקורס למדריכים או לעוזרי מדריכים.
מיועד לתלמידי כיתות ט'.

כתובת :הקורס פועל במתנ"ס נאות שושנים
טלפון03-5503977 :

מרכז הדרכה לנוער
•

•

המקום מעניק שירותים למדריכים בתנועות נוער ובמרכזים הקהילתיים ,ונותן מענה
בתחומים הבאים :העצמה ופיתוח אישי חברתי ,קורסי מנהיגות ,בית למועצות נוער ,פיתוח
תוכני הדרכה.
המרכז משמש כמרכז השאלה של חומרי הדרכה ועיון בהם ,לכל המתעניין.

כתובת :רח' כינרת ( 5מאחורי מכללת חנקין).
טלפון03-6500605 :

עמותת "אחרי"
•
•

מכינה בני נוער בכיתות י'-י"ב לקראת הגיוס לצה"ל.
הפעילות מתקיימת במרכז קהילתי לזרוס ,ובמרכז הספורט ק"ש.

הפוך על הפוך
•

•

•

מרכז מידע וייעוץ לנוער ,מעוצב כבית קפה ,ובו מתקיימים מפגשים המאפשרים שיח
"בגובה העיניים" של צעירים בני  13עד  18עם אנשי מקצוע ומתנדבים ,וכן בין בני נוער
לבין עצמם.
המפגשים מתקיימים באווירה של פתיחות ,יחס חם ,חיבה וכבוד .במרכז מתקיימות שיחות
אישיות וקבוצתיות ,וכן סדנאות בנושאים שמעניינים ומעסיקים את הנוער ,כגון מיניות,
תזונה ,אלכוהול ,אהבה ועוד.
כמו כן פועלות קבוצות של מחויבות אישית ,שבמסגרתן מתנדבים בני הנוער למען
הקהילה.

כתובת :קפלן  ,16חולון
טלפון03-6513729 :
דוא"לhafuchlon@elem.org.il :

שעות הפעילות:
ימים א'–ה' ,בשעות 19:00–16:00

מיקס
•

מרכז רב-תחומי עבור נוער עולה יוצא חבר המדינות בחולון ,המיועד לבני  13עד .18
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•

•
•
•

ב"מיקס" ניתן למצוא מיגוון פעילויות חברתיות ,כגון קבוצת מחויבות אישית ,קבוצת
מנהיגות ,מבוכים ודרקונים ,קבוצת בנים/בנות ,ערבי סרטים ,ערבי טורנירים ,ייעוץ ותמיכה,
מניעה ,העשרה וסיוע לימודי.
המרכז שואף ליצור בסיס לדיאלוג בין בני נוער מקבוצות שונות ,וליצור מנהיגות צעירה
שתוביל לעשייה חברתית משותפת ,להעצמה ,לכבוד הדדי ולקבלת השונה.
המרכז ממומן על-ידי עיריית חולון ,ומופעל בשיתוף עם עמותת על"ם.
המרכז פתוח  5ימים בשבוע ,בשעות .21:00–16:00

כתובת :רחוב עוזיאל  ,15חולון
טלפון03-5584228 :

ניידת כתובת רחוב
•
•
•
•

הניידת נפגשת עם בני הנוער ברחוב ,בשטח שלהם ,ויוצרת עבורם מקום בטוח.
תוך עבודה קבוצתית ואישית יוצרים צוותי הניידת קשר אישי ומשמעותי עם בני הנוער,
מציעים שיחה וחום ,ועוזרים להפנות לטיפול המשך אם צריך.
הצוותים עובדים  5ערבים בשבוע :בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' ומוצאי שבת – עד השעה .23:00
בשעה  ,24:00לאחר הפעילות הקבועה ,יוצאים צוותי על"ם לפעילות איתור של בני נוער
וחבורות ברחבי העיר.

מועצת נוער עירונית
•

נבחרי בני הנוער מייצגים אותם ,פועלים להגן על זכויותיהם ,מפיקים אירועים ,מניעים
פעילויות התנדבות ועוד.

תחום התנדבות עירוני
•
•
•

בחולון מתקיימות פעולות התנדבות רבות בקרב אוכלוסיות מגוונות ובתחומים רבים.
המתנדבים הם בני נוער מכיתה ז' עד כיתה י"ב ,אשר מעוניינים להשתלב בקבוצה
מתנדבת או לפעול באופן אישי.
ניתן להשתלב בפעילות למען הקהילה במסגרת קבוצתית במתנ"ס או במרכז הנוער הקרוב
לבית ,או ליצור קשר עם תחום החינוך החברתי של מחלקת הנוער ,על מנת למצוא מקומות
נוספים המתאימים לנער/ה המבקש/ת להתנדב.

דוא"לholon.v@gmail.com :
טלפון03-5027383 :

קורס מדצ"ים-חצ"ב
•
•

נועד למדריכים צעירים שיפעילו את קבוצות תנועת הנוער העירונית חצ"ב – חולוני צעיר
בפעולה.
הקורס מופעל בכל המתנ"סים.
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שירותים בתחום הנוער הניתנים ברשת קהילה ופנאי בשיתוף
מחלקת הנוער
פספורט
•

פעילות ספורט חופשית לנוער במתקני ספורט ברחבי העיר :שולחנות משחק ,פינג-פונג,
סרטים ,כדורסל ,כדורגל ועוד .הפעילות מתקיימת בימי חמישי ,בשעות .23:30–21:00

מח"צ 2000
•

זוכת אות הנשיא למתנדב לשנת תשס"ה .כיתות ט'-י"ב פועלות בקבוצות חברתיות,
ומשתתפות בהתנדבות בפרויקטים שונים למען הקהילה :איסוף מזון ,צביעת בתים ,בזאר
תחפושות וכו' .הפעילות מתקיימת במרכזי הנוער שער האריות ,קמפוס ובנג'י.

יזמות עסקית לנוער – תוכנית יזמות
•

בני נוער בכיתה ז' מתנסים ביזמות עסקית ,ולומדים את יסודות השיווק והפרסום ,עורכים
סקרי שוק ,ולבסוף בונים אב-טיפוס של מוצר .הפעילות מתקיימת במרכז הנוער בנג'י
ובמרכז הקהילתי נאות רחל.

פרויקט נוע"מ – נוער מתנדב
•

בני נוער בכיתות ח' בחטיבות הביניים בעיר בוחרים תחום עניין :ספורט ,דרמה ,תקשורת,
היפ הופ וכדומה ,ומשתלבים בפעילות במרכז הנוער או במרכז הקהילתי הקרוב לבית-
הספר .אחת לתקופה יוצאים בני הנוער לפעולת התנדבות בקהילה בתחום שבחרו.
הפעילות מתקיימת ברחבי העיר.

מרכז הנוער "שטרודל" ,מרכז מחשבים ונוער
במרכז מתקיימים קורסים שונים:
•
•
•
•

הכרת המחשב
טכנאי PC
בניית אתרים
ואנימציה ממוחשבת

כתובת מקום הפעילות :רח' מסילת העולים  ,2חולון
טלפון03-5039043 :

"שברולט החדש" ,מועדון מוסיקה ואמנויות רחוב לנוער
•
•
•
•

במועדון יש חדר חזרות ,אולפן הקלטות ,במת חזרות ,ואפשרויות להפקה מוסיקלית
מתקיימים שיעורי נגינה ופיתוח קול ,וסדנאות מוסיקליות
מופיעה בו להקת מת"ח  -להקת מוסיקה מזרחית
היפ הופ ,DJ ,גרפיטי ,ברייקדאנס

כתובת מקום הפעילות :רח' המנור  ,9אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-5580781 :
דוא"לoffice-s@holonet.org.il :

52

להקות המחול הייצוגית של חולון" ,הורה רעים"
•
•
•

להקות המחול מייצגות את העיר חולון באירועים ,במופעים ובפסטיבלים ברחבי הארץ
והעולם.
הלהקות פועלות במרכז למחול "רעים" ,ונתמכות על-ידי מחלקת הנוער והצעירים.
בלהקות רוקדים כ 200-רקדנים – ילדים ,בני נוער ובוגרים – במסגרת  5להקות המחולקות
לפי גילים.

כתובת מקום הפעילות :רח' הופיין  ,44חולון
טלפון03-5035299 :

פרויקטים נוספים
•

מחויבות אישית ,קבוצות "הבית" :קבוצות מנהיגות במרכזי הנוער השונים ,קבוצות
משולבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,מועדוני נוער ,וכדומה.

פירוט פעילויות הנוער ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשת קהילה ופנאי בכתובת:
www.holonet.co.il

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מינהל החינוך :רחוב ויצמן  ,61חולון ,מחלקת נוער ,חדר  333בשעות פעילות העירייה
טלפון03-5027382 ,03-5027383 :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
•

יותר מ 6,000-בני נוער הלומדים בכיתות ז'-י"ב משתתפים במהלך השנה במסגרות פנאי
לא-פורמליות בשעות אחר הצהריים בפעילות המשלבת הנאה ,ערכי מנהיגות ,התנדבות,
ותרומה לקהילה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

הרחבת פעילויות בני הנוער בחולון בתחומי הפנאי :פעילויות ספורט ,פעילויות תרבות
בשיתוף עם מוסדות התרבות בעיר ,בידור וכדומה.
הגדלת מספר בני הנוער החולוניים הפעילים במסגרות לפיתוח מנהיגות ובמסגרות של
עשייה קהילתית חברתית.
מתן במה לביטוי לבני הנוער בעיר באמצעים מגוונים :עשייה חברתית ,ועשייה תרבותית
ואמנותית.
פיתוח מובילות של בני הנוער בחולון – מצוינות חברתית ,תרבותית ולימודית – במישור
הארצי והבינלאומי.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מה הם הפעילויות או מקומות הבילוי לנוער בעיר חולון?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הפניה של השואל לאתר הפייסבוק של "נוער חולון" – או לגורמים האחראים על פעילות או
אירוע.
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מחלקת אירועים
מהו השירות?
ניהול אירועים וטקסים עירוניים בהתאם למדיניות העירייה.

מי זכאי?
•
•
•

תושבי העיר חולון
כל יחידות העירייה
כל מוסדות החינוך העירוניים

השירותים הניתנים:
•
•
•

תכנון ארגון והפקת אירועים לעיר ולכל המוסדות שמפעילה העירייה.
ריכוז ,תיקצוב ,ייעוץ ,ומתן אמצעים (מקומיים ומספקי חוץ) להפקת אירועים.
כל תושב בעל כישרון בתחום האמנויות השונים ,המעוניין בחשיפה ובהופעה בפני קהל,
יפנה אל המחלקה .קיימת אפשרות לשבץ חובבים באירועים עירוניים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
שעות העבודה הן גמישות ובהתאם למועדי האירועים.
ניתן לפנות למחלקה ולתאם מועד לפגישה בשעות העבודה המקובלות:
טלפון03-5027381 ,03-5027380 :
בכתב :המחלקה לאירועים ,חדר 331

תשלום:
בהתאם לאמצעים הטכניים הנדרשים ולעלויות הגורמים המשתתפים.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

גברה ההשתתפות הפעילה של ההרכבים האמנותיים מחולון ומחוצה לה.
גדל מספר הצופים באירועים מקרב תושבי חולון.
התאמת התכנים באירועים לאוכלוסייה הפוטנציאלית.
השתתפות בני הנוער וההרכבים האמנותיים המקומיים.
מיצוב העדלאידע כאירוע ארצי ולאומי.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

הפקת אירועים איכותיים עבור צעירים ומבוגרים.
עידוד יוצרים ומבצעים מקרב אמני חולון.
היענות גבוהה של התושבים באמצעות נוכחות באירועים העירוניים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

בקשות לאירועים קהילתיים נוספים ,כמו ימי כיף.
בקשות להזמנת אמנים ים-תיכוניים.
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
משתדלים להיענות לטעמה של האוכלוסייה המקומית.

מחלקת גני הילדים
מחלקת גני הילדים במינהל החינוך בחולון מייצגת את  270גני הילדים העירוניים בכל רחבי
העיר ,בהם לומדים ילדים בני  3עד  ,6בחינוך הממלכתי ,הממלכתי-דתי ,והממלכתי-חרדי.
השאיפה היא להמשיך לפתח תוכניות חינוכיות פדגוגיות וערכיות לטובת הילדים ,ולמצות את
הפוטנציאל הטמון בכל ילד באופן הנכון והמתאים ביותר עבורו .המחלקה ,יחד עם הפיקוח,
חברת מוסדות ,רשת קהילה ופנאי ,שפח ,מתי"א פסגה ,ומחלקות רלבנטיות ברשות דואגים
לפיתוח צוות מקצועי ומיומן של גננות וסייעות ,ולפיתוח מתמיד של תוכניות לימודים בהלימה
לתוכניות משרד החינוך ולתוכניות עירוניות מקדמות ערך ,תרבות ופיתוח חשיבתי .בגני הילדים
העירוניים פועלות תוכניות דוגמת הזנה מרוכזת ,סל תרבות ,סל העשרה ,תוכניות תל"ן ,חינוך
ערכי להתנדבות על-ידי מתנדבי העיר ,חינוך דיאלוגי ,תגבור נושא התקשוב בדרך מושכלת,
תוכנית לימודים המבוססת על פרויקטים ,תוכנית לימודים ללמידה במרחבי העיר ,חינוך
לקיימות ולאהבת הסביבה ,גנים ירוקים ,ועוד .תוכניות אלו מעניקות לילדים מעטפת חינוכית,
רגשית וערכית עמוקה ואיכותית המלווה אותם בשלבים הקריטיים בחייהם .הרשות ,מינהל
החינוך והמחלקה ,בשיתוף משרד החינוך ,פועלים למתן מעטפת איכותית ,מקצועית וערכית
עבור הצוות והילדים במסגרת הגן ,על מנת להפוך את החינוך בגיל הזה למשמעותי ,ערכי
וחווייתי.

השירותים הניתנים:
•
•
•

•
•

•
•

•

הפעלת יום לימודים בימים א'–ה' בשעות 14:00–7:30
לילדי צהרון :בימים א'–ה' בשעות  ,15:00–7:15בימי ו' בשעות 13:45–7:30
סל תרבות והעשרה ,הכולל הצגות תיאטרון ,מחול ומוסיקה בתוך הגן ואולמי תיאטרון.
סיורים במוזיאונים ברחבי חולון ומחוצה לה .בחירת תחומי סל תרבות והעשרה מתבצעים
עם יחידת אמנות הבמה ,מוזיאון הילדים ,ותיאטרון הבובות ,בשיתוף מחלקת הילדים.
תל"ן – הפעלת שתי תוכניות לימוד נוספות במסגרת יום הלימודים ,ספורט ומוסיקה,
בשיתוף מתנ"ס גולדה ומחלקת גני הילדים.
הפעלת יום לימודים משלים בשעות  17:00–14:00ביותר ממחצית גני הילדים בעיר,
בהתאם לבקשות רישום לצהרונים ,בשיתוף רשת קהילה ופנאי ,ליצירת יום לימודים
הוליסטי אחיד לטובת הילד והוריו.
מענה לצוות ולהורים בנושאים הקשורים לגני הילדים .קיום ועדות היוועצות ,גישור,
הנחיות וכללים לתפעול גן ,לרבות כלל התוכניות הנלוות.
תוכנית ספריית פיג'מה מנחילה לילדים את האהבה לקריאה ולספרים ,ומעודדת דיון
בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים .התוכנית נוסדה על-ידי קרן גרינספון ישראל,
והיא פועלת בשיתוף משרד החינוך .התוכנית פועלת בכל גני הילדים בעיר ,ומעניקה מדי
חודש ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ,ולצידם הצעות לפעילות
משותפת לילדים ולהוריהם.
זה"ב בגן – כ 50-מתנדבים בגנים מגבירים את המודעות לזהירות בדרכים בשיתוף
עמותת "אור ירוק".
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מינהל החינוך :עיריית חולון ,ויצמן  ,61חדר  – 114מחלקת גני הילדים
טלפון03-5027378 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

בניית מודל האשכולות וחלוקת העיר לאזורים גיאוגרפיים .לכל אזור גננת המובילה 15
גנים ,מכל המיגזרים – חינוך ממלכתי ,חינוך ממלכתי-דתי וממלכתי-חרדי .הפיתוח
המקצועי נעשה במסגרת האשכולות ופסגה ,והוא תלוי-זיהוי צורכי האשכול .קבוצת
הגננות המובילות הצטרפה למנהלים מובילי חינוך בעיר חולון .קבוצת המובילות הפכה
להיות דרג ביניים ניהולי בין מפקחות משרד החינוך לבין מנהלות הגן .המודל הארגוני
החדש מאפשר מעבר מניהול מול כ 270-גנים הפזורים בכל העיר לעבודה ממוקדת-מטרה
מול  14מובילות אשכול ,וקידום יעדי הרשות ויעדי משרד החינוך.
איתור ילדים עם קשיים וטיפול בהם באמצעות תוכניות נלוות ,מעג"ן ,מעג"ן מורחב הורים
הכולל גנים בגילאי  4–3ומעונות .בשיתוף השפ"ח ומחלקת הרווחה.
טיפול באוכלוסיות מוחלשות וילדים בסיכון .זיהוי מוקדם לשם מתן טיפול מונע בשיתוף
מחלקת הרווחה ,ובחינת מערך סל השירותים הניתנים לילדים אלו.
חיבור מערך הורות ומשפחה למשאבים התרבותיים הקיימים עבור הגיל הרך בעיר.
פיתוח מקצועי של הסייעות :בניית עתודה לסייעות מנהיגות ,ובניית בית-ספר לסייעות.
נבנו תוכניות לקידום ילדים מאתגרים :ש.ה.מ – שיפור התנהגותי מיטבי ,ו-נ.ג.א – ניווט
גן איכותי.
מוטמעים מודלים פדגוגים חדשניים ועדכניים :מודל דיאלוגי ,מודל גישת הפרויקטים –
 ,PBLמודל למידה במרחבי העיר –  .SICTפותחו תוכניות לגנים ייחודיים :דיגיטף ,שילוב
התקשוב ויצרנות ,מרכזים דיאלוגיים ,גנים ירוקים .מוטמעים כלי תקשוב כחלק ממערך
הלמידה בגן ,כמו "גוגלה" ו"הסוד של מאיה".
מוקמת סדנה ייחודית "קל וחומר" ,שתהווה מרכז לחומרים חוזרים ממפעלים ברחבי העיר
לקהילת מחנכי העיר לשם שילובם ולסדנאות עם אמנים בחומרים חוזרים.
נבנות תוכניות משותפות עם רשת קהילה ופנאי לשם בניית קשרי צוות ולקיום יום לימודי
הוליסטי עם מספר צוותים בגן.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

בניית מערך ניהולי של כל תחום הגיל הרך ,מלידה עד כיתה א'.
קידום מערך הגנים בנושא התקשוב בהתאמה להתקדמות הטכנולוגית ולצורכי הילדים
במערכת.
מתן מענה מקצועי ,ליווי ותמיכה כספית בפיתוח תוכניות ויוזמות ייחודיות של גננות
במערכת.
בניית אשכולות גנים ייחודיים נוספים ברחבי העיר.

מהי השאלה/הפנייה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בקשת סיוע בפתרון קונפליקטים ,קשיים של התמודדות עם ילדים מאתגרים בגנים ,עידוד
יוזמות פדגוגיות יחד עם הפיקוח ,בעיות של ליקויים בגנים.
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
קידום הנושאים עם כל הגורמים הרלבנטיים.

מחלקת הכנה לצה"ל
מהו השירות?
מחלקת הכנה לצה"ל וחיילים במינהל החינוך אחראית על הכנתם של הנערים והנערות
העומדים בפני גיוס לצה"ל לתהליך הגיוס ולשירות הצבאי ,וכן על הטיפול ברווחת חיילי צה"ל
תושבי העיר .המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם יחידות העירייה השונות ועם מוסדות
התרבות ,הבידור והפנאי בעיר ומחוצה לה ,עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך ,גופי צה"ל
והיחידות השונות ומשרד הביטחון .המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך ,מבוקר ועד ערב,
בתיאום עם מערכות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי בעיר.

השירותים הניתנים:
הכנה לצה"ל
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הכנה לצה"ל בשכבות ,י' ,י"א ,י"ב :הכנה לצו ראשון ,יום המא"ה ותהליכי מיון ושיבוץ,
מילוי מניל"ה תוך שימת דגש בהכנה לקראת תהליך המיון.
מעגל הורים – מתן מידע על הליכי הגיוס ,הפגת חששות ומענה טלפוני אנושי.
מיקוד באוכלוסיות מיוחדות ,כגון :עולים מחבר המדינות ומאתיופיה ,נוער על"ם וקידום בני
נוער.
ייעוץ אישי ,הכוונה וליווי לגיוס – מידע על מסלולי השירות השונים.
הכשרה וליווי גרעין הנח"ל ומורות חיילות ומד"נים המשרתים בעיר (כ 20-חיילים הפועלים
על פי רובעים ובהתאם לצורכי השטח).
פיתוח תוכניות ושיתוף פעולה בין המערכות הפורמליות והבלתי-פורמליות לעידוד גיוס
משמעותי לצה"ל – עבודה ברצף מבוקר עד ערב.
פרויקט הדרים וצמרות בשיתוף האגף לחינוך על-יסודי ,ממר"ם ומייקרוסופט (פרויקט
מצוינות לשילוב נשים בתפקידים משמעותיים וטכנולוגיים בצה"ל).
אחריות על עמותות/ארגונים חיצוניים בתחומי הספורט וההכנה לצה"ל ,במטרה להעלות
את המודעות לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל.
אחריות על אירועים עירוניים ,כגון :כנס מתגייסים ,ביקור הרמטכ"ל ,אירועי מיצג חיילות
(שטח אש) ערבי הורים ועוד.

מתן שירות לחיילים בשירות חובה:
•
•
•
•

קשר עם האגודה למען החייל.
ריכוז הטבות לחיילים תושבי העיר.
במהלך השירות הצבאי מוענק לחיילים שי בפסח ובראש השנה.
חיילים בשרות חובה זכאים להנחה ב"בריזה" ו"בספרק ימית" ,וכן לכניסה חינם לתיאטרון
חולון על בסיס מקום פנוי (בהפקות של התיאטרון בלבד).

יעד מרכזי לשנים הבאות:
•

הכנת כלל תושבי העיר בגיל הגיוס לצו הראשון ולשירות צבאי משמעותי.
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מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
שאלות לגבי צו ראשון ומילוי מניל"ה ,וכן שאלות ביחס למתנות של הרשות לחיילים.

מחלקת חינוך חרדי
מהו השירות?
מתן מיגוון שירותים בנושאי החינוך בכל הקשור למוסדות החינוך החרדי ,החל מגילאי גן ,בתי-
הספר היסודיים והעל-יסודיים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד .בתחום הפעלת המוסדות – החל
מרישום תלמידים ,הפעלת המוסד החינוכי ועד טיפול התלונות הורים.

מי זכאי?
•
•

מנהלי המוסדות חינוך וצוות ההוראה
הורים שילדיהם לומדים במוסדות החינוך החרדי

שירותים הניתנים למנהלי מוסדות החינוך:
תפעול תקין של מוסדות החינוך בנושאים פדגוגיים ולוגיסטיים בתיאום ובשיתוף עם משרד
החינוך.

שירותים הניתנים להורים:
•
•
•
•
•
•

ייעוץ והכוונה.
מציאת פתרון לכל ילד בתחום החינוך הרגיל והמיוחד בתוך העיר ומחוצה לה ,בהתאם
לצרכיו.
טיפול בתהליך העברת ילדים מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל ולהיפך (באמצעות ועדות
השמה).
טיפול והכוונה להורים בנושא נוער נושר.
קביעת אגרות שירותים לחינוך (אגרות שמשלם התושב לרשות ואגרות שמשלמת רשות
לרשות מקבילה לה).
טיפול בבקשות אגרת חוץ להורי תלמידים שמעוניינים שבנם/בתם ילמדו מחוץ ליישוב.

חינוך רגיל:
.1
.2
.3
.4

הרישום נערך במזכירות בתי -הספר .יש להצטייד בתעודת זהות עם הספח בו רשומים
פרטי הילדים והכתובת המעודכנת.
לתלמידים שאינם גרים בחולון ,יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.
תעודה מבית-הספר האחרון בו למד התלמיד.
אישור מהרשות שממנה בא הילד על עזיבתו את מערכת החינוך בעיר.

חינוך מיוחד:
 .1טופס ועדת ההרשמה או הפניה מהשירות הפסיכולוגי החינוכי.
 .2אם התלמיד תושב העיר אחרת ,יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכל בעיה ביחס לשירותים מתוך הרשימה שלעיל יש ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה לאגף,
על-פי רשימת הנושאים הבאה:
רישום והעברות :חדר  ,110טלפון03-5027386 :
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היסעים :חדר  ,112טלפון03-5027399 :
ועדת השמה :חדר  ,140טלפון03-5027298 :
מחלקת חינוך חרדי ,טלפון03-5027070 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,13:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

הכנת תוכנית-אב לחינוך חרדי בהתאם לצרכים המתהווים בקרב הציבור החרדי ,תוך
התאמת התכנים החינוכיים והסביבתיים.
פתיחת בית-הספר התיכון "לווית חן" לבנות חרדיות במתכוננת התיכונים הוותיקים בערים
החרדיות ,עם בגרות מלאה ומגמות עיוניות ומקצועיות.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
פיתוח ייחודיות בית-ספרית לכלל בתי-הספר היסודיים בעיר תוך חיבורם למוסדות התרבות
בעיר; לדוגמה ,בית-ספר שמפתח תוכנית לכתיבה יוצרת ,למוסיקה ,או לקריקטורה וקומיקס.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
באילו מקרים הרשות נותנת אישור לאגרת חוץ (לימודים מחוץ לחולון)?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
האישור יינתן על-ידי מחלקת רישום במקרים בהם אין לעיריית חולון מענה פדגוגי הולם.

גני ילדים בחינוך החרדי:
שכונה

שם הגן

כתובת

ג'סי כהן

בראשית

שיבת ציון 1

נאות שושנים

חושן

ששת הימים 17

תל גיבורים

מרגליות

הבנים 16

תל גיבורים

מרגליות חובה

קרייתי

תל גיבורים

מאור ישראל

הבנים 16

תל גיבורים

מ .ישראל חובה

קרייתי

נאות יהודית

גאולה

אהוד 5

נאות יהודית

יוסף יצחק

אהוד 5

נאות יהודית

בני מנחם

אהוד 5

קרית שרת

מירון בנות

קרן היסוד 32

קרית שרת

אפיק בנות

מגידו 19
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שכונה

שם הגן

כתובת

קרית שרת

ציפורן בנות

ששת הימים 17

קרית שרת

חורב בנים

שער ציון 8

שיכון עממי

כרכום

טמטב 7

נווה ארזים

שיקמה

שופטים 17

קרית בן גוריון

אגוז

לנדאו 15

קרית בן גוריון

גולן

רבינוביץ 77

ג'סי כהן

מפי עוללים

שיבת ציון 1

ג'סי כהן

מפי עוללים

שיבת ציון 1

ג'סי כהן

מפי עוללים

שיבת ציון 1

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

תל גיבורים

בית יוסף

חזית חמש 10

נאות יהודית

בני ציון בנים

יהושפט 1

נאות יהודית

בני ציון בנים

יעל 8

נאות יהודית

בני ציון בנות

יעל 8

נאות יהודית

חבד גולדי

החסידה 4

ג'סי כהן

חבד מנחם

ג'סי כהן 20

ג'סי כהן

חבד בית מנחם

עמל 4

נווה רמז

חבד בנות חנה

החלוץ 14

נאות יהודית

חבד גולדי

גרץ צבי 8

קרית שרת

גדולת מרדכי

ברנדס

תל גיבורים

תורת משה

מבצע סיני 19

תל גיבורים

תורת משה

מבצע סיני 19

גני ילדים בחינוך המיוחד החרדי
שכונה

שם הגן

כתובת

אזורי

מעיין תורני

יעל 8

אזורי

מעיין תורני

מבצע סיני 2

אזורי

מעיין תורני

ארבע ארצות 35
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בתי-הספר יסודיים בחינוך החרדי
שם בית-הספר

טווח

טלפון

כתובת

פקס

כיתות
בית דוד – בנות

א'–ח'

רח' ברקת 28

03-5046755

03-5017403

03-5010387
בית דוד – בנים

א'–ח'

רח' ברדיצ'בסקי

03-5011354

03-5010359

בנות ציון – בנות

א'–ח'

רח' הרב קוק 9

03-5015587

03-5010939

מפי עוללים –
בנים

א'–ח'

רח' פילדלפיה 5

03-5054528

03-6512656

בית יוסף – בנים

א'–ח'

רח' חזית חמש 18

03-5037401

03-5035820

בית יוסף – בנות

א'–ח'

רח' חזית חמש 18

03-5037401

03-5035820

בנות מנחם –
בנות

א'–ח'

רח' קדושי קהיר 14

03-7444702

03-7444701

בני מנחם – בנים

א'–ח'

03-5588526

03-5588527

בתי-ספר על-יסודיים בחינוך החרדי
שם בית-הספר

טווח

כתובת

טלפון

פקס

כיתות
בית דוד – בנות

ט'–י"ב

רח' ברקת 28

03-5032245

לווית חן – בנות

ט'–י"ב

רח' נחמיה 13

03-5258478
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03-5032153

שירות פסיכולוגי חינוכי
מהו השירות?
מתן שירות פסיכולוגי לילדים בגני הילדים ,בבתי-הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים,
ובמסגרות החינוך המיוחד בעיר.

מי זכאי?
ילדים ,הורים וצוותים חינוכיים וטיפוליים במסגרות החינוך בעיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

ליווי והדרכה לצוותים חינוכיים וטיפוליים במסגרות החינוך ולמנהלת בית-הספר או הגן.
הגברת החוסן והעמידות של הצוותים החינוכיים ,ההורים והילדים למצבי חיים שבשגרה
ובעיתות משבר.
התערבות מיידית ,מערכתית ופרטנית במצבי חירום במערכת החינוך ובקהילה.
אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים ,ליווי משפחות וצוותי חינוך במתן מענה
מתאים לילדים ,כולל בחינת אפשרויות השמה במסגרות חינוך מתאימות.
השתתפות בדיונים בוועדות היוועצות ובוועדות השמה.
איתור ילדים בסיכון ,ומתן מענה טיפולי ראשוני.
טיפול פסיכולוגי לילדים בסיכון ולהוריהם.
בדיקת מוכנות ילדי גן חובה לקראת כתה א' ,איתור ,ייעוץ והתערבות בקרב ילדים החווים
קשיים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:00–8:00יום ו' בשעות 12:00–8:00

דרכי פנייה:
דרך מסגרות החינוך ובמקרים מיוחדים – פנייה ישירה לשירות.
טלפון03-5017916 :
פקס03-5027051 :
דוא"לpsychos@holon.muni.il :

תשלום:
השירות הפסיכולוגי החינוכי ניתן ללא תשלום.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

הרחבת המענים המניעתיים והטיפוליים במסגרות החינוך ,עם הורים וילדים.
הרחבת המענים הקבוצתיים לצוותי חינוך ,הורים וילדים – בטיפול ,ייעוץ והדרכה.
הרחבת מיגוון המענים המקצועיים בתחום איתור וטיפול בילדים ובנוער – קשב ,פגיעות
מיניות ,אובדנות ,טראומה ועוד.
ביסוס השירות הפסיכולוגי המשלים – המעניק שירותים פסיכולוגיים בתשלום.
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•
•

במימון ציבורי – תוכניות מניעתיות ,מענים קבוצתיים לצוותי חינוך ,הורים וילדים ומענים
טיפוליים.
במימון הורים – אבחונים פסיכולוגיים ,פסיכודידקטיים וקשב ,ייעוץ להורים ,טיפולים
משפחתיים ופרטניים.

יעדים מרכזיים לשנים הקרובות:
•
•
•

הרחבת המענים של השירות הפסיכולוגי מלידה עד סוף בית-הספר התיכון.
הנגשת המענים של השירות הפסיכולוגי לקהילה.
הרחבת המענים של השירות הפסיכולוגי המשלים – במימון ציבורי ובמימון הורים.

שירות פסיכולוגי משלים
מהו השירות?
מתן שירות פסיכולוגי פרטי לילדים ,להורים ולאנשי מקצוע .השירות ניתן על-ידי פסיכולוגים
חינוכיים וקליניים.

מי זכאי?
ילדים ,הורים ואנשי מקצוע

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

טיפול פסיכולוגי
טיפול קבוצתי
הדרכת הורים
אבחון פסיכולוגי
הרצאות וסדנאות

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:00–8:00יום ו' בשעות 12:00–8:00
פנייה ישירה לרכז השירות הפסיכולוגי המשלים:
טלפון03-5017976 :
פקס03-5027051 :
דוא"לpsychos@holon.muni.il :

תשלום:
השירות ניתן בתשלום.
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הישג חשוב בשנים האחרונות:
•

גיבוש צוות של פסיכולוגים המומחים ומנוסים בתחומים ממוקדים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

הרחבת המענה בתחומים הבאים:
• טיפול בחרדת בחינות
• טיפול באמצעות ביופידבק
• טיפול קבוצתי בנושא מיומנויות חברתיות
• קבוצות הדרכה להורים

אמנויות הבמה
מהו השירות?
תכנון וביצוע מופעי תרבות.

מי זכאי?
מערכת החינוך :תלמידי גני ילדים ,בתי-ספר יסודיים ובתי-ספר על-יסודיים ,הוריהם ,נהלים,
מחנכים ,ומינהל החינוך

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

•
•

מופעי תרבות כחלק מתוכנית הלימודים במיגוון תחומי אמנות :תיאטרון ,מוסיקה ,מחול,
קולנוע ,ספרות ,מוזיאונים וכדומה.
מפגשי הכנה לפני צפייה במופעים בהנחיית אמנים ,מדריכים ,אנשי מוסיקה ,או מתן חומר
הדרכה מפורט למחנך.
יציאת תלמידים לביקור במוסדות תרבות חינוכיים בעיר ומחוצה לה.
הפעלת ימי אמנויות בבתי-הספר (מופעי תיאטרון ,מחול ,מוסיקה ברצף).
חשיפת תלמידים למופעי אמנות של תלמידי המגמות הייחודיות בעיר בתחומים :מחול,
מוסיקה ותיאטרון.
תכנון ,ייעוץ ,תיאום והתאמת מופעי תרבות לרגל אירועים מיוחדים כמענה ליוזמות בתי-
הספר – יום המשפחה ,שורשים (בר מצווה) ,פורים ,יום השואה ,הכנה לצה"ל ,מחויבות
אישית וכדומה.
מידע וחשיפת מנהלים ,רכזי תרבות וצוות חינוכי לרפרטואר הקיים בשוק בתחומים השונים
של האמנויות.
ליווי ,תכנון וייעוץ לפרויקט העירוני "בתי-ספר מנגנים" ,הכולל מפגשים בתוך בתי-הספר,
וקונצרט גדול של תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית בסוף השנה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ענף אמנויות הבמה באמצעות מנהלי בתי-הספר ורכזות סל תרבות ,או מינהל החינוך
כתובת :רח' ויצמן  ,61חדר  ,117–116בתיאום מראש:
טלפון03-5027367 ,03-5027337 :
פקס03-6521808 :
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הישג חשוב בשנים האחרונות:
ילדי חולון נחשפו ,במסגרות החינוך השונות ,למכלול האמנויות במיטבן באמצעות סל התרבות
העירוני במסגרת תוכניות העשרה לכל שכבת גיל בתחומים הבאים :תיאטרון ,מחול ,מוסיקה,
קולנוע ,מוזיאון ,אמנות פלסטית וספרות.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

חינוך וקידום של המוסיקה והחינוך המוסיקלי בעיר.
חיזוק פרויקט  ,school in the cityשיתופי פעולה בין המוסדות הקיימים בעיר לילדי חולון.
המשך חשיפת ילדי חולון למכלול האמנויות תוך שימת דגש באיכות ,בגיוון ובחינוך.
המשך חשיפת ילדי חולון למכלול האמנויות ,תוך שימת דגש באיכות ,בגיוון ובחינוך לצריכה
תרבותית.

מרכז סקו"פ – המרכז למחוננים ולמצטיינים
מהו השירות?
היחידה מספקת קורסים בשעות אחר הצהריים לתלמידים מחוננים ומצטיינים במטרה להעשיר
את תחומי הידע ,הסקרנות וההתעניינות שלהם ,לפתח את חשיבתם היצירתית ולהפגיש אותם
עם תחומי ידע מגוונים.

מי זכאי?
•
•
•

תלמידים שעברו בהצלחה מבחנים של מכון הנרייטה סאלד
תלמידים שעברו מבחני איתור של מכון קרני
ילדים מצטיינים שמופנים בהמלצת הצוות החינוכי בגן או בבית-הספר .ניתן להצטרף
לקורסים מגיל גן חובה ומעלה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

תוכניות בתחום המחשבים :רובוטיקה ,יישומי מחשב ,פיתוח משחקים ,סייבר ,מייקר.
תוכניות בתחום המדעים :פלאי היקום ,ביוטכנולוגיה ,רופאים צעירים ,מדעי המוח ,טינטיק
ג'וניור ,מעבדה ירוקה ,חוקרים ומגלים ועוד.
תוכניות העשרה במתמטיקה ובלוגיקה לתלמידי כיתות א' ,ב' ,ו'.
תוכניות העשרה בתחומים נוספים :אנגלית ,אמנות.
"מצוינוטף" – קורס חשיבה מדעית וחשיבה מתמטית לתלמידי גן חובה.
מסלול "אופק" לתלמידים שעברו מבחני איתור :אסטרופיסיקה ,אופטיקה ,טיסנאות,
אדריכלות ,תבונה יצירתית ,הצפנה ועוד.
כיתת האצה עירונית לבגרות במתמטיקה ,לבוגרי כיתות ח' ,אשר מרכזת את מיטב
התלמידים מכל בתי-הספר ,במטרה להביא את התלמידים לבחינת בגרות במתמטיקה
ברמה של  5יחידות תוך  3שנים.
הלימודים מתקיימים אחר-הצהריים .התוכנית מופעלת בחולון בשיתוף עם המכון הטכנולוגי
.HIT
אולימפיאדה עירונית במתמטיקה לתלמידי כיתות ה'.
חולון עירי – משחק אפליקציה לכיתות ד' בשיתוף המכון הטכנולוגי .HIT
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
לקבלת המלצת הצוות החינוכי יש לפנות לגננת או ליועצת/מחנכת בבתי-ספר.
לקבלת חוברת קורסים יש לפנות למזכירות המרכז בשעות :12:00–8:00
טלפון03-5027368 :
דוא"לeducenter@holon.mun.il :
המפגשים מתקיימים במספר מקומות בעיר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בנושא תשלום :האם יש אפשרות לקבלת מלגה מהעיר?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
יש אפשרות לקבל הנחה על פי הקריטריונים של רשת קהילה ופנאי .גובה ההנחה המרבי הוא
.25%

רווחה חינוכית ומרכז להורות
מהו השירות?
היחידה עוסקת בטיפוח אוכלוסיות חלשות ,בתוכניות תוספתיות למערכת החינוך ,בקידום
קהילת הורים חושבת ,יוזמת ולומדת (הורים עושים ח.י.ל) ,ובקליטת תלמידים עולים במסגרות
תומכות.
היחידה פועלת במימון עיריית חולון ,משרד החינוך ,והמשתתפים עצמם.

מי זכאי?
•
•
•

כלל האוכלוסייה בשכונות שהוגדרו על-פי קריטריונים חברתיים-כלכליים כשכונות מצוקה,
והוכללו במסגרת פרויקט הרווחה של משרד החינוך
תלמידים עולים במערכת הפורמלית
הורים ,משפחה וקהילה

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

קורסי קיץ ב"מעברים" – הפעלת קבוצות למידה של הכנה לכיתה א' לאוכלוסיית היעד
והכנה לחטיבות לכלל אוכלוסיית העיר.
הפעלת מגשרות במוסדות החינוך (גנים ובתי-ספר) ליוצאי ברית המועצות לשעבר
וליוצאי העדה האתיופית בסיוע משרד הקליטה.
הפעלת קורסים ,סדנאות ,הרצאות ופורומים חינוכיים במרכז להורים ,משפחה וקהילה.
קליטת תלמידים עולים במסגרות תומכות.
יצירת "בית" להורים בו ירכשו מיומנויות נחוצות והכרחיות להתמודדות טובה יותר
ולבניית גשר של הבנה ,הערכה ושיתוף פעולה בין המשפחה ומערכות החינוך.
הורים חושבים – ההורים כחלק ממנגנון ההקמה של הקהילה ,שותפים מלאים בחשיבה
ובהקמתה.
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•
•

•

הורים יוזמים – ההורים יהיו יזמים של פעילויות ותחומים הקשורים בהורות ובהובלת
תהליכים בתוך הקהילה מתוך נקודות החוזק והניסיון המצטבר הרב שלהם.
הורים לומדים – סדנאות וקורסי הורים דידקטיים ללמידת התפקיד ההורי כחלק מתהליך;
בתוכני הקורס משולבים גם מפגשים שמטרתם להקנות כלים ומיומנויות ליצירת קהילות
ולהפעלתן בפועל.
קהילה אינטרנטית – קבוצה בפייסבוק בשם "הורים עושים ח.י.ל ",וניוזלטר חודשי.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
הפנייה היא באמצעות מנהלים ומפקחים במערכת החינוך ,מנהלי מחלקות חינוך ,אנשי
שירותים בקהילה ,עובדים סוציאליים.
מנהלת :ליאת אברמוביץ
כתובת :רח' ויצמן  ,58קומת כניסה ,חדר .151
טלפון03-5027373 :
פקס03-5039563 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

רווחה חינוכית – הגדלת מלגת פר"ח לסטודנטים ,הרחבת קורסי קיץ במעברים.
קהילת הורים – הרחבה והנגשה של הלמידה ההורית לתוך מוסדות החינוך.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

רווחה חינוכית – הרחבת פעילות הרצף החינוכי ,ובעיקר הטמעת פעילות המעברים בכל
מוסדות החינוך של אוכלוסיית היעד.
קהילת הורים – בניית קהילה חושבת ,יוזמת ופעילה של הורים למען הורים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתי נפתחת קבוצת הורים לילדים בגיל מסוים.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
על פי תוכנית עבודה ,המפורסמת באתר העירוני.

אגף הרווחה
מהו השירות?
אגף הרווחה והשירותים החברתיים מטפל ,מסייע ומנגיש מיגוון שירותים לפרט ,למשפחה
ולקהילה ,ופועל כדי לחולל תפנית בחיי הפונים הנזקקים לשירותיו ,תוך סיוע וליווי בפתרון
בעיותיהם והקניית כלים לניהול חייהם ,באופן מיטבי.

מי זכאי?
כל שכבות האוכלוסייה לפי חתכי גיל ,מאפיינים וצרכים ייחודיים
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השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רווחת המשפחה
פיתוח שירותים לילדים ולבני נוער
טיפול בבני נוער וצעירים במצוקה
טיפול במכורים :בני נוער ,מבוגרים ובני משפחתם
טיפול באסירים משוחררים
טיפול זוגי ומשפחתי
מניעת אלימות במשפחה
טיפול בבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
טיפול באנשים הסובלים מנכות ומאוטיזם ובבני משפחתם
טיפול באזרחים ותיקים
שירותי התנדבות וקהילה

ראו פירוט השירותים הניתנים בהמשך על-פי התחומים השונים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,15:00–8:00בימים ג' ,ד' בשעות 19:00–9:00
פנייה טלפונית לפקיד המודיעין בשעות הפעילות.
טלפון פקיד המודיעין03-5025603 :
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון

במקרה חירום ניתן לפנות למוקד העירוני ,03-5011111 :או 106
המוקד יפעיל כונן רווחה בהתאם.

תשלום:
על פי תקנות משרד הרווחה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

יצירת רצף מענים ושירותים לילדים ונוער בסיכון ,באמצעות תקציבי התוכנית הלאומית
לילדים ונוער בסיכון וכחלק מתוכנית-אב עירונית לילדים ונוער.
פיתוח יישום והטמעה של תוכנית-אב עירונית לאזרחים ותיקים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

הטמעת תוכנית הרפורמה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,כדי לשפר ולייעל את
איכות מתן השירות בשדרת הארגון.
הוצאת משפחות ממעגל העוני ושילובן בתעסוקה ,באמצעות שינוי דרכי העבודה והתפיסה
המקצועית ,בהתייחס לאוכלוסייה זו ופיתוח מענים מותאמים.
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שיקום האסיר
מהו השירות?
•
•

טיפול באסירים משוחררים שריצו מאסר בכלא או ביצעו עבודות שירות במשך 6
חודשיםלפחות ,וסיוע להם – עד שנה מיום השחרור
טיפול במשפחות האסירים בזמן שהותו של האסיר בכלא ומתן סיוע להן

מי זכאי?
אסירים משוחררים (עד שנה לאחר השחרור) ובני משפחותיהם

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

חונכות פר"ח לילדי אסירים בני  6עד .13
סיוע על-ידי מתנדבים המלווים את האסירים המשוחררים בתחילת דרכם.
עמותה לשיקום האסיר בקהילה – ש.ל.ב.
מציאת מקום עבודה או שילוב בקורס מקצועי בעזרת יועץ תעסוקה של הרשות לשיקום
האסיר.
טיפול פרטני לאסירים משוחררים לשם מניעת חזרתם לכלא.
תוכנית פיקוח על אסירים בקהילה כחלק מהפחתת שליש ממאסרם.
קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים.
פרויקטים ופעילויות העשרה לבני משפחות האסירים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לתאם פגישה עם עובד סוציאלי של היחידה לשיקום האסיר 3 ,חודשים לפני השחרור או
מייד לאחריו ,בכל ימי השבוע ,מלבד יום שישי ,באמצעות טלפון.03-5025690 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

הרחבת פעילות הפיקוח לשיקום אסירים.
הרחבת פעילות פר"ח בקרב ילדי אסירים.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
הקמת קבוצות טיפוליות לתיעול כעסים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
איך מתארגנים בחיים לאחר שהייה בכלא?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
לשם כך מיועד הטיפול הפרטני ,שבמסגרתו ניתן סיוע לאשת המטופל על מנת להקל על
ההתארגנות המשפחתית.
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ילדים ונוער
מהו השירות?
טיפול ומתן מענים לילדים ובני נוער הסובלים מקשיי תיפקוד בתחום האישי-משפחתי ובתחום
החברתי-לימודי .מטרת השירות היא להבטיח את התפתחותם ואת גדילתם התקינה במסגרת
הקהילה.

מי זכאי?
בני  0עד  18שמשפחותיהם נמצאות בקשר עם עובדים סוציאליים באגף הרווחה ,אשר עומדים
בקריטריונים של משרד העבודה והרווחה

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

מועדוניות טיפוליות לגילאי בית-הספר ולגיל הרך ,מועדוניות משפחתיות ,מעונות יום.
מרכזי הורים ילדים :נתיבים להורות לגיל הרך ,מרכז אורים ,מרכז נעורים.
טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית.
סידור חוץ-ביתי ,כגון משפחות אומנות ,מסגרות חוץ-ביתיות.
סיוע לקטינים במסגרת חוק הנוער (אם קטין מצוי בסיכון ,מוזנח מבחינה נפשית ופיסית,
מוכה וכו' ,ואם בית-המשפט קובע זאת).

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•
•

פנייה לעובדת סוציאלית לחוק הנוער נעשית על-ידי כל אדם שיש לו חשד כי קטין נמצא
בסיכון.
הפנייה יכולה להיות אנונימית למרכז פקידי הסעד באגף הרווחה ,טלפון03-5035610 :
פנייה לעובד סוציאלי פרט למשפחה או לעובד סוציאלי "אינטייק" (אם למשפחה עדיין אין
קשר עם המחלקה)

תשלום:
בהתאם למתן השירות.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
פיתוח ועיבוי של שירותים טיפוליים לילדים ולהורים במסגרת הקהילה :מעון רב-תכליתי,
תוכנית "ראשית" ,תוכנית ביתית ,מרכז "נעורים" ,תוכנית העשרה וטיפוח במקווה ישראל,
טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית ועוד.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
•

הרחבת מסגרות ותוכניות הטיפול בילדים ובהוריהם בעיר.
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שירותי קהילה והתנדבות
מהו השירות?
עבודה סוציאלית קהילתית נועדה לסייע לקהילה ולקבוצת אוכלוסייה השרויה במצוקה ,והיא
זרועחיונית בהשגת מטרות המוטלות על המחלקה לקידום רווחת הפרט ,המשפחה והקהילה.
עבודה סוציאלית קהילתית מכירה ביכולתם ובזכותם הבסיסית של יחידים ,קבוצות וקהילות
להיות שותפים להחלטות ולפעולות המשפיעות על איכות חייהם .כמו כן ,היא חותרת להקל על
מצוקות חברתיות באמצעות התערבות לשם יצירת שינוי חברתי במישור הארגוני.

מי זכאי?
כל קהילת תושבי חולון על-פי נושאים ותחומים משותפים

השירותים הניתנים:
•
•
•
•

חיזוק מעורבות והשתתפות תושבים בחיי הקהילה.
חיזוק והגברת יכולת ההתמודדות של האוכלוסיות החלשות ויכולתן לפתור בעיות.
ארגון תושבים והפעלתם לשם פיתוח מענים הולמים ופיתוח מנהיגות אחראית ומוכשרת.
תיאום בין השירותים השונים והתאמתם לקהל היעד.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
משרדי המינהל ,צוות עבודה קהילתית והתנדבות:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00ימים ג' ,ד' בשעות 19:00–8:00
טלפון03-5025650 :
פקס03-5025604 :
דוא"לdanite@holon.muni.il :
בנושאי התנדבות ניתן לפנות גם:
טלפון03-5025663 :
פקס03-5025604 :
דוא"לosnatg@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•
•

הקמת מרכז "עוצמה "– הקמת צוות ופיתוח תוכניות לקידום אוכלוסייה הסובלת מעוני
ומהדרה חברתית באמצעות קידום תעסוקתי למובטלים ולמשפרי תעסוקה ,עידוד השכלת
מבוגרים ,הנגשת זכויות ועידוד למעורבות חברתית.
הפעלת תוכניות המיועדות לאוכלוסיות שונות בעיר ,כגון :משפחות חד-הוריות ,נשים אשר
חוות אלימות במשפחה ,משפחות עולים ועוד.
פיתוח והפעלת תוכניות להתנדבות ויזמות קהילתית עם אוכלוסיות שונות המטופלות באגף
הרווחה .למשל :תוכנית "עץ הדעת "– מיועדת לתושבי העיר בני  50ומעלה :למידה
הקשורה למעגל החיים והתמודדות עם שינויים; פיתוח מנהיגות קהילתית ,לקידום
מעורבות והתנדבות בקהילה; תוכנית "אח בוגר "– התנדבות חברתית עם ילדים
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ממשפחות המטופלות באגף; צמ"ח – צרכים מיוחדים חולון – קבוצת מנהיגות הורים
לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף החינוך וארגון קשר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•

המשך פעילות העצמה של אוכלוסיות מוחלשות.
שילוב משפחות עולים תוך שילוב מערך התנדבותי.
בדיקת צרכים עתידיים ביחידות האגף ופיתוח מענים.
המשך פיתוח פעילות מרכז עוצמה – תוך שימת דגש בפיתוח תחום התעסוקה וההשכלה.
המשך פיתוח תחום ההתנדבות ,תוך חיזוק שיתופי פעולה עם הגורמים העירוניים השונים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
אני רוצה להתנדב /לתרום – איך אפשר?
•

אני חד-הורי /עולה חדש – /ומבקש לדעת מה זכותי/למי עלי לפנות?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

•

בנושא התנדבות :ניתן לפנות לאסנת גוברין ,דוא"לosnatg@holon.muni.il :
בנושא זכויות חד-הוריים :אפשר לפנות לשלומית דרזי ,דוא"לshlomitd@holon.muni.il :
בנושא זכויות עולים חדשים:
מדריך לעולה ,אתר משרד הקליטה:
http://www.moia.gov.il/Publications/moleh_he.pdf
ניתן לפנות לבית העולה – ליאת פינקל טויטו ,רח' גאולים  ,25חולון ,טלפון03-5568531 :

היחידה לטיפול בנערות ,צעירות וצעירים
מהו השירות?
היחידה מטפלת בנערות ,בצעירות ובצעירים המתקשים במילוי התפקידים המקובלים על בני
גילם ,ומתקשים ביצירת קשרים מספקים ותומכים עם הסביבה ועם השירותים הקיימים.
העבודה הטיפולית עם האוכלוסייה מכוונת לשיפור מצבן ,לשילובן במסגרות חברתיות
רלבנטיות ,למיצוי זכויות ,להגברת הביטחון העצמי ולשיפור הדימוי העצמי.

מי זכאי?
נערות ,צעירות וצעירים בני  13עד 25

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

טיפול פרטני.
"בית חם" – מסגרת קבוצתית ,טיפולית וחברתית בשעות אחר הצהריים.
"תוסס – דלת פתוחה "– מרכז ייעוץ מיני לנוער.
דירת מעבר לצעירות.
קבוצת תיאטרון בשיתוף פעולה עם הסטודיו למשחק.
"אפיקים "– תוכנית אימונית לצעירים וצעירות להשתלבות מיטבית בשוק העבודה.
נוח"ם – נוער חרדי מנותק – פיתוח מעניים חברתיים-קהילתיים בשיתוף "רשת קהילה
ופנאי".

72

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לפנות לנעמי ולדמן ,מרכזת היחידה:
טלפון03-5025635 :
דוא"לnaomiw@holon.muni.il :
או באמצעות פקיד מודיעין באגף הרווחה,
טלפון03-5025603 :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
•
•

כניסה לתחום הצעירים – מתן טיפול ,ייעוץ ותמיכה לצעירים ולצעירות.
פתיחת תוכנית "אפיקים" – אימון להשתלבות מיטבית בתעסוקה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

מתן טיפול ,תמיכה והכוונה לכמה שיותר נערות בעיר חולון.
המשך פיתוח תחום המענים לצעירים ולצעירות.
פיתוח מענים טיפוליים-תמיכתיים לבני נוער חרדיים ולמשפחותיהם.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
טיפול בנערות ,בצעירות ובצעירים ,כמה זה עולה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
השירות ניתן ללא תשלום ,כחלק ממיגוון השירותים הניתנים באגף הרווחה לאוכלוסיות השונות
בעיר.
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היחידה לטיפול בהתמכרויות
מהו השירות?
היחידה מטפלת במכורים לסמים ,לאלכוהול ולהימורים ,מבוגרים וצעירים ,אשר מעוניינים
להיגמל פיסית ונפשית משימוש בחומרים ממכרים או מהתמכרויות אחרות ,באמצעות צוות
עובדים סוציאליים ,מדריך מקצועי ורופא נרקולוג.

מי זכאי?
•
•

כל תושב מגיל  14ומעלה המעוניין להיגמל פיסית ונפשית מצריכת סמים או אלכוהול ,או
מהימורים
כל בן משפחה של מכור לסמים ,לאלכוהול או להימורים המעוניין לקבל ייעוץ ,הדרכה ,או
טיפול בנושא ההתמכרות או השימוש של בן המשפחה המכור

השירותים הניתנים – בהתאם להחלטת ועדת אבחון:
•
•
•
•
•
•
•

הפניה לאשפוז לצורך גמילה פיסית.
הפניה לקהילות טיפוליות.
קבוצות טיפוליות ל"נקיים".
טיפול פרטני חד-שבועי.
בדיקות שתן ואלכוהול פעמיים בשבוע.
הפניה למרכז יום (מרכז יומי לטיפול ושיקום).
ייעוץ לבני משפחת המכור וטיפול בהם.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
נפגעי סמים מבוגרים:
מדי יום א' בשעות ( 11:30–10:00יש להגיע ליחידה)
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025680 :

נפגעי אלכוהול והימורים:
מדי יום ב' בשעות  ,13:00–11:00בתיאום מראש
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025680 :

נוער וצעירים:
מדי יום א' בשעות  ,16:00–14:30בתיאום מראש
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025680 :
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נשים נפגעות סמים:
יש לפנות בתיאום מראש.
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025680 :

תשלום:
 75ש"ח לחודש.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הרחבת הטיפול בנוער וצעירים ,הקמת קבוצה העוסקת במיזעור נזקים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

•

•

•

הרחבת הטיפול לשם מניעה – הרחבת טיפול בבני נוער שנמצאים בשלבים ראשוניים של
חשיפה לסמים ,בטרם התפתחה התמכרות פעילה של ממש ,תוך השתלבות ברשת
חברתית עם מכורים אחרים .הרחבה זו בנויה על התערבות טיפולית בשלבים המוקדמים
יותר של החשיפה לסם – גם כאשר החל הליך פלילי ,וגם בהעדרו ,במקרה שלא נפתח
תיק או לא הוגש כתב אישום.
העמקה בסוגיה הנשית – מענה רחב ומקיף יותר לצרכים הטיפוליים של נשים ,בהתחשב
בהבדלי המיגדר ,כגון קבוצות טיפוליות לנשות המכורים ולנשים המכורות ,זאת מתוך
הנחה כי הבדלי מיגדר בדרכי התמודדות ותגובות רגשיות אופייניות מצריכים מענה ייחודי.
מתן מענה לצרכים ייחודים – בין הצרכים המיוחדים ניתן למנות את האוכלוסיות שלעיתים
קרובות "נופלות בין הכיסאות" ואינן מקבלות מענה ראוי ביחידות ,כגון הסובלים מתחלואה
כפולה או דרי רחוב .מדובר באוכלוסיות שסובלות מבעיות נוספות חוץ מהתמכרות,
ומצוקתן הרגשית הקשה או נזקקותן החומרית החריפה מונעת מהן לעיתים קרובות להגיע
לטיפול ביחידות.
הרחבת הפעילות – הרחבה נוספת של הפעילות כוללת הקמה של מיגוון קבוצות טיפוליות
המאפשרות מתן תמיכה למעגלים החברתיים הקרובים והרחוקים של המכורים ,דוגמת
קבוצת תמיכה ועזרה עצמית להורים של מכורים בסגנון התוכנית " 12צעדים".

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הורים חסרי אונים מתייעצים איך אפשר לעזור לנער שמשתמש בסמים.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מזמינים את ההורים למפגש היכרות וייעוץ במחלקת הרווחה.
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היחידה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה
מהו השירות?
•
•
•
•

טיפול ישיר במשפחות עם בעיות אלימות בין בני זוג (אלימות פיסית ,כלכלית ,מינית,
מילולית ,נפשית ורגשית) באמצעות שיטות התערבות שונות.
הגברת מודעות הציבור לתופעת האלימות במשפחה.
עבודת מניעה.
לימוד מאפייני התופעה בעיר חולון מבחינת האוכלוסייה והשירותים.

מי זכאי?
נשים וגברים שקיימת בעיית אלימות בזוגיות שלהם

השירותים הניתנים:
•
•
•
•

טיפול ישיר במשפחות :ייעוץ ראשוני ,סיוע במצבי חירום ,טיפול פרטני
טיפול קבוצתי – בנפרד לנשים ולגברים
התערבות קהילתית ,פיתוח דרכי איתור ,הגברת מודעות ,שינוי עמדות ומניעה
הדרכה והכשרה של אנשי מקצוע :השתלמויות וימי עיון

תשלום:
השירות ניתן בתשלום חודשי מסובסד בהתאם להכנסות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לפנות למזכירות המרכז למשפחה :בימים א' ,ה' בשעות  ;15:30–8:00בימים ב' ,ג' ,ד'
בשעות 21:00–8:00
טלפון03-5025700 :
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•

הגברת המודעות בקרב נותני השירותים בעיר לתופעת האלימות בין בני זוג ,והכרתם
בחשיבות הטיפול הניתן במרכז .הביטוי הבולט לכך היה הפניית משפחות למרכז
למשפחה.
במהלך שנת  2016הצטרפה למרכז עובדת נוספת המתמחה בטיפול בנפגעות תקיפה
מינית על מנת לתת התייחסות טיפולית ייחודית לנושא.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

המשך העלאת המודעות בקרב האוכלוסייה בעיר לתופעת האלימות במשפחה
ולהשלכותיה על התיפקוד של כל בני המשפחה.
הרחבת השירותים הניתנים.
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היחידה לסדרי דין ואישות
מהו השירות?
בצוות פועלים עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין ,אשר קיבלו מינוי מתוקף החוק
להגשתתסקירים לערכאות המשפטיות ולהתערבות מקצועית בנושאים הקשורים להליכי פירוד
וגירושין ,מינוי אפוטרופסים ,היתרי נישואין ,ואלימות במשפחה.

מי זכאי?
תושב חולון שהופנה על-ידי הערכאות המשפטיות ,בצו לתסקיר (חוות דעת מקצועית) בנושאי
משמורת וזמני שהות של ילדים בהקשר לגירושי הוריהם ,אלימות במשפחה ,או בנוגע למינוי
אפוטרופוסים לקטינים וחסויים

השירותים הניתנים:
•
•
•

הכנת תסקירים לבתי המשפט ולבתי הדין הרבניים.
ליווי משפחות במשבר הגירושין ותיווך בין הורים בנושא הסדרי ראייה.
תיאום הורי – שירות לזוגות הורים גרושים שנועד לשפר את התקשורת ואת שיתוף
הפעולה שלהם למען ילדיהם.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הקמת השירות לתיאום הורי.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

גיוס אנשי צוות לאיוש המשרות הפנויות.
המשך פיתוח שירות התיאום ההורי ושירותים נוספים להורים מתגרשים/גרושים וילדיהם.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
האם היחידה יכולה להתערב במצב של אי-הסכמה בין הורים פרודים או גרושים לגבי זמני
השהות של הילדים עם כל אחד מההורים?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
היחידה מתערבת רק על פי צווי הערכאות המשפטיות המופנים אליה ,ולא על פי פניית הורה.
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המרכז למשפחה – היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי
מהו השירות?
מתן ייעוץ ,טיפול והדרכה בתחום המשפחתי והזוגי ,במטרה להגביר את המודעות האישית
ולשנות דפוסי התנהגות באופן התואם את צורכיהם האישיים ,הערכיים והחברתיים של בני
הזוג ובני המשפחה האחרים ,במגמה לאפשר לבני הזוג לשפר את יכולתם בקיום יחסי
ההדדיות כזוג וכהורים.

מי זכאי?
משפחות וזוגות מכל שכבות האוכלוסייה ,לרבות משפחות חד-הוריות

השירותים הניתנים:
•
•

טיפול זוגי בשני בני הזוג בכל תחומי הזוגיות.
טיפול משפחתי בכל בני המשפחה ,בכל תחומי הבעיות המשפחתיות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לפנות למזכירות המרכז למשפחה :בימים א' ,ה' בשעות  ;15:30–8:00בימים ב' ,ג' ,ד'
בשעות 21:00–8:00
טלפון03-5025700 :
כתובת :רח' פנחס לבון  ,26חולון

תשלום:
על-פי מבחן הכנסות ובהתאם לסוג השירות.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

הרחבת השירות באמצעות מתן מענה טיפולי למשפחות חד-הוריות.
במהלך  2016נוספה עובדת הנותנת מענה טיפולי ייחודי למשפחות המופנות מצוותים
אחרים באגף הרווחה.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
ניסיון לתת מענה ליותר משפחות ,וצמצום רשימת ההמתנה לטיפול.
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אזרחים ותיקים
מהו השירות?
מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים התואם את מצבם התיפקודי ,הבריאותי ,המשפחתי
והכלכלי במטרה לסייע להם להמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית ,תוך שמירה על
איכות חיים ראויה וחיזוק מערכת התמיכה הטבעית של המשפחה.

מי זכאי?
נשים מגיל  ,62גברים מגיל 67

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

מתן טיפול תמיכתי ומידע בבעיות הקשורות בזיקנה ,במצבי משבר בעת אובדנים,
בהתמודדות עם שינויים ביכולת התיפקוד ובמצב הבריאותי ,ביחסים בין-דוריים ועוד.
ייעוץ לגבי השתכנות בבית אבות ,העסקת עובדים זרים ,זכויות על-פי חוק הסיעוד ,ועוד.
עזרה חומרית לפי נזקקות ,בהתאם לנהלי משרד הרווחה.
התערבות במצבים של זקנים בסיכון (אלימות פיסית ,הזנחה ,ניצול כספי ,אלימות
מילולית).
תיווך מול גורמים שונים בקהילה לשם מיצוי זכויותיהם של הקשישים – קופות החולים,
התחנה לבריאות הנפש ובתי חולים ועוד.
ניצול שעות הפנאי – על מנת לסייע לזקן להשתמש יותר בזמנו הפנוי ,לפתח את קשריו,
ולחזק את כוחותיו ואת עצמאותו.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לתאם מועד לפגישה באמצעות פקיד הקבלה ,על-פי אזור המגורים.
טלפון03-5025603 :

תשלום:
עבור שירותים מסוימים נדרש תשלום ,והוא נקבע בהתאם לבדיקת זכאות.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•

פתיחת פרויקט "קהילה תומכת" בכל השכונות העיר והכללתה של גמלת חוק הסיעוד
שמבצע המוסד לביטוח לאומי בסל השירותים.
שימת דגש באוכלוסיות עם צרכים ייחודיים ,כמו ניצולי שואה ,זקנים עיוורים ,יוצאי אתיופיה,
תשושי נפש ,אנשים הלוקים בדמנציה וכדומה.
פיתוח תוכנית "מועדון נע" למניעת בדידות ,לאזרחים ותיקים הרתוקים לביתם.
הקמת היחידה למניעת אלימות כלפי אזרחים ותיקים ,וקידום המודעות לנושא בקהילה.
השתתפות בפיילוט להכנסת קהילות תומכות לסל השירותים של חוק סיעוד.
הקמת שולחן עגול של שותפים בעיר לנושא הטיפול בלוקים בדמנציה ובבני משפחה
מטפלים עיקריים ,כולל נציגי כל קופות החולים ,ביטוח לאומי ,עמותת עמדא ,נציגים
מחברות הסיעוד ,ואשל-ג'וינט.
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יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

יישום תוכנית -האב העירונית לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בחולון ,שתביא בעקבותיה
פיתוח שירותים נוספים.
סיום הקמת מרכז יום החדש לתשושים ולתשושי נפש.
הרחבת הידע על האפשרויות והמגבלות של טכנולוגיות בתמיכה בחולים דמנטיים
ובמטפלים בהם – פורמליים ולא-פורמליים כאחד.
מתן תשומת לב לזכאי חוק הסיעוד הנמצאים בסיכון גבוה להידרדרות תיפקודית ,ופיתוח
תוכניות אלטרנטיביות עבורם ,לעזרה אישית קלה ומענה חברתי.

מרכז למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות)
מהו השירות?
המרכז מעניק שירות לנשים ולגברים ממשפחות חד-הוריות בחולון ,ופועל בשיתוף עם ארגון
ויצ"ו

מי זכאי?
משפחות חד-הוריות המתגוררות בחולון ולהן ילדים עד גיל .18

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

מתן מענה טיפולי פרטני וקבוצתי בתחומים של חיי משפחה ויחסי הורים-ילדים ,עידוד
תעסוקתי וקידום השכלה.
מתן ייעוץ משפטי.
פעילות חברתית משותפת והרצאות בתחומים שונים.
פעילות משותפת להורים ולילדים.
פיתוח מנהיגות קהילתית לשם שינוי מדיניות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
טלפון03-5025660 :
כתובת המרכז :ויצ"ו ,שד' ירושלים  ,1חולון

תשלום:
בכל הפעילויות (חברתיות ותרבותיות) נדרשת השתתפות כספית סמלית.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

חיזוק תחום הפעילות הקבוצתית ופעילויות הורים-ילדים ,כמענה לצרכים שאותרו.
סבסוד פעילויות תרבות לילדים והורים בעיר.
סקר לאיתור צרכים בקרב משפחות חד-הוריות בעיר.
פעילויות לקידום תעסוקתי.
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יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

מיפוי צרכים של פלחים באוכלוסיית המשפחות החד-הוריות ובניית מענים ,למשל :בתחום
תעסוקה ,פעילות הורים ילדים בגילאים שונים וכדומה.
הרחבת השירותים בקהילה למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות).
הגברת המודעות בעיר לצורכי המשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות),
ויצירת שותפויות לקידום מענים.
קידום משאבי עזרה הדדית בקרב משפחות חד-הוריות.

שיקום ונכויות התפתחותיות
מהו השירות?
•

•
•
•
•

התערבות העובדים הסוציאליים היא על -פי הצרכים השונים ,והסיוע ניתן בשלושה
מישורים :צרכים קונקרטיים ,צרכים רגשיים ,והתערבויות בשעת משבר .העבודה מתמקדת
בלקוח עצמו ו/או בבן משפחתו.
ייעוץ ,הדרכה ותמיכה פרטנית ו/או קבוצתית.
ליווי בתהליכי שיקום והשמה (שילוב במסגרות כגון; תעסוקה ,דיור ועוד).
קשר עם פיקוח :הפניה לאבחונים ,הכרה בשירותי רווחה ,ועדות השמה ועוד.
פיתוח מסגרות שירות בקהילה לטיפול ,קידום ושיקום בהתאם לצרכים המשתנים.

מי זכאי?
ילדים ובוגרים עם נכויות ובני משפחותיהם ,וכן אלה המתמודדים עם נכות לגווניה (למעט
מחלות נפשיות) ,מגיל לידה עד זיקנה .סוגי הנכויות כוללים :נכות פיסית וחושית (עיוורון,
חירשות ,)CP ,הנמכה קוגניטיבית המתייחסת לתיפקוד שכלי-גבולי (מנת משכל )70-84
והפרעות תקשורת על רצף ה .ASD-בנוסף ,בוגרים המגלים קושי הסתגלותי ותיפקודי בתחומי
החיים ודרי רחוב.

השירותים הניתנים:
אוטיזם
•

ילד או בוגר המוכר בשירות לאוטיזם של משרד הרווחה (ההכרה מבוססת על אבחנה
רפואית (של פסיכיאטר/נוירולוג/רופא התפתחותי) ,על אבחון של פסיכולוג קליני ,על מידע
עדכני מהמסגרת בה שוהה הילד/ה (דו"ח חינוכי תיפקודי/תעסוקתי (ועל דו"ח סוציאלי).
שירותים ומענים :שילוב במעון תקשורתי ,נופשונים ,חונכות אישית (בגילאי חינוך); שילוב
בתעסוקה; מסגרות חוץ-ביתיות; ייעוץ ותמיכה בשלבי מעבר ומשבר.

נכות ,שיקום
•

אוכלוסיית הלוקים בנכויות חושיות (עיוורון וחירשות) ,מגבלות פיסיות ,תיפקוד קוגניטיבי
נמוך (גבוליים) .שירותים ומענים :שיקום המותאם לצרכים הנובעים מהמוגבלות – בקהילה
ומחוצה לה; שילוב במסגרות תעסוקתיות; מועדונים; שילוב בדיור חוץ-ביתי; ייעוץ ותמיכה
בשלבי מעבר ומשבר.
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דרי רחוב
•

אדם מעל גיל  18המתגורר ברחוב ,בבתים נטושים ,בגנים ובשטחים ציבוריים .שירותים
ומענים :מיצוי זכויות ותיווך מול המוסד לביטוח לאומי ומשרד השיכון ,ליווי והפניה למסגרות
שיקומיות וטיפוליות.

בוגרים נזקקים
•

אדם מעל גיל  ,18או אדם שילדיו מעל גיל  ,18המצוי בסביבה ללא קשרים חברתיים
ומשפחתיים מספקים או שהיחסים בה לקויים ,חווה קשיים כלכליים ,וזקוק לעזרה במיצוי
זכויות ,לליווי ולתיווך .שירותים ומענים :קשר תמיכתי פרטני ,תיווך והפניה לקבוצות תמיכה
או קבוצות חברתיות ,סיוע חומרי ומיצוי זכויות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לפנות לפקיד המודיעין באגף לשירותים חברתיים:
טלפון03-5025603 :
דוא"לInbali@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•

פתיחת מעון יום שיקומי לפעוטות מעוכבי התפתחות ופעוטות עם לקויות תקשורת.
פתיחת שתי מועדוניות לילדים מאוכלוסיות השיקום (גילאי גן וכיתות א'–ד').
פתיחת מועדון רשת המותאם לנוער עם מוגבלויות.
פתיחת קייטנות לילדים עם הרצף האוטיסטי (בהפעלת אלו"ט).
סדנה בתנאי נופש להורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
פתיחת קהילת תומכת נכים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•

הקמה ,בנייה ופתיחה של מעון יום שיקומי לפעוטות מעוכבי התפתחות.
הפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי" עבור פעוטות עם צרכים מיוחדים.
פתיחת מועדונית שיקום נוספת לגיל גן.
מיפוי והתאמת צרכים לאוכלוסייה בוגרת עיוורים.
הקמת מרכז למשפחה עם צרכים מיוחדים.
הקמת מועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי.

פרט ומשפחה
אוכלוסיית היעד:
תושבי חולון – משפחות ותיקות ועולים חדשים ,משפחות בסיכון ,הורים צעירים החסרים ידע
ויכולת לתפקד כהורים ,הורים המתקשים במילוי תפקידי הורות ועלולים לסכן את ילדיהם,
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משפחות חד -הוריות ,משפחות במשבר ,משפחות בהן קיימים דפוסי אלימות ,קבוצות שוליים,
חסרי רשת משפחתית ,ומשפחות במצוקה קשה ועמוקה.

מטרות היחידה ושירותיה:
•
•
•
•

היחידה פועלת להשגת תפנית חיובית בחיי הפרט ,המשפחה ,הקבוצה והקהילה ,ומסייעת
למתקשים לתפקד באופן סדיר להתמודד עם מצוקות ומשברים.
הסיוע הניתן הוא טיפולי ,תמיכתי ותיווכי ,וכולל מתן שירותים קונקרטיים לאחר בדיקת
זכאות על-פי תקנות משרד העבודה והרווחה ובמסגרת אילוצי התקציב.
הסיוע מכוון להביא לשיפור במצבם של הפרט ובני המשפחה ,לסייע להם להיחלץ
ממצוקותיהם ולעודד את השתלבותם בחברה.
ביחידה מועסקים עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחום זה ,עובדי סמך מקצועיים
ועובדי מינהלה וזכאות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
יש לפנות לפקיד המודיעין באגף הרווחה בשעות הפעילות :ימים א' ,ב' ,ה' בשעות –8:00
 ,15:30ימים ג' ,ד' בשעות 19:00–8:00
טלפון03-5025603 :
כתובת :רח' לבון  ,26חולון

מינהל תשתיות ,מבנים ,גנים וסביבה
מהו השירות?
המינהל אחראי למתן שירות לתושבים ולגופי העירייה .השירות לתושבים כולל ,בין היתר,
פיתוח מערכת הכבישים העירוניים ואחזקתם ,פיתוח מערכת התיעול (ניקוז) ואחזקתה ,פיתוח
ואחזקה של גנים ופארקים ,תפעול מערכת האשפה וטיאוט הרחובות .השירות לגופי העירייה
כולל ,בין היתר ,הקמה ותחזוקה של מוסדות חינוך ושל מבני ציבור ,ובהם גם אלו שבאחריות
החברות-הבנות של העירייה.

מי זכאי?
תושבי העיר ,אגפי העירייה השונים והחברות-הבנות העירוניות

השירותים הניתנים:
אגף תשתיות:
האגף מופקד על פיתוח ואחזקה של כבישים בעיר; על הגברת הבטיחות והנוחות בדרכים; על
פיתוחה ואחזקתה של מערכות הניקוז העירוניות לשם שיפור זרימת מי הנגר וצמצום ההצפות
בעיתות סערה.

אגף מבני ציבור:
תכנון ,פיקוח ובנייה של כל מבני החינוך והציבור בעיר; אחריות על תחזוקה שוטפת של מבנים
השייכים לעירייה בתחומים :ציוד ,חשמל ,אינסטלציה ,נגרות ,צבע ,מיזוג אוויר ועוד.
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אגף גנים ונוף:
האגף מופקד על פיתוח ואחזקה של הגנים והפארקים העירוניים המשמשים כמקומות בילוי,
משחק וספורט ,תוך שילוב מרכיבים תוכניים כמו גני-סיפור ,פסלים ועוד.

המחלקה הווטרינרית:
המחלקה הווטרינרית מופקדת על הפיקוח העירוני בתחום מוצרי המזון מן החי העוברים בעיר
ומגיעים לשווקים ,לשם שמירה על בריאות הציבור .כן מטפלת המחלקה במתן חיסוני כלבת,
בעדכון שוטף של הציבור בנושא הכלבת ,ובנושאים וטרינריים אחרים .המחלקה אוספת בעלי
חיים משוטטים ,ופועלת לעיקור ולסירוס של חתולי רחוב ,על מנת לוודא שאוכלוסייתם לא
תתרבה ללא שליטה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

פיתוח מואץ של מערכות הכבישים והתיעול.
הקמת גני-סיפור רבים ומתקני ספורט למבוגרים ולנוער.
כתוצאה מחוק טרכטנברג – חוק חינוך חינם מגיל  ,3נבנו בשנתיים האחרונות  37כיתות
גן.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

המשך פיתוח מערכות הכבישים והתיעול.
קידום נושאי הטיפול בפסולת הביתית – הפרדה במקור והקמת מרכזי מיחזור.
התמקצעות וייעול עבודת היחידות ,תוך הגברת הבקרה והפיקוח עליהן.

אגף מבני ציבור
מהו השירות?
•
•

תכנון ,פיקוח ובנייה של מבני חינוך ומבני ציבור בעיר חולון.
אחזקה ושיפוצים של מבני חינוך וציבור בעיר.

העבודה מבוצעת באמצעות קבלני מכרז ,בפיקוח מהנדסי האגף.

מי זכאי?
•
•

המינהלים השונים בעירייה הקשורים בפיתוח מבני ציבור
מבני ציבור וחינוך שהאחריות לאחזקתם מוטלת על אגף מבני ציבור

השירותים הניתנים:
•
•
•

תכנון ,פיקוח ובנייה של מבני חינוך וציבור בעיר.
אחזקה שוטפת של מבני ציבור וחינוך בעיר.
עבודות שיפוצים של מבני ציבור וחינוך בעיר בתחומים הבאים :חשמל ,אינסטלציה,
מסגרות ,נגרות ,מיזוג אוויר ,מערכות כריזה ,צבע וטיח ,איטום ,פיתוח ,גבס ,תקרות
אקוסטיות ,פארקטים ,ריצוף ,אלומיניום.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•

בנושא פתיחת פניות בנושאי אחזקה – יש לפנות באמצעות המוקד העירוני .106
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•

בנושא שיפוצים – בשעות הפעילות של העירייה.

טלפון מזכירות03-6536014 ,03-6536013 :
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

ביצוע פרויקטים גדולים של בניית בתי-ספר ,גני ילדים ,מוסדות דת ,מעונות יום ועוד.
אחזקה מקצועית ואיכותית של מוסדות חינוך וציבור.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
המשך שיפור השירות והשבחת מוסדות הציבור והחינוך בעיר.

האגודה לתרבות הדיור
מהו השירות?
האגודה לתרבות הדיור פועלת להסדיר וליישב מחלוקות המתעוררות בין דיירים בבתים
משותפים על רקע המגורים בבית המשותף ובנוגע לרכוש המשותף – באמצעות הסברת
הזכויות והחובות של הדיירים בבית המשותף על-פי חוק המקרקעין .כן פועלת האגודה
לתרבות הדיור להעמקת תודעת השמירה על הבית וסביבתו וטיפוחם ,וליצירת מודעות ודרכי
פעולה לשם שמירה על הרכוש המשותף בבית ,ומדריכה כיצד לנהלו באופן תקין וליצור מערכת
יחסי שכנות נאותה בענייני הבית המשותף.

מי זכאי?
בתים הרשומים כחברים באגודה לתרבות הדיור

השירותים הניתנים:
•

•

•
•

•

טיפול בתלונות הדיירים :האגודה מטפלת בסכסוכים המתעוררים בין דיירים בנוגע לרכוש
המשותף על-ידי הסברת הזכויות והחובות של הדיירים בבית המשותף על-פי הקבוע בחוק
המקרקעין לגבי בתים משותפים.
ייעוץ משפטי חינם :האגודה מעמידה לרשות חבריה יועץ משפטי ,המתמחה בתחום
המשפטי של דיני בתים משותפים על-פי חוק המקרקעין ,ופועלת גם בדרכים הבאות:
משלוח התראות לסרבני תשלום דמי ועד הבית ,משלוח מכתבי התראה לדיירים הפוגעים
ברכוש משותף ,הכנת כתבי תביעה בגין חובות כספיים בדרישה לתשלום חובות או להימנע
מפגיעה ברכוש המשותף ("צו עשה)" ,הכנת כתבי הגנה.
בהסכמת הצדדים משמשת האגודה גם כבוררת בסכסוכים הקשורים לניהול תקין של
הרכוש המשותף.
מתן מענקים לשיפוץ הרכוש המשותף :הדבר נתון לשיקול דעתו של משרד הבינוי והשיכון
וכפוף למגבלות התקציב .עיריית חולון מסייעת ומקדמת את נושא השיפוצים באמצעות
מתן הלוואות לבעלי דירות בגובה של  20,000ש"ח לדירה למשך עד  5שנים ללא ריבית
והצמדה.
ייעוץ הנדסי חינם :האגודה מעמידה לרשות חבריה מהנדס בניין מוסמך ,הנותן ייעוץ
מקצועי חינם לגבי כל בעיה הנדסית ברכוש המשותף (למעט קונסטרוקציה) .הייעוץ
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•

•
•

ההנדסי עוסק בבעיות של רטיבות ,סדקים ,קילופים בקירות ,בעיות נזילה הנובעות
מהצנרת הראשית ועוד.
האגודה לתרבות הדיור השיגה ,עבור חבריה בלבד ,הסדר מיוחד בחברת "איילון" ,חברה
לביטוח בע"מ ,לביטוח צד ג' לכיסוי תביעות נזיקין בגין הרכוש המשותף ,ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח אחריות אישית לחברי ועד הבית ,ביטוח לשטחים המשותפים ,ביטוח
המבנה כולו ועוד (הפוליסה וטופס הביטוח יישלחו לבתיכם בנפרד) .להרשמה ולפרטים
נוספים ניתן לפנות בטלפון.03-7528777 :
ייעוץ לגינון הבית חינם :מומחים לגינון מעניקים ייעוץ טלפוני בכל הנוגע לגינון ,לגן ולנוף
בבית המשותף.
הדרכה והסברה לנציגות הבית :האגודה לתרבות הדיור מסייעת בהדרכה לנציגות הבית
לשם ניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף ,ומעניקה חינם חומר עזר ,כגון :כרזות לחדרי
מדרגות ,פנקסי קבלות ,דף ניהול חשבונות .כן מוכרת האגודה לוח מודעות ותיק נציגות
הבית ,הכולל חומר הסברה ,ומקיימת סדנאות לוועדי בתים ,ערבי שאלות ,ומבצעים לקידום
תרבות הדיור.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•

•

האגודה מעמידה לרשותכם מוקד מידע פתוח לצורך קבלת מידע ,קבלת ייעוץ ,וביצוע
בירורים בנושאים המעסיקים אתכם כדיירים בבית משותף .באמצעות המוקד ניתן להירשם
לאגודה ,להזמין חומר הסברה ,או לחדש את החברות.
המוקד פתוח לשירות הפונים בטלפון *8484 :בימים א'–ה' בשעות .17:00–8:00

שעות הפעילות של משרד האגודה:
בימים א'–ה' בשעות  ,12:00–8:00ביום ג' בשעות 18:00–16:00
טלפון03-5027392 ,03-5027391 :
כתובת :רח' לאון בלום 54א ,חולון (בית מגורים מאחורי בניין העירייה ,קומה )1

תשלום:
באמצעות תשלום שנתי מצטרף ועד הבית כחבר באגודה לתרבות הדיור ונהנה ממיגוון
השירותים.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

גישורים ויישוב סכסוכים ומחלוקות בין דיירים ברוח שכנות טובה מחוץ לכותלי בית
המשפט.
מימוש ומיצוי סל השירותים של האגודה במתן שירותים משפטיים ,ייעוצים הנדסיים ,ייעוצי
גינון ועוד.
ברחבי העיר שופצו בניינים שיפוץ כולל בסיוע ההלוואה של עיריית חולון.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

הגדלת מספר החברים באגודה לתרבות הדיור.
מתן כלים לתושבי העיר לשם שיפור איכות החיים בבית המשותף.
מתן סיוע לתושבי העיר לשם שיפוץ המעטפת החיצונית של הבתים.
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אגף תשתיות – מחלקת דרכים
מהו השירות?
המחלקה עוסקת בפיתוח ובשיקום של דרכים ,בסלילת כבישים ,ובהתקנת מדרכות .המחלקה
נותנת שירותים לגופים חיצוניים ,כגון" :בזק"" ,הוט" ,תאגיד "מי שקמה" וחברת החשמל,
ומפקחת על עבודות הפיתוח שמבצעים הקבלנים הפרטיים.

מי זכאי?
•
•
•
•

תושבים המבקשים לשפר את איכותו ואת חזותו של הרחוב בו הם גרים
יזמים וקבלנים העוסקים בבנייה ובפיתוח בעיר
חברות תשתיות חיצוניות
אגפים שונים בעירייה

השירותים הניתנים:
•
•
•

פיתוח אזורים חדשים.
תכנון דרכים.
שיקום מתחמים/רחובות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
יש לפנות בכתב למחלקת דרכים ,ת"ד  ,1חולון ,מיקוד 5837309
פקס03-5017045 :
דוא"לmirik@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

השלמת יותר מ 60-פרויקטים לשיקום וחידוש כבישים ומדרכות.
הקמה ופיתוח של תשתיות לשכונה חדשה – שכונת קרית יצחק רבין מזרח.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

המשך שיקום של שכונות העיר בקצב שהדבר נעשה בשנים האחרונות.
הנגשת המרחב הציבורי ,תוך שימת דגש בצמתים ובמעברי חצייה.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתי יסללו כביש/מדרכה ליד ביתי ,בשכונה בה אני מתגורר?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הביצוע של פרויקטים של שיפוץ ושדרוג תשתיות (סלילת כבישים ומדרכות) נעשה על-פי
תוכנית עבודה וסדרי עדיפויות עירוניים.
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אגף תשתיות – מחלקת תאורה
מהו השירות?
מחלקה מאור עוסקת בפיתוח ,בהתקנה ובאחזקה של התאורה ברחבי העיר ובגנים הציבוריים,
הכוללת החלפת ציוד פגום (מנורות ,משנקים) ,החלפת כבלים לא-תקניים ,וטיפול במרכזיות
המאור בעיר .המחלקה נותנת שירותים לגופים חיצוניים ,כגון" :בזק"" ,הוט" ,תאגיד "מי
שקמה" וחברת החשמל ,וכן מפקחת על עבודות הפיתוח שמבצעים הקבלנים הפרטיים.

מי זכאי?
•
•
•
•

תושבים המבקשים לשפר את איכותו ואת חזותו של הרחוב בו הם גרים
יזמים וקבלנים העוסקים בבנייה ובפיתוח בעיר
חברות תשתיות חיצוניות
אגפים שונים בעירייה

השירותים הניתנים:
•
•
•

תכנון עמודי תאורה בפרויקטים חדשים.
אחזקת מרכזיות מאור ועמודי תאורה.
החלפת כבילה ישנה וציוד ישן במרכזיות המאור.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
יש לפנות בכתב למחלקת תאורה ,ת"ד  ,1חולון ,מיקוד 5837309
פקס03-5017045 :
דוא"לzahavaa@holon.muni.il :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

החלפת גופי התאורה לטכנולוגיית לד ,תאורה דקורטיבית אמינה וחסכונית.
השלמת פרויקטים חדשים לשיקום וחידוש עמודי תאורה/גופי תאורה.
תוספת תאורה במקומות הנדרשים.
ביצוע סקר עמודי תאורה קורוזיביים והחלפת עמודים לא תקינים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

חיבור מרכזיות המאור למערכת בקרה לשליטה מרחוק.
ביצוע בדיקות מרכזיות מאור בידי מהנדס בודק.
המשך השיקום של שכונות העיר בקצב של השנים האחרונות.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
התאורה ליד ביתי ,בשכונה בה אני מתגורר ,איננה מספקת.
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
המחלקה מבצעת טיפול בכל נקודת תאורה .כמו כן ,עיריית חולון פועלת לשדרג את עמודי
התאורה בעיר ,כולל ביטול רשתות מאור של חברת חשמל (על עמודי החברה) ,הכנת תשתית
תת -קרקעית עם עמודי תאורה המוזנים ממרכזיות מאור עירוניות ,והחלפת גופי תאורה
לתאורת לד במסגרת פרויקטים חדשים בעיר.

אגף תשתיות – יחידת אחזקה
מהו השירות?
אחזקת תשתיות דרכים ,תנועה וניקוז ברחבי העיר.

מי זכאי?
כל תושבי העיר

השירותים הניתנים
•

•

•

•

דרכים:
• תיקוני בורות בכביש.
• תיקוני ריצוף.
•

התקנת עמודי מחסום ,תיקונם ,החלפתם ,הסרתם.

•

עבודות עפר.

תיעול:
•

טיפול במכסי תיעול שבורים ,עקומים ,חסרים.

•

תיקון קולטי מי גשם (רשתות ו/או אבני שפה) שנשברו או נגנבו.

•

ניקוי קולטי מי הגשם תוך שימת דגש בהיערכות לחורף.

•

ניקוי והכשרת תעלות הניקוז כחלק מהיערכות לחורף.

תנועה:
•

חידוש צבע בכבישים.

•

תיקון תמרורים.

•

ביצוע החלטות ועדות התנועה.

•

תיקון והתקנה של מעקות בטיחות.

•

התקנה ו/או החלפה של שלטי תנועה.

•

תחזוקת תמרורי תחנות אוטובוס.

•

התקנת תמרורים לנכים ,כולל צביעת מעטפה.

הדברה
•

הדברת חולדות ועכברים.

•

ריסוס נגד יתושים.
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•

•

ריסוס נגד פרעושים.

•

טיפול בכוורות של צרעות ודבורים.

כללי:
•

טיפול באירועי חורף.

•

פיקוח על פרויקטים תוך שימת דגש בנושא הבטיחות והקשר עם התושב.

•

הנפקת היתרים לשינוע חול לאתרים ציבוריים בתוך העיר חולון.

•

תיאום עבודות האחזקה בכביש ( 20נתיבי איילון) מול חברת נתיבי איילון.

•

טיפול במשימות חירום הקשורות לתשתיות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
למוקד העירוני 24 :שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

עמידה ברמת שירות גבוהה ביותר תוך ביצוע עבודות אחזקה באופן מקצועי ,ביעילות,
ובמהירות רבה ככל האפשר.
הכנה מקצועית של מערכת הניקוז העירונית במסגרת היערכות לחורף.
מינימום ליקויים שבאחריות האגף.
טיפול מהיר ויעיל בכל נושא התנועה ,תוך שימת דגש בתיקון ליקויים ,טיפול בנכים ,וביצוע
החלטות ועדות התנועה.
שיפור רמת השירות בנושא הדברה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

שמירה על הישגי השנים האחרונות.
הכנסת שיפורים.
שימוש במוצרים חדשים ,יעילים ובטוחים יותר.
המשך שמירה על רמת שירות גבוהה ואיכותית למען תושבי העיר והעוברים בשעריה.
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אגף גנים ונוף
מהו השירות?
האגף לגנים ונוף מופקד על פיתוח ואחזקה של השטחים הירוקים בעיר ,ובכלל זה גנים,
פארקים ,מגרשי משחק ,פסי ירק ,שדרות עצים ,מתקני משחק ,מזרקות ,פסלים וריהוט גן,
באמצעות היחידות הביצועיות:
•

•
•

המחלקה לפיתוח גנים – מטפלת בתכנון ובביצוע עבודות פיתוח של שטחים ירוקים חדשים
ומשוקמים בעיר .התכנון נעשה ברובו על-ידי אדריכלי נוף ,והביצוע מנוהל בידי המחלקה
לפיתוח ומנהלי פרויקטים חיצוניים.
המחלקה לאחזקת גנים – מבצעת טיפול ואחזקה שוטפים בגנים בעיר :גנים ציבוריים,
שדרות עצים ,איי תנועה וכיכרות ,וכן גיזום קבוע של העצים בשדרות ובגנים.
היחידה לאחזקה טכנית – מבצעת אחזקה של תשתיות הדומם הקיימות בגנים ,כגון :תיקוני
גדרות ,מדרגות ,ריצופים ,החלפת ריהוט פגום ,וכן רכישה והתקנה של מתקני משחק
וריהוט בגנים ציבוריים .נוסף על כך היא אחראית לבטיחות מתקני המשחק והכושר בגנים,
ולתחזוקה שוטפת של הפסלים והמזרקות.

מי זכאי?
תושבי העיר והמוסדות העירוניים שאינם מופרטים

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

טיפול במיפגעים ובליקויים בגנים בעיר.
מתן מידע על פיתוח גנים חדשים או משוקמים בעיר.
מתן מענה וטיפול בליקויים במתקני משחק ,מצללות ,מתקני כושר וריהוט גן המוצבים
בגנים
(כולל ספסלי רחוב).
טיפול והפעלה של גן הקקטוסים ופינת הליטוף העירונית "חי בחולון" (פרטים על האתרים,
באתר האינטרנט העירוני).

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בית העירייה ,חדר  ,505בשעות העבודה המקובלות ,בתיאום מוקדם.
טלפונים לפניות03-5027423 ,03-5027422 :
תלונות על מטרדים:
באמצעות המוקד העירוני  106ו/או מוקד האגף
טלפון.03-5027421 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

האגף זכה ברציפות ב 5-כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה ,מאז תחילת התחרות,
וכן בכמה דגלי יופי.
גני הסיפור בעיר מפורסמים בארץ ובעולם ,ומהווים יעד תיירותי.
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יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

השלמת פיתוח שטחים ירוקים בשכונות החדשות.
שיקום גנים ותיקים בעיר ,כולל שדרוג מתקני משחק ,פינות כושר ומצללות.
סלילת שבילי אופניים בשטחים ציבוריים פתוחים.
הנגשת גנים בעיר במסגרת שיקום ובניית גנים חדשים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בקשות הנוגעות לאחזקת הגנים ,כגון :ניקיון ,בקשות לתוספת אלמנטים (הצללות ,ריהוט גן
ומתקנים) וכדומה ,וכן בקשות לפיתוח גינות חדשות ולשיקום גינות ותיקות.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
אשר לניקיון – המקום ייבדק ויטופל; לגבי תוספת אלמנטים פשוטים – המקום ייבדק ,ואם אכן
יש צורך ,יוספו הפריטים המבוקשים; אשר לבקשות לשיקום ושדרוג גנים – בעיר ישנם גנים
רבים הזקוקים לשיקום/לחידוש/לפריטים חדשים ,אך לא ניתן לבצע זאת באותו הזמן בכל
העיר ,והאגף מפעיל שיקול דעת בהקשר זה על מנת לתת מענה בכל אזור ,כפוף לתקציבים
ולאישורים הנדרשים.

המחלקה לשירותים וטרינריים
מהו השירות?
חיסון ,סימון (שיבוב) ורישוי כלבים; טיפול בתלונות על בעלי-חיים משוטטים ,טיפול בכלבים
מסוכנים ,הסגר בעלי-חיים שנשכו; טיפול בחיות בר ,טיפול בפינות חי ,הדרכות/הרצאות בבתי-
הספר במיגוון נושאים הקשורים לבעלי-חיים (רווחת בעלי-חיים ,מניעת סבל/התעללויות,
מחויבויות לבעלי-חיים וכדומה); בקשות ליבוא או ליצוא של בעלי-חיים ,בקשות לקבלת היתרים
להחזקת בעלי-חיים (מכוח חוק העזר העירוני); בדיקות ודגימות מזון מן החי ,מניעת "שחיטה
שחורה" ,בדיקות משנה למזון מן החי ("בשער העיר") ,בדיקות כלי רכב המובילים בקירור,
השמדות/תפיסות/החרמות של מזון מן החי (בשר/עופות/דגים/ביצי מאכל) שנמצא כי אינו ראוי
למאכל אדם; בדיקות מעבדה ,איתור זיופים; טיפול ואישור בבקשות לרישיונות עסק בעסקים
שיש להם נגיעה במזון מן החי; פיקוח וטרינרי שוטף בעסקים באמצעות ביקורות יומיומיות
בשווקים ובתעשייה ,המלצות להגשת כתבי אישום בגין עבירות וטרינריות; יישום חוק צער
בעלי-חיים (רווחת בעלי-חיים ,מניעת סבל מהם ,מניעת עקה וכדומה); רישוי מופעי בעלי-חיים
(קרקסים ,תערוכות ,תחרויות ,ימי אימוץ).

מי זכאי?
תושבי העיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

חיסון ,סימון (בשבב אלקטרוני) ורישוי כלבים.
טיפול בהסגר בעלי-חיים שנשכו או שבאו במגע עם אדם.
טיפול בתלונה על כלב או על בעל חיים אחר משוטט.
טיפול בתלונה על מיפגע בגין אחזקת בעל-חיים  -עופות ,יונים ,ו/או כל בעל חיים אחר.
טיפול בתלונה על מזון מקולקל מן החי (בשר ,עופות ,דגים).
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•
•
•
•
•

בדיקות משנה – מניעת הכניסה של בשר ומוצריו ממקורות לא ידועים לתחומי הרשות,
בדיקת אופן ההובלה שלו ,תאריכי תפוגה ,האם הוא מתוצרת של יצרן מורשה וכיוצא באלו.
בדיקות ודגימות של מזון מן החי.
בדיקות מעבדה לתכליות בקטריולוגיות וכימיות.
איתור זיופים.
עיקור וסירוס חתולי רחוב.

חיסוני כלבת:
בתחנת החיסונים העירונית ,ב"מרכז הווטרינרי" החדש ,רחוב המנור  ,9אזור התעשייה ,חולון.
בכל יום שלישי בשבוע ,בשעות  12:00 – 09:00ו  18:00 – 16:00בכל יום חמישי בשבוע,
 12:00 – 09:00בכל יום שישי בשבוע ,בשעות 12:00 – 09:00
חיסוני כלבת ניתן לבצע גם במרפאות וטרינריות פרטיות הפזורות ברחבי העיר ,אצל וטרינרים
פרטיים אשר הורשו והוסמכו לכך .בדרך כלל ,עלויות החיסון במרפאות אלו גבוהות מעט יותר
מהנקוב כאן.

תשלומים:
•
•
•
•
•
•

שבב לכלב –  73ש"ח
רישיון וחיסון לכלב/ה מסורס/מעוקרת –  5.53ש"ח
רישיון וחיסון לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת –  370ש"ח
רישיון בלבד לכלב/ה מסורס/מעוקרת –  39ש"ח
רישיון בלבד לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת –  341ש"ח
רישיון וחיסון לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת שקיבל פטור או מעל גיל  68 – 8ש"ח

חיסון לכלבים מסורסים/כלבות מעוקרות יינתן בהנחה במחיר כנגד הצגת אישור מתאים מאת
הווטרינר המטפל.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בקשה לתשלום אגרת חיסון לכלב ,תלונות בנושא בעלי-חיים ,נשיכות בעלי-חיים ,מזון מן החי
ו/או כל נושא אחר הקשור בבעלי-חיים ו/או בתוצרת בעלי-חיים (קפואה או מצוננת ,ארוזה או
בתפזורת ,מסומנת ושאינה מסומנת ,וכו'):
לתלונות ופניות :המחלקה הווטרינרית
כתובת :רחוב המנור  ,9פינת רח' הרוקמים ,אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-5027139 :
פקס03-5507531 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,15:30–7:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
יום ו' בשעות 11 12:00–7:00
מוקד  :106מתום שעות פעילות העירייה ואילך
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

הגדרת העיר חולון כאחת מ 20-התחנות האזוריות לבדיקות משנה.
הגדלת מצבת הכלבים הרשומים ב.20%-
הנגשת חיסוני הכלבת לתושבים.
מתן טיפול לכלבים וחתולים משוטטים ופצועים בבית החולים הווטרינרי.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

הגברת הפיקוח על עסקים.
בניית כלבייה עירונית ומרפאה לטיפול בכלבים משוטטים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

מתי יש מבצע לעיקור חתולים?
האם יש לחסן כלב נגד כלבת כל שנה?
האם בטוח ונקי לקנות בשר באטליז מסוים?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

מבצע העיקורים מתחיל לאחר יציאת פרסום קול קורא של משרד החקלאות ,והדבר
מתפרסם בעיתונות ,בדף הפייסבוק העירוני ובאתר העירייה.
החוק קובע שכל כלב מגיל  3חדשים יש לחסן נגד כלבת כל שנה.
יש לשים לב אם לעסק יש רישיון עסק בתוקף ,ואם בית העסק וסביבתו נקיים ובעל העסק
שומר על היגיינה ועל הפרדה בין המוצרים המצוננים במקררי הוויטרינה.

מינהל תעשייה ומסחר
מהו השירות?
מינהל תעשייה ומסחר משמש כתובת לכל מפעל או יזם בעיר חולון בתחום התשתיות
ובתחומים שונים .המינהל נמצא בקשר עם הגורמים השונים בעירייה (על מנת לטפל בהליכים
ולזרזם) ,עם גופים מחוץ לעירייה (כגון משרד הכלכלה ,התאחדות התעשיינים ועוד) ,וכן עוסק
בתכנון ובביצוע פרויקטים חדשים ,מבני תעשייה ,כבישים ומדרכות ,תאורה ,שילוט ,גינון
וכדומה.

מי זכאי?
מפעלים ,עסקים ויזמים הפועלים בעיר ,וכאלה המעוניינים לפעול בחולון.

השירותים הניתנים:
•
•
•

קיום קשר יומי והדוק בין עיריית חולון לבין התעשיינים והיזמים באמצעות טיפול בבעיות
היומיום ,קבלת תלונות ,הכוונה והדרכה לגורם המתאים.
יזום פרויקטים חדשים.
קיום פורומים לתעשיינים בהשתתפות בכירים מהעירייה ומחוץ לעירייה ,ובמסגרת ביקורי
שרים ,נציגי משרד הכלכלה ,נציגי התאחדות התעשיינים וכדומה.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עדכון התעשיינים ביחס לנעשה באזור העסקים ,בתחום הפיתוח והבנייה ,והתחשבות
בדעתם ככל שניתן.
הפניית בעיות תעשיינים לגורמים המתאימים ,לעירייה ולגורמי זירוז הליכים וכדומה.
הפיכת מגרשים ריקים למגרשי חנייה ציבוריים.
טיפול בבניינים מסוכנים ,בחינת אפשרות הריסתם במטרה למנוע פלישה של זרים וסכנה
למבקרים.
טיפול במראה אזור העסקים וטיפוחו באמצעות:
תוספת ימי ניקיון באזור התעשייה ,פינוי אשפה ,סילוק גרוטאות.
הרחבת פעילות הפיקוח העירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחומי הניקיון ,מניעת
זיהום הסביבה ,חנייה ,פלישות וכו'.
פיקוח נמרץ למניעת בנייה בלתי-חוקית ,העמדה לדין של עבריינים.
ניקיון מגרשים ריקים וגידורם במטרה למנוע את הפיכתם לאתרי פסולת.
טיפול בסילוק פולשים למבנים ריקים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לפנות באמצעות תיאום טלפוני או באמצעות פנייה בכתב.
כתובת :רח' הרוקמים  ,12אזור התעשייה חולון.
טלפון03-6536031 ,03-6536030 :
פקס03-5506065 :
באתר האינטרנט/http://www.holonindustry.org.il :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות 16:00–7:30

הערה:
שעות פעילותה של מחלקת רישוי עסקים הן על-פי לוח הזמנים המקובל בעירייה (ראו בעמוד
העוסק ברישוי עסקים).

תשלום:
השירות אינו כרוך בתשלום (למעט מחלקת רישוי עסקים ,ראו פרטים בהמשך).

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

תוספת בנייה של כ 200,000-מ"ר וקליטת  130חברות.
דירוג אזור התעשייה והעסקים חולון כאזור מבוקש לתעשייה ולמשרדים במרכז הארץ.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

השלמת מחלף חולון מזרח.
בנייה של עוד כ 200,000-מ"ר וקליטת  100חברות חדשות לפעילות באזור התעשייה
והעסקים.
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אגף רישוי עסקים
מהו השירות?
המחלקה לרישוי עסקים אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים על העסקים החייבים בכך על-פי
חוק ,תוך שמירה על כל התנאים והקריטריונים הבאים :שמירה על איכות הסביבה ומניעת
מיפגעים ומטרדים ,מניעת סכנות לשלום הציבור ,שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק
או בסביבתו ,מניעת מחלות בעלי-חיים ,טיפול בנושאי בריאות הציבור ,וקיום דיני התכנון
והבנייה.

מי זכאי?
•
•

בעלי עסקים המבקשים מידע על הליך קבלת הרישיון ו/או מבקשים להוציא רישיון עסק
כחוק.
הציבור הרחב – בנוגע לתלונות על פעילות עסקים.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

מתן רישיון לעסק (תקופתי או זמני ,או "היתר זמני") על-פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח-
.1968
ניפוק היתרים לארגונים ולגופים המחלקים חומר הסברה לציבור.
ניפוק היתרים לבעלי עסקים להוצאת שולחנות וכסאות ו/או מתקנים בעסקים בתחום המזון
(בתי קפה ,מסעדות וכדומה) ואדניות בחנויות פרחים.
אכיפת החוק על עסקים הפועלים ללא רישיון.
טיפול בתלונות המתקבלות בנושאי תברואה ובריאות הציבור ,הרלבנטיות לפעילות
שמקורה בעסקים.
מתן היתרים לבעלי עסקים להוצאת סחורתם מחוץ לכותלי העסק בזמנים מוגדרים בחגים
ובמועדים ,בהתאם לנהלים ולהנחיות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בצו רישוי עסקים ,התשע"ג 2013-מפורטים סוגי העסקים החייבים ברישיון כחוק .לכן ,בטרם
פתיחת עסק חדש ,החלפת בעלים ,שינוי מהותי בעסק קיים וכדומה ,יש לפנות למחלקה בבית
העירייה ,קומה  3חדר  ,409לשם קבלת מידע.
קבלת קהל :ימים ב' ,ה' בשעות  ,12:30–8:30ביום ג' ו בשעות 18:30–16:00
טלפון03-5027412 ,03-5027411 :

תשלום:
•
•

יש לשלם אגרה עבור רישיון העסק ועבור היתרים להוצאת שולחנות ,כסאות ומתקנים.
סכום האגרה מתעדכן מדי פעם ,בהתאם להנחיות משרד הפנים או לחוק העזר.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הגדלת היקף העסקים טעוני רישוי שיש בידם רישיונות עסק כחוק; כיום עומד שיעורם על 70%
מסך כל העסקים טעוני הרישוי.
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יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

להמשיך להגדיל את היקף העסקים שיפעלו כחוק על-פי רישיונות עסק ב 2%-כל שנה
לשפר את שביעות הרצון של בעלי העסקים מהליך הרישוי ,ולקצר את משכו.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
האם סוג עסק מסוים טעון רישיון עסק.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
התשובה האם העסק טעון רישוי מתבצעת על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג-
.2013

המחלקה לאיכות הסביבה
מהו השירות?
היחידה לאיכות הסביבה ,המשותפת לחולון ולאזור ,פועלת למניעת מיפגעים סביבתיים,
ומטפלת בהם עם היווצרותם .כמו כן ,מטרתה היא להגביר את הבטיחות במפעלים ,להקטין
את הסיכונים ,ולהעלות את רמת איכות החיים בכלל ובתעשייה בפרט.

מי זכאי?
•
•

הקהילה
התעשיינים ובעלי המלאכה שבתחום השיפוט הטריטוריאלי

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הפחתה ומניעה של סיכונים הנובעים מאחסון חומרים מסוכנים באזור התעשייה ומשימוש
בהם.
שיקום הסביבה הפגועה בתחומים הבאים :קרקע מזוהמת ,זיהום אוויר ,טיפול בשפכים.
מניעת זיהום מקורות המים.
קידום מודעות התושבים לנושא איכות הסביבה בעזרת מערכת החינוך העירונית ומערך
ההסברה.
קידום והובלה של פרויקטים סביבתיים מיוחדים במישור העירוני.
שיפור איכות החיים של התושבים בחולון ובאזור.
עריכת מבצעים בשיתוף עם גורמים שונים ,כגון איסוף סוללות משומשות ,איסוף חומרים
מסוכנים ממעבדות בתי-ספר ,פיתוח מערך "נאמני ניקיון".
מניעת זיהום אוויר שיוצרים כלי רכב.
טיפול בתלונות בנושאים שונים ,כגון זיהום אוויר ,שפכים תעשייתיים ,רעש מפעילות של
עסקים ,קרינה בלתי-מייננת.
פיקוח על הטיפול בשפכי תעשייה ופינויים.
טיפול במתן חוות דעת מקצועיות להיתרי בנייה בתחום הסביבתי.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
פניות התושבים בנושאים הרלבנטיים ליחידה מועברות אליה באמצעות מוקד  106של עיריית
חולון או בטלפון ,03-5011111 :והטיפול מבוצע במהירות האפשרית.

שעות הפעילות:
ימים א'–ה' בשעות ( 15:00–8:00בתיאום מראש)

תשלום:
השירות אינו כרוך בתשלום.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

מיפוי שטחי אזור התעשייה לפי רמת זיהומי קרקע וגז הקרקע.
גיבוש הנחיות להפעלת מוסכים ירוקים (בסדנה יבשה).
טיפול בקרקעות מזוהמות.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

הקטנת שיעור המזהמים בקרקע.
הקטנת שיעור מזהמי אוויר מפליטות ארובה.
הפחתת מזהמים באוויר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
כיצד מפנים אסבסט?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

•

כאשר מדובר ב 50-מ"ר ומטה ,הפונה יכול לבצע את הפינוי בהתאם להנחיות של המשרד
להגנת הסביבה שתעביר לו המחלקה.
כאשר מדובר בכמות מעל  50מ"ר ,יש לפעול באמצעות קבלן אשר יפנה למשרד להגנת
הסביבה לצורך קבלת היתר לביצוע העבודה .לפונה נמסרות ההנחיות של המשרד להגנת
הסביבה וכן רשימת יועצים מורשים בתחם זה.
כאשר מדובר בשטח פרטי ,יש לפנות במקביל לאגף רישוי הבנייה בעיריית חולון ,לצורך
קבלת הנחיות נוספות.

מחלקה לפרויקטים
מהו השירות?
•
•
•
•

פיתוח תשתיות :כבישים ,מדרכות ,תאורה ,גינון ומגרשי חנייה.
הרחבת הנגישות לאזור העסקים וממנו.
פיתוח אזורי תעסוקה חדשים ופיתוח אזורים קיימים.
שיפור חזות אזור העסקים והמפעלים.
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מי זכאי?
מפעלים ,עסקים ,יזמים באזור העסקים ובמרכזים מסחריים בעיר – על-פי תוכנית העבודה של
המינהל ומדיניות ראש העיר והנהלת העירייה.

לאן לפנות:
כתובת :רח' הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536031 ,03-6536030 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•
•
•
•
•
•

נבנו ושודרגו תשתיות ברחובות סמוכים למתחמים ולמוקדים מחוללי שינוי באזור
התעשייה .הושלם פיתוח תשתיות סביב מתחם פרמיום ,הושלם פיתוח התשתיות סביב
מתחם עזריאלי ,מתחם גב ים ומתחם פרופיט.
מבוצע שדרוג רחוב המלאכה כציר ראשי באזור התעשייה .לאחרונה הסתיים שדרוג צומת
המלאכה-הפלד ,לרבות פינוי פולשים.
הושלם פרויקט סטריות הרחובות הראשיים באזור תעשייה ,ובהם :הבנאי ,החופר ,תמנע
ופליקס זנדמן.
שודרגו תשתיות הניקוז ,הכביש והמדרכות ברחוב המרכבה בחזית אלישרא.
מבוצע שדרוג התשתיות ,לרבות הכביש ,התאורה והמדרכות ברחובות תמנע-פליקס זנדמן
שגובלים בפרויקט .ONE
מבוצע פרויקט חיבור רחוב המרכבה לכביש .44
בניית מחלף חולון מזרח והקמת מרכז העסקים עזריאלי ,גב ים ואלישרא.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

פיתוח היציאה צפונה ממחלף חולון מזרח לשם שיפור נוסף של הנגישות ,ותכנון כניסה
נוספת לכביש  44מרחוב המרכבה.
המשך שדרוג הרחובות באזור התעשייה ,והתאמת התשתיות לקליטת המיזמים החדשים
ולשירות העסקים הקיימים.
קליטת עסקים נוספים ופיתוח תשתיות נוספות במוקדים מחוללי שינוי.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתי מסיימים את מחלף חולון מזרח והיציאה ממנו צפונה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הפרויקט נמצא בשלבים הסופיים של תכנון .אם הפרויקט יתוקצב על-ידי משרד התחבורה,
בשנת  2017נוכל לברך על תחילת הביצוע ,שיימשך כ 3-שנים.
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היחידה לשירותים בתעשייה ובמסחר
מהו השירות?
המינהל משמש כגורם מקשר בין יזמים בכל תחומי העסקים ,מסייע בפתרון בעיות ,ומהווה
קשר יעיל עם גופי העירייה השונים ועם גורמים חיצונים שונים.

מי זכאי?
מפעלים ,עסקים ויזמים בעיר ,וכאלה המעוניינים לפעול בחולון.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

פיתוח תשתיות חדשות ליד פרויקטים חדשים ובצירי תנועה עיקריים.
טיפול בתקלות בתחום התשתיות :מערכות מים ,ביוב ,תיעול ,כבישים ,חשמל ,שילוט וכו'.
סיוע ,הכוונה והדרכה ליחידת הפיקוח העירוני אשר פועלת בשטח אזור התעשייה בתחום
התנועה ,הניקיון ,הסדר וכו'.
סיוע ליחידת הפיקוח על הבנייה במטרה לחשוף בנייה לא-חוקית או בנייה שבוצעה ללא
היתר.
שילוט הכוונה חדש לכל אזור תעשייה ,כולל שילוט בצמתים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מינהל התעשייה
כתובת :רחוב הרוקמים מס'  ,12מול תחנת כיבוי אש חולון
טלפון03-6536031 ,03-6536030 :
פקס03-5506065 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות 16:00–7:30
אתר האינטרנטwww.holonindustry.org.il :

תשלום:
השירות אינו כרוך בתשלום.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
•
•

איכלוס  130חברות חדשות באזור התעשייה והעסקים חולון.
דירוג אזור התעשייה והעסקים חולון כאחד מאזורי התעשייה המבוקשים במרכז מדינת
ישראל.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

בניית  200,000מ"ר נוספים וקליטת  100חברות נוספות.
השלמת פיתוח מחלף חולון מזרח.
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מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתי יושלם מחלף חולון מזרח?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מחלף חולון מזרח יושלם במהלך  5השנים הבאות אם יחליט משרד התחבורה להכליל את
הפרויקט בתוכנית החומש של החברה הלאומית לדרכים.

מינהל התכנון וההנדסה
מהו השירות?
מינהל התכנון וההנדסה ,שבראשו עומדת מהנדסת העיר ,משמש סמכות מקצועית בכל תחום
תכנון העיר חולון ומיגוון הנושאים ההנדסיים והאדריכליים הקשורים בתוכניות העירוניות :רישוי
והיתרי בנייה ,פיקוח על הבנייה ,השבחה ,נכסים ,מדידות והסדרי מקרקעין ,תנועה ובטיחות,
חזות העיר ,שילוט עירוני ,ומבנים מסוכנים.

מי זכאי?
גופי התכנון/הבנייה והתשתיות בעירייה ,בחברות-הבנות ומחוצה לה ,וכן תושבים ,יזמים ,בעלי
עסקים ובעלי עניין המבקשים לברר ולקדם נושאים ותהליכים בעיר חולון ,בתחומי האחריות
של מינהל ההנדסה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

•

תכנון עיר ואדריכלות
ניהול תכנון למבני ציבור
רישוי הבנייה
פיקוח על הבנייה
העברות בעלות
השבחה

•
•
•
•
•

טיפול בנכסים ,מדידות הקצאות רישום
והסדרי מקרקעין
חזות העיר
שילוט עירוני
מבנים מסוכנים
תנועה ובטיחות בדרכים
בדיקות הנדסיות לצורכי רישוי עסקים

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•

מועדי קבלת קהל ופונים  -יפורטו בהמשך לפי נושא.
מסמכים נלווים – בכל נושא ועניין רצוי להתקשר מראש ולברר במדויק באילו מסמכים
ונתונים יש להצטייד כדי לקבל את המידע בשלמותו.

תשלום:
חלק מן השירותים כרוכים בתשלום.
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

המשך ההתייעלות ושיפור השירות לתושב תוך קיצור זמנים ומתן מענה באמצעות
האינטרנט.
הפקדת תוכנית מיתאר  2030לעיר חולון.
אישור תוכנית מיתאר ח.500-
הפקדת תוכנית אזור תעשייה קטן ח.538-
קידום תכנון למרכז תחבורה ומרכז לוגיסטי.
קידום התחדשות עירונית במסגרת תמ"א .38
הקמת מבני ציבור חדשים ,בעיקר מוסדות חינוך.
אישור תב"ע ח – 580-יציאה צפונה.
יישום תיקון  ,101והמשך הובלה בתחום הרישוי בארץ.
תהליך מיחשוב תיקי הבניין בארכיב העירייה.
קידום תחום התחבורה הציבורית בעיר.
קידום הסכמי מימון מול משרד התחבורה לפרויקטי תשתיות בעיר.
פתיחת חיבור נוסף לכביש .44
קידום תחום הנגישות.
השבחת נכסים.
יצירת שפה אחידה לנושא השילוט ושפת הרחוב.
הסבת שילוט הרחובות המואר/בלתי-מואר.
הגברת הפיקוח על חריגות הבנייה.
צמצום היקף פיצולי הדירות.
גידול במספר ההריסות של חריגות בנייה – בידי התושבים.
גידול במספר בקשות להיתרים לחריגות בנייה.
בנייה ירוקה (חדשה ושיפוצים) – כדוגמה לפורום ה.15-
חיזוק מבנים במוסדות חינוך כנגד רעידות אדמה ,בתקציב עירוני.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קידום תוכניות מפורטות לדרום חולון במסגרת תוכנית ח.500-
המשך קידום הנגשת מבני הציבור בעיר.
גיבוש תוכנית-אב לצירים מרכזיים בעיר (סוקולוב ,חנקין ,קוגל ,שנקר/פיכמן).
המשך קידום הנחיות מרחביות.
תכנון פארק החולות.
תכנון מרכז העיר החדש – כיכר העירייה.
הקמת מבני ציבור רב-תכליתיים (על מנת לייעל את השימוש בקרקע ולהגיע למרב
השימוש המיטבי במבנים).
ביצוע פארק מגדלים בשדירה.
קידום התחדשות עירונית בשכונת תל גיבורים ובמתחם שבין רחוב יוספטל לרחוב משה
דיין.
המשך טיפול בבנייה הירוקה ,הן בבנייה חדשה והן בשיפוצים.
יצירת מרחב ציבורי תוסס (באמצעות תכנון ,פיקוח ,שפת רחוב ,שילוט וכדומה).
תכנון מערך תנועה משופר וחליפי לתנועת כלי הרכב הפרטיים בנתיבי העיר.
קידום ביצוע יציאה צפונה דרך מחלף חולון.
הקמת חניונים ציבוריים.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

קידום שבילי אופניים.
הטמעת תקן החנייה החדש והקמת חניונים.
המשך יישום הרפורמה בתחום התכנון והבנייה.
המשך מיחשוב תהליכי הטיפול בבקשות להיתרים.
השלמת השירות המקוון באופן מלא.
השלמת מיחשוב תיקי הבניין והעלאתם לאתר ההנדסי.
גיבוש תוכנית אחידה לשילוט בתי עסק בעיר.
המשך מימוש תוכנית-אב לשילוט הכוונה עירוני.
השבחת נכסי העירייה.

רישוי הבנייה
מהו השירות?
טיפול בכל הליכי הוצאת היתרי הבנייה ,מתן מידע תכנוני ומעקב אחרי פעולות הרישוי עבור
התושבים ,אנשי מקצוע ,קבלנים ,יזמים ו/או גופים ציבוריים.

מי זכאי?
כל תושב ,גורמי תכנון שונים ,קבלנים ,יזמים וכו' ,גורמי עיריית חולון.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

תיאום פעולות הוועדה המקומית לנושאי רישוי הבנייה.
מתן מידע תכנוני בנושאי רישוי לגורמי העירייה ,לקהל וגורמי התכנון השונים.
אישור הנדסי בנושא רישוי עסקים.
קבלת תיקי בניין ועיון בהם בתיקיית הבניין במחלקת הרישוי ,בקומת המרתף בבניין
העירייה ,או באתר האינטרנט ההנדסי.
בדיקת בקשות להיתרי בנייה.
מידע בנושא מס השבחה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
אתר האינטרנט ההנדסי של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/handasa/Pages/default.aspx
ממ"ש (מחלקת מידע ושירות):
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,12:30–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00
קבלת קהל של אנשי מקצוע בלבד :יום ג' בשעות 12:30–8:30
בודקי היתרים :ימים ב' ,ה' בשעות  ,13:00–9:00יום ג' בשעות 18:30–16:00
הפגישה עם בודקי ההיתרים מיועדת לאנשי מקצוע (עורכי בקשות וצוות תכנון) בלבד.
תיאום פגישות בממ"ש ועם בודקי היתרים – באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי (זימון תורים
מרחוק)http://appointments.holon.muni.il/minisite/screens/identification.aspx :
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תשלום:
קבלת מידע תכנוני כרוכה בתשלום באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי בלבד:
http://www.holon.muni.il/handasa/Pages/form7.aspx
תשלום אגרות והיטלים בגין היתרי בנייה – על-פי נתוני הבקשה ,ובהתאם לחוק ולתקנות לעניין
זה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

קבלת תעודת הוקרה ממינהל התכנון על הובלת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.
מעבר להליכי רישוי ומידע תכנוני מקוונים באופן מלא.
קיצור הליכי הרישוי באופן ניכר :עלייה של יותר מ 50%-במספר תיקי הבקשה המטופלים.
שיתוף האגף בתהליכי החשיבה והביצוע של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

להמשיך להיות ועדה מובילה ביישום הרפורמה ברישוי במסגרת חוק התכנון והבנייה
החדש.
המשך מיחשוב תהליך הרישוי וצמצום הצורך של מקבלי השירות להגיע למשרדי העירייה.

רישוי הבנייה – ממ"ש (מרכז מידע ושירות)
מהו השירות?
מתן טיפול יעיל ומהיר למבקשים היתר לבנייה ,תוך קיום קשר ישיר וזמין בין כל הגורמים
בעירייה העוסקים ברישוי הבנייה ,ובינם לבין כל אחד ממבקשי השירות.

מי זכאי?
יזמים ,זמנים ,קבלנים ,תושבים – כל מי שזקוק להיתר בנייה ,מי שמבקש לברר לגבי זכויות
בנייה ,תשלומי השבחה ועוד.

השירותים הניתנים:
מתן מידע:
•
•
•
•
•

מידע בעל-פה ובכתב לגבי זכויות בנייה במגרשים ריקים ומבונים.
מידע לגבי תוספות בנייה ושינויים אחרים.
תיק מידע הכולל מידע כללי ומידע תכנוני.
מידע והדרכה לקראת השגת האישורים הנדרשים לשם קבלת היתר בנייה.
מענה טלפוני.

טיפול בהוצאת היתר בנייה:
•
•
•
•
•

פתיחת תיק בקשה.
ריכוז תשלומי פתיחת תיק ואגרת מידע.
טיפול בבקשה במקביל לקבלת חוות דעת משותפת לכל הגורמים בעירייה.
עדכון לגבי מצב הטיפול בתיק.
תזכורת לפני סגירת תיק.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
הממ"ש ממוקם בקומה  3בבניין העירייה.
ניתן לפנות בשעות  15:30–13:30בטלפון או בפקס ,או להשאיר הודעה במערכת המענה
הקולי:
טלפון03-5627438 :
פקס03-5019285 :
קבלת קהל:
•
•
•

ימים א'–ה' בשעות 12:30–8:30
יום ג' בשעות  – 12:30–8:30אנשי מקצוע (אדריכלים ,מהנדסים ,שמאים) בלבד.
יום ג' בשעות  – 18:30–16:00לקהל הרחב

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

הכנת תיק מידע חדש.
טיפול בבקשות למידע באמצעות אתר האינטרנט.
מיחשוב היתרי בנייה.
הצבת רפרנטים מלווים לבקשות עירוניות.
מעבר לטיפול בתיקי מידע ובבקשות להיתר במסלול רישוי מקוון.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ,וליווי הפיילוט הארצי.
המשך מיחשוב תהליכי הטיפול בתיקי בקשות.
איוש כוח אדם מלא.
שיפור היעילות והפעלת כל הממשקים ,כולל הזמנת תורים ,באמצעות אתר האינטרנט
של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
האם הבקשה שלי להיתר טופלה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מתבצעת בדיקה במערכת ,ועל-פיה ניתנת התשובה.

אגף אדריכלות ותכנון עיר
מהו השירות?
•
•
•
•

קידום תוכניות בניין עיר במישור המקומי ובמישור המחוזי
עדכון מערכות המידע העירוניות בדבר תוכניות מיתאר ארציות ,תוכניות מיתאר מחוזיות,
ותוכניות בניין עיר.
ייעוץ אדריכלי בנושאי עיצוב עירוני ,תמ"א  38ועיבוי מתחמי מגורים.
ליווי פרויקטים עירוניים מול גורמי העירייה השונים והחברות-הבנות העירוניות.
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מי זכאי?
גורמי התכנון והבנייה :אדריכלים ,מתכננים ,שמאים ,מודדים ,מינהל התכנון הארצי ,הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ,רשות מקרקעי ישראל ,גורמים פנים-עירוניים ,כמו מינהל התשתיות,
מינהל החינוך ומינהל הרווחה ,החברות-הבנות ,יזמים ,ואזרחים מן השורה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

הכנת תוכניות מיתאר ,תוכניות בניין עיר ,ליווי התכנון של פרויקטים עירוניים.
עדכון מערכת המידע התכנוני.
ניהול התכנון האדריכלי למבני ציבור.
מתן חוות דעת תכנונית במסגרת הליך הקצאות מבנים וקרקע לצורכי ציבור.
ייעוץ אדריכלי למתחמים גדולים בהליך הרישוי.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מידע תכנוני לאדריכלים ולשמאים – לפי תיאום מראש.
טלפון 03-5027485 :פקס03-5027486 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

קידום תוכנית מיתאר כלל עירונית ח.2030/
אישור תוכנית ח – 580-היציאה צפונה לכביש מספר .4
הפקדת תוכנית ח 538-א'  -מתחם רבי עקיבא.
אישור תוכנית ח - 500-תוכנית המיתאר לדרום חולון.
עדכון התבחינים להקצאות מבנים ושטחי ציבור בעיר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•
•
•

תכנון מתחם העירייה החדש.
קידום תוכניות מפורטות לתוכנית המתאר ח.500-
קידום תוכנית ח 623-להתחדשות עירונית בתל גיבורים.
קידום תוכנית ח 624-להתחדשות עירונית בין רחוב יוספטל לרחוב משה דיין.
קידום תוכנית לתחנת מעבר באזור התעשייה.
קידום תוכנית למרכז תחבורה ומתחם לוגיסטי במשולש החקלאי.
קידום תוכנית עירונית לתמ"א .38
קידום תב"ע לרחוב סוקולוב.

אגף התנועה
מהו השירות?
אגף התנועה אחראי על התוויית מדיניות התחבורה העירונית ומדיניות החנייה בטווח הקצר
והארוך ,לצורך שיפור בטיחות משתמשי הדרך וזרימת התנועה ,תוך שימת דגש בקידום
תשתיות בתחום התחבורה הציבורית ,רכיבה על אופניים ומרחבי תנועה להולכי רגל.
האגף עוסק בתכנון מערך הדרכים העירוני ,בבקרת תכנון ומתן חוות דעת בתחום התנועה
לגבי תוכניות-אב ,תוכניות מיתאר ,תוכניות בניין עיר והיתרי בנייה ,בתכנון ביצוע ואחזקת
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מערכות הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר וקידום מרכז בקרה ,בקידום והטמעת מדיניות
חנייה ואכיפה ,בשיפור שירות התחבורה הציבורית וקידום פניות בתחום זה מול משרד
התחבורה ,תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים וקידום היתרים לשימוש בדרך מול משטרת
ישראל ,מתן מענה בתחום חניות נכים ,מתן מענה לפניות הציבור ועוד.

מי זכאי?
תושבי העיר והציבור הרחב ,אגפי העירייה השונים והחברות-הבנות ,גופים ציבוריים חוץ-
עירוניים ,כגון :רשויות מקומיות ,משרד התחבורה ומשרדי ממשלה אחרים ,הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,נת"א ,נת"ע ,משטרה וכו' ,יזמים ,מתכננים ואחרים.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תכנון הסדרי תנועה.
תכנון ,ביצוע ואחזקת רמזורים ותמרורים מוארים.
תחבורה ציבורית.
הקצאת מקומות חנייה לנכים במרחב הציבורי.
תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים וקידום היתרים לשימוש בדרך מול משטרת ישראל.
מתן חוות דעת בתחום היתרי בנייה.
מתן חוות דעת בתחום תכנון ארוך טווח – תוכניות-אב ,תוכניות מיתאר ותוכניות בניין עיר.
מתן תעודות עובד ציבור בתחומים שבסמכות האגף.
ניהול ועדות רשות תימרור מקומית ומרכזית וניהול מערכת התמרורים העירונית.
טיפול במוקדי תאונות דרכים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכל הנוגע לפניות הציבור – באמצעות המוקד העירוני ,אתר האינטרנט העירוני ,בכתב ,או
במשרד ,בשעות הקבלה של האגף.
מקבלי שירות אחרים (מתכננים ,יועצים) – בתיאום מראש או באמצעות הממ"ש.

שעות קבלת קהל באגף:
בניין העירייה ,קומה  ,8משרד מס' 812

שעות פעילות:
יום ב' בשעות  ,13:30–8:00ביום ג' בשעות 18:30–16:00
טלפון מזכירות האגף03-5027469 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

סיום תיעוד של כלל התמרורים בעיר במערכת הממוחשבת.
הקמת רמזורים חדשים :אהרונוביץ-הציונות ,פנחס אילון-אלונה פהר-אמיר דרורי,
המרכבה-המשביר ,ברקת-אורנה פורת.
הסדרת בסיס המידע בתחום הרמזורים.
קידום הסכמי מימון מול משרד התחבורה לפרויקטי תשתית חשובים ,כגון מהיר לעיר.
פתיחת חיבור נוסף לכביש  44דרך רחוב המרכבה ,והשלמת רמפת היציאה צפונה במחלף
חולון.
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•
•
•

הוספת קווי שירות חדשים ,כגון קו  146לשירות תושבי תל גיבורים (קישור לבני ברק
ולמחלף חולון).
הפעלה מחודשת של קו  205מרחובות לאזור התעשייה חולון ושיפור תדירות קווים קיימים.
הפעלת שאטל החולונית כפיילוט למתן שירות מרכבת קוממיות לאזור התעשייה והמסחר.

יעדים מרכזיים לשנים הקרובות:
•
•
•
•
•
•
•

קידום פרויקט מהיר לעיר.
פתיחת חיבור המרכבה לכביש .44
השלמת רמפת היציאה צפונה במחלף חולון.
הטמעת תקן החנייה החדש וקידום מדיניות חנייה ,ובכלל זה הקמת חניונים ציבוריים.
קידום שבילי אופניים.
שיפור בטיחות משתמשי הדרך.
קידום תכנון וביצוע דרכים כבסיס לפיתוח העיר ואזור התעשייה.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
שאלות לגבי מצוקת החנייה בעיר.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מצוקת החנייה ברחבי העיר ידועה ומוכרת ,והיא אינה שונה ממה שקורה בערים אחרות בארץ
וברחבי העולם .רמת המינוע עולה ,וקיימת מגמה של ציפוף ערים ועידוד חיזוק מבנים (תמ"א
 )38ופרויקטים להתחדשות עירונית ,כגון פינוי בינוי באמצעות הגדלת זכויות בנייה .אולם ,רשת
הדרכים בערים הוותיקות היא עובדה נתונה ,השטחים הציבוריים הולכים ומתמעטים ,ויכולת
הרשות ליצור מקומות חנייה ,וחשוב מזה ,לאפשר לביקוש נפחי התנועה לנוע ברחובות באופן
חופשי ,היא מוגבלת מאוד .למעשה ,בתרחיש "עסקים כרגיל" הרחובות הקיימים לא יוכלו
לעמוד בגידול במספר כלי הרכב ,ורשת הדרכים תקרוס ,דבר שבא לידי ביטוי כבר כיום בצירים
מרכזיים.
המגמות כיום ,בארץ ובעולם ,הן הפחתת השימוש במכוניות פרטיות ,ובלימת מגמת הצפת
הערים בכלי רכב באמצעות חיזוק החלופות לשימוש ברכב פרטי – פיתוח מערכות הסעת
המונים ,חיזוק מערכת התחבורה הציבורית ,פיתוח שבילי אופניים והמרחב הציבורי לתנועת
כלי רכב ,ותקני חנייה מופחתים .מדיניות זו באה לידי ביטוי באופן תקצוב הפרויקטים השונים
בידי משרד התחבורה ,ורוב הפרויקטים מופנים לטיפול במוקדי תאונות דרכים (בטיחות),
פיתוח שבילי אופניים ותחבורה ציבורית.
עם זאת ,העירייה פועלת במספר מישורים על מנת להקל על תושביה בנושא זה ,באמצעות
עידוד התקנת מקומות חנייה במגרשים פרטיים ,הכשרת השימוש במגרשי חנייה פנויים
באמצעות הוצאת צווי שימוש ארעיים ,שילוב חניונים תת-קרקעיים בתוכניות בניין העיר בשטחי
ציבור (תכנון לטווח ארוך) וקידום מדיניות חנייה .כיום ,בהתאם למדיניות הנהלת העירייה,
החנייה ברחבי העיר היא חופשית ובחינם.
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מחלקה לחזות העיר ושילוט
מהו השירות?
ייעוץ ,סיוע ושירות בכל הליכי הפקת היתרים לשילוט עסקי/מסחרי לכל גוף המעוניין בהצבת
שילוט – עסקי ,פרטי ,עירוני או מוסדי ,וכן ,גביית אגרות שילוט שנתיות ובהתאם לחוק העזר
לחולון-שילוט ,התשס"ג.2003-

למי ניתן השירות?
תושבים ,בעלי העסקים ,קבלנים ,יזמים ,חברות מסחריות ,יחידות עירוניות ,גופי העירייה,
חברות-בנות.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מתן מידע פנים-אל-פנים ,טלפונית או בכתב לגבי הליך קבלת היתר להצבת שילוט ברחבי
העיר חולון.
טיפול בהפקת אגרה/רישיון שילוט.
טיפול בהעברת בקשות לאישור הוועדה העירונית לשילוט.
בדיקה יסודית ומקצועית של הבקשות לשילוט בשלב ההגשה ,כולל ייעוץ והכוונה לבעלי
העסקים ובדיקת תאימות הבקשה להנחיות הייעודיות.
בדיקת הצורך בהיתר בנייה לשילוט המבוקש ,כתנאי מקדים לדיון בבקשה להתקנת שילוט.
פיקוח ובקרה באופן רציף ושוטף על כל מרכיבי השילוט ברחבי העיר.
טיפול בפניות תושבים המגיעות מהמוקד העירוני ,מהממונה על פניות הציבור ,או במישרין
מהציבור :מענה לכל פנייה ,באופן יסודי ,פרטני ומקצועי ,כולל בדיקה בשטח (במידת
הצורך).
טיפול במיפגעי שילוט/שילוט פרוע/שילוט פיראטי – בהתאם לחוק העזר לשילוט ,ובתיאום
וסיוע האגף לפיקוח עירוני.
טיפול ומענה לשינוי/החלפת בעלים ושוכרים של בתי עסק בעיר ,והעברת האחריות על
השילוט.
גיבוש השומות לתשלום אגרות שילוט שנתיות על בסיס המידע שנצבר לגבי השילוט
ותיעודו ברשומות העירוניות.
הפצת שוברי תשלום אגרות שילוט שנתיות בתחילת השנה ומיצוי הליכי גבייה.
הפקת התראות באמצע השנה לבעלי עסקים שלא שילמו את אגרות השילוט בתחילת
השנה.
ביצוע הליכי הסרות שילוט לא חוקי/פרוע/בעלי חוב.
ביצוע הליכי גבייה משפטיים/מינהליים ,בסיוע משרדי עורכי דין והשירות המשפטי.
מענה לבירורי חייבים הנמצאים בהליכי גבייה משפטיים.
ייצוג העירייה בהליכים משפטיים הנוגעים לתחומי העיסוק והאחריות של המחלקה לחזות
העיר.
רצף רישום ותיעוד בשטח שמבצעים מפקחי השילוט לשם עדכון הרשומות על מצבת
השלטים ברחבי העיר.
טיפול ממוקד במרחב אזור התעשייה ,שבו יש מקבץ רחב של שילוט עסקי.
בדיקת כל בקשה להצבת שילוט קבלנים ,כחלק מהליך ההיתר לארגון אתר בנייה.
מתן אישור לאכלוס מבנים (טופס  )4ולהוצאת תעודת גמר (טופס  )5לאחר בדיקת התקנת
שלטי רחוב ומספרי בתים.
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•
•
•
•
•
•

פיקוח ובקרה על זכייני פרסום החוצות ,כולל טיפול בתקלות/ליקויים במתקנים.
תיאום עם דוברות העירייה בכל הקשור להפצת מסרים ופרסומים עירוניים על גבי מתקני
פרסום החוצות הפזורים בעיר.
טיפול בכל תחומי שלטי הרחובות המוארים/לא מוארים ,תוך בדיקת פניות תושבים ובעלי
עסקים לתוספת/החלפת שילוט ייעודי זה.
מענה לשאילתות ייעודיות של גורמי תקשורת לגבי תחומי האחריות של המחלקה.
מתן הכוונה וייעוץ לנציגי בתים בהקשר ליוזמת שילוט קירות על בניינים ,כמנוף לשיפור
חזות הבניין.
מתן מענה וטיפול במתקנים ייעודיים שהציבה המחלקה ברחבי העיר (כדוגמת :ספריות
בסככות ,מטענים סלולאריים בסככות ,כסאות נוח/ישיבה בעונת הקיץ וכדומה).

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בניין העירייה ,קומה  ,4חדר 404
טלפון03-5027275 :
פקס03-5027128 :

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בשעות  ,13:30–8:30יום ג' גם בשעות .18:30–16:30
ביום ד' אין קבלת קהל בעירייה.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

שימת דגש במתן השירות לכל פונה בנושאי השילוט השונים ,כולל סיוע ,ייעוץ והכוונה
לבעלי העסקים.
פרסום הנחיות מפורטות לגבי הצבת שילוט ,במסגרת אתר האינטרנט העירוני.
שיפור מתמיד של רמת השירות ,המשתקף בממצאי הדו"חות התקופתיים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•

גיבוש תוכנית-אב מודרנית ואחידה לשילוט בתי עסק בעיר – בשלב המקדמי במרחב אזור
התעשייה ,ולאחר מכן ברחבי העיר.
המשך מימוש תוכנית-האב העירונית לשילוט הכוונה עירוני ,באמצעות הצבת שלטי הכוונה
ליחידות עירוניות ,למוסדות תרבות ,למתקני קהילה ופנאי ,אתרי ספורט וכדומה.
הנהגת תהליכים להטמעת אמצעים טכנולוגיים ,לצורך שיפור מתמיד ברמת השירות.
בדיקה רציפה של מדדי השירות ושיפור מתמיד בעמידה ביעדים ,כחלק מהשיפור במענה
לבעלי עסקים ותושבי העיר.
גיבוש תוכנית-אב מתכללת לשילוט בתי העסק בעיר ,הכוללת מענה באמצעות נהלים,
הנחיות מקצועיות ודגשים להתקנת שלטי עסקים בעיר ,ותוך רתימת בעלי העסקים בעיר
לתהליך שישפר את חזותה של העיר.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בקשות הנוגעות לתוספת/החלפה/תיקון שלטי רחובות ברחבי העיר.
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
עדכון הפונה במצב הטיפול בנושא הפנייה.

מחלקה לפיקוח על הבנייה
מהו השירות?
טיפול בעבירות בנייה ,טיפול בתלונות תושבים ,ליווי בנייה חדשה בהיתר ושמירה על
האינטרסים העירוניים ,הציבוריים והפרטיים בכל הקשור בבנייה בתחומי העיר .השירות
שמעניקה המחלקה נוגע לכל הקשור בבנייה ו/או לשימוש במקרקעין ללא היתר ו/או בסטייה
מהיתר ו/או מתוכנית.
מחלקת הפיקוח על הבנייה פועלת בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה.1965-

מי זכאי?
השירות ניתן לציבור הרחב ,לגופי ציבור שונים ,וליחידות הרשות המקומית.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בדיקת התאמה של בקשות להיתר :בדיקה פיסית של כל הבקשות בשלב ההגשה – האם
הן מתאימות למצב הקיים בפועל בשטח.
פיקוח שוטף על כל בנייה בהיתר.
בדיקות לצורך מתן אישור לאכלוס מבנים (טופס  )4ואישור תעודת גמר (טופס .)5
טיפול בתלונות תושבים :מענה לכל תלונה ובקשה המגיעה למזכירות המחלקה ו/או למוקד
העירוני.
טיפול בעברייני בנייה ובעבירות בנייה – בהתאם לחוק התכנון והבנייה ,הנחיות היועץ
המשפטי ומדיניות העירייה בכל עבירת בנייה :שליחת התראות ,טיפול בהפסקות עבודה
(מינהלי ושיפוטי) ,ביצוע הריסות (מינהליות ושיפוטיות) ,הכנת תיקי תביעה (המחלקה
מנהלת את ארכיון תיקי התביעה ,ומכינה את התיקים לימי הדיונים בשיתוף פעולה מלא
עם התובע העירוני).
עדויות בבית המשפט :כל מפקח ,על-פי הצורך ,מוזמן לבית המשפט לתת עדות בשלב
ההוכחות בתיאום מלא עם התובע העירוני.
טיפול בהליכי ניתוק חשמל ומים :הטיפול הוא בדרך כלל בעבירות בנייה קשות ,כגון פיצול
דירות לכמה יחידות דיור.
טיפול בהליך הוצאת היתר לשינוע חול וסיוע בפיקוח על גניבות חול.
עבודה שוטפת מול מינהל ההנדסה ויחידות העירייה.
טיפול באי-ציות להחלטות בית משפט – המחלקה מטפלת באופן שוטף בגזרי דין שלא
קוימו על מנת להגיע למיצוי מלא של הדין עם עברייני הבנייה.
סיוע בטיפול במבנים מסוכנים.
טיפול במבני הפל-קל בעיר.
טיפול בחיזוק מבני ציבור בעיר כנגד רעידות אדמה.
טיפול וריכוז נושא החירום במינהל ההנדסה.
בדיקות עבור רישוי עסקים :בדיקת כל בקשה לרישיון עסק כהליך שגרתי ובסיסי לשם
קבלת רישיון עסק ,בדיקות עבור ועדת חריגים לרישוי עסקים.
טיפול בהעברות בעלות.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
קבלת קהל :בתיאום טלפוני מראש
טלפון03-5027458 :
כתובת :בניין העירייה ,קומה  ,7חדר 709

שעות הפעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,9:30–8:00יום ג' בשעות 18:30–16:00
טלפון של מזכירות המחלקה03-5027458 :
טלפון של מנהל המחלקה03-5027458 :
מפקחים :טלפונים -5027493 ,03-5027496 ,03-5027459 ,03-5027457 ,03-5027437
,03-5027152 ,03
03-5027253, 03-5027252, 03-5027473

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

גידול מתמיד במספר ההריסות של חריגות בנייה שביצעו תושבי העיר בעצמם.
גידול מתמיד במספר הבקשות להיתרים המוגשות להכשרת חריגות בנייה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

המשך ההתייעלות ושיפור השירות לתושב.
קיצור משך זמן הטיפול בתושב תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים וטכנולוגיים מתקדמים
אשר ישמשו בסיס להצעדת המחלקה להובלה בתחום במישור הארצי.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

האם בונים בהיתר?
מתי יגיע המפקח למקום?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

מתבצעת בדיקה ועל פיה ניתנת תשובה.
בהקדם האפשרי .למפקח יש מחויבויות קודמות ,והוא יגיע למקום ברגע שיתפנה .מדובר
בימים ,נשתדל להגיע בהקדם.

מחלקת מקרקעין
מי זכאי?
בעיקר הגורמים המקצועיים ,ולקבלת מידע – הציבור הרחב.

השירותים הניתנים:
•
•

טיפול במדידות ובמיפוי בכל הרמות בעיר.
סיוע לבדיקת תוכניות וייעוץ מקצועי.
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•
•

הסדרי קרקעות ורישום נכסים עירוניים.
מתן מידע בנושאים אלו לציבור ולגורמי תכנון שונים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•

בניין העירייה ,חדר 912

שעות הפעילות:
ימים א' ,ג' ,ה' בשעות  ,12:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
טלפון03-5027468 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

הפקעה מסיבית של שטחי ציבור על-פי תוכניות קיימות.
רישום של חלקות חדשות וזכויות על-פי תוכניות קיימות שטרם נרשמו.
הכנסת נוהל הקצאות ללא תמורה לפעולה.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
ארגון מחודש של המחלקה.

יחידת השבחה
מהו השירות?
מתן מידע על חבות בהיטל השבחה בגין אישור תוכנית ,מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

מי זכאי?
אזרחים בעלי נכס מקרקעין ,קבלני בניין ,מתכננים ,מהנדסים ,יזמים ,שמאי מקרקעין ,גורמים
פנים-עירוניים וכדומה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

מתן מידע ובדיקת חבות בהיטל השבחה בעת חילופי דיירים.
מתן מידע בגין חבות בהיטל השבחה בעבור מימוש נכס מקרקעין.
הזמנת שומות השבחה ומשלוח למבקש.
בדיקת חבות בהיטל השבחה בעת הוצאת היתר בנייה.
הוצאת הוראות תשלום בגין היטל השבחה לגזברות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•

בניין העיריה ,קומה  ,7חדר 701

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:00–16:00
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הישג חשוב בשנים האחרונות:
מיחשוב כל מערך המידע הקשור במתן השירות לתושב ,הן במערכת המיחשוב התפעולית והן
במתן גיבוי לכל מסד הנתונים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

יצירת תהליך מיחשובי אשר מאפשר להזמין את שירותי יחידת היטל ההשבחה מהבית.
יישום תהליך עסקי ממוחשב לשם יצירת ממשק בין הגזברות ויחידת ההשבחה לתהליך
חילופי בעלות במקרקעין.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

כמה צריך לשלם?
כמה עולה להזמין שומה?
האם צריך לשלם היטל השבחה בהעברה ללא תמורה?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

לצורך בירור סכום החבות בהיטל השבחה יש לפנות למשרדי יחידת השבחה עם המסמכים
הבאים :חוזה רכישה ,חוזה מכירה והעתק מנסח רישום (טאבו).
בהעברה ללא תמורה מאדם לקרובו אין מימוש זכויות ,וניתן אישור מיוחד לרישום הזכויות
על שם המקבל.
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מינהל גזברות
מהו השירות?
מינהל הכספים נושא באחריות למערכת הכספית העירונית – הכנסותיה ,הוצאותיה
והשקעותיה.
המינהל פועל באמצעות  5זרועות ביצוע:
•
•
•
•
•

לשכת הגזברות
אגף הכנסות העירייה
אגף התקציבים ובקרה פנימית
אגף החשבות
אגף לפרויקטים מיוחדים

מי זכאי?
עיקר פעולתו של המינהל הוא מול תושבי העיר בנושא חיוב וגבייה ,ובנוסף לכך מעניקות
יחידות המינהל שירותים לראש העירייה ,למנכ"ל העירייה ,לחברי מועצת העיר ולכל יחידות
העירייה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

יצירת חיוב וגביית ארנונה כללית.
יצירת חיובים שונים וגבייתם.
הכנת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח.
הכנת דו"חות כספיים.
בקרה תקציבית.
מעקב אחרי פרויקטים עירוניים.
מעקב אחרי פעילות התאגידים העירוניים והחברות-הבנות.
קידום יוזמות כלכליות.
ניהול המשאבים הכספיים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בשעות העבודה הרגילות ,חדר  ,113לשכת הגזבר
טלפון03-5027254 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

העלאת היקפי המשאבים העירוניים במטרה להגדיל את היקף פעולות העירייה.
ניהול המערכת העירונית ביעילות ,ושמירה על אי-חריגה מהתקציב.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

יצירת מקורות להגדלה שוטפת של הכנסות העירייה.
שיפור הבקרה על מערכת הכספים העירונית.
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אגף התקציבים ובקרה פנימית
השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

בניית התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח ,פיקוח ובקרה עליהם.
ביצוע הזמנות עבודה ,תשלומים ובקרתם.
ייעוץ ובדיקות כלכליות.
ייעוץ וליווי לוועדות השונות.
מעקב ובקרה על הכנסות מגורמי חוץ.

מי זכאי?
הנהלת העירייה ,יחידות העירייה וספקים

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בשעות פעילות העירייה ,חדר .228
טלפון – 03-5027325 :למנהל האגף ,וכן לחשבות ולכל הרפרנטים.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הכנת תקציבים שנתיים מאוזנים וקבלת מענק ניהול כספי ממשרד הפנים לאורך השנים.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
איתור מקורות הכנסה לתקציב העירייה.

אגף החשבות
מהו השירות?
הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים הנותנים מידע על ביצוע התקציבים ועל המצב הכספי
של העירייה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עריכת הדו"חות הכספיים העירוניים.
עריכת משכורות עובדי העירייה וגמלאיה.
התחשבנות עם רשות המיסים (מס הכנסה ,מע"מ) ,המוסד לביטוח לאומי ,קרנות הפנסיה,
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
ניהול תזרים המזומנים.
ניהול השקעות העירייה.
ביצוע תשלומי העירייה.
ביצוע התאמות בנקים וכרטיסי אשראי.
רישום קבלה ופרעון של הלוואות לזמן ארוך.
ביצוע דיווחים ותשלומים למע"מ.
טיפול בביקורת הכספית על העירייה.
ביצוע הנהלת החשבונות המרכזית של העירייה.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
חשב העירייה ,בשעות פעילות העירייה ,חדר 228
טלפון03-5027320 :
פקס03-5013570 :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
ניהול תזרים מזומנים בצורה מותאמת להכנסות העירייה והוצאותיה תוך מיזעור הוצאות
המימון והׂשאת הכנסות המימון והכנסות מהשקעות.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
קליטת מערכות מחשב חדשות בשכר ,בהנהלת חשבונות ,ברכש ובפרויקטים.

אגף פרויקטים מיוחדים
מהו השירות?
האגף מטפל בפעילויות לא-רגילות של העירייה.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•

טיפול בפרויקטי מקרקעין ,ובכלל זה מכירה ורכישה של נכסים עירוניים.
טיפול בפרויקטים בתחומי תקציב פיתוח הממומנים בידי גורמי חוץ (משרדי ממשלה ,מפעל
הפיס וכדומה).
טיפול בהכנסות חד-פעמיות ממשרדי ממשלה ומגורמים חיצוניים אחרים.
טיפול בנושאים אד-הוק המוטלים על-ידי גזבר העירייה ,כגון נושאים משפטיים שונים.
קשר והתחשבנות עם החברות העירוניות העסקיות (החברה לבידור ובילוי ,החברה
הכלכלית ,מי שקמה).
בדיקה מוקדמת של החומר המועבר לוועדה למסירת עבודות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מנהל האגף ,בשעות הפעילות של העירייה ,חדר 114
טלפון03-5027242 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

מכירת מגרשים המיועדים למגורים לשם מימון פרויקטים וקידום מימוש הבנייה.
טיפול בקבלת כספים ממפעל הפיס.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

קידום פעולות עם החברות העסקיות.
סיוע בקידום מימוש תיקון  – 101תוספת  20%לבנייה עסקית בבניית מבני ציבור.
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אגף הכנסות
מהו השירות?
האגף ממונה על כלל ההכנסות העצמיות של עיריית חולון :חיוב וגביית ארנונה כללית ,אגרת
פינוי אשפה ,אגרת שירותים ,היתרי בנייה ,היטלי פיתוח ואגרות חינוך שונות ,והוא מפעיל את
מערך הגבייה לשירותים השונים הכרוכים בתשלום.

מי זכאי?
כל בית אב וכל בעל נכס בעיר

השירותים הניתנים:
•
•
•

בניית חיוב ,בהתאם לצו המיסים שקובעת מועצת העיר ,וגבייתו.
עדכון אגרות וגבייתן בהתאם לשירותים הניתנים :היתרי בנייה ,תשלומים שונים עבור
רישום לבית-ספר.
ריכוז נתוני ההכנסות ,והעברתם לרישום בהנהלת החשבונות העירונית.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
•
•
•
•

יחידות הביצוע של אגף ההכנסות הן:
שומה – מחלקת השומה מטפלת בחיובי ארנונה ,במדידת נכסים ,ברישום בניינים חדשים,
בחילופי דיירים ובמתן אישורים לטאבו.
גבייה – היחידות פועלות בבניין העירייה ,קומות  1ו.3-
ניתן לברר פרטים באמצעות הקו הפתוח ,טלפון.03-5027271 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•
•
•
•

שינוי נהלים בכל הקשור למענה הטלפוני :בעת קבלת קהל מועברות השיחות למענה אנושי
של הקו הפתוח ,על מנת שפקידי קבלת קהל יעניקו לתושב את מלוא תשומת הלב ללא
הסחה של שיחות טלפון נכנסות.
ירידה ברמת הנטישה הטלפונית (קו פתוח) לכ 4%-בלבד.
שיפור השירות לתושב :קיצור זמני המתנה בעת שירות פנים-אל-פנים ושירות טלפוני,
שירות באמצעים דיגיטליים ,הזמנת תורים באינטרנט.
שיפור היקף הגבייה בכל שנה.
שיפור הבקרה של יחידות האגף.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•

עידוד יזמות עסקים חדשים באמצעות שינויים בצו הארנונה לשנת .2017
המשך שיפור הגבייה השוטפת.
הגדלת מספר המשלמים בהוראת קבע.
המשך שיפור השירות לתושב.
קליטת מערכת בילינג חדשה.
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אגף הכנסות – מחלקת שומה
מחלקת שומה מטפלת בחיובי ארנונה ,במדידת נכסים ,ברישום בניינים חדשים ,בחילופי
דיירים ,במתן אישורים לטאבו ,ובהוצאת היטלי פיתוח ואגרות בנייה.

אגף הכנסות – מחלקת גבייה
מחלקת גבייה מטפלת בגביית הארנונה ,אגרות ותשלומי חינוך ,חובות מים וביוב ,במתן הנחות
לארנונה ,ובהסדרי תשלום ,כולל הוראות קבע.
ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי  24שעות ביממה בטלפון03-9411203 :
מענה קולי – שיחת חינם1-800-25-50-10 :
אתר האינטרנט של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :

אגף הכנסות – מסלקה וקופה
המסלקה אחראית על ההתאמות הכספיות בין מערכת הגבייה העירונית לבין הבנק ולבין
חברות האשראי ,על הפקת דו"חות ניהוליים ביחס לגבייה החודשית לפי סוג הכנסה ,וכן על
הקופה הראשית בעירייה.

אגף הכנסות – קו פתוח
קו פתוח – מענה טלפוני לתושבים בכל נושאי אגף הכנסות ,בירורים ותשלומים.

אגף הכנסות – יחידת בקרה
•
•

יחידת הבקרה מבצעת בקרה על היחידות השונות בתחומי גבייה ,שומה ,הנחות ,פטורים
וכדומה.
מדי שנה מפיק אגף ההכנסות חוברת ארנונה הנשלחת ישירות לכל בית אב ובעל נכס.
בחוברת ניתן למצוא הסברים על מהות הארנונה ,כיצד נקבע חיוב הארנונה ,כיצד משלמים
את תשלומי הארנונה ,ימים ושעות לקבלת קהל ,תשלום הארנונה ,חילופי דיירים
המחזיקים בנכס ,קבלת אישור לטאבו ,מי זכאי להנחה ,לפטור מארנונה עבור נכס ריק ,או
לפטור מארנונה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש ,וכן דברי הסבר בשפה הרוסית.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
בירור מצב חשבון.

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
הסבר על החשבון וגבייה.
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מינהל תפעול ומנהלה
מהו השירות?
המינהל אחראי למתן שירותים לתושבים ולכלל עובדי העירייה.

השירותים לעובדי העירייה הם בתחומים הבאים:
אספקת ותחזוקת מערכות ותשתיות מידע ותקשורת ביחידות העירייה לשם ביצוע תפקידיהן,
טיפול בבטיחות העובדים בעבודה ,ביטוחי העירייה ,גנזך עירוני ,רכישת מוצרים ואספקתם,
טיפול בסביבת העבודה של העובדים ,טיפול כולל בפרויקטים שונים שבתחום אחריותו של
המינהל ,טיפול ואחזקת צי הרכב והנוהגים של העירייה.
בנוסף לשירות הפנימי לעובדים מעניק המינהל שירות לתושבים בתחומים הבאים:
•
•
•
•
•
•

אגף מערכות מידע ותקשוב – מספק לתושב כלים לקבלת שירותים עירוניים עד הבית
באמצעות האינטרנט.
מערך תברואה – נותן שירות לציבור בנושאי ניקיון בתחומי העיר.
אגף הפיקוח העירוני – נותן שירות לציבור בתחומים של פיקוח ואכיפת חוקי העזר
העירוניים.
אגף הביטחון – מטפל בכל נושאי הביטחון השונים בעת רגיעה ובשעת חירום.
בית-המשפט לעניינים מקומיים – דן בתביעות שהוגשו נגד אזרחים ועסקים שלכאורה
הפרו את חוקי העזר העירוניים.
מחלקת פרויקטים והתקשרויות ,יחידת הביטוח – מטפלת בדרישות/תביעות תושבים נגד
העירייה עקב נזקי גוף ונזקי רכוש.

מי זכאי?
מנהלים ,אגפים ,מחלקות ,יחידות עירייה ,עובדי עירייה ועובדי חברות כוח אדם.
לשירותי מערך תברואה ,אגף הפיקוח ,אגף הביטחון ,בית המשפט לעניינים מקומיים ויחידת
הביטוח זכאים כל תושבי העיר.

השירותים הניתנים:
•

•
•

•

•

מערך תברואה וסביבה – מופקד על טיפוח איכות החיים והסביבה בעיר ומטפל במיגוון
נושאים ,כגון :פינוי אשפה; מיחזור פסולת ,גזם וגרוטאות; ניקיון רחובות ,כבישים ומדרכות;
הקמת מוקדי מיחזור לאיסוף בקבוקים ,נייר ,דיסקים וסוללות; איסוף קרטונים ברחבי העיר
והסברה לתושבים.
אגף הפיקוח העירוני – מופקד על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר בעיר.
אגף הביטחון – מופקד על אבטחת מוסדות החינוך והעירייה תוך מתן מעטפת ביטחונית
לאירועי העירייה המתנהלים תחת כיפת השמיים והכנת העיר והעירייה למצבי חירום
שונים.
אגף מערכות מידע ותקשוב – מעמיד מערך מידע מתקדם ,אמין וזמין ,הן לרשות יחידות
העירייה השונות והן לרשות תושבי העיר ,במטרה להנגיש את שירותי העירייה לציבור
הרחב ולשפר את הדו-שיח בין התושב לבין גופי העירייה השונים.
מחלקת רכש ולוגיסטיקה – מעניקה שירות של רכישה ואספקה של מוצרים לכל מוסדות
העירייה השונים ,תחזוקה שוטפת של מחסני חירום ,וכן רישום ומעקב אחר המלאי של כל
מוסדות העירייה.
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•

•
•

•

מחלקת פרויקטים והתקשרויות – מעניקה שירות פנימי לעובדי העירייה תוך טיפול בנושאי
תפעול שונים ,ביניהם עריכת ביטוחים שונים עבור העירייה וטיפול בתביעות ביטוח
המוגשות נגד העירייה ,טיפול בבטיחות של עובדי העירייה ,ושימור החומרים הכרוכים
בפעילות העירייה.
אחזקת בית העירייה – היחידה עוסקת במתן שירות לעובדי העירייה ,באחזקה שוטפת
ובעבודות יזומות לרווחת העובדים.
בית-המשפט לעניינים מקומיים – ממונה על ניהול אדמיניסטרטיבי של בית המשפט
המופקד על שיפוט בגין עבירות עקב הפרת חוקי העזר ,חוקי תכנון ובנייה וחוקי רישוי
עסקים.
מחלקת הרכב – טיפול ואחזקת צי הרכב/הנוהגים של העירייה ,עמידה בתקנות התעבורה
בנושא בטיחות ,וטיפול בהזמנות היסעים של יחידות העירייה.

כיצד ,מתי ולאן לפנות:
על-פי הצורך יש לפנות לאגפים ,למחלקות וליחידות העוסקים בנושא הפנייה.
מזכירות המינהל :חדר 216
טלפון03-5027315 ,03-5027314 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

ייעול עבודת העירייה באמצעות מערכות תומכות תהליכים וכלי מעקב ובקרה ,כולל יישומי
שטח באמצעות אמצעים ניידים לעובדי השטח.
הגברת השקיפות של פעילות העירייה ויחידותיה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה
והאפליקציה העירונית.
יצירת יכולת לקבלת מידע וביצוע שירותים עירוניים מרחוק באמצעות האינטרנט ללא צורך
בהגעה לעירייה – שיפור השרות לתושב.
הוספת אמצעים לעובד המעניק שירות לתושב ,ושיפור סביבת העבודה שלו.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•
•

פריסת רשת סיבים אופטיים ברחבי העיר לטובת מצלמות ,שילוט אלקטרוני ,בקרת
רמזורים.
ומערכות שליטה ובקרה ( )IOTשיאפשרו חיסכון במשאבים עירוניים ,ובעיקר שיפור
השירות לתושב.
הרחבת האפשרויות לקבלת שירותים עירוניים מרחוק בהתבסס על פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים.
שיפור תחושת הביטחון של תושבי העיר והמבקרים בה באמצעות פריסת רשת מצלמות
ברחבי העיר והקמת יחידת שיטור עירוני.
הרחבת האפשרויות וסל השירותים המונגש לציבור על-ידי העירייה באמצעים טכנולוגיים.
הכנת העירייה לשעת חירום תוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לכך.
ניקיון העיר כשירות חיוני בראש סדר העדיפויות של השירותים שמעניקה העירייה לתושב,
ושילוב נושא המיחזור והקיימות כנדבכים מרכזיים בתודעה בשמירה על איכות הסביבה
ואיכות החיים.
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אגף הפיקוח העירוני
מהו השירות?
הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי ,ופועל
מכוח החוק למניעת מיפגעים ומטרדים ,למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים
בעיר .הפעילות מתבצעת באמצעי הסברה ,התראות/דרישות ,דוחות ברירות משפט/קנס,
דו"חות חנייה וכתבי אישום .כמו כן ,האגף מסייע לאגפי העיריה השונים בעת הצורך ,בהתאם
לסמכויות המפקחים ותחומי האחריות .בשעת חירום ,אגף הפיקוח העירוני מסייע לאגף
הביטחון תוך ביצוע המשימות השונות ,ובכלל זה :פתיחת מקלטים ציבוריים ,טיפול בפניות
תושבים בשטח ,דיווח ,תיגבור הנוכחות ברחבי העיר ,סיוע למשטרת ישראל בהתאם לצורך
וכדומה.

מי זכאי?
כל תושב העיר וכן עוברי אורח בעיר חולון הנתקלים במיפגעים בעיר שהטיפול בהם הוא בתחום
אחריות אגף הפיקוח העירוני.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מניעת מיפגעים ,כגון השלכת אשפה ,פסולת בניין ,ריהוט ,גרוטאות ,חפצים וכדומה,
בשטח ציבורי ,ושמירת הסדר והניקיון במקומות ציבוריים ובנכסים פרטים.
טיפול במיפגעי תברואה בדירות מגורים הגורמים מטרד ,שפיכת מי שופכין במקום ציבורי
או פרטי.
טיפול במיפגעי תברואה ,פסולת וגרוטאות בחצרות בתים או במגרשים פרטיים וציבוריים.
איתור ופינוי גרוטאות רכב.
אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים.
טיפול ברוכלים ללא רישיון ובניגוד לתנאי הרישיון.
טיפול באחזקת יונים ,עופות ובעלי חיים שונים ללא רישיון.
טיפול במודעות ובשלטים המוצבים ללא רישיון או בניגוד לתנאים.
טיפול בפיזור או בחלוקה של מודעות במקום ציבורי.
אכיפה בנושא מיפגעי ביוב ופריצת מים ,בתיאום עם תאגיד המים – בשטחים ציבוריים
ובשטחים פרטיים.
טיפול בסלילת מדרכה או כביש ללא היתר.
טיפול בפתיחה ובסגירה של בתי עסק בניגוד לשעות המותרות בחוק.
אכיפה של ההוראות בעניין הצבת שולחנות ,כיסאות ,וציוד אחר בשטח הרחוב ללא היתר
או בניגוד לתנאי הרישיון.
טיפול בעצים מסוכנים בשטח פרטי ובשטח ציבורי.
שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים – מניעת רוכלות ,מניעת הפרעה ,נזק או הפרת סדר
בגן ,מניעת רעש ,השארת רכב בגן וכדומה.
איתור כלבים משוטטים – אכיפת החוק ולכידתם בסיוע וטרינר.
אכיפת החוק נגד בעלי כלבים אשר אינם אוספים את גללי כלבים בשטח ציבורי.
בדיקת מקלטים בבניינים משותפים ,ואכיפת החוק על הבעלים או המחזיקים בהם בכל
האמור בפינוי ,בתיקון ,ובהכנתם לשעת חירום.
אכיפת החוק למניעת רעש והפרעות מנוחה.
אכיפת החוק למניעת השחתת רכוש ציבורי.
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•

אכיפת חוקי החנייה תוך שימת דגש מיוחדת בחנייה על מדרכות ,חסימת חניית נכה,
הפרעה לתנועה ,חנייה בתחנות אוטובוס ,חנייה במעברי חצייה וכדומה.

דרכי תקשורת עם אגף הפיקוח העירוני:
 .1פנייה ראשונית לדיווח ובקשה לטיפול במיפגעים:
• באמצעות פנייה טלפונית למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 24( 106
שעות ביממה)
• באמצעות פנייה למוקד הפיקוח העירוני בטלפון 03-5086100 :בימים א'–ה'
בשעות  ,20:00–8:00ביום ו' בשעות 14:00–7:30
• באתר האינטרנט של עיריית חולון
 .2פניות בנושא הגשת ערר/בירור בהקשר לדו"חות חנייה /דו"חות ברירות משפט ו/או
דרישות/התראות:
 .3פניות בנושא הגשת ערר/בירור בהקשר לדו"חות חנייה /דו"חות ברירות משפט ו/או
דרישות/התראות:
 .4דרישות/התראות:
• שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:45–8:00ביום ג' בשעות
 12:45–8:00ו18:30–16:00-
• מענה טלפוני בטלפון 03-5086100 :בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות –11:00
 ,14:00ביום ג' בשעות  12:45–8:00ו18:30–16:00-
• הגשת ערר דו"חות חנייה/בדיקת סטטוס טיפול בערר דו"חות חנייה/תשלום
דו"חות חנייה/צפייה בפרטי הדו"ח (כולל תמונות) – באמצעות אתר האינטרנט
של עיריית חולון
• פנייה באמצעות פקס03-5086111 :
• פנייה באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת :רח' הרוקמים  ,40חולון ,מיקוד
5885858

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

פעילות מוגברת לשמירה על איכות חיים תושבים ומניעת מיפגעים בשטחים הציבוריים.
מיחשוב תהליכי הפיקוח העירוני באופן המאפשר שקיפות המידע ,יכולת התקשרות/פנייה
באמצעות אתר האינטרנט העירוני ,וקיצור משמעותי בתהליכי הטיפול פניות התושבים.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•

•

הגברת האכיפה הנוגעת לניקיון העיר ,תוך שימת דגש באכיפת ימי פינוי של פסולת
וגרוטאות בשכונות העיר ,איסוף גללי כלבים ,והשלכת פסולת ביתית ופסולת בנייה בשטח
ציבורי.
הקמת מערך השיטור העירוני שיפעל תוך שימת דגש במניעה ובאכיפת החוק בגין עבירות
הפוגעות ברווחת תושבי העיר.
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אגף ביטחון וחירום
מהו השירות?
אגף ביטחון וחירום אחראי על אבטחת מוסדות החינוך ומוסדות העירייה ואירועים עירוניים ,וכן
על היע רכות העיריה למצבי חירום שונים תוך דאגה לביטחון תושבי העיר ,תוך תיאום עם
שירותי הביטחון.

מי זכאי?
תושבי העיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

אבטחת מוסדות חינוך (כ 55-בתי-ספר וכ 280-גני ילדים) וקייטנות ,ליווי אירועים במוסדות
חינוך ,ביצוע הדרכות ,השתלמויות ,תרגילים וביקורת במוסדות חינוך.
אבטחת מתקנים עירוניים באמצעות הצבת שומרים סטטיים מיומנים.
הדרכה ואימון של עובדי העירייה בעבודה במצבי חירום שונים.
ניהול תקציב המשמר האזרחי.
תיאום פעילות וניהול תקציב הג"א בחולון :תחזוקת מקלטים ( 66מקלטים ציבוריים)
ושיפוצם ,ותחזוקת מפקדות הג"א בעיר בעת שגרה ובשעת חירום.
תיאום מקומות מפגש ליחידות צה"ל בשעת חירום.
אבטחת אירועים עירוניים.
יחידת שירותי החירום (מל"ח – משק לשעת חירום; פס"ח – פינוי ,סעד ,חללים) מופקדת
על מתן שירותים לאוכלוסייה בעיר בשעת חירום ,וכן על ניהול ,בקרה והפעלה של מחסני
החירום.
תחזוקת מקלטים ציבוריים ומקלטים של מוסדות חינוך.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
טלפון מחלקת ביטחון03-5086127 :

שעות הפעילות:
ימים א–ה' בשעות  ,15:30–7:00יום ו' בשעות 13:00–7:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

מעבר לשיטת עבודה במכלולים ואימון העירייה בתרגיל חוצה-לילה ,וכן בתרגיל בסימולטור
של פיקוד העורף.
הקמת פרויקט מחויבות אישית "פרחי ביטחון" – גיוס בני נוער להתנדבות בעת חירום.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
התקנת מצלמות במרחב הציבורי ברחבי חולון.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מדוע אין שמירה בכל גני הילדים בחולון?
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
האחריות על אבטחת מוסדות חינוך (בתי-ספר וגני ילדים) מוטלת על משטרת ישראל :היא זו
שמתקננת ומממנת את האבטחה .בעבר ,משנת  2002עד שנת  ,2005תיקצבה הסוכנות
היהודית את אבטחת אשכולות גני הילדים (מעל  100ילדים) .בשנת  2005חדלה הסוכנות
היהודית לממן את האבטחה ,והמשטרה קבעה כי אשכולות גני הילדים שאובטחו ימשיכו להיות
מאובטחים ,וכל גן /אשכול חדש לא יאובטח .למרות פניות רבות של הורים ,ראשי עיריות וועדות
כנסת ,משטרת ישראל אינה משנה את מדיניותה (כנראה בשל חוסר תקציב) ,ולכן אין אבטחה
באשכולות גנים חדשים.

מערך התברואה
מהו השירות?
טיפוח איכות החיים והסביבה בעיר .במסגרת זו מתבצע טיפול בפינוי אשפה ,מיחזור אריזות
ונייר מבנייני העיר ,איסוף גזם וגרוטאות ,ניקיון רחובות ,כבישים ומדרכות ,הקמת מוקדי מיחזור
לאיסוף בקבוקים ,נייר ,דיסקים ,סוללות ,מוצרי טקסטיל ,אריזות זכוכית וקרטון .מיחזור
הפסולת מלווה בפעילות הסברה ענפה לתושבי העיר.

מי זכאי?
תושבי העיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פינוי אשפה ביתית (בתדירות של  3פעמים בשבוע לפחות).
פינוי ערימות פסולת ,גזם וגרוטאות.
פינוי מכלי מחזור נייר ואריזות מבנייני העיר
פינוי מרכזי המיחזור.
ניקיון רחובות.
אספקת כלי אצירה נוספים או החלפה בכלי בנפח אחר (התאמת נפח כלי אצירה לנפח
האשפה המצטברת).
תיקונו או החלפתו של כלי אצירה לקוי.
ניקוי מגרשים ציבוריים.
פינוי פגרים.
ניקוי שירותים ציבוריים.
פעילויות חינוך והסברה במוסדות חינוך ,במוסדות ציבור ,בבתי התושבים ,במרכזים
קהילתיים ועוד.
הוספה ותחזוקה של מתקני מיחזור.
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מתי ,כיצד ולאן לפנות:
המוקד העירוני:
טלפון ,03-5011111 :או 106
פקס03-5027035 :
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 4

שעות הפעילות:
ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00יום ג' בשעות 19:00–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

הגדלת היקף המיחזור בתחום העיר חולון באמצעות הוספת מתקני מיחזור והגדלת נגישות
התושבים למתקנים:
• איסוף נייר מביתני אשפה ( 2,500מבנים ברחבי העיר).
• איסוף פסולת אריזות (פח כתום) מביתני אשפה ( 3,300מכלים).
• איסוף נייר ברחבי העיר ב 350-מתקנים.
• איסוף בקבוקי פלסטיק ברחבי העיר מ 380-מתקנים.
• איסוף מוצרי טקסטיל מ 50-מתקנים בעיר.
• איסוף קרטונים מ 135-מתקנים ברחבי העיר.
• איסוף אריזות זכוכית מ 87-מתקנים ברחבי העיר.
• איסוף פסולת אלקטרונית מ 27-מתקנים ברחבי העיר.
• איסוף סוללות מעסקים ,וממוסדות ציבור וחינוך בעיר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

הגדלה נוספת בכמויות המיחזור והקטנת כמויות הפסולת המועברות להטמנה באמצעות
רתימת התושבים למהלכים.
הגדלת השקיפות מול התושבים.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
לאן מגיעה הפסולת המופרדת?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
פסולת רטובה מועברת להטמנה; פסולת נייר ,קרטונים ,מכלי פלסטיק ואריזות מועברים
למפעלי מיון והפרדה.
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מערך תברואה – מחלקת מיחזור
מהו השירות?
השירות שמעניקה המחלקה מיועד להגביר את מודעות התושבים לחשיבות המיחזור ,ולהגדיל
את היקפי המיחזור בעיר .על מנת להשיג מטרה זו ,פעילות המחלקה מתמקדת במספר
נושאים:
•
•

•

•

הגדלת מספר זרמי הפסולת המופרדים למיחזור .כיום מופרדים אריזות ,נייר ,קרטון,
בקבוקי פלסטיק ,אלקטרוניקה ,סוללות ,תרופות ,מוצרי טקסטיל ואריזות זכוכית.
הגדלה של כמות מתקני ההפרדה ,תוך שאיפה להנגשה אופטימלית של המתקנים
לתושבים .כבר היום ,במרבית בנייני העיר מוצבים פחים כתומים לאריזות ופחים כחולים
לנייר.
חינוך למיחזור וצרכנות נבונה :חינוך למיחזור בבתי-הספר ,בגני ילדים ,במשקי הבית,
במרכזים הקהילתיים ,במוסדות התרבות בעיר ועוד ,תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים
והתאמת הפעילויות לצורכיהם.
טיפול בפניות תושבים :מתן מענה לפניות התושבים בכל הנושאים הקשורים למיחזור.

מי זכאי?
כל תושבי העיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•

הצבה ,הזזה ,הוצאה ותחזוקה של מתקני מיחזור.
איסוף ,פינוי ושינוע רכיבי הפסולת למתקני מיון וטיפול ברחבי הארץ.
ביצוע פעולות חינוך ,פרסום והסברה לכלל המיגזרים.
טיפול בפניות תושבים.
התאמת החקיקה הסביבתית לפעילות העירונית.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בכל בקשה ניתן לפנות למוקד העירוני בכל שעה ,וכן למחלקת המיחזור בשעות פעילות
העירייה ,החל מן השעה  8:00בבוקר ועד השעה 15:30אחר הצהריים.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•

הגדלה משמעותית של כמות מתקני המיחזור בעיר.
גידול בכמויות הפסולת המועברות למיחזור.
הגברת המודעות הסביבתית בקרב התושבים.
פתיחת דף מיחזור באתר העירייה הכולל מידע על נושא המיחזור בכלל ועל מיקומי
המתקנים בפרט ,וכן העלאת מפות מתקני המיחזור לאפליקציה העירונית.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

הגדלה נוספת של היקפי המיחזור בעיר.
הרחבת הפרדת הפסולת והעברתה לאזור התעשייה ולתחנת המעבר.
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•
•
•
•

ביצוע הסברה בכל משקי הבית בעיר והמשך פעילות אינטנסיבית בכל מוסדות החינוך
הפורמליים והבלתי-פורמליים.
חקיקת חוק עזר עירוני למיחזור.
הגברת האכיפה על עבודת הקבלנים.
צמצום הדרגתי במספר הפניות השנתי.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•

למה לא הציבו מכל מיחזור ליד הבית שלנו?
למה הצבתם מכל מיחזור ליד הבית שלנו?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
המטרה שלנו כמחלקת מיחזור היא לצמצם משמעותית את מספר התושבים ששואלים את
השאלה השנייה ,וזאת באמצעות המשך ביצוע פעולות חינוך והסברה לשם הטמעה ויישום
המיחזור בכל משקי הבית בעיר.

מחלקת קיימּות
מחלקת קיימּות ופרויקטים סביבתיים מובילה תחומים נרחבים מעולם הקיימות ושמירה על
איכות הסביבה .מטרתה היא להוביל את הפיתוח ואת הביצוע של יוזמות בתחום הקיימות
בעיר ,וכן את הידוק שיתוף הפעולה בין אגפי העיריה השונים ,ובין הקהילה לבין המחלקה
בנושאי הקיימות.
המחלקה חותרת לפיתוח אסטרטגיה ארוכת-טווח לקיימות תוך זיהוי מגמות וסוגיות בחזית
התחום ,להגברת המודעות של כלל בעלי העניין בעיר לנושא זה ,ולכינון קשרים בינלאומיים
תוך למידה מערים מובילות בעולם .בנוסף ,המחלקה מובילה מאבקים סביבתיים נגד מיפגעים
שונים המשפיעים על איכות חייהם של תושבים ,ושותפה למאבקים אלה.

מהו השירות?
התייעלות אנרגטית
•
•
•
•
•
•

מינוי אחראי לניהול אנרגיה רשותי.
עריכת סקר אנרגיה במוסדות עירוניים ותאורת רחוב.
יישום תוכנית להתייעלות אנרגטית במוסדות הרשות המקומית ,לרבות מוסדות החינוך.
הקמת מערכת שליטה ,בקרה וחיסכון במערכת התאורה ברחובות העיר שהיא היחידה
מסוגה בארץ ,תוך חיסכון של  25%בצריכת החשמל.
התקנת גלאי תנועה ב 12-בתי-ספר לשם הפסקת פעולת המזגנים.
התקנת תאורת "לד" ברמזורים העירוניים החוסכת משמעותית בצריכת החשמל.

חיסכון במים
•

•

ניהול ואיסוף מי גשמים ובנייה משמרת מים .כל מבנה בתחום תוכניות בניין העיר החדשות
מחייב השארת שטח מחלחל של  15%מהשטח הפנוי במגרש ,וכן מתן פתרונות החדרה
וחילחול.
תכנון הגנים מתייחס למערכת העירונית כולה כאל מערכת אחת למיתון ,השהיה והחדרה
של מי נגר ,תוך ראייה כלל-אזורית ומתן פרטים מיוחדים לביצוע.
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•

במוסדות הציבור ובבתי-הספר הותקנו חסכמים על ברזי הרחצה ,והותקנו ידיות דו-
כמותיות במכלי ההדחה.

תחבורה
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

הגבלת שימוש בכלי רכב מזהמים ,לרבות צי הרכב של העירייה.
ארגון שאטלים מרכבת ישראל לאזורי התעסוקה.
הקמת שבילי אופניים בעיר חולון :גובשה תוכנית להסדרת שבילים להולכי רגל ולאופניים.
עד כה נסללו כ 9-ק"מ של שבילי אופניים לשם עידוד תנועה אלטרנטיבית כחלק מאורח
חיים בריא.
הכשרת חניוני "חנה וסע" :הוסדרו חניונים ליד תחנות הרכבת "קוממיות" ו"צומת חולון".
חינוך
מדי שנה נבנית תוכנית שנתית לחינוך הסביבתי לכל שכבות הגיל בחינוך הפורמלי והבלתי-
פורמלי.
בחולון  9בתי-ספר ירוקים (כולל ירוק מתמיד אחד) ,ויותר מ 30-גנים שהוסמכו בשנים
האחרונות.
ברחבי העיר פועלות יותר מ 10-גינות לימודיות בבתי-הספר ועוד כ 30-גינות כאלו בגני
הילדים.
מוצעים קורסים חינמיים לגילים מגוונים באוכלוסייה בנושאים שונים המקדמים אורח חיים
מקיים.
הפעלת גינות קהילתיות לרווחת התושבים.
סיורים והכשרות בתחומים אלה למעוניינים.

מי זכאי?
כל תושבי העיר

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בניין העירייה ,חדר  ,408בשעות העבודה המקובלות.
מומלץ לתאם טלפונית 03-5027408 :או בנייד  050-8375197או ליצור קשר באמצעות
דוא"לnataliero@holon.muni.il :

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

צמצום השימוש במשאבים בקרב האוכלוסייה.
שיקום נחל אזור ובריכת החורף.
הטמעת עקרונות קיימות בבתי עסק ובשכונות חדשות.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
מהי בעצם קיימות?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
משמעותה של הקיימות עבורנו היא הדאגה להמשכיות האנושות בהיבט הסביבתי ,הקהילתי,
החינוכי והכלכלי ,מבלי לפגוע בדורות הבאים .אנחנו חלק בלתי-נפרד ממערכת חיים גדולה
יותר ,ונשענים עליה לצורך קיומנו .פעולותינו משפיעות על מערכת זו ומושפעות ממנה ,ולכן
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נעשה הכל על מנת לקיים אורח חיים מקיים .כך נזכה למים נקיים ,לאוויר טוב ,למזון בריא,
לטבע פורה ולחיים ארוכים.
לקריאה נוספת היכנסו לקישור:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Pages/default.aspx

מחלקת פרויקטים והתקשרויות
מהו השירות?
היחידה עוסקת בניהול פרויקטים במיגוון תחומים ,בהתקשרויות ומכרזים עם קבלנים ועם נותני
שירותים בתחומי אחזקה ובינוי ,משק ומינהל ,ניקיון והסעדה ,ציוד מיכון משרדי ,דפוס ושיכפול,
תווי שי לחגים ,וכן אספקת אמצעים לעובדי העירייה .בנוסף מטפלת היחידה בכינוס ועדת
המכרזים העירונית ,בסיוע ובייעוץ ליחידות העירוניות בהליך הפרסום ופרסום המכרזים בפועל
בעיתונות הארצית והמקומית ,בטיפול בכל ההיבטים המינהליים הקשורים במסמכי המכרזים,
וכן בסיוע לקבלנים חיצוניים בכל הנוגע להתקשרויות ולעבודה עם יחידות העירייה .נוסף על
כך מבצעת היחידה בקרה על חשבונות החשמל והמים של מוסדות העירייה ,ועל תוכניות
עבודה של המינהל.

מי זכאי?
יחידות העירייה ,קבלנים וספקים שונים

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פיקוח והפעלה של קבלני ניקיון ,הסעדה ,שיכפול וצילום מסמכים ,ציוד ומיכון משרדי.
כינוס ועדות המכרזים.
הכוונה וסיוע ליחידות העירייה בנוגע למכרזים.
פרסום מכרזים בעיתונים.
פיקוח על תחום הדואר ,השליחויות ,המברקים – המזכירות הטכנית.
שירותי גניזה – מגנזה.
ריכוז ועדות רכש.
ניהול ,פיקוח ובקרת חשבונות חשמל ומים במוסדות העירייה.
ריכוז נושאי הביטוח וועדת ביטוח.
ריכוז נושא בטיחות בעבודה וועדת בטיחות בעבודה.

130

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בשעות פעילות העירייה ,למשרדי המחלקה ,חדר  ,210–208קומה 2
טלפון03-5027310 :
פקס03-5045574 :

המזכירות הטכנית
קומה  ,3חדר 339
טלפון03-5027308 :
פקס03-6511851 :

מגנזה
רח' לאון בלום 54
טלפון03-5027233 :
פקס03-5027014 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

עדכון ורענון ספר קבלנים.
בקרה ופיקוח ממוחשבים על צריכת חשמל ומים במוסדות העירייה.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

המשך מתן שירות אדיב ומסור לעובדי העירייה.
התייעלות בניצול משאבי העירייה (חשמל ,מים ,נייר) ,תוך הגברת המודעות לחיסכון בקרב
העובדים.

אגף למערכות מידע ותקשוב
מהו השירות?
אספקת תשתיות המיחשוב ותשתיות התקשורת הנדרשות ליחידות העירייה השונות לשם
תמיכה בתהליכי העבודה שבאחריותן ,תוך שימת דגש בייעול התהליכים ובשיפור איכות
השירות לתושבים ולבעלי העסקים.

מי זכאי?
יחידות העירייה השונות ומוסדות החינוך – בנושאי רכש ואחזקת ציוד ,ותוכנות מיחשוב
ותקשוב.

השירותים הניתנים:
•
•

אחזקת תשתיות המיחשוב והתקשוב (חומרה ,תוכנה ,תקשורת וטלפוניה) התומכות
בעבודתם של יותר מ 600-עובדי הרשות ברחבי העיר.
אספקה ובנייה של מערכות מיחשוב ותקשוב התומכות בתהליכי עבודה של יחידות העירייה
השונות ,תוך שימת דגש בייעול תהליכי העבודה ושיפור השירות לתושב.
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•
•
•
•

הדרכה וליווי של משתמשי העירייה ,ותמיכה בהם בעבודה מול מערכות המיחשוב
והתקשוב.
בחינה ומימוש של טכנולוגיות המיועדות לשיפור השירות ,תוך מתן פתרונות לגבי מתן
השירותים העירוניים לתושב.
אחזקה ורכש של ציוד מיחשוב ותקשוב עבור למעלה מ 220-מוסדות חינוך בעיר ,כולל
ייעוץ בנושאי מיחשוב ותקשוב.
שימור רמה טכנולוגית של תשתיות המיחשוב המאפשרות מעבר לפתרונות טכנולוגיים
עכשוויים הנדרשים לתפעול השירותים העירוניים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
בית העירייה ,קומה  ,3חדר 312
טלפון03-5027227 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,15:30–8:00יום ג' בשעות 19:00–16:00

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הפיכת מערכות המיחשוב וטכנולוגיות המיחשוב העירוניות לאמצעי להשגת יעדי הארגון.
המערכות והטכנולוגיות הוטמעו בארגון ברמה ובהצלחה כזו ,שהיום הדרישה
למערכות/טכנולוגיות באה מהשטח .שולבו יכולות טכנולוגיות דוגמת קריאה ביומטרית
בנוכחות ,טלפוני  ,IPאפליקציות מובייל ופורטל עירוני.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•

בחינה ויישום של טכנולוגיות חדשות אשר יאפשרו לארגון לממש את יעדיו באופן יעיל,
במקביל לשמירה ולתחזוקה של מערך המיחשוב בצורה מתמדת במינימום תקלות.
שיפור השירות לתושב באמצעות הבאת שירותי העירייה עד לבית התושב/בעל עסק;
לדוגמה:
קבלת תלושי ארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני ,או הגשת בקשה לרישוי עסק מהבית.
שדרוג מערכות המיחשוב הקיימות לסביבות טכנולוגיות מתקדמות והוספת מערכות/יכולות
טכנולוגיות חדשות ,הכל בשילוב תהליכי עבודה חדשניים ,לצורך ייעול עבודת הפקידות;
לדוגמה  :שדרוג אפליקציות ,כגון רישוי עסקים ושילוט ,ליכולת עבודה מהשטח באמצעות
טלפונים חכמים או מחשבים ניידים.
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מחלקת רכש ואספקה
מהו השירות?
המחלקה עוסקת ברכישת ציוד באופן מרוכז על-פי צורכי העירייה ,ואספקתו למשרדים השונים
במועד .שירותים אלה ניתנים לכ 400-מוסדות שונים הקשורים לעירייה.

מי זכאי?
משרדי העירייה וכל מוסדות העירייה.

השירותים הניתנים:
טיפול בנושא רכש ,אחסנה והנפקה .בנוסף מספקת המחלקה את כל הדרוש לקייטנות
המתקיימות מטעם העירייה בחודשי הקיץ ,משאילה ציוד לאירועים ,ומאפסנת ציוד .המחלקה
מבצעת רישום של כל המלאי הנמצא במוסדות השונים של העירייה .יחידת האינוונטר מכנסת
את ועדת הבלאי ,שמאשרת השמדה ופסילה של ציוד בלתי-שמיש .כן מבוצעים פינוי ופסילה
של ציוד שיצא מכלל שימוש ,ואם ניתן – משפצים ומחזירים אותו לשימוש .נוסף על כך מאחסנת
המחלקה ציוד חירום של פס"ח ומל"ח למשק לשעת חירום.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות 15:30–7:00
כתובת משרדי המחלקה :רח' הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536008 ,03-6536007 :
פקס03-5503049 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

עמידה ביעדים בנושא ההצטיידות בכל מוסדות החינוך החדשים שנבנו ברחבי העיר – גני
ילדים ובתי-ספר.
עמידה ביעדים ובתוכניות עבודה בנושא מתן שירות.
התייעלות וחידושים בעבודת המחלקה מול עובדי העירייה ,כגון :קטלוג דיגיטלי שנותן
שירות מהיר ,עדכני ויעיל.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
היערכות לקראת העברת המרכז הלוגיסטי למשכנו החדש.
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אחזקת בית העירייה
מהו השירות?
אחזקה שוטפת ועבודות יזומות לרווחת העובדים ,על מנת ליצור עבורם סביבת עבודה ותנאי
עבודה אופטימליים למתן השירות.

מי זכאי?
כל העובדים בבניינים הבאים :בית העירייה ,מינהל החינוך ,הפיקוח העירוני ,בית המשפט,
מחסן ולוגיסטיקה ,נקודת חן ,בית הגמלאי

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

איסוף בקבוקים ,ניירות וקרטונים.
איפוס ,שחרור והפעלת מעליות.
החלפת שקעים ותקעים.
הכנת עמדות עבודה וריהוט.
העברות של פריטים כבדים ,ציוד טכנולוגי (מחשבים ,מדפסות ,מסכים וכו') וציוד אחר
מחדר לחדר ,כולל שינוי בחדרים.
טלפוניה – העתקת קו ,התקנת קו ,בניית קו חדש במרכזייה ,תפעול מרכזייה ,טיפול
בתקלות בטלפונים מסוגים שונים.
טיפול בקצרים חשמליים והחלפת נורות.
החלפת מפסקי פחת וחצאי אוטומט בלוח חשמל.
טיפול בתקלות מיזוג אוויר.
תיקוני פיצוץ בצנרת.
תיקונים כלליים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
ניתן לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת :פניות – אחזקת בית העירייה (מופיע ברשימת כתובות
הדואר האלקטרוני של עובדי העירייה) במהלך שעות העבודה.
במקרים דחופים ניתן להתקשר למודיעין העירייה ,אשר מעביר את הפנייה באמצעות מכשיר
הקשר.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

שיפוץ קומות בבניין העירייה.
החלפת המרכזייה ,גיבוש ניתוב שיחות ,ושיפור יכולת ההתקשרות לבניין העירייה.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
הצבת שלטי הכוונה בתוך בניין העירייה.
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בית המשפט לעניינים מקומיים
מהו השירות?
מתן שירותים אדמיניסטרטיביים ,מענה לאזרחים ,הוצאה לפועל ,קיום לוגיסטי של המקום,
ניהול יום דיונים תקין.

מי זכאי?
•
•
•

הנהלת בתי המשפט
התביעה העירונית
כל המתדיינים בבית המשפט

השירותים הניתנים:
קבלת כתבי אישום ,פתיחת תיקים ,מיספור ,שיבוץ ,הזמנות ,קביעת מועדי שיפוט ,שמירת
אולם השיפוט ואבטחתו ,יישום החלטת השופטים ,רישום הערות אזהרה בטאבו ,ביצוע צווי
הבאה ופקודות מאסר ,קבלת בקשות ,קבלת תשלומים וסטטיסטיקה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת בית המשפט חולון :רח' הנוטרים  ,3חולון
טלפון03-6511032 :
פקס03-5027017 :

שעות פעילות:
ימים :א'–ה' בשעות 15:00–8:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•

בניית מערכת מיחשוב עצמאית בבית המשפט.
שיפוץ בית המשפט.
כלל העובדים יצאו להשתלמות של הנהלות בתי המשפט.
אין אף תיק בפיגור.
חילופי שופטים תוך שמירה על רציפות ימי הדיונים.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
שמירה על הקיים והמשך ההתמקצעות.

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

האם ניתן לשלם בבית המשפט?
האם ניתן להיכנס לשופט?
האם ניתן לפרוס את הקנס לתשלומים?
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מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
•
•
•

לא ניתן לשלם בבית המשפט אלא רק בקופת העירייה ,בבנק הדואר ,או באמצעות הטלפון,
במספרים המצוינים בשובר התשלום.
לא ניתן להיכנס לשופט .ניתן להגיש בקשה מפורטת בכתב ,ואם יש אישורים – יש לצרפם.
כמו כן ,ניתן לדבר עם השופט במהלך הדיון.
הפריסה לתשלומים היא על פי החלטת השופט .ביטול ההצמדה וקנס הפיגורים יהיו
בהתאם להחלטת השופט.

מחלקת רכב
מהו השירות?
•
•

שירותים שונים הקשורים במצבת כלי הרכב העירוני ,כולל כלי רכב בליסינג.
הזמנות היסעים ליחידות העירייה.

מי זכאי?
כל יחידות העירייה המחזיקות ברכב עירוני

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

טיפול בצי הרכב העירוני ,משאיות פינוי אשפה ,טנדרים ,משאיות ,מנופים וקטנועים.
תיאום הזמנות היסעים (אוטובוסים ומיניבוסים) ליחידות העירייה לפי בקשה.
מעקב על צריכת הדלק של כלי הרכב העירוניים.
ייעוץ ברכישת כלי רכב ליחידות העירייה.
פיקוח ומעקב מקצועי אחר נהגים ונוהגים בעירייה והדרכתם.
טיפול בתאונות דרכים שמעורבים בהן כלי רכב של העירייה.
טיפול ברישוי ובביטוח של כלי רכב של העירייה אחת לשנה.
פיקוח שוטף על מוסכים אשר מספקים שירות לעירייה.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת מחלקת רכב :המתחם הלוגיסטי ,רח' הרוקמים  ,12חולון
טלפון03-6536036 ,03-6536035 :
פקס03-5503234 :

שעות פעילות:
ימים א'–ה' בשעות  ,16:30–6:00יום ו' בשעות 10:00–6:00
במקרה של קריאה דחופה בלילה ,ניתן להתקשר באמצעות המוקד העירוני.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

צמצום עלויות אחזקה.
הגברת הפיקוח על הנוהגים.
מעקב שוטף על מיקום כלי רכב.
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•

מכירת כלי רכב ישנים במחירים הגבוהים ממחירי השוק.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

חידוש צי כלי הרכב ,בהתאם לחדשנות ,הצורך למנוע זיהום אוויר וכדומה ,תוך הקטנת
קליטת מזהמים.
צירוף מוסכים נוספים והטמעתם במאגר המוסכים ונותני השירותים.

137

תאגידים עירוניים
החברה הכלכלית לפיתוח חולון
מהו השירות?
החברה הכלכלית היא הגוף שמקדם ומפתח את הכלכלה ,את היזמות העסקית ,ואת
הפרויקטים על בסיס כלכלי וציבורי ,לטובת העיר חולון ותושביה ,בהתאם למדיניות הנהלת
העיר מועצת העיר וראש העיר.

השירותים הניתנים:
•

•

טיפול בנכסי העירייה.
• השבחת נכסי העירייה.
• השכרת נכסי העירייה.
• רכישת נכסים מדירים מוגנים.
• מכירת נכסים.
• ניהול הקשר העסקי ,המסחרי והתפעולי עם מרכז עזריאלי.
• הובלת הקמת מרכז תעסוקה ומסחר באזור התעשייה.
החברה מטפלת בהקמת מספר פרויקטים:
• הקמת בית-ספר תיכון הייטק היי
• הקמת אגף במבנה חדש בבית-ספר דביר ושיפוץ המבנה הישן
• שיפוץ יסודי של תיאטרון חולון
• הקמת גני ילדים חדשים
• הקמת מעונות יום לגיל הרך
• הקמת מעון יום סיעודי
• הקמת גני ילדים
• הקמת אולם ספורט בנאות שושנים
• שיפוץ והרחבת מתנ"ס מקהלות
• הקמת מועדון לקהילת יוצאי אתיופיה
• הקמת מבנה משרדים ליד מוזיאון העיצוב
• שיפוץ של למעלה מ 50-גני ילדים
• הנגשת מבני ציבור
• תחזוקת מוסדות חינוך
• תחזוקת כל גני הילדים ורוב בתי-הספר ,המועדוניות ותנועות הנוער
• ניקיון כל בתי-הספר בעיר

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת משרדי החברה :רח' המרכבה  ,47חולון.
טלפון03-5027435 :
דוא"לcalcalit@calcalit-holon.co.il :
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•

הקמת היכל הספורט "היכל טוטו חולון".
הקמת גני ילדים.
שיפוץ ספריית בן יהודה.
שיפוץ בית שטינברג והמרכז הפסיכולוגי.
רכישת נכסים מוגנים עבור העירייה.
מכירת שני נכסי קרקע המיועדים למגורים – מגרש  100במגדלים בשדרה ומגרש המנזה
ליד המכון הטכנולוגי.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•

ייזום פרויקטים כלכליים לשם יצירת הכנסות לעירייה ,אשר יופנו לפעילויות לרווחת
התושבים.
הובלת הקמת מרכז תעסוקה ומסחר חדש באזור התעשייה.
הקמת מינהלת להתחדשות עירונית שתיזום ותפתח פרויקטים להתחדשות עירונית
בהתאם למדיניות העירייה.
שיפור חזות העיר.
ביצוע ופיקוח של הפרויקטים עירוניים בהתאמה למדיניות פיתוח העיר בתחומי מוסדות
ציבור ,תרבות וקהילה ותעשייה עתירת ידע – כפי שקבעה הנהלת העיר.
ייזום ,ביצוע ופיקוח פעילות מתמשכת ,ומתן שירות יעיל יותר למוסדות העירוניים.

החברה לבילוי ולבידור (חולון) בע"מ
מהו השירות?
החברה היא חברה כלכלית עירונית בבעלות מלאה של עיריית חולון ,ופועלת מאז 1962
לפיתוח ולהפעלה של אתרי נופש ,ספורט תרבות ובילוי בעיר חולון.

מי זכאי?
האתרים מתוכננים לתרום בראש ובראשונה לרווחת כלל תושבי העיר אשר מוזמנים ליהנות
מהם ובהם .האתרים מיועדים לכלל הציבור הישראלי ,ומהווים אתרי תיירות .חלקם נועדו לתת
מענה לקבוצות מסוימות וליעדים מסוימים (לילדים ,למשפחות ,לחובבי ספורט ,וכיוצא באלו).

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת החברה לבילוי ולבידור (חולון) בע"מ :רח' הר הצופים ,קרית שרת ,חולון
טלפון03-5582050 :
פקס03-5599411 :
כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,5132חולון
דוא"לheadoffice@reh.co.il :

השירותים הניתנים:
החברה מפעילה כיום את האתרים הבאים:
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פארק מים ומועדוני ספורט למנויים
שם המרכז

כתובת

סוג המרכז

כתובת האתר

ימית

רח' הר הצופים ,ק"ש,
חולון

פארק מים ומועדון
מנויים

www.yamit2000.co.il

בריזה

ברקת  ,9חולון

מועדון מנויים

www.briza-club.co.il

נופשונית

קרסל גיצל  ,8חולון

מועדון מנויים

טלפון03-5050580 :
www.nofshonitclub.co.il
טלפון03-5521831 :

מרכזי ספורט קהילתיים בכל המרכזים מתקיימים חוגים ופעילויות
ספורט ומחול לילדים ,לנוער ולמבוגרים
שם המרכז

כתובת

סוג המרכז

כתובת האתר

מח' ספורט
וחינוך גופני
בבתי-הספר

מפרץ שלמה  ,1פארק
פרס ,קרית שרת ,חולון

הנהלה

www.sport-holon.co.il

מרכז ק"ש

גבעת התחמושת ,27
חולון

מרכז ספורט

מרכז בגין

גבעת התחמושת ,27
חולון

מרכז ספורט

מרכז גולדה

ברקת  ,3חולון

מרכז ספורט

מרכז קציר

יצחק רבין  ,20קרית
רבין ,חולון

מרכז ספורט

קרית
הספורט

משה דיין (גבול חולון-
בת-ים)

איצטדיון
ספורט
ומגרשי
ספורט
לאימונים

טלפון03-5593489 :
www.sport-holon.co.il/kash
טלפון03-5568462 :
www.sport-holon.co.il/kash
טלפון03-5568462 :
www.sport-holon.co.il/golda
טלפון03-5041414 :
www.sport-holon.co.il/katsir
טלפון03-5540851 :

140

www.sport-holon.co.il/sportk
טלפון03-5513697 :

יחידות העשרה ותרבות
שם המרכז

כתובת

סוג המרכז

כתובת האתר

המרכז
לתיאטרון
בובות

דוד רמז ,13
חולון

משלב מוזיאון

www.puppetcenter.co.il

לתיאטרון בובות,
אולםמופעים ,בית-הספר
לבובנאות

טלפון03-6516848 :

מרכז
מ.ט.ר.ה

דבורה עומר,
חולון (בתוך
מתחם ביה"ס
הרצפלד)

מרכז טיפולי רב-תחומי
הידרותרפי ויחידה
להתפתחות הילד

www.tipuli-holon.co.ill
טלפון03-5569693 :

פארק פרס
שטח של כ 100-דונם המשלב מרכז מסחרי ,פינות פיקניק ,מגרשי ספורט פתוחים ועוד
שם המרכז

כתובת

סוג המרכז

כתובת האתר

פארק פרס

שד' ירושלים
 ,210חולון

פארק ציבורי ירוק השוכן
בלב העיר המשלב בילוי
והנאה לכלל האוכלוסייה

www.park-peres.co.il
טלפון03-5581235 :

לה-פארק

שד' ירושלים
,218-216
חולון

מתחם פנאי ובילוי לכל
המשפחה

www.lapark.co.il

היכל טוטו

שד' ירושלים
 ,220חולון

היכל טוטו חולון "האנגר
בפארק "

טלפון03-5588591 :
www.htholon.co.il
טלפון03-9680350 :

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•

•
•
•
•

הפיכת קאנטרי קלאב ימית לפארק מים בסטנדרט עולמי המארח מדי שנה למעלה מ-
 400,000איש מכל הארץ ,ונמצא ברשימה של עשרת האתרים הפופולריים ביותר במדינה.
הקמת יחידה להתפתחות הילד המוכרת על ידי משרד הבריאות במרכז מ.ט.ר.ה .חתימת
הסכמים עם קופות החולים בנוגע לכלל הטיפולים הניתנים במרכז .הרחבת מספר
המטפלים והמטופלים המקבלים שירותים במרכז .שיפוץ המרכז הטיפולי והצטיידות.
פתיחתם והפעלתם של היכל טוטו חולון במרכז הפנאי והבילוי לה-פארק.
אירוח אליפות אירופה בהתעמלות אמנותית.
בריזה – כחלק מתוכנית-אב רב שנתית לפיתוח הקאנטרי הושלם שלב א' ,שכלל הקמת
מגרשי טניס ,מיני פיץ' ,מגרש רב-תכליתי ,שירותים ציבוריים ופיתוח אזורי.
נפשונית – הושלם בניית מתחם ספא חדש הכולל סאונה רטובה ויבשה ,מקלחת לחץ
וחדר טיפולים.
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יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

•

קאנטרי קלאב ימית – קידום עמדות לשירות עצמי.
בריזה ונפשונית – המשך קידום ופיתוח המרכזים.
מרכז מ.ט.ר.ה – הרחבה והנגשה של המלתחות בבריכה הטיפולית; הרחבת המרכז
באמצעות בניית מתחם חדש של חדרי טיפול נוספים ,חדר כושר לבעלי צרכים מיוחדים,
והרחבת השירותים הניתנים במרכז לשם קיצור תורי ההמתנה.
פארק פרס – המשך פיתוחו וביסוסו הכלכלי של מתחם פארק פרס ,ובעיקר היכל טוטו
חולון ולה-פארק; פיתוח פארק פרס ,כולל הגדלת מוזיאון הילדים והקמת מרכז לבילוי ופנאי
והיכל ספורט שבו  5,000מקומות ישיבה.

תיאטרון חולון
מהו השירות?
תיאטרון חולון מציע לקהל חובבי התרבות והאמנות בעיר תוכנית מגוונת של הצגות ,מופעי
בידור ,מופעים מוסיקליים ,ערבי זמר ,פסטיבלים ,ערבי מחול ,מופעים לילדים ,סרטי קולנוע
ועוד.

מי זכאי?
המנויים והקהל הרחב

השירותים הניתנים:
סדרות תיאטרון למנויים
•

•

•
•
•

סדרת תיאטרון  5הצגות 5 :הצגות תיאטרון מובחרות ממיטב רפרטואר התיאטרון
הישראלי :הבימה ,הקאמרי ,בית ליסין ,תיאטרון באר שבע ,תיאטרון החאן ,תיאטרון חיפה,
ועוד.
סדרת תיאטרון  4הצגות 4 :הצגות תיאטרון מובחרות ממיטב רפרטואר התיאטרון
הישראלי :הבימה ,הקאמרי ,בית ליסין ,תיאטרון באר שבע ,תיאטרון החאן ,תיאטרון חיפה,
ועוד .ההצגות בסדרה זו שונות מהסדרה "תיאטרון  5הצגות".
סדרת תיאטרון "בין ערביים" 4 :הצגות תיאטרון שנבחרו מתוך רפרטואר הצגות העונה,
המועלות בשעה .00:17
מנוי פתוח  4או  6הצגות :בחירה אישית מתוך רפרטואר הצגות העונה.
"סדרת ערבי זמר" 5 :ערבי זמר לאוהבי שירה ,הכוללים מופע אורח של מיטב אמני
ישראל בלוויית מצגת מוקרנת של מילות השירים.

מפגשים – שיחות על תרבות ,חברה ורוח באולם משען לב-חולון
•
•

•
•

צבע הכסף 4 :מפגשים על כלכלה ,בורסה ,חסכונות והשקעות בארץ ובעולם,
בהשתתפות :סבר פלוצקר ,איריס שטרק ,שלמה מעוז ,סטלה קורין ליבר.
מעבר לאופק 4 :מפגשים על מסעות למקומות מרוחקים ומיסתוריים ,בהשתתפות :רוית
נאור – הקוטב הצפוני ,נועם בן משה – נפאל ,עידן צ'רני – השבטים האבודים באינדונזיה,
נפתלי הילגר – צפון קוריאה.
שירת המקהלות :מנהל מוסיקלי ומנצח :דוד זבה; מקהלת "רון חולון" תארח מקהלות
שישירו ממיטב השירים הישראליים.
הדרך אל האושר 4 :מפגשים עם פרופ' יורם יובל ,פסיכיאטר.
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•
•

סכסוכים בעולם 4 :הרצאות עם נדב אייל ,עורך דסק החוץ ועורך חדשות החוץ של ערוץ
.10
החברות ששינו את העולם 4 :מפגשים עם אורן נהרי ,עורך חדשות חוץ באתר וואלה.

מוסיכייף –  3קונצרטים מונחים ומוסברים לילדים ולמשפחה.
אירועים לקהילה:
•
•
•
•

שבתרבות – סופשבוע של אקטואליה ותרבות; מנחה :נחמה דואק" ,ידיעות אחרונות".
מנחת גיל הזהב – תוכניות מיוחדות לגימלאים המתקיימות אחר הצהריים.
טקס הזיכרון העירוני ליצחק רבין ז"ל.
פסטיבלים" :ימי זמר" – בחול המועד פסח; "צלילי ילדות" – בחול המועד סוכות.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
תיאטרון חולון ,בית יד לבנים ,שד' קוגל  ,11חולון
טלפון03-5030003 ,03-5030002 ,03-5030001 :
דוא"ל.kupot@hth.co.il :
כתובת אתר האינטרנט/http://www.hth.co.il :

הישג חשוב בשנים האחרונות:
•

שדרוג מערכות המיחשוב של הקופה והמנויים וסינכרונן בתוך אתר התיאטרון .כיום ניתן
לרכוש כרטיסים ומנויים באמצעות האתר.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•

בניית מערך רענן ועדכני של מבנה סדרות המנויים.
העשרת התכנים תוך הקפדה על איכות ומיגוון הנושאים.
מתן שירות ברמה גבוהה ביותר.
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מוזיאון הילדים הישראלי
מי זכאי?
קבוצות מאורגנות

מתי?
מסלולי הילדים במוזיאון פעילים בימי ד' אחר הצהריים ,אחת לשבועיים .בהתאם לביקוש – גם
בשבתות ובחופשות לימודים.

השירותים הניתנים:
תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות.
"טיול עם ינשול"
•

הילדים יוצאים עם הינשול למסע העוסק בביישנות וברכישת חברים חדשים .מיועד לגילאי
שנתיים וחצי עד ארבע.

"בעקבות הפרפרים"
•

מסלול המציג בפני הילדים נושאים של דמיון ושוני ,הורים וצאצאים .מיועד לגילאי שנתיים
וחצי עד ארבע.

"המסע לתיקון ממלכת הזמן"
•

מסע אגדי בלשי מרתק .המסלול עוסק בגדילה וצמיחה ,שינוי וחזרה ,באמצעות אגדה על
ממלכת זמן .מיועד לגילאי  4עד .6

"היער הקסום"
•

מסלול עלילתי העוסק ברגשות ,בתחושות וברגשות מבולבלים באמצעות סיפורו של שדון
ביער קסום .מיועד לגילאי  6עד .8

"החייזרים"
•

לגילאי  8עד  .12המסלול עוסק בקבלת האחר והשונה ,ובפחד מהזר הטמון בכולנו,
באמצעות הרפתקאה עם חייזרים.

"איפה מיש?"
•

הצגה פעילה בגלריית הצעצועים ,אשר עוסקת בחברות בין ילדים לצעצועים ,תוך כדי
"טיול" בתוך אוסף צעצועים .מיועד לגילאי שנתיים וחצי עד .5

מתי?
•

בשבתות ובחופשות מלימודים בשעה .11:00

שלוחת "בגובה העיניים"
•

בית לאמנות התיאטרון ,המוסיקה והאמנות הפלסטית .מקום בו הילד פוגש את שפות
האמנויות ,מכיר אותן ,ולומד שאפשר להתבטא באמצעותן .מדי שנה מתחלפת התערוכה.
מיועד לגילאי  3עד  5ו 5-עד .9
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מתי?
•

בשבתות ובחופשות מלימודים בשעות 11:30–10:00

"דיאלוג בחשיכה"
•

סיור המתקיים בחושך מוחלט ומודרך על-ידי מדריכים עיוורים .בתערוכה לא שגרתית זו
לא רואים בעצם דבר ,אך מגלים עולם ומלואו .סיור יוצא מדי  15דקות .מיועד לגילאי  9עד
.120

מתי?
•
•
•

ימים א' ,ו' בשעות 13:00–9:00
ימים ב'–ה' בשעות 20:00–9:00
שבת – בשעות 13:00–10:00

"הזמנה לשקט"
•

בתערוכה זו לא שומעים דבר ,אך מדברים בלי סוף .שומעים באמצעות העיניים ומדברים
באמצעות הידיים .מסע בערוץ תקשורת חלופי אך זמין (של תנועות ידיים ושפת גוף)
בהנחיית מדריכים חירשים ,אשר שפת הסימנים היא ערוץ התקשורת העיקרי ,ולפעמים
גם היחיד ,בחייהם .סיור יוצא מדי  20דקות .מיועד לגילאי  9עד .120

מתי?
•
•
•

ימים א'–ו' בשעות 13:00–9:00
ימים ג'–ה' גם בשעות 20:00–16:00
שבת בשעות 13:00–10:00

"דיאלוג עם הזמן"
•

הדיאלוג הבין-דורי מלווה את כולנו ,בכל גיל .זו חוויה משפחתית מרגשת ,רצופה במצבים
משעשעים ומהנים ,מסוג החוויות שיוצאים מהן אחרים ממה שנכנסים :אחרים בדיאלוג עם
עצמכם ,שונים בדיאלוג עם הסביבה ועם היקרים לכם .מודרך על-ידי מדריכים בגילאי 70
ומעלה .מיועד למבוגרים ולילדים מעל גיל .12

מתי?
•
•

ימים א'–ה' בשעות 18:00–9:00
ימים ו' ושבת בשעות 13:00–10:00

כיצד ולאן לפנות:
חובה לתאם כל ביקור מראש במרכז ההזמנות בטלפון9051* :

שעות פעילות מרכז ההזמנות:
ימים א'–ה' בשעות  ;20:00–8:30ימים ו' ,שבת וערבי חג בשעות 13:00–8:30
להזמנת כרטיסים ל"בגובה העיניים" ניתן גם להתקשר לטלפון03-5039139 :
קבוצות מאורגנות ,אנשי הוראה ,חינוך ואחרים ,המבקשים לתאם ולהזמין ביקור של קבוצות,
מוזמנים לפנות למחלקת השיווק ,טלפון03-6503006 ,03-6503004 :
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תשלום:
הנחות של  10%עד  ,20%בהתאם לפעילות ,לתושבי חולון – עם הצגת תעודת זהות במעמד
משיכת הכרטיסים.

הישג חשוב בשנים האחרונות:
הפיכת המוזיאון לסמל העיר חולון ,וקיום תערוכות הזוכות להצלחה והערכה בעיר ,בארץ ואפילו
בעולם.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
פיתוח תערוכות נוספות שימשיכו את הקו החברתי של המוזיאון ושמירה על מעמדו הייחודי.

מדיטק – מתחם תרבות יוצר
המדיטק כולל את תיאטרון המדיטק ,רשת ספריות המדיטק ,סינמטק חולון ,מוזיאון העיצוב
חולון ,המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס ,והמרכז לאמנות דיגיטלית.

מהו השירות?
מדיטק הוא מתחם רב-תחומי המקיים פעילויות תרבות בשורת תחומי תוכן – תיאטרון ,ספרות,
מוסיקה ,קולנוע ,עיצוב ,קומיקס ואמנות דיגיטלית.

מי זכאי?
כל תושב חולון וכל אדם באשר הוא

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שירותי החלפת ספרים ,תקליטורים וD.V.D-
שירותי עיון ולימוד במסגרת ספריות העיון של המדיטק ורשת הספריות.
הצגות ושעות סיפור לילדים ולנוער.
שירותי השכרת אולמות וחדרי הרצאות.
קורסים וסדנאות בנושאי תרבות מגוונים.
הקרנות סרטים והרצאות בסינמטק חולון.
תערוכות.
כנסים.
מפגשים עם יוצרים.
ספריית חומרים עבור מעצבים ,אדריכלים ולכל המתעניין.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
כתובת מתחם המדיטק :גולדה מאיר  ,6חולון
טלפון03-5021555 :
כתובת אתר האינטרנט/http://www.mediatheque.org.il :
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תשלום:
שירותי הספרייה ניתנים חינם ,כנגד הפקדת עירבון .שאר השירותים ניתנים בתשלום ,אשר
משתנה בהתאם לפעילות.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•

•

•

בית-ספר בעיר –  – school in the cityהמרחב העירוני בו אנו חיים מרובד ומיגוון
באינספור גירויים מעוררי השראות ,אינטראקציות ותהליכי למידה .בית-הספר
הקונבנציונלי מגבש בעולמו של הילד חוויה לימודית מסוג אחד בלבד ,בעוד סביבת
המגורים היומיומית מציפה תהליכי למידה מגוונים נוספים ,ומחברת את הילדים לקהילה
בה הם חיים .במסגרת יוזמת האגף לחינוך יסודי ,מינהל החינוך ,עיריית חולון ,ובשיתוף
פעולה עם מוסדות המדיטק חולון ,הפכו בשנתיים האחרונות מוסדות התרבות בעיר
לסביבה לימודית פתוחה המעשירה ומגישה את חוויית העיר כמרחב לימודי עבור
התלמידים .התלמידים מגיעים למתחם המדיטק ל 3-ימי פעילות רצופים במוזיאון העיצוב,
בסינמטק ובספריית החומרים .הפעילויות במוסדות השונים הן חלק מתוכנית הלימודים
הבית-ספרית בנושא מדעים וטכנולוגיות ,אך הנושאים נלמדים באופן שונה וחדשני ,תוך
התמודדות עם אתגרים בדרך של התנסות מעשית .במהלך שנות הלימודים תשע"ו
ותשע"ז השתתפו בתוכנית שכבות ד' מ 13-בתי-ספר יסודיים בעיר.
תוכנית ההעשרה של המדיטק בבתי-הספר היסודיים בעיר – אשר מופעלת כחלק
מתוכניות קרב למעורבות בחינוך של משרד החינוך – פותחה הן כחלק מתפיסת המדיטק
כמתחם תרבות היוצר ומפיק תכנים במוסדות התרבות עצמם ,והן כגוף בעל יכולות
פדגוגיות המספק תכנים ,מערכי הוראה וצוותי מדריכים לשעורי העשרה בבתי-הספר
היסודיים בעיר חולון .באמצעות חוויה לימודית מעשית המפעילה את מירב היכולות
והחושים של התלמידים מתאפשרת היכרות מעמיקה ואמיתית עם עולמות העיצוב,
הקומיקס ,התיאטרון והקולנוע .התוכנית מעצימה את התלמידים בכך שהיא מעודדת אותם
לפתח ולתת ביטוי ליכולותיהם היצירתיות .התוכנית פועלת משנת  2014ב 25-בתי-ספר
יסודיים בחולון ,בעזרת צוות של כ 30-מדריכים מנוסים ,ומדי שנה נחשפים לתכניה יותר
מ 7,000-תלמידים בעיר.
המדיטק על מוסדותיו השונים שם דגש משמעותי בשנים האחרונות ביצירת קשר מעשיר
ומפרה בין מתחם התרבות לבין ילדי העיר ותושביה ,באמצעות ייזום שיתופי פעולה עם
מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי בעיר חולון.

יעד מרכזי לשנים הבאות:
הרחבת קהלי היעד של המתחם.
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תאגיד המים והביוב – חברת מי שקמה בע"מ
מהו השירות?
תכנון ,פיתוח ,ניהול ותחזוקה של כלל מערכות המים והביוב שבתחום הערים חולון ,אזור ,בית
דגן ואור יהודה.

מי זכאי?
כלל תושבי הערים חולון ,אזור ,בית דגן ואור יהודה

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•
•

טיפול בכל תקלות המים או הביוב בשטחים ציבוריים :פיצוץ ,נזילה ,סתימה שטיפות
וכדומה.
בדיקות איכות המים בהתאם לתוכנית הדיגומים של משרד הבריאות ,ופרסום תוצאות
הבדיקות באיגרת המים והביוב הדו-חודשית.
פיתוח ,שיקום ותחזוקה של מערכות המים והביוב הקיימות.
פיתוח תשתיות מים וביוב בשטחים חדשים.
פיתוח טכנולוגיות לחיסכון ולבקרת מים וביוב.
פיתוח טכנולוגיות מתקדמות למדידה ולבקרה על צריכות המים ואיכותם.
ניטור ובקרה על שפכי תעשייה.
פיתוח טכנולוגיות לבקרה וניהול של מי שפכים.

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
מוקד  106חולון מקבל את כל הפניות ביחס לתקלות מים וביוב בחולון ,באזור ובבית דגן,
ומעביר אותן לטיפולו של התאגיד.
שיחת חינם לבירורים ,לתשלומים ולהודעות על ותקלות ,טלפון1-800-300-252 :

שירות לקוחות בחולון:
קבלת קהל בכתובת :רח' המלאכה פינת המשביר ( 1מתחם פרימיום סנטר)
טלפון1-800-300-252 :
פקס072-2446293 :
אתר האינטרנט/http://www.mei-shikma.co.il :

שעות פעילות:
בימים א'–ה' בשעות  ,14:00–8:00בימים א' ,ג' בשעות 18:30–16:00

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

הקמת מרכז שירות לקוחות מקצועי לרווחת התושבים.
החלפת כל מדי המים במדים חדשים ואמינים.
הפעלת אמצעים מתקדמים לטיפול בפחת המים באמצעות שימוש בעזרים טכנולוגיים
חדשים:

148

•
•
•
•

גילוי נזילות באמצעות צילומי לוויין ,שימוש בגלאים אקוסטיים ,חלוקת העיר לאזורי מדידה.
חידוש קווי ביוב באמצעות שירוול הצנרת (ללא הפרעה לתנועה).
הקמת חמ"ל לשעת חירות העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ,והצטיידות באמצעים
מתקדמים לחלוקת מים בעת חירום.
התחלת יישום פרויקט החלפת מדי המים הראשיים באזור ובבית דגן למדי קר"מ (קריאה
מרחוק).

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•
•

המשך העלאת רמת השירות לציבור.
המשך שדרוג תשתיות המים והביוב.
פיתוח טכנולוגיות חדשות לבקרה ולמדידה של צריכות מים ושל איכות מים וביוב.
יצירת שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה מתקדמות ויצירת שיתופי פעולה מקומיים
ובינלאומיים.
החלפת מדי המים בחולון לקר"מ (מדים לקריאה מרחוק).
שדרוג ופיתוח קווי הולכת ביוב חדשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (הנחת צנרת
באמצעות דחיקה ,ללא פתיחת כביש ובמינימום הפרעה במרחב העירוני).

מהי השאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
למה אני צריך לשלם על נזילה בבניין?

מהי התשובה לשאלה הנפוצה ביותר שהתושבים מפנים אליכם?
צנרת המים המשותפת בבניין משותף מוגדרת על-פי חוק המקרקעין כתשתית משותפת
הנמצאת באחריות ועד הבית /דיירי הבניין .כשם שדיירי הבניין משלמים בעבור צריכת החשמל
המשותפת ,תיקון מעלית ,גינון משותף ועוד ,כך עליהם לשלם גם בעבור צריכת המים
המשותפת .הצריכה המשותפת יכולה להיגרם מסיבות רבות ,ביניהן גם נזילה ,ועלותה תחולק
באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין ,אלא אם כן המציא ועד הבית את המסמכים הבאים:
א.

ב.

בבית הרשום כבית משותף:
 .1פנייה בכתב ,חתומה בידי נציגות הבית המשותף ,לחלוקת הפרשי המדידה
בהתאם להוראות סעיף  58לחוק המקרקעין
 .2נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
בבית שאינו רשום כבית משותף :ככל שיומצאו לתאגיד המסמכים שלעיל ,יחולקו
הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה
של כל הדירות בבניין ,או לפי כל שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון הבניין
המשותף.
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רשת קהילה ופנאי – חולון (ע"ר)
מהו השירות?
רשת קהילה ופנאי חולון היא עמותה ללא מטרות רווח ,שהוקמה בשיתוף עיריית חולון והחברה
למתנ"סים .הרשת מאמינה כי קהילה חזקה היא המפתח לחיים טובים של הפרט והמשפחה.
רשת קהילה ופנאי יוזמת ,מנהלת ומקיימת מסגרות ופעילויות בחולון ,המאפשרות לפרט
ומעודדות אותו לקחת חלק בחיי קהילה פעילים .הרשת מובילה לבניית קהילות חסונות
באמצעות יצירת גשרים וקשרים משמעותיים בין חבריהן ,מעגלי שותפות ורשתות חברתיות.
כל אחד ממרכזי הרשת פועל ליצור דיאלוג בין שכונות ,בין תושבים ,ובין אנשים בחולון ,ומזמין
את תושבי חולון ליזום ,להשפיע ,להיות מעורבים ,להתנדב ,ולהפוך למנהיגים במיגוון תחומים
רחב.

מי זכאי?
תושבי העיר

השירותים הניתנים:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

 8מרכזים קהילתיים :נאות רחל ,נאות שושנים ,נווה ארזים ,בן גוריון ,וולפסון ,לזרוס ,קליין,
מקה"לות – מרכז קהילתי תורני.
 14שלוחות קהילתיות :הס ,רביבים ,שנקר ,ביאליק ,שמיר ,שרון ,ישעיהו ,גורדון ,תבור,
אשכול ,ניצנים ,שער האריות ,ישורון ,כצנלסון.
 3מרכזי ספורט :מרכז הספורט קליין ,מרכז קנטור לספורט ,מרכז הספורט בן גוריון.
 5מרכזי תרבות ואמנות" :רעים" מרכז מקצועי למחול ולתנועת הגוף" ,פסגות-חנקין" מרכז
לפיתוח אישי למבוגרים ( ,)+40שטיינברג – במה למוסיקה חיה ,המוזיאון והארכיון
לתולדות חולון ,מוזיאון חוסמסה לתולדות ההגנה בחולון.
 6מרכזי נוער :שברולט – מועדון נוער למוסיקה ,שטרודל ,שער האריות ,בנג'י ,תלג'י,
קמפוס נוער.
 4מרכזי חינוך ולמידה :מאו"ר – מרכז לאבחון וטיפול רשותי ,בית להיות – מרכז חינוכי
עירוני לטיפוח תודעת השואה ולקחיה ,המרכז למחוננים ומצטיינים ,בית העולה – מרכז
תרבות השכלה ושפות.
קהילה :הרשת יוזמת ומעודדת פעילות של מנהיגות תושבים ,וכן קידום פעילים ויוזמות
תושבים במיגוון רחב של תחומי החיים בעיר.
התנדבות :הרשת מזמינה תושבים להתנדב בתחומי חינוך ,קהילה וחברה ברחבי העיר.
חיבורים :יוזמה עירונית העוסקת בתרבות היהודית-ישראלית ,ומציעה שפע מסגרות
מרתקות בהן ניתן ללמוד ולהתחבר ליהדות מזווית אישית פתוחה ומאפשרת.
אנשים עם מוגבלות :הרשת מפעילה תוכניות ייחודיות ומועדונים חברתיים המהווים
מרכזים חברתיים ומציעים בנוסף פעילות למידה והעשרה.
ספורט ואורח חיים בריא :הרשת פועלת לכך שהספורט והתנועה יהוו חלק מרכזי מתרבות
הפנאי של תושבי העיר ,בשאיפה שמבוגרים וצעירים כאחד ישתלבו בפעילות ויקיימו אורח
חיים ספורטיבי ובריא.
פנאי והעשרה :הרשת מפעילה חוגים ,סדנאות ,קורסים ופעילות תרבותית בהשתתפות
תושבי העיר.
למידה והשכלה :במרכזי הרשת פועלות תוכניות שונות ,לילדים ולמבוגרים ,המסייעות
ומקדמות את הצלחתם במסגרות החינוך השונות.
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•
•
•

•

•

מסגרות לגיל הרך :הרשת מפעילה מסגרות חינוכיות יומיות – פעוטונים ,גנים ,צהרוני גנים
(מסגרות משלימות לגני הילדים) וצהרוני בית-ספר (מסגרות משלימות לבתי-הספר).
נוער :התחום פועל בשיתוף מחלקת הנוער בעיריית חולון ,ומקיים מיגוון רב של פעילויות
– תנועת הנוער העירונית חצ"ב ,קבוצות מנהיגות ,תוכניות לנוער בסיכון ,ופעילות
חברתית ,ערכית והתנדבותית מגוונת.
אזרחים ותיקים :הרשת מקיימת מיגוון גדול של פעילויות מותאמות ,ומפעילה מועדונים
חברתיים לאזרחים ותיקים שבהם קיים מיגוון חוגי העשרה ,פעילות לימודית ופעילויות
פנאי.
קייטנות ואירועי קיץ :במהלך הקיץ ובמהלך חופשות החגים מפעילה הרשת מיגוון רחב של
קייטנות ומסגרות לבילוי שעות הפנאי של הילדים.

רשימת מרכזי הרשת
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מרכז קהילתי בן גוריון ,רח' קרסל  ,6טלפון03-5528490 :
מרכז קהילתי וולפסון ,רח' צבי ש"ץ  ,29טלפון03-6519181 :
מרכז קהילתי לזרוס ,רח' סנהדרין  ,27טלפון03-5030068 :
מרכז קהילתי נאות רחל ,רח' שבטה  ,2טלפון03-5035499 :
מרכז קהילתי נווה ארזים ,רח' ישעיהו  ,16טלפון03-5506772 :
מרכז קהילתי קליין ,רח' פילדלפיה  ,16טלפון03-5038083 :
מרכז קהילתי נאות שושנים ,רח' סיגלון  ,12טלפון03-5503977 :
מקהלות – מרכז קהילתי תורני ,רח' פילדלפיה  ,5טלפון03-5015529 :
מרכז פסגות ,רח' סרלין  ,21טלפון03-653030 :
קמפוס חנקין ,רח' חנקין  ,109טלפון03-5590021 :
מרכז רעים למחול ותנועת הגוף ,רח' הופיין  ,44טלפון03-5035299 :
מרכז שטיינברג במה למוסיקה חיה ,רח' גבעת התחמושת  ,21טלפון03-5500012 :
בית העולה – מרכז לשפות ,השכלה ותרבויות ,רח' גאולים  ,25טלפון03-5568531 :
בית "להיות" לטיפוח תודעת השואה ולקחיה ,רח' הגלעד  ,10טלפון03-5050085 :
מוזיאון חוסמסה ,רח' דוד אלעזר  ,53טלפון03-5050425 :
המוזיאון והארכיון לתולדות חולון ,רח' לאון בלום  ,26טלפון03-5050425 :
מאו"ר – מרכז אבחון וטיפול רשותי ,רח' קדושי קהיר  ,14טלפון03-5567044 :
המרכז למחוננים ומצטיינים ,רח' ויצמן  ,61טלפון03-5027368 :
שטרודל – מרכז לנוער ,רח' מסילת העולים  ,2טלפון03-5039043 :
קמפוס נוער ,רח' משה הס  ,33טלפון03-5588944 :
שברולט – מועדון מוסיקה לנוער ,רח' המנור  ,9טלפון03-5587357 :
מרכז הנוער שער האריות (מנש"ה) ,רח' שער האריות  ,16טלפון03-5587357 :
מרכז הנוער בנג'י ,רח' חיים לנדאו  ,17טלפון03-5535147 :

מתי ,כיצד ולאן לפנות:
פירוט מלא של פעילויות הרשת נמצא באתר הרשת  holonet.org.ilובעמוד הפייסבוק שלנו.
כתובת :רח' סרלין  ,21חולון
טלפון03-6533444 :
כתובת אתר האינטרנט/http://holonet.co.il :
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הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•

קידום תחום הקהילה בעיר ויצירת פלטפורמות ליוזמות תושבים.
הרחבת מיגוון הפעילויות למיגוון גדול יותר של קהילות.
גידול במספר מוקדי הפעילות בעיר ובמספר המשתתפים בפעילויות השונות.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•

מספר גדול יותר של תושבים בוחרים ליזום ,לקדם ולהשפיע על המרחב הקהילתי שלהם.
חיבור בין קהילות.

חברת מוסדות חינוך ותרבות בחולון
מהו השירות?
חברת מוסדות חינוך ותרבות בחולון היא חברה בבעלות הסוכנות היהודית (חברה שהיא
מלכ"ר ולתועלת הציבור)  ,המנהלת ומפעילה בעיר חולון את כל תחום הסייעות והמלווים
בהסעות לגנים ולבתי הספר של החינוך הרגיל ושל החינוך המיוחד ,בהתאם למדיניות הרשות
המקומית ועל-פי הסכמים קיבוציים ותנאי העסקה המוגדרים בחוקת העבודה לעובדי הרשויות
המקומיות.

השירותים הניתנים:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ניהול והפעלת סייעות בגני ילדים – חינוך רגיל וחינוך מיוחד.
ניהול והפעלת סייעות פדגוגיות בגני ילדים ובבתי ספר במסגרות החינוך המיוחד.
ניהול והפעלת סייעות צמודות לילדים עם בעיות תקשורת המשולבים במסגרות החינוך
הרגיל.
ניהול והפעלת סייעות צמודות לילדים עם מוגבלות פיסית המשולבים במסגרות החינוך
הרגיל.
ניהול והפעלת סייעות רפואיות לילדים אלרגיים במסגרות החינוך הרגיל.
ניהול והפעלת מלווים בהסעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים למסגרות החינוך בעיר חולון
ומחוץ לעיר.
ניהול והפעלת מערך כל הסייעות והמלווים תוך קיום קשרי עבודה מקצועיים ושיתופי פעולה
עם מנהלי אגפים והמחלקות הרלבנטיות ברשות המקומית ,מתי"א ,מנהלי בתי ספר,
מפקחות ,ועד ונציגות הורים.
ניהול והפעלת מערך ממלאי המקום.
פיתוח מקצועי ,הכשרות השתלמויות ,ימי עיון ותוכניות לימודים למערך הסייעות והמלווים
בהסעות.
ארגון פעולות תרבות ופנאי למערך הסייעות והמלווים בהסעות.
טיפול מקצועי ואישי ברווחת העובד.

מתי ,וכיצד ולאן לפנות
כתובת משרדי החברה :רח' גאולים  ,25חולון.
טלפון03-5012628 :
דוא"לmosdoth@matnasim.org.il :
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שעות קבלת קהל:
בימים :א' ,ב' ,ד' בשעות  ,14:00–9:00יום ג' בשעות .16:00–14:00
ביום ה' אין קבלת קהל.

הישגים חשובים בשנים האחרונות:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

הקמת בית ספר לסייעות במרכז פסגה בחולון.
בניית תוכניות לימודים בנות שנתיים להכשרת הסייעות בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל
שבסופן מוענקת לסייעת תעודה המוכרת ברמה הארצית.
פיתוח מודעות הסייעות והמלווים לנושא ההכשרות המקצועיות וההשתלמויות.
בניית קורסים והשתלמויות מקצועיות לסייעות בשיתוף העמותה לקידום מקצועי.
במסגרת שיתוף פעולה עם מכון "חרוב" נבנה קורס מיוחד למלווים בהסעות ,הראשון
בארץ .מחזור המלווים הראשון סיים את הקורס בחודש יוני .2017
הפיתוח המקצועי והאישי של מערך העובדים בחברה .שימת דגש בהענקת כלים מקצועיים
רבים המאפשרים לתת לילדי העיר חולון מענה מקצועי ראוי והולם בכל מה שקשור
לתפקידי הסייעות והמלווים בהסעות.
שיתוף פעולה עם "קרן מעגלים" להכשרת סייעות בקורסים מקצועיים במימון המדינה.
הכשרת קבוצת סייעות מובילות במטרה לחזק את הסייעות כשותפות מקצועיות המקבלות
מענה ,תמיכה מקצועית ורגשית והעשרה פדגוגית.
כל ההכשרות המקצועיות ותוכניות הלימודים גובשו בשיתוף פעולה עם מחלקת גנ"י,
מחלקת הפרט ,ומרכז "פסגה" חולון.

יעדים מרכזיים לשנים הבאות:
•
•
•
•
•

הרחבת היקף מספר הסייעות והמלווים המקבלים הכשרות מקצועיות.
נקיטת פעולות לצמצום מספר שעות מילוי המקום הנדרשות.
הגברת המודעות בקרב הסייעות והמלווים לחשיבות תקשורת הישגית ובונה ביחסי צוות
ומול הורים ,ומתן כלים ליצירת אקלים מיטבי במסגרות החינוך השונות.
פיתוח מנגנון להערכת עובדים תוך התייחסות רחבה יותר לעובדים המצטיינים.
ביצוע שינויים ארגוניים במטרת לשפר את רמת השירות של החברה לעובדים ,לשותפים
המקצועיים ולהורים.
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מדיניות השירות וחזון השירות של עיריית חולון
בעידן התמוטטות המונופולים השכילה עיריית חולון להכיר בעובדה שגם המונופול העירוני
מתקרב לקץ ימיו ,וכי בעתיד הלא-רחוק יהיו רשויות מקומיות חייבות להתחרות על הזכות
לשרת את תושבי העיר .מתוך הכרה זו ,ולשם השגת מטרה אסטרטגית זו ,פותחה מדיניות
השירות של עיריית חולון.

השירות העירוני
עיריית חולון היא ארגון נותן שירות .נהוג להגדיר שירות באמצעות ההבחנה בינו לבין מוצר.
השירות אינו מוחשי כמו מוצר (למשל ,אי-אפשר ליצור מלאי של שירות ,אך אפשר לאגור מלאי
של מוצר) .הייצור והצריכה של שירות מתחוללים בעת ובעונה אחת ,תוך מעורבות של
הלקוחות ,שהם ,למעשה ,חלק בלתי-נפרד מתהליך מתן השירות.
במכלול שירותי העירייה קיימים שירותים עיקריים המוענקים לתושב על-פי החוק (תברואה,
מים ,ביוב ,תאורה ,גביית ארנונה ,רישוי ,פיקוח על הבנייה ועוד) ,שירותי רשות  -אשר ניתנים
לתושב עקב הנחיה של השלטון המרכזי (חינוך ,רווחה) ,ושירותים שהעירייה נותנת מתוקף
מדיניות שהיא עצמה מתווה (הקמה והפעלה של מוזיאונים ,מרכזי תרבות ,אירועי תרבות,
פעילויות העשרה ועוד).
מכיוון שמדובר בשירותים מורכבים ,יכולתן של יחידות שונות בעירייה להגיש לתושבים את
השירותים השונים תלויה בין היתר בשירותים פנימיים שעובדי עירייה אלה מקבלים מיחידות
עירוניות אחרות (מיחשוב ,כוח-אדם ,אחזקה ועוד).

הזכות לתת שירות
ייעודה של עיריית חולון הוא להעניק שירות איכותי ומצוין ללקוחותיה ולעובדיה .חוויית
שירות איכותי ומצוין תלווה ברגשות כגון סיפוק ,שביעות רצון ,הכרת תודה ,הערכה ,הוקרה
ועוד .רגשות אלה יאפיינו את תחושותיהם של מקבלי השירותים ונותניהם כאחד :תושבי העיר
ועובדי העירייה.

חזון השירות של עיריית חולון
עיריית חולון :נותנים שירות ,משפרים איכות חיים
"העיר חולון מעמידה את תושביה ולקוחותיה במרכז ,ומעניקה להם
שירות מקצועי ,יעיל ,שקוף ואדיב .איכות השירות משתפרת באופן
מתמיד ,כתוצאה מהקשבה לצרכים ,שיפור תהליכי עבודה וממשקים
בין יחידתיים .התפיסה שלפיה הענקת שירות היא זכות ,מונחלת
לנותני השירות באמצעות פיתוח ,למידה ,הנעה ובקרה".

ערכי השירות:
שבעה ערכים מנחים ומכוונים את עובדי העירייה להענקת שירות איכותי ומצוין :זמינות,
מקצועיות ,רגישות ,הבנת צורכי הלקוח ,שקיפות ,הגינות ,שותפות.
 .1זמינות – הלקוחות זכאים ורשאים לקבל את השירות באופן בו יבחרו :באינטרנט ,בטלפון,
בפקס ,או במפגש פנים-אל-פנים .השירות הטלפוני והשירות באמצעות קבלת קהל יהיו
נגישים ,ויתבצעו בשעות קבלה מתאימות ללקוחות השונים .טכנולוגיה תומכת תאפשר
קבלת מידע וקבלת שירות מרחוק ,ללא צורך להגיע לעירייה.
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מקצועיות – כדי שעובדי העירייה יתמקצעו במתן שירות ,הם עצמם ינוהלו באופן שיכבד
אותם ,תוך עמידה בחוקים ובתקנות ,מתן הדרכה באשר לשינויים ולמיומנויות נדרשים,
ותוך מתן תגמולים (לא כלכליים) .לצורך זה תאופיין הפעילות של עובד העירייה בהתאם
לדרישות התפקיד ולמתבקש ממטרותיו .פעילות זו תאופיין ותתוכנן באופן ראוי ומדויק,
תוך לימוד ובקרה ,במטרה להגיע לשיפור מתמיד.
רגישות – יש לגלות אמפתיה לצרכים של לקוחות שונים ,להתאים את ערוצי השירות,
ולוודא את זמינות השירות על פי צרכים ייחודים של הלקוחות .את השירות יש להעניק
מתוך כבוד ללקוח (פנימי וחיצוני כאחד) ,תוך איפוק וריסון כוח.
הבנת צורכי הלקוח – יש לקיים תקשורת עם כל הגורמים הרלבנטיים במטרה להבין את
צורכיהם (תושבים ,עובדים ,גורמים מקצועיים ועוד) .על בסיס זה תתקיים פעולה ההולמת
את הצרכים ,במטרה לקדם את שירותי העירייה על-פי החזון .יש לשאוף להכרות מעמיקה
של המנהלים והעובדים עם המערכת הארגונית ולהבנת האחריות והסמכות של כל אדם
בה.
שקיפות – יש להקפיד על פומביות של אמות-המידה של העירייה בקביעת מדיניות וקבלת
החלטות  .יש להשקיע בטיפוח ידע מקצועי של העובדים וביצירת תשתית טכנולוגית
תומכת ,תוך מתן מידע כולל ,מקיף ,ברור ואמין לתושב.
הגינות – הבטחות ללקוח יש לקיים בעקביות ובנאמנות .הגינות יוצרת אמון ,ולכן ,על
אמינות אין מתפשרים .הגינות מתבטאת בין היתר במתן מידע עדכני ומלא .טעויות ינוצלו
כמנופים ללמידה ,לשיפור עתידי וללקיחת אחריות (אין "לחפש אשמים") .הטעויות שיתגלו
יטופלו ויתוקנו במהירות ,ביעילות ובהגינות.
שותפות – מנהלים ועובדים יפעלו תוך שיתוף פעולה למימוש החזון העירוני ,שיתורגם
ליעדים ולתוכניות עבודה .הסינרגיה בין אנשים ,יחידות ,מחלקות ומינהלים תאפשר חיבור
לחזון ולמדיניות ,פעולה מערכתית ,הזדהות עם עיריית חולון ,תחושת סיפוק ,הערכה
עצמית גבוהה (גאוות יחידה) ומורל גבוה .קונפליקטים ופתרונם יניבו הבנות בונות ,וניהול
מושכל של ממשקי עבודה ימנע חיכוכים ובזבוז אנרגיה.

מדדי השירות
חברי הנהלת העירייה ועובדיה ,מחויבים להעניק לכל אחת ואחד מלקוחותינו חוויית שירות
איכותי ומצוין .איכות השירות תימדד מנקודת מבטו של הלקוח :התושב או העובד .הבקרה על
חוויית השירות תכלול את מדדי השירות הבאים:
 .1מקצועיות :יכולת לטפל כראוי בעניינים שוטפים ולפתור בעיות בעת הצורך.
 .2איכות :המוצר  /השירות הניתן הוא ברמה גבוהה ועונה על ציפיות הלקוח.
 .3מהירות תגובה :מינימום זמן המתנה.
 .4זמינות :השירות יהיה פעיל בשעות נוחות ובאמצעים נוחים (אינטרנט ,טלפון ,פקס,
קבלת קהל).
 .5יחסים בין-אישיים :הכרות עם הלקוח ,מקסימום אדיבות ,קשב ,סבלנות ,התעניינות
ומאור פנים.
 .6איכפתיות :מקבל השירות יחוש שנותן השירות והארגון באמת דואגים לשביעות רצונו
ומביעים רצון לעזור.
 .7תחושת ביטחון :מקבל השירות יחוש שהוא יכול לסמוך על נותן השירות.
 .8נוחיות :הסביבה הפיסית שבה מתקיימת קבלת הקהל תהיה נגישה לאוכלוסיות שונות,
מרווחת ,נקייה ונעימה ,כדי להפחית עד למינימום מתח נפשי ומתח פיסי הכרוכים בקבלת
השירות.
 .9אמינות :יכולת לבצע את השירות המובטח.
 .10אסתטיקה :נציג השירות וסביבת קבלת הקהל יהיו אסתטיים וידידותיים ללקוח.
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 .11מיגוון :סל השירותים המוצע ללקוחות ,וכן אופני קבלת השירות ,יהיו מגוונים ומותאמים
לצרכים שונים של הלקוחות.
כדי לעמוד במחויבותנו להעניק שירות מצוין וחווייתי ,אנו מחויבים:
 .12לעקוב ,אחר השירות ותוצאותיו ,למדוד אותו ולבקר אותו באופן שיטתי שיבטיח שיפור
מתמיד של השירות.
 .13לפתח ,להדריך ולהעצים את עובדי העירייה ,נותני השירותים ,כך שנהיה חדורי אמונה
בשיפור ובהשתפרות ,וכן לתת ללקוחות את המירב בכל תחום.

אמנת השירות בעיריית חולון
אמנת השירות העירונית היא כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין נותן השירות ,עיריית חולון,
לבין לקוחותיו  -תושבים ,בעלי עסקים ,בעלי נכסים ,וכן יחידות העירייה ועובדיה.
אמנת השירות מבוססת על הגדרת "סל שירותים" ,הכולל את השירותים העיקריים שמעניקה
אותה יחידה ,והיא מיועדת להבטיח ללקוחות את איכות השירות המיטבית לאורך זמן.
לגבי כל שירות נקבעים רמות שירות כמותיות וכן כלים למעקב ולבקרה .בהתאם לכך מוקמת
מערכת דיווח פנימית למעקב ולבקרה על עמידה ברמות השירות ,לשם שינוי ,שיפור וייעול
לאורך זמן.
חלק מהאמנות לא ניתנות למדידה בשלב זה .למען השקיפות ,הן מוצגות בחוברת ,כאשר מצוין
לגביהן כי רמות השירות בהן אינן נמדדות.
תפיסת הבנייה והיישום של אמנת השירות בעיריית חולון מבוססת על שיתוף מרבי של הנהלת
היחידה ועובדיה ,החל משלבי החשיבה והתכנון ,דרך שלבי ההקמה ,וכלה בשלבי המעקב
והבקרה .במסגרת זו מוקם צוות היגוי יחידתי אשר מלווה את הפרויקט על כל שלביו ,בסיוע
האגף לפיתוח ולהדרכה.
עיריית חולון החלה בתהליך הטמעת אמנת השירות לפני כ 20-שנים ,ומאז חתמו על האמנה
כ 30-יחידות .בחוברת זו כלולות אמנות חתומות ואמנות שאינן נמדדות.
חשוב לציין ,כי האמנות ורמות השירות הן דינמיות ומשתנות בהתאם לצורכי הסביבה .מסיבה
זו ,האמנות המוצגות בהמשך אוגדן זה נכונות ליום פרסום האוגדן .תושב המעוניין לעיין
באמנות השירות המעודכנות ביותר מוזמן לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של עיריית
חולון –  – http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspxשבו כל שינוי מתעדכן בזמן
אמת.
האגף לפיתוח ולהדרכה
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מערך תברואה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
ייעוד:
•

טיפוח איכות החיים והסביבה בעיר ,פינוי אשפה ופסולת מסוגים שונים ,שמירת הניקיון
ברחבי העיר ,הפרדת פסולת במקור ,והקמת מוקדי מיחזור והסברה לתושבים

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באתר האינטרנט של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :

דרכי התקשרות עם מערך תברואה וסביבה:
פנייה ישירה למערך תברואה וסביבה תתקבל אך ורק לאחר הגשת פנייה ראשונית למוקד
העירוני.
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,4חדר 401
טלפון03-5027388 :
פקס03-5027035 :

שעות פעילות:
קבלת קהל :ביום ג' ,בשעות 18:00–16:00
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

רחוב/מדרכה/שביל לא
נקיים

ניקוי כל שטח עירוני מכל פסולת בימי ניקוי
בלבד על-פי תוכנית ניקיון

 2ימי עבודה

2

פח/מיכל נעלם

בדיקה בשטח ,איתור והחזרת הפח/מיכל

 5ימי עבודה

3

פח/מיכל לא תקין

תיקון או החלפת פח/מיכל שבור (למעט
פקק לא תקין)

 7ימי עבודה

4

אי-החזרת פח/מיכל

אי-החזרת פח/מיכל למקומו או הצבתו
בצורה המקשה על השימוש

 2ימי עבודה

5

פח/מיכל לא מספיק

בקשה להגדלת נפח כלי האצירה ,במקרה
שמוצדק

 5ימי עבודה

6

שירותים ציבוריים לא
נקיים

ניקוי והחלפה

 12שעות

7

פח/מיכל – פינוי ביום
פינוי

כאשר התלונה על אי-פינוי פח/מיכל נמסרת  15ימי עבודה
ביום בו אמור היה להתקיים סבב פינוי
במקום

157

פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
8

מכולה – פינוי

כאשר התלונה על אי-פינוי מכולה ירוקה
נמסרת ביום בו אמור היה להתקיים סבב
פינוי במקום ,בעיר או באזור התעשייה

 1יום עבודה

9

מכולה – פינוי נוסף ו/או
על-פי קריאה

כאשר בעל המכולה מבקש פינוי בנוסף
לפינוי הרגיל שעל-פי תוכנית העבודה
(הסכם); הפינוי הנוסף כרוך בתשלום

 2ימי עבודה

10

פסולת/גזם גרוטאות ביום
פינוי

כאשר התלונה על אי-פינוי גזם/גרוטאות
נמסרת ביום שבו מתקיים סבב פינוי במקום
מגוריו של המתלונן

 2ימי עבודה

11

קרטונים

פינוי קרטונים מנקודות פינוי (פינוי מאזור
בתי עסק בשעות הפינוי)

 1יום עבודה

12

פגר בעל חיים – בשעות
העבודה

פינוי פגר בעל חיים

 4שעות

13

פגר בעל חיים – שלא
בשעות העבודה

פינוי פגר בעל חיים – לא בשעות העבודה

 14שעות

14

סל רחוב – תיקון

החלפה או תיקון של סל רחוב

 7ימי עבודה

15

מגרש לא נקי – ציבורי
בלבד

ניקוי כל מגרש ציבורי

 10ימי עבודה

16

תיקוני שבר בשירותים
ציבוריים

תיקון כיור ,אסלה ,קרמיקה ,נורה ופריצת
ביוב בשירותים ציבוריים

 7ימי עבודה

17

עשבייה במדרכות

ניכוש עשבים באמצעות חרמש מכאני

 10ימי עבודה

18

נחשים

טיפול בעזרת לוכד נחשים

 4שעות

19

פח/מיכל – פינוי/הוצאה
לא בשעות המקובלות

בדיקה וטיפול בפינוי/הוצאת פח/מיכל שלא
בשעות המותרות; אין לפנות פחים ומכלים
בשעות  22:00–6:00למחרת ,למעט
בתקופות חגים

20

פח/מיכל אשר חוסם
מדרכה/כביש/חנייה

טיפול בפח/מיכל הממתין לפינוי או שכבר
פונה ,וחוסם מעבר במדרכה ,בכביש,
כניסה/יציאה מחנייה ו/או חניית נכה

21

פח/מיכל – אי-הוצאה

אי-הוצאת פח/מיכל ממקומו לשם פינוי

מערך תברואה – מחלקת מיחזור
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

מתקן בקבוקים מנירוסטה
ברחוב – מלא

פינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא
בבקבוקים

 7ימי עבודה
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מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

2

מתקן נייר מנירוסטה
ברחוב – מלא

פינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא בנייר

 7ימי עבודה

3

מתקן נייר כחול ברחוב
(תפוזית) – מלא

פינוי מתקן כחול ברחוב (תפוזית) המלא
בנייר

 10ימי עבודה

4

מתקן ביגוד ברחוב – מלא

פינוי מתקן ברחוב המלא בביגוד

 5ימי עבודה

5

מתקן קרטונים ברחוב –
מלא

פינוי מתקן ברחוב המלא בקרטונים –
ממוקמים בעיקר במרכזי מסחר גדולים
ובאזור התעסוקה

 15ימי עבודה

6

מתקן פסולת אלקטרונית
ברחוב – מלא

פינוי מתקן ברחוב המלא בפסולת
אלקטרונית

 2ימי עבודה

7

כלוב רשת לבקבוקים
ברחוב (מיחזורית) – מלא

פינוי כלוב רשת (מיחזורית) ברחוב המלא
בבקבוקים

 7ימי עבודה

8

מיכל נייר כחול בבניין –
מלא

פינוי מיכל נייר כחול בבניין המלא בניירות

 7ימי עבודה

9

מיכל אריזות כתום בבניין –
מלא

פינוי מיכל פלסטיק כתום בבניין המלא
בפסולת פלסטיק

 10ימי עבודה

10

מתקן ברחוב – נעלם

בדיקה בשטח ואיתור המתקן – רק מתקן  3ימי עבודה
כדורגל ומתקן כחול לנייר ברחוב
(תפוזית); בהתאם למקרה תבוצע החזרה
או החלפה של המתקן

11

מיכל נייר כחול בבניין –
נעלם

בדיקה בשטח ואיתור מיכל הנייר הכחול;
בהתאם למקרה תבוצע החזרה או
החלפה של המתקן

 7ימי עבודה

12

מיכל אריזות כתום בבניין –
נעלם

בדיקה בשטח ואיתור מיכל הפלסטיק
הכתום; בהתאם למקרה תבוצע החזרה
או החלפה של המתקן

 10ימי עבודה

13

מיכל נייר כחול בבניין – אי-
החזרה

החזרת מיכל הנייר הכחול לביתן האשפה

 7ימי עבודה

14

מיכל אריזות כתום בבניין –
אי-החזרה

החזרת מיכל הפלסטיק הכתום לביתן
האשפה

 10ימי עבודה

15

מתקן שבור/לא תקין/חוסם

תיקון או החלפת המתקן על-פי שיקול
דעת מקצועי

 15ימי עבודה

16

מיכל נייר כחול בבניין – לא
תקין

תיקון או החלפת המיכל על-פי שיקול דעת  10ימי עבודה
מקצועי

17

מיכל אריזות כתום בבניין –
לא תקין

תיקון או החלפת המיכל על-פי שיקול דעת  10ימי עבודה
מקצועי

18

מתקן זכוכית סגול ברחוב – לאחר בדיקת נציג העירייה ,פינוי מתקן
הזכוכית ברחוב המלא בפסולת זכוכיות;
מלא
לאחר בדיקת נציג העירייה ,הקבלן אחראי
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 10ימי עבודה

מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

לפינוי המתקן עד  48שעות מההודעה
שנשלחה אליו

אגף תשתיות – הדברה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
ייעוד:
מניעת מיפגעי מזיקים וניטור מזיקים והדברתם באופן יזום

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות עם יחידת ההדברה:
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536016 ,03-6536015 :
פקס03-6008915 :
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

פרעושים

ביצוע הדברה נקודתית בשטחים ציבוריים

 3ימי עבודה

2

דבורים/צרעות

ביצוע הדברה נקודתית במקומות ציבוריים
נגישים

 2ימי עבודה

3

יתושים

ביצוע הדברה במקומות ציבוריים בהם יש
מקור מים עומדים

 2ימי עבודה

4

עכברים/חולדות פיזור חומרי הדברה במחילות שבמקומות
ציבוריים

 2ימי עבודה
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אגף תשתיות – דרכים–אחזקה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
ייעוד:
ביצוע פרויקטים בתחום הדרכים (כבישים ומדרכות) ,שיקום מדרכות ,ציפוי כבישים ,הצבת
מעקות בטיחות ותחזוקת דרכים

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באתר האינטרנט של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :

דרכי התקשרות עם יחידת אחזקת דרכים:
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6533016 ,03-6536015 :
פקס03-6008915 :

דרכי התקשרות עם מחלקת דרכים:
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,8חדר 807
טלפון03-5027489 :
פקס03-6008954 :
נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

מס'
1

מכסה שבור בכביש –
טיפול זמני

טיפול זמני במכסה בכביש ,כגון:
מכסה ביוב ,מים ,תיעול ,תאורה אשר
שקע ,נשבר ,נפל ,חסר או בולט

 6שעות עבודה

2

מכסה שבור בכביש –
סיום טיפול

סיום טיפול במכסה בכביש ,כגון:
מכסה תיעול ,תאורה וכו' אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט

 1ימי עבודה

3

מכסה מרעיש בכביש

טיפול במכסה מרעיש בכביש ,כגון:
מכסה תיעול ,תאורה (לעיתים הטיפול
דורש תיאום עם המשטרה)

 6ימי עבודה

4

מכסה במדרכה –
טיפול זמני

טיפול זמני במכסה במדרכה ,כגון:
מכסה מים ,ביוב או תיעול אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט

 6שעות עבודה
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נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

מס'
5

מכסה במדרכה –
סיום טיפול

סיום טיפול במכסה במדרכה ,כגון:
מכסה תיעול ,תאורה וכו' אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט

 1ימי עבודה

6

עמוד מחסום שבור

טיפול בכל בעיה בעמוד מדרכה שנועד
למנוע חנייה על מדרכה

 5ימי עבודה

7

מדרגות/רמפה

טיפול בבקשה לתיקון של שיפוע
מדרכה/מדרגות

 14ימי עבודה

8

שמן על הכביש

טיפול בכל כתם שמן המופיע על
הכביש

 1שעות עבודה

9

קולט מים – לא תקין

רשת קולטן או אבן שפה של קולטן
שאינה תקינה (זזה ממקומה)

 6ימי עבודה

10

קולט מים – רשת
חסרה

רשת קולטן או אבן שפה של קולטן
שחסרה

 3ימי עבודה

11

פסולת עבודות – פינוי

פינוי פסולת שנותרה בשטח כתוצאה
מפעולות שביצע האגף

 6ימי עבודה

12

בור קטן בכביש

תיקון כל בור ששטחו עד מטר רבוע
אחד ועומקו יותר מ 3-ס"מ; בקיץ:
הנחת אספלט קר; בחורף :הנחת מצע
לפני הציפוי באספלט

 3ימי עבודה

13

בור גדול בכביש –
טיפול זמני

בבור ששטחו מעל מטר רבוע אחד
ועומקו יותר מ 3-ס"מ :השמת מצע
לאטימת הבור

 24שעות
עבודה

14

בור גדול בכביש –
סיום טיפול

בבור ששטחו מעל מטר רבוע אחד
ועומקו יותר מ 3-ס"מ :ציפוי באספלט

 1ימי עבודה

15

ריצוף אבן משתלבת

תיקון ריצוף מדרכה או שביל הבנויים
מאבן משתלבת ,שהשתבשו

 14ימי עבודה

16

ריצוף מרצפה 45

תיקון ריצוף מדרכה או שביל הבנויים
ממרצפה  ,45שהשתבשו

 14ימי עבודה

17

אבן שפה לא תקינה

טיפול בכל אבן שפה שיצאה ממקומה,
בולטת ,שבורה וכו'

 14ימי עבודה

18

אבן גן לא תקינה

טיפול באבן שפה אשר תוחמת גומת
עץ ,יצאה ממקומה ,בולטת ,שבורה
וכו'

 30ימי עבודה

19

חציית כביש

טיפול בכל מקרה בו שוקע הכביש
בעקבות עבודות תשתית שבוצעו ,כגון:
טלפון ,חשמל וכדומה

 14ימי עבודה

20

מענה לפגיעה ברכוש
פרטי

רמת השירות מתייחסת לזמן המענה
על תלונה של תושב עקב נזק שנגרם
לו כתוצאה מעבודות האגף

 6ימי עבודה
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נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

מס'
21

בקשות – אחזקת
דרכים

כל בקשה של תושב בתחום אחזקת
דרכים – רמת השירות מתייחסת לזמן
הדרוש למתן תשובה בלבד לפונה,
ולא לביצוע בפועל

 14ימי עבודה

22

סככות אוטובוס –
זכוכיות /כיסאות
שבורים

פינוי הפגומים והשברים

 48שעות

23

ניקיון תחנת אוטובוס

ניקיון ושטיפת הסככה

 7ימי עבודה

אגף תשתיות – דרכים–פיתוח
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

סככת
אוטובוס
בתחנה קיימת

אם התחנה מאושרת על-ידי משרד התחבורה,
בדיקה בשטח על-ידי גורם מקצועי ,שיחליט על-פי
שיקול דעת אם להוסיף סככה לתחנת אוטובוס
קיימת .רמת השירות מתייחסת לבדיקה האם ניתן
או לא ניתן להציב סככה ,ולא להצבה בפועל

 14ימי עבודה

2

בקשות –
פיתוח דרכים

כל בקשה של תושב בתחום פיתוח דרכים; רמת
השירות מתייחסת לזמן הדרוש למתן תשובה
לפונה ,ולא לביצוע בפועל

 14ימי עבודה

אגף תשתיות – תאורה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
טיפול בנושאי חשמל ,תאורת רחובות

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות:
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון

163

טלפון03-6536017 :
דוא"לdoronr@holon.muni.il :
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

פנס לקוי

תיקון כל תקלה בפנס ובמכסה תאורה כגון:
חסר ,מרעיש ,מהבהב וכו'

 2ימי עבודה

2

כבל קרוע – בדיקה בדיקה של כבל (תת/על-קרקעי) שנפגע
בעקבות עבודות

 3שעות

3

כבל קרוע – גמר
טיפול

טיפול בכבל (תת/על-קרקעי) שנפגע בעקבות
עבודות

 4ימי עבודה

4

ניצוצות בכבל
חשמל

טיפול בכל מקרה כגון :חוט קרוע ו/או ניצוצות
מכבל חשמל

 3שעות

5

עמוד תאורה
המהווה סכנה

טיפול בתקלה בעמוד תאורה המהווה סכנה
ומניעת והסרת הסכנה

 8שעות

6

תאורה לקויה

טיפול בכל מקרה בו לפחות  3עמודי תאורה
ברצף משובשים (אור חלש ,פנס דולק
לסירוגין)

 24שעות

7

עמוד תאורה חוט
גלוי

השלמת מכסה מגש לעמוד התאורה ו/או
טיפול בבעיית חוטים חשופים

 3שעות

8

מרכזייה פתוחה

טיפול בדלת מרכזיית החשמל שאינה נסגרת
או נעולה

 3שעות

9

כיוון זמני מרכזייה

כיוון זמן כיבוי והדלקה של התאורה בגנים

 1יום עבודה

10

תאורה – בקשה

בקשה של תושב לתוספת/שינוי בתאורה

 7ימי עבודה

אגף תשתיות – תנועה אחזקה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
אחזקתן התקינה של מערכות התשתית העירונית השייכות למערך התחבורה והתנועה

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות עם יחידת האחזקה:
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536016 ,03-6536015 :
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פקס03-6008915 :
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

אבני שפה
דהויות

חידוש צבע באבני שפה דהויות

 7ימי עבודה

2

תמרור חסר

השלמת חוסר של תמרור המוצב על עמוד
עקב נפילה של התמרור ,שבירתו ,היעלמותו
וכו'

 2ימי עבודה

3

עמוד/תמרור
עקום

טיפול בכל מקרה שתמרור או עמוד תמרור
עקום

 4ימי עבודה

4

שלט לא תקין

טיפול בכל בעיית שילוט המתלווה לתמרור
שנפל ,נשבר ,התעקם ,דהה וכו'

 5ימי עבודה

5

מעטפה דהויה

צביעת סימון חנייה שדהה או נמחק עקב
עבודות המחלקה

 7ימי עבודה

6

תמרור דהוי

טיפול בכל מקרה בו הפרטים המופיעים
בתמרור דהוי

 5ימי עבודה

7

עמוד תמרור
חסר

השלמת עמוד של תמרור שחסר ,עקב
נפילה ,שבר ,היעלמות וכו'

 2ימי עבודה

8

מעקה בטיחות
שבור

תיקון כל מיפגע במעקה הבטיחות כגון:
מעקה שבור או עקום ,מעקה שנפל וכו'

 10ימי עבודה

9

מעקה בטיחות –
צבע

צביעת מעקות בטיחות

 30ימי עבודה

10

ביצוע הסדר
תנועה

ביצוע הסדר תנועה לאחר אישור ועדת
תנועה; פניית התושב הראשונית תהיה
לאגף התנועה

 50ימי עבודה

11

ביצוע חניית נכים

ביצוע חניית נכים לאחר אישור ועדת תנועה;
פניית התושב הראשונית תהיה לאגף
התנועה

 50ימי עבודה

12

דגלים – תחנות
אוטובוס

הסרת מיפגע ו/או תיקון ו/או החלפה של דגל  50ימי עבודה
על עמוד תחנת אוטובוס או דגל על סככת
אוטובוס

אגף תשתיות – תיעול
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
תחזוקת כל מערכות התיעול בעיר ,ניהול תוכניות שוטפות ותוכניות-אב לתיעול
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פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות עם יחידת האחזקה:
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536016 ,03-6536015 :
פקס03-6008915 :

דרכי התקשרות עם מחלקת התיעול:
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 8
טלפון03-5027347 :
פקס03-5017045 :
פירוט והארות

רמת
השירות

מס' נושאי טיפול
1

הצפת גשם בחצר

טיפול בבעיית הצפה ממי גשמים בחצר

 12שעות

2

הצפת כביש/מדרכה

טיפול בבעיית הצפה ממי גשמים
בכביש/במדרכה

 24שעות

3

קולטן סתום

פתיחת סתימה בקולטן שאינו מאפשר ניקוז מים

 24שעות

166

המחלקה לשירותים וטרינריים
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
שמירה על בריאות הציבור באמצעות פיקוח על בעלי-חיים וכן על מזון מן החי

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או דרך אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות:
טלפון03-5027139 ,03-5027133 ,03-5027145 :
פקס03-5507531 :
כתובת :המנור  ,9חולון

שעות פעילות:
•
•
•

קבלת קהל לכל עניין – למעט חיסוני כלבת :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:00–7:30יום
ג' בשעות 18:00–16:00 ,13:00–7:30
קבלת קהל לחיסוני כלבת :יום ג' בשעות  ,18:00–16:00 ,12:00–9:00יום ה' בשעות
 ,12:00–9:00יום ו' בשעות 12:00–9:00
קבלת קהל לבדיקות משנה למזון מן החי :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:00–6:30יום ג'
בשעות ( 18:00–6:30ברציפות) ,יום ו' בשעות 12:00–7:00
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

בעלי-חיים אחזקה – חוות
דעת לפיקוח העירוני

חוות דעת ביחס לבעלי-חיים; למשל,
האם הם מוחזקים ברישיון או בלא
רישיון

 3ימי עבודה

2

בעל-חיים משוטט (למעט
כלב/חתול)

איתור בעל-חיים משוטט (חיות
משק/חיות גדולות) ,וטיפול בו על-פי
חוק

 1יום עבודה

3

כלב משוטט

הפניה אל הווטרינר או אל הפיקוח
העירוני – בכפוף לשעות הפעילות של
העירייה – על-פי אופי הדיווח מן
השטח ועל-פי שיקול דעתו של
המוקדן; הווטרינר ו/או מפקח בעלי-
החיים הווטרינרי יעשו לאיתור הכלב,
ויטפל/ו בו כפי שמאפשר ומורה החוק

 2ימי עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
4

נשיכה/שריטה/תקיפה/מגע
בין תושב לבעל-חיים

על-פי החוק ,הטיפול הוא באחריות
לשכת הבריאות המחוזית במשרד
הבריאות; על הפונה לפנות לטיפול
בחדר מיון ,במד"א או בקופת חולים,
ולדווח ללשכת הבריאות המחוזית;
במקביל יעביר המוקדן את הפנייה הן
לווטרינר והן לידיעת מפקח בעלי-
החיים; הטיפול מסתיים רק משהתקבל
גיליון הנשיכה מלשכת הבריאות
המחוזית במשרדי המחלקה
הווטרינרית

 24שעות

5

מזון מקולקל מהחי

כשמדובר במוצרי בשר ,בעופות,
בדגים ובביצי מאכל ,על מנת לטפל
בפנייה יש להציג במחלקה הווטרינרית
את המזון או שאריות גולמיות ממנו,
וכן את חשבונית הקנייה של אותו מזון;
הווטרינר יבקר בעסק ,ויוודא הימצאות
אפשרית של מזון מקולקל נוסף ,אם
ישנו כזה; במידת הצורך ,תתבצע
השמדת מזון במקום; לעיתים הטיפול
כולל בדיקת מעבדה .בשום מקרה
העירייה איננה מהווה צד לסכסוך בין
המתלונן/הפונה לבין הבעלים של
העסק ,היה ומתפתח כזה

 4ימי עבודה

6

המלטה – גורי חתולים

איסוף/פינוי של גורי חתולים ,בני ימים
ספורים בלבד (שעדיין יונקים וטרם
פקחו את עיניהם) ,בכל מקום ברחבי
העיר ,בעקבות המלטה (את הֵ אֵ ם,
כלומר החתולה שהמליטה ,אין מפנים
מהמקום)

 48שעות

7

פגיעה בבעל-חיים – צער
בעלי חיים

8

זיהוי פגרים (כלבים בלבד)

טיפול ראשוני בבעל-חיים פצוע הנמצא
במצוקה ,שהיה נתון להתעללות
וכדומה; כלבים פצועים ללא בעלים
וחתולים פצועים יופנו על-פי שיקול
דעת של הווטרינר התורן למרפאה
שבהסדר עם עיריית חולון לצורך
טיפול ראשוני
סריקת פגר הכלב על מנת לבחון האם
הכלב משובב; היה והכלב משובב,
עדכון מערכת הכלבים הממוחשבת,
והודעה לבעלים במידת הצורך

 1יום
עבודה

168

 4שעות

אגף גנים ונוף
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
תכנון והקמה של גנים חדשים ושיקום גנים ותיקים על כל רכיביהם ,וכן אחזקת גינון ואחזקת
הדומם בגנים ציבוריים ובשטחי גינון במרחב הציבורי

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות:
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 5
שעות קבלת קהל :בתיאום מראש
טלפון מזכירות האגף03-5027422 :
טלפון אחזקת גנים03-5027421 :
פקס03-5017115 :
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

פיצוץ/נזילת מים

טיפול בכל פריצה/נזילה של מים במערכות
ההשקיה ,בכל שטחי הגינון הציבוריים ,וכן
בממטיר שבור/חסר ,בנזילות במד המים וכדומה

 2שעות עבודה

2

השקיה אינה
פועלת

טיפול בכל בעיית יובש בגן (צמחייה נבולה
וכדומה)

 2ימי עבודה

3

השקיית יתר

טיפול במקרה שצמחייה מושקית בכמויות מים
עודפות ומיותרות

 2שעות עבודה

4

עץ שבור/נפל

גיזום עץ עירוני (לא פרטי) ,שנשבר/נפל ,והכנתו
לפינוי

 6שעות עבודה

5

ספסל שבור

תיקון/החלפה של ספסל שניזוק ,נשבר או
חסרים בו חלקים

 3ימי עבודה

6

גזם – הוצאה

טיפול בגזם שנותר בגן לאחר עבודת הגנן
ומיועד לפינוי על-ידי אגף תברואה; סבב הפינוי
מתבצע אחת לשבוע

 3ימי עבודה

7

עץ חורג לשטח
פרטי

טיפול בכל עץ הנטוע בשטח עירוני ופולש
לתחום הפרטי

 15ימי עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
8

ריצוף לא תקין

כל בעיית ריצוף (ריצוף שבור ,מתנדנד וכו') בגן
או בסמוך לפסי ירק ,כולל גומות ריקות

 5ימי עבודה

9

גן ציבורי לא נקי

כל סוגי הניקיון בגן (טאטוא ,גירוף ,ניקוי צואת
כלב ,שטיפת שביל וכו')

 1יום עבודה

10

ארגז חול לא נקי

ניקוי ארגז חול מכל לכלוך שהוא

 1יום עבודה

11

מתקן משחק לא
תקין – חיסול
מיפגע

תיקון או הסרת המיפגע הבטיחותי בשטחי
הגינון

 24שעות עבודה

12

מתקן משחק לא
תקין – תיקון

החלפת/תיקון המתקן (לאחר הסרת המיפגע)

 2ימי עבודה

13

ארגז חול –
מחסור בחול

הוספת חול נקי לארגז החול

 4ימי עבודה

14

ארגז השקיה –
תיקון

כל תיקון בארגז של מערכת ההשקיה ,לרבות
העדר מכסה ,שבר וכו'

 10ימי עבודה

15

עץ – שורש בולט
טיפול

שורש של עץ שבולט ועלול להכשיל עוברי אורח
או גורם להרמת הריצוף – סיום טיפול

 15ימי עבודה

16

גיזום עץ – רחוב

גיזום עץ הנטוע בשטחי ריצוף לאורך רחוב או
מדרכה (גיזום עץ בגלל חוטי חשמל הוא
באחריות חברת חשמל); הגיזום יבוצע אך ורק
על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג העץ ,וכן
עקב הפרעה למעבר והפרעה בטיחותית

 15ימי עבודה

17

גיזום עץ – מוסד
חינוך

גיזום עץ הנטוע במוסד חינוכי; הגיזום יבוצע אך
ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג
העץ ,וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה
בטיחותית

 15ימי עבודה

18

גיזום עץ – גן
ציבורי

גיזום עץ הנטוע בגן ציבורי ,או בפסי ירק לאורך
הרחוב; הגיזום יבוצע אך ורק על-פי שיקולים
מקצועיים בהתאם לסוג העץ ,וכן עקב הפרעה
למעבר והפרעה בטיחותית

 15ימי עבודה

19

גיזום שיח – מוסד
חינוך

גיזום שיח הנטוע במוסד חינוכי; הגיזום יבוצע
אך ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג
העץ ,וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה
בטיחותית

 10ימי עבודה

20

גיזום שיח – גן
ציבורי

גיזום שיח הנטוע בגן ציבורי; הגיזום יבוצע אך
ורק על-פי שיקולים מקצועיים בהתאם לסוג
העץ ,וכן עקב הפרעה למעבר והפרעה
בטיחותית

 10ימי עבודה

21

צמחייה –
השלמות

כל בקשה לשתילת צמחייה ,כולל בקשות
לשתילים ואדמת חמרה בגני ילדים

 10ימי עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
22

מזרקה – תקלות

23

גדר/מעקה –
תיקון

כל בעיה הקשורה בפעילות המזרקה ,כגון:
לכלוך ,הצפה וכדומה
סיום טיפול של תיקון שברים ופגיעות בגדר או
במעקה

 24שעות עבודה

24

תיקון משטחי גומי

25

מתקני כושר לא
תקינים

החלפת קטעי משטחי גומי שנשרפו או ניזוקו
באופן אחר
תיקון מתקני כושר שניזוקו

26

נטיעת עץ

נטיעת עץ על-פי שיקול דעת מקצועי של אנשי
מחלקת גנים ונוף

 60ימי עבודה

27

ריהוט גן לא תקין

תיקון ריהוט גן :פרגולות ,סככות ,שולחנות
פיקניק ,אשפתונים ,סלי אשפה ומד משקל ,לא
כולל מתקני משחק ומתקני כושר

 14ימי עבודה

28

רעש בגנים

29

ברזייה לא תקינה

טיפול ברעש הנגרם על-ידי מפוח והשקיה,
באמצעות בירור במקום האירוע
טיפול במים עומדים בברזייה ,באי-יציאת מים
מהברזייה ועוד

 5שעות עבודה

 45ימי עבודה
 7ימי עבודה
 7ימי עבודה

 7ימי עבודה

30

מזיקים לצמחים

ריסוס מזיקים ,כגון :תהלוכן האורן ,מרבה
רגליים ארסי ועוד ,על-פי תוכנית עבודה שנתית

 5ימי עבודה

31

פינת החי – מענה

תשובה לגבי טיפול במיפגעים או אירועים בפינת
החי :המלטה ,חיות שיצאו מחוץ לגדר ,פגרים
ועוד

 3ימי עבודה

32

ריהוט – הזזה /
הוצאה  /תוספת –
מענה

שינוי מקום של ריהוט גן ,בקשה לתוספת של
ריהוט גן ,או הוצאתו במידת הצורך

 7ימי עבודה

33

מיפגעים בגן –
מענה

פריצה למחסנים ,שריפה ,אדנית לא במקומה
(בכביש למשל) ,בטון בתוך גומה ,עשבייה ,גינה
נעולה ,מתקנים שנעלמו ועוד – מקרים שאין
להם מענה במסגרת נושאים אחרים הכלולים
באמנת השירות של האגף

 5ימי עבודה

171

אגף מבני ציבור
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
אחזקת מבני ציבור אחראית על תחזוקה ,שיקום וחידוש מוסדות הציבור בעיר ,והפעלת
קבלנים לטיפול בתקלות ובליקויים ולביצוע מטלות בנייה שונות

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או ,106
או דרך אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות:
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536024 :
פקס03-5590139 :
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

ברזים – טיפול בנזילות

תיקון נזילות ותקלות בברזים מכל
הסוגים

 4ימי עבודה

2

ביוב – פתיחת סתימות

פתיחת סתימות בצנרת ביוב –
בבורות ,במתקנים ובמבנים

 4ימי עבודה

3

פיצוץ מים – טיפול זמני –
תיקון

תיקון זמני של תקלה או זרימה לא
תקינה בצנרת מים במבנים,
במתקנים ובחצרות

 2ימי עבודה

4

פיצוץ מים – סיום
טיפול/תיקון

סיום התיקון של תקלה או הטיפול
בזרימה לא תקינה בצנרת מים
במבנים ,במתקנים ובחצרות

 4ימי עבודה

5

אסלות/כיורים/משתנות

החלפה עקב תקלות או שברים או
סדקים באסלות/כיורים/משתנות וכלל
אביזרי הסניטציה ,כולל חיזוקם של
אביזרים מתנדנדים

 2ימי עבודה

6

ביוב – החלפת מכסה תא
עד קוטר 80

החלפת מכסה תא עד קוטר 80
בחצרות בלבד

 5ימי עבודה

7

גופי מאור – חיזוק

חיזוק או החלפה של גופי תאורה
רופפים או שבורים בתוך מבנה או
מחוצה לו

 2ימי עבודה

8

נורות/סטרטרים/צ'וקים –
החלפה

תיקון תקלות או החלפה של גופי
תאורה רופפים או שבורים בתוך
מבנה או מחוצה לו

 2ימי עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
9

מפסק/שקע – החלפה

התקנה/החלפה של מפסק או תקע
מקולקל

 3ימי עבודה

10

מפסק פחת/חצי אוטומט –
החלפה

החלפה או התקנה של מפסקי
בטיחות מכל סוג

 2ימי עבודה

11

קצר/נתק – תיקון

תיקון כל תקלה במערכת החשמל
של הפעמון ב"מתקן" או במבנה

 2ימי עבודה

12

חוטים גלויים

טיפול בכל מיפגע של חוטים
חשופים ,כגון :שקע שבור וכדומה

 1יום עבודה

13

אינסטלציית חשמל/לוחות

תיקון כל נזק ללוח החשמל ,כולל
כיסוי תעלות חשמל ויצירת תשתית
חשמל ושקעים

 2ימי עבודה

14

דלת עץ – תיקון

תיקון נזק בדלת עץ ,משקוף ,ידית,
ציר ,או כיוון צירים

 7ימי עבודה

15

דלת ברזל/פלדלת – תיקון

כל תיקון שנדרש בדלת ,כולל
"אוזניים" למנעול תלייה

 4ימי עבודה

16

דלת ברזל/פלדלת –
החלפה

החלפת דלת ברזל או פלדלת ,אם
נקבע לאחר אבחון הבעיה כי יש
צורך

 20ימי עבודה

17

דלת אלומיניום – תיקון

כל תיקון שנדרש לדלת אלומיניום

 4ימי עבודה

18

חלון – תיקון

כל תיקון שנדרש ,כולל סגר ומנעול

 2ימי עבודה

19

ריהוט – תיקונים

פירוק/הרכבה של רהיט או מתקן
קיים בלבד ,כגון :חיזוק ברגים
במתקנים ,הדבקת שטיח קיר ,פי-וי-
סי ,פרקט ,תיקון שולחן ,הרכבת
מאוורר

 10ימי עבודה

20

מנעול/צילינדר – התקנה

החלפת מנעול ,תיקון נזק לציר,
לידית או למשקוף

 5ימי עבודה

21

שער ,דלת – תיקון

תיקון של שער ,דלת ,חלון

 2ימי עבודה

22

סורגים – תיקון

תיקון סורגי חלון במבני ציבור

 4ימי עבודה

23

גדר מוטות/רשת במסגרת
– תיקון

תיקון גדר מוטות או מסגרת מברזל

 4ימי עבודה

24

מתקני חצר ממתכת –
פירוק/תיקון

תיקון או פירוק של כל מתקן חצר

 4ימי עבודה

25

מתקני חצר מפיברגלס –
פירוק/תיקון

תיקון או פירוק של כל מתקן
פיברגלס

 7ימי עבודה

26

ריצוף/בינוי – תיקון

תיקוני ריצוף ,פנלים ,חיפויי קרמיקה
או טיח בתוך המבנה או מחוצה לו

 3ימי עבודה

27

גדרות רשת – תיקון

תיקון גדר רשת במוסד ציבורי

 4ימי עבודה

28

הצפות מי גשמים

ניקוז המים כתוצאה מגשמים

 1יום עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
29

בדיקה לפני/אחרי עבודת
קבלן

בדיקה והערכת עבודה קודם תחילת
עבודת קבלן ובסיום העבודה

 3ימי עבודה

30

תיקוני צבע

ביצוע עבודות צביעה לחידוש צבע
דוהה/מתקלף

 4ימי עבודה

31

מיזוג אוויר – תקלות

טיפול בכל בעיית מיזוג אוויר קיימת

 2ימי עבודה

32

דוד חשמל – תקלות

תיקון של תקלות בדוודים ,ובמערכת
המים והחשמל

 3ימי עבודה

33

דוד שמש/חשמל – החלפה החלפת דוד חשמל ,אם נקבע לאחר
אבחון הבעיה כי יש צורך

 5ימי עבודה

34

מרזבים – פתיחת סתימות
וניקוי

פתיחה וניקוי של מרזבים ,כולל
בסככות של גני ילדים

 48שעות

35

זגגות

תיקוני שבר או סדק

 4ימי עבודה

36

אינטרקום ,אנטנות – תיקון תיקון של מערכת אינטרקום לגן,
תיקון אנטנות של טלוויזיות

 3ימי עבודה

37

גבס ואקוסטיקה – תיקונים תיקון של סדקים ,שברים בקירות
גבס ,וחלקים של תקרה אקוסטית או
השלמת חוסר

 2ימי עבודה

38

זרקורים – תיקון/שיפוץ

חיזוק או החלפה של זרקורים וגופי
תאורה באולמות ספורט ,ומחוץ
למבנה

 7ימי עבודה

39

מרזבים – תיקון

תיקון מרזבים במבני ציבור

 10ימי עבודה

40

מבנים מסוכנים – טיפול

בדיקת מבנה ציבורי הנחשד כמסוכן

 2ימי עבודה

41

חיווט לוחות בעקבות קצר

חיווט לוחות מחדש בעקבות קצר

 3ימי עבודה

42

חלון הדף/דלת מיקלט –
תיקון

תיקון חלון/דלת מיקלט

 10ימי עבודה

43

איטום נקודתי עקב חדירת
מי גשמים

ביצוע עבודות איטום בעקבות נזילות

 2ימי עבודה

44

מסגרות במתקני ספורט –
תיקון

תיקון בעקבות דו"ח בטיחות או
פניית המוסד או נציג מחלקת ספורט

 4ימי עבודה

45

לוחות כדורסל – תיקון או
צביעה

תיקון או צביעה בעקבות דו"ח
בטיחות או פניית המוסד או נציג
מחלקת ספורט

 7ימי עבודה

46

סולמות טיפוס – תיקוני
נגרות

תיקון בעקבות דו"ח בטיחות או
פניית המוסד או נציג מחלקת ספורט

 5ימי עבודה

47

פיזור חול והשלמה בבורות פיזור חול בעקבות דו"ח בטיחות או
פניית המוסד או נציג מחלקת ספורט
קפיצה

 1יום עבודה

48

זרקור לא תקין

זרקור (פרוז'קטור) על גגות בתי
ספר או על עמודי תאורה במגרשי
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 2ימי עבודה

מס' נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

ספורט או על גגות מבנים באולמות
ספורט
49

מתקני אטמור

מתקן לחימום מים המותקן ליד
כיורים ,בחדרי אחיות ובמעבדות

 3ימי עבודה

50

מזגנית – תקלה

מתג הפעלה למזגן המותקן בכניסה
לכל חדר לשם הפעלת המזגן
הכיתתי

 3ימי עבודה

51

תאורה פנימית

נורות ניאון ,נורות וגופי תאורה
פנימיים בתוך המבנה שאינם תקינים

 4ימי עבודה

52

ונטה – תקלה

תיקון מכשירי ונטה המותקנים
במקלטים ובמעבדות

 7ימי עבודה

תאגיד מים וביוב
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים ,לבעלי עסקים ,ליחידות העירייה ועובדיה

ייעוד:
מתן שירותים לערים חולון ,אזור ,בית דגן ואור יהודה; פיתוח ,שיקום ותחזוקה שוטפת של
מערכת המים והביוב בשגרה ובזמן חירום

פנייה ראשונית:
בנושא מיפגעי מים וביוב יש לפנות למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 106
לבירורי חשבון ותשלומים יש לפנות בטלפון,1-800-300-252 :
או באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד/http://www.mei-shikma.co.il :

דרכי התקשרות:
טלפון1-800-300-252 :
פקס072-2446293 :
דוא"לholon@mei-shikma.co.il :
כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,15חולון

קבלת קהל הצרכנים:
יום א' בשעות  ,18:30 – 08:00ימים ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:00–8:00יום ג' בשעות –15:00
18:30
כתובת :המלאכה פינת המשביר  ,1חולון (מתחם פרימיום סנטר)
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קבלת קבלנים ובונים:
ימים ב' ,ד' בשעות 12:30–8:30
כתובת :פרופ' שור  ,40חולון משרדי הנהלת התאגיד :פרופ' שור  ,40חולון
טלפון03-5411500 :
פקס072-2765656 :

מים
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

פיצוץ לפני מד ראשי

טיפול בתקלה או פיצוץ בצנרת מקו
המים ועד גבול הנכס

 24שעות עבודה

2

נזילה/תקלה
ממערכת מד ראשית

תיקון נזילות מים ,כגון :בין מגוף
(שיבר) לצינור ,בין מד מים לצינור
וכדומה

 2ימי עבודה

3

נזילה

טיפול בדליפת מים חלשה או איטית

 2ימי עבודה

ממדרכה/כביש/בריכה
4

פיצוץ מים
מדרכה/כביש

טיפול בפרץ מים חזק או מהיר

 6שעות עבודה

5

לחץ מים בניין

טיפול בזרם מים חלש; רמת
השירות מתייחסת לבדיקה בלבד

 1יום עבודה

6

ברז כיבוי אש

תיקון כל תקלה שאירעה בברז,
נזילה ,פיצוץ ,ברז עקום וכדומה

 1יום עבודה

7

מד שבור

תיקון/החלפה של מד דירתי או מד
ראשי

 2ימי עבודה

8

אין מים בבניין

טיפול בכל בעיה שבגללה אין
אספקת מים לבניין

 6שעות עבודה

9

לחץ מים בדירה

טיפול בזרם מים חלש; רמת
השירות מתייחסת לבדיקה בלבד

 2ימי עבודה

10

אין מים בדירה

טיפול בכל מצב שאין אספקת מים
לדירה

 8שעות עבודה

11

נזילה ממד דירתי

תיקון תקלה בצנרת שעד גבול
הנכס ,וכן בתקלה במד מים דירתי
בלבד

 1יום עבודה

12

מים מלוכלכים –
מזוהמים

טיפול בכל בעיה באיכות המים,
כגון :חול ,חלודה ,או טעם מר; דיגום
מים בקטריולוגי מתבצע במספר
אתרים

 1ימי עבודה

13

תיקון ריצוף אחרי
פיצוץ

טיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ

 2ימי עבודה
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מס' נושאי טיפול
14

מכסה במדרכה –
טיפול זמני

טיפול זמני במכסה במדרכה ,כגון:
מכסה מים או ביוב אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט עקב
עבודות מים

 8שעות עבודה

15

מכסה במדרכה –
סיום טיפול

סיום טיפול במכסה במדרכה ,כגון:
מכסה מים או ביוב אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט עקב
עבודות מים

 5ימי עבודה

16

שיקום בעקבות
פרויקט

עבודות תיקונים בתחום הפרויקטים

 5ימי עבודה

17

חוות דעת/תצהיר
(שירות פנימי)

כל חוות דעת אשר מפנות
המחלקות בעירייה או מינהלת
המסחר והתעשייה בהקשר לבדיקת
צנרת המים

 8שעות עבודה

ביוב
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

סתימה בחצר

תיקון כל הצפת ביוב בשטח החצר

 12שעות עבודה

2

סתימה בכביש

תיקון כל הצפת ביוב בשטח הכביש

 12שעות עבודה

3

סתימה במדרכה

תיקון כל הצפת ביוב בשטח המדרכה  12שעות עבודה

4

תיקון ריצוף אחרי
פיצוץ

טיפול בכל ריצוף שנפגע עקב פיצוץ

 2ימי עבודה

5

מכסה במדרכה –
הצבת מחסום

הצבת מחסום סביב מכסה מים או
ביוב אשר שקע ,נשבר ,נפל ,חסר או
בולט עקב עבודות ביוב

 6שעות עבודה

6

מכסה במדרכה –
סיום טיפול

סיום טיפול במכסה במדרכה ,כגון:
מכסה מים או ביוב אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט עקב
עבודות ביוב

 5ימי עבודה

7

מכסה מרעיש בכביש

טיפול במכסה מכסה מים או ביוב
אשר מרעיש בכביש עקב עבודות
ביוב

 7ימי עבודה

8

מכסה שבור בכביש
– הצבת מחסום

הצבת מחסום סביב מכסה מים או
ביוב אשר שקע ,נשבר ,נפל ,חסר או
בולט עקב עבודות ביוב

 6שעות עבודה

9

מכסה שבור בכביש
– סיום טיפול

סיום טיפול במכסה בכביש ,כגון:
מכסה מים או ביוב אשר שקע,
נשבר ,נפל ,חסר או בולט עקב
עבודות ביוב

 7ימי עבודה
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מס' נושאי טיפול
10

שיקום בעקבות
פרויקט

עבודות תיקונים בעקבות פרויקטים

 10ימי עבודה

11

שטיפה לאחר פריצת
ביוב

ניקיון האזור לאחר טיפול בפריצת
ביוב

 12שעות עבודה

12

שקיעת ריצוף –
הצבת מחסום

הצבת מחסום סביב ריצוף ששקע,
נשבר או בולט עקב תקלה במערכת
הביוב

 6שעות עבודה

13

שקיעת ריצוף סיום
טיפול

סיום טיפול בשקיעת ריצוף ,כגון:
ריצוף ששקע ,נשבר או בולט עקב
תקלה במערכת הביוב

 7ימי עבודה

14

ריח מביוב

איתור וטיפול במקור ריח הביוב

 1יום עבודה

15

שפכים תעשייתיים –
חוות דעת

חוות דעת וטיפול במטרדים שמקורם
בזיהום משפכים תעשייתיים ,כאשר
מקור הזרימה הוא בשטח ציבורי

 2ימי עבודה

16

חוות דעת/תצהיר
(שירות פנימי)

כל חוות דעת מקצועית שנדרש
תאגיד "מי שקמה" לתת בנושא ביוב

 24שעות עבודה
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אגף התנועה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
התוויית מדיניות התנועה והחנייה בעיר ,לצורך שיפור הבטיחות והזרמת התנועה בעיר; תכנון
מערך התחבורה העירוני; איסוף נתוני התנועה ותאונות הדרכים בעיר לצורכי ניהול ובקרה;
שיפור בטיחות הולכי הרגל והנוסעים; תכנון פתרונות חנייה; מתן מענה לצורכי חניית נכים,
תחבורה ציבורית ועוד

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 8
שעות קבלת קהל :יום ב' בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00
טלפון03-5027469 :
פקס03-6008973 :
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

פנסים מהבהבים
בצומת

תיקון פנסים מהבהבים בצומת

 12שעות

2

צומת חשוך/תאורה
בצומת אינה פועלת

תיקון פנסים חשוכים או כאלה שאינם פועלים
בצומת

 12שעות

3

רמזור – נורה כבויה

תיקון/החלפת נורה שאינה דולקת באחד הפנסים

 18שעות

4

רמזור – עמוד נפל

תיקון עמוד רמזור שנפגע או נפל

 12שעות

5

רמזור – פנס נפל

תיקון פנס רמזור שנפל

 12שעות

6

רמזור – עמוד עקום

תיקון עמוד רמזור עקום

 12שעות

7

רמזור – פנס שבור

תיקון פנס רמזור שנפגע ונשבר

 18שעות

8

רמזור– תקלה
בתיפקוד

תיקון תקלה ברמזור ,למשל רמזור תקוע בצבע
אחד ,רמזור שמופע הירוק בו קצר ,רמזור שמופע
האדום בו ארוך

 24שעות

9

בקשה לשינוי
רמזורים

בקשות לשינוי ,כגון :הארכת מופע האור הירוק
ברמזור

 10ימי עבודה

10

לחצן הולכי רגל

טיפול ותיקון לחצן הולכי רגל

 3ימי עבודה

11

התקן לכבדי ראייה

טיפול ותיקון בהתקן לכבדי ראייה (זמזם)

 3ימי עבודה
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רמת השירות

מס' נושאי טיפול
12

תמרור מהבהב
להולכי רגל במעבר
חצייה – תקלה

טיפול ותיקון תמרור מהבהב התלוי בקטע דרך
מעל מעבר חצייה

 36שעות

13

חנייה – בקשה

בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,שיחליט על-
פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה
לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת
לחודשיים-שלושה

 14ימי עבודה

14

חנייה – איסור רכב
כבד

בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,שיחליט על-
פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה
לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת
לחודשיים-שלושה

 14ימי עבודה

15

הסדר תנועה

16

פסי האטה

טיפול בבעיות תנועה ,כגון :עומס תנועה ,צמתים
וקטעי דרך מרובי תאונות ,בקשות למעבר חצייה,
בקשה למעטפה (ד'  )16בכניסה לחנייה ,הסדרי
מפרצי חנייה ,בעיות ראות בצומת ,הצבת
תמרורים וכו'; בדיקה בשטח על-ידי מהנדס
תנועה ,שיחליט על-פי שיקול דעת מקצועי אם
להעביר את הבקשה לאישור ועדת התנועה
המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה
בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,שיחליט על-
פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה
לבדיקת ההצדקה לפסי האטה

 20ימי עבודה

17

מעקה בטיחות

בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,שיחליט על-
פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה
לאישור ועדת התנועה המתכנסת אחת
לחודשיים-שלושה

 14ימי עבודה

18

תחבורה ציבורית

בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,משרד
התחבורה" ,אגד" ו"דן" ,שיחליטו על-פי שיקול
דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה לאישור
ועדת התנועה המתכנסת אחת לחודשיים-שלושה

 21ימי עבודה

19

עמוד מחסום

בדיקה בשטח על-ידי מהנדס תנועה ,שיחליט על-
פי שיקול דעת מקצועי אם להעביר את הבקשה
לביצוע

 14ימי עבודה
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מחלקת חזות העיר
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
שיפור ועיצוב פני העיר; טיפוח האסתטיקה במרחב הציבורי; יצירת זיקה לאיכות הסביבה
ולרווחת התושבים; טיפול במיגוון נושאים בתחומי חזות העיר והשילוט המסחרי/עסקי/עירוני

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון,
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx
ו/או דרך דף האינטרנט של המחלקה לחזות העיר:
http://www.holon.muni.il/Lists/List10/DispForm.aspx?ID=1049

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' :בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:00–16:00
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 4
טלפון03-5027275 :
פקס03-5027128 :
דוא"לpazits@holon.muni.il :
מס' נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

טיפול במיפגע הבטיחותי ותיקון השלט

 16שעות עבודה

1

שלט רחוב מואר –
חוטים גלויים

2

שלט רחוב המהווה פינוי העמוד/שלט
מכשול (מונח על
הרצפה)

 36שעות עבודה

3

שלט רחוב לא
מואר –
עקום/דהוי/שגוי

ביקורת בשטח והחלטה לגבי הטיפול
בשלט בהתאם לממצאים;
החלפה/תיקון לאחר פינוי יתבצעו על-פי
לוחות הזמנים שיתואמו עם הקבלן

 4ימי עבודה

4

שלט רחוב
חדש/חסר – לא
מואר

בדיקה בשטח והתקנה

 10ימי עבודה

5

שבר/מיפגע בלוח
מודעות עירוני

בדיקה בשטח לגבי מצב הלוח וביצוע
תיקון

 3ימי עבודה
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6

פירוט והארות

שבר בשלט הכוונה תיקון/החלפת השלט
למוסד/גוף עירוני

רמת השירות
 30ימי עבודה

7

תקלה בשלט
מואר/מכוון/עמודור

בדיקה בשטח או פינוי השלט עקב
עמוד עקום ,זכוכית מנופצת ,שבר ,פגם
או העדר תאורה ,וכן תיקון השלט או
החלפתו

 10ימי עבודה

8

תיקון/החלפת שלט תיקון או החלפה שלט/ים ו/או מתקני
פרסום שנפגעו באופן משמעותי (פנייה
– פניית המשך
זו תיפתח רק כפניית המשך לפניות
אחרות בנושא חזות העיר)

 14ימי עבודה

9

היתר לשלט –
בדיקה

בדיקת קיום היתר לשלט; היה ולא קיים
היתר – העברה לפיקוח העירוני לשם
אכיפה

 3ימי עבודה

10

העברת מענה כתוב לפונה לאחר
בקשה להתקנת
בדיקת יכולת מימוש (פיסית ותקציבית)
שלט חדש:
מכוון/עמודור (שלט – במישרין או באמצעות המחלקה
מואר)/מתקן מפה לפניות הציבור

 7ימי עבודה

11

אם אושרה התקנת מכוון/עמודור (שלט
מואר) חדש ,הזכיין/קבלן נדרש לקבל
היתרים מהגופים הרלבנטיים (חברת
החשמל" ,הוט"" ,בזק" ,משטרת
ישראל ,מחלקת דרכים ,מחלקת
תקציבים ,קרן השיפורים ,ועדת
התנועה העירונית); לאחר קבלת כל
האישורים/ההיתרים ,הקבלן יתקין את
השילוט על-פי הוראות המפורטות
בהסכם ההתקשרות ובהנחיות מחלקת
חזות העיר

 90ימי עבודה

אם אושרה התקנת מתקן מפה חדש,
זכיין/קבלן נדרש לקבל היתרים
מהגופים הרלבנטיים (חברת החשמל,
"הוט"" ,בזק" ,משטרת ישראל ,מחלקת
דרכים ,מחלקת תקציבים ,קרן
השיפורים ,ועדת התנועה העירונית);
לאחר קבלת כל האישורים/ההיתרים,
הקבלן יתקין את השילוט על-פי הוראות
המפורטות בהסכם

 90ימי עבודה

ההתקשרות ובהנחיות מחלקת חזות
העיר
12

שילוט בבתי עסק:
ביצוע ביקורות
בשטח ,כולל
תאימות לרשומות,

אם השילוט בבית העסק/אתר הבנייה
נותר ללא שינוי :המפקח מצלם את
השלט ,ומעדכן את הפרטים בדו"ח
ובמערכת הרישום העירונית

182

 5יום עבודה

מס' נושאי טיפול
על-פי תוכנית
עבודה שנתית ,או
בעקבות
בקשות/פניות של
בעלי עסקים (שלט
חדש ,שלט מוחלף
וכדומה)

פירוט והארות

רמת השירות

אם אגרת השילוט לא שולמה ,המפקח
מוסר דרישה לתשלום האגרה לבעל
העסק ,רושם דרישה להסרת השילוט,
מעדכן פרטים בדו"ח ,מחתים את בעל
העסק ,ומעדכן את הפרטים במערכת
הרישום העירונית

 5ימי עבודה

אם השילוט בבית העסק/אתר הבנייה
הוסר ,המפקח מבטל את חיוב השלט,
ומעדכן פרטים בדו"ח ההליכה
(אסמכתא) ובמערכת הרישום העירונית

 5יום עבודה

אם השילוט החדש הוצב/הותקן
בהתאם לקריטריונים ,המפקח מודד
את השלט ,מצלמו ,מחתים את בעל
העסק ,מסמן רישיון ו/או אגרה ,ומעדכן
פרטים בדו"ח ובמערכת הרישום
העירונית; אם לאחר הכנסת השלט
למערכת הגבייה העירונית לא התקבל
תשלום ,יישלח לבעל העסק שובר
אגרה לתשלום תוך  30ימים קלנדריים;
אם לא שילם לאחר פרק הזמן המוקצב,
ייפתח הליך אכיפה (סעיף /)20הליך
משפטי

 5ימי עבודה

אם שילוט חדש אינו עומד בקריטריונים 5 ,ימי עבודה
המפקח ממלא בשטח טופס דרישה
להסרת השילוט ,מחתים את בעל
העסק ,ומעדכן פרטים בדו"ח הביקורת;
על בעל השילוט להסיר את השלט תוך
 7ימי עבודה; אם לא הסיר את השילוט
בפרק הזמן הקצוב ,ייפתח הליך
אכיפה/הליך משפטי
13

אכיפה – הסרת
מיפגעי שילוט:
שלטים נטושים
ושלטים שאינם
עומדים
בקריטריונים על-פי
חוק העזר העירוני
לשילוט

הכנת הרשומות ,ובכלל זה שליחת
מכתבים ו/או מסירת דרישות הסרה
לידי בעל העסק ,ותיאום עם המשטרה,
הפיקוח העירוני והקבלן לשם הסרת
השילוט

 45ימי עבודה

14

חיוב בגין הסרת
שלט

רישום הוצאות בגין הסרת שילוט
במערכת הרישום העירונית

 2ימי עבודה

15

הוספת שלט
הכוונה לאתרים,
יחידות ,מבנים
ומוסדות עירוניים

יציאה לשטח לבדיקת הצורך בשלט
ואפשרויות ההצבה

 14ימי עבודה

אם אושרה הוספת השלט ,יועברו
נתונים למתכנן ,וייבחר ספק/יצרן על-פי

 90ימי עבודה
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רמת השירות

נוהלי הרכש של העירייה; בסיום
התהליך יותקן השילוט
16

התקנת שילוט
בגמר עבודות
תשתית (החזרת
מצב לקדמותו
טרום העבודות)

17

הפקת חיובי אגרות משלוח לעסקים פעילים ולחברות
בהסדר
שנתיות לתשלום

18

לאחר עדכון אגף התשתיות לגבי סיום
העבודות תבוצע ביקורת בשטח באשר
להצבה המחודשת של מתקני שילוט
עירוניים/מתקני פרסום חוצות (שפורקו
בתקופת עבודות הפיתוח)

 12ימי עבודה

עד סוף חודש פברואר
– מדי שנה

לחברות בזיכיון/זכיינים :דמי זיכיון –
הפצת דרישה (בלוויית פירוט המתקנים
והתעריפים) לתשלום דמי זיכיון
שנתיים ,בהתאם לכמות המתקנים
וסיווגם

עד סוף חודש ינואר –
מדי שנה

אגרות שילוט – הפצת דרישה (בלוויית
פירוט המתקנים והתעריפים) ,לתשלום
אגרות שילוט שנתיות ,בהתאם לכמות
המתקנים וסיווגם

עד סוף חודש ינואר –
מדי שנה

19

הפקת התראות
בגין חובות של
אגרות שילוט ,לפני
נקיטת הליכים
משפטיים

20

ביצוע הליך משפטי תהליך הכנת הרשומות והתיעוד,
מהמועד האחרון לתשלום או ביצוע
– לעסקים לא
האכיפה ועד להעברת הדרישה להליך
פעילים שקיימת
משפטי באמצעות משרד עורכי הדין
יתרת חוב שלהם
המטפל
לעירייה

 30ימים קלנדריים

21

קבלת רישיון לשלט ניפוק רישיון לאחר קבלת כל המסמכים
על-פי הדרישות המפורטת בחוק העזר,
ללא צורך בוועדה המקצועית לשילוט,
בתנאי שהשלט אינו טעון היתר בנייה

 7ימי עבודה

22

שינוי/תיקון שמות
רחוב – לאחר
קבלת סיכום

הטיפול זהה למתואר בסעיפים  17ו 18-עד סוף יולי – מדי שנה
בנוסף ,ההתראות תישלחנה לבעלי
עסקים תוך ציון יתרות החוב

כשיש צורך באישור הוועדה המקצועית
לשילוט – ניפוק רישיון לאחר המצאת
כל המסמכים ,כולל תמונה של השלט;
במקרים של שילוט אשר אינו עומד
בקריטריונים המופיעים בחוק העזר
לשילוט ,נדרשת החלטת הוועדה
העירונית לשילוט

 30ימים קלנדריים

שלט מואר – מקבלת אישור מוועדת
השמות ועד השלמת עדכון שם הרחוב
בשלט

 14ימי עבודה
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רמת השירות

מוועדת השמות
העירונית
שלט לא מואר – מקבלת אישור מוועדת  14ימי עבודה
השמות ועד השלמת עדכון שם הרחוב
בשלט
23

אישור בקשה
לארגון אתר בנייה
(בקשה ייעודית
לשילוט באתר
הבנייה)

משך הזמן ממועד הגשת בקשה לארגון
אתר ועד אישור הבקשה (התהליך כולל
הזמנת התיק מארכיון העירייה ובדיקתו
במערכת המידע העירונית)

 7ימי עבודה

24

בדיקת שלט
כתובת ומספר על
בניין חדש

בדיקת התקנת שלטי כתובת ומספר
בית על-ידי הקבלן/דיירי הבניין,
במסגרת סבב החתימות על טפסי  4ו-
5

 5ימי עבודה

25

אישור בדבר גמר
תשלום/אי-קיום
חובות

משך הזמן ממועד הגשת בקשה לגמר
חובות ועד שחרור הטופס

 4ימי עבודה

26

אחוז גבייה שנתי – מסך כל פוטנציאל הגבייה
אגרות שילוט/דמי
אגרת שילוט שנתית – אחוז הגדלת
זיכיון
הכנסות מאגרות שילוט ביחס לשנה
קודמת

חברות בהסדר – אחוז הגבייה מחברות 90%
הסדר
1%

אגרת שילוט שנתית – אחוז הגבייה של 90%
אגרת שילוט שנתית מתוך החיוב
אגרת שילוט שנתית – אחוז הגבייה של 80%
אגרת שילוט שנתית מתוך סך כל
פוטנציאל הגבייה
תביעות משפטיות – אחוז סגירת תיקי
תביעות ביחס לסך כל התיקים אצל
עורך הדין

30%

זיכיונות – אחוז גבייה של זיכיונות
מתוך סך כל פוטנציאל הגבייה מסקטור
זה

95%

185

מחלקת מקרקעין
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
טיפול בקרקעות עירוניות ובנכסים (קרקעות ומבנים) שבבעלות עיריית חולון ,מדידות והסדר
מקרקעין

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
שעות קבלת קהל במחלקה:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00
שעות קבלת קהל של המודד:
ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
אפשר למסור מפות לביקורת המודד בכל שעות הפעילות של העירייה; יש להשאירן במשרד
המחלקה
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 3
טלפון של המודד03-5027285 :
דוא"לhananial@Holon.muni.il :
טלפון של המחלקה03-5027474 :
דוא"לsaritl@holon.muni.il :

אמנת שירות חיצונית
פירוט והערות

רמת השירות

מס' נושאי הטיפול
1

מדידה – בדיקת
מפה

בדיקת מפות ,התייחסות/אישור נכונות

 7ימי עבודה

2

רישום וביטול
הערות אזהרה

מתן מידע לציבור בנוגע לרישום הערות
אזהרה לפי תקנה  29ולביטולן

 2ימי עבודה

3

הפקעות שטחים

מתן מידע לציבור בנוגע להפקעות שטחים

 4ימי עבודה

4

הליכי הקצאות
קרקע

מתן הסבר למעוניינים בהליכי הקצאת
מקרקעין

 4ימי עבודה

5

מענה ללקוחות

מענה לקבלנים ולציבור בכל עניין הקשור
במקרקעין – באמצעות הדואר האלקטרוני
והטלפון

 4ימי עבודה

אמנת שירות פנימית
מס'
1

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

בדיקת מפות ומתן התייחסות/אישור נכונות

 7ימי עבודה

186

מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

2

מדידה – בדיקת
מפה

מתן חוות דעת מקצועית (התאמה להיתר
בנייה ,בנייה בלתי-חוקית ועוד)

 7ימי עבודה

הכנת דו"ח מקצועי ,כולל מדידה ,לצורך הגשת
תביעה ,ולצורך טפסי  4ו5-

 14ימי עבודה

4

מדידה – הגשת
חומר למזמין
לקראת ישיבת
הוועדה למסירת
עבודות

הכנת החומר והגשתו למזמין לקראת הדיון
בוועדה למסירת עבודות (מתאריך ההצעה
הזוכה)

 10ימי עבודה

5

מדידה –
המצאת מפה

המצאת מפת מדידה – מסירת המפה
המאושרת על-ידי מודד מוסמך (מרגע הוצאת
הזמנת עבודה מאושרת)

 60ימי עבודה

6

מדידה – כריית
חול

בשעות העבודה
המצאת מפת מדידה והגעה לשטח בעקבות
– שעתיים;
בקשה של הפיקוח העירוני במקרה של כריית
חול; אם המודד אינו יכול להגיע לשטח ,תישלח אחרי שעות
העבודה – 4
אליו ניידת פיקוח עירוני שתביא אותו לשטח
שעות
ותחזירו למשרד; אם המודד אינו נמצא ,יוזמן
מודד חיצוני באמצעות מחלקת מקרקעין

7

נכסים – מכירת
נכסים עירוניים

3

קיום ישיבות של ועדת מכרזים (פתיחה
ובחירה) ,בנוכחות סגן הגזבר ונציגי מחלקת
מקרקעין

 14ימי עבודה

8

קבלת החלטות ועדת מכרזים ,הודעה על
זכייה ,ושליחת חוזה לזוכה

 14ימי עבודה

9

חתימה על חוזה ותשלום ראשון (אם קיימים
תשלומים נוספים – על-פי החוזה)

 14ימי עבודה

10

החתמת גורמי עירייה (היועץ המשפטי ,ראש
העירייה והגזבר) לאחר תשלום ראשון;
העברת עותקי ההסכם לזוכה וליועץ המשפטי

 14ימי עבודה

ביצוע עדכון לגבי כל שינוי שמתרחש בנכס
עירוני (פרוטוקולים ,היתרים ,תב"ע ועוד)

 14ימי עבודה

ביקורת בארכיב הוועדות השונות לצורך מעקב
אחר החלטות ועדות הרשות בנוגע לנכסי
הרשות

אחת ל6-
חודשים

הכנת הודעה לפרסום ומשלוח למשרד
המשפטים – בעקבות קבלת הוראה להפקעה
ממחלקת נכסים/היועץ המשפטי

 7ימי עבודה

14

מעקב אחר פרסום בילקוט הפרסומים

 60יום

15

משלוח הודעות לבעלי הקרקע והצבת שלטים
בשטח (ממועד הפרסום בילקוט הפרסומים)

 30יום

16

הכנת שמאות (ממועד הפרסום בילקוט
הפרסומים)

 60יום

11

נכסים – מעקב
נכסי הרשות

12

13

הפקעות –
קרקע פרטית

187

פירוט והארות

רמת השירות

מס'

נושאי טיפול

בדיקת בעלות על הקרקע בהתאם למסמכים
נלווים

 7ימי עבודה

טיפול בפיצויי הפקעה ,כולל החתמת בעל
הקרקע על כתב התחייבות; קבלת אישור
מבעל הקרקע על תשלום מיסים

תוך  30יום –
תשלום 50%

רישום ע"ש העירייה באמצעות פרסום על-פי
סעיף  19בילקוט הפרסומים

 60יום

כינוס פורום הפקעות ,הכולל את מהנדסת
העיר ,מנהלת מחלקת מקרקעין ,מנהל יחידת
הנכסים והיועץ המשפטי לצורך קבלת החלטות
לגבי נכסים שטרם הופקעו; במקרים חריגים,
על-פי שיקול דעתה של מהנדסת העיר ,עוברת
ההחלטה לראש העיר או למנכ"ל העירייה

אחת לחודש
וחצי או בעת
הצורך

בדיקת התוכנית לפיה מפקיעים והכנת הודעת
הפקעה :איתור שם התב"ע על-פי מפקיעים,
בדיקת ייעוד החלקה המיועדת להפקעה על-פי
תב"ע אחרונה שבתוקף ,עיון מחודש בתשריט
מאושר של תב"ע שבתוקף ,בדיקת תקנון
התוכנית שלפיה מפקיעים ,איתור ילקוט
הפרסומים ,בדיקת פרטי בעלי הזכות
הרשומים בלשכת רשם המקרקעין ,סיור
בגוש/חלקה ,והכנת הודעת הפקעה

 30ימי עבודה

22

אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה

 7ימי עבודה

23

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים

 7ימי עבודה

24

מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט
הפרסומים; בדרך כלל ,משרד המשפטים
מפרסם ההודעה כחודשיים לאחר שהתקבלה

מעקב שוטף

25

לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים ,שליחת
הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם
המקרקעין ,בצירוף העתק הפרסום מילקוט
הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם
המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת
הרשות המקומית

 30ימי עבודה

פורום הפקעות יחליט ,על-פי שיקולים
מקצועיים ,אם להמשיך בתהליך של חזקה
בפועל; אם כן ,מחלקת מקרקעין תכין הודעת
הפקעה

 30ימי עבודה

אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה

 7ימי עבודה

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים

 7ימי עבודה

מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט
הפרסומים; בדרך כלל ,משרד המשפטים

מעקב שוטף

17
18

הפקעות –
קרקע פרטית

19
20

21

26

27
28
29

הפקעות –
קרקע מדינה
(צורך/כוונה)
על-פי סעיפים 5
ו 7-לפקודת
הקרקעות
(רכישה לצורכי
ציבור)1947 ,

הפקעות –
קרקע מדינה
(חזקה בפועל)
על-פי סעיף 19
לפקודת
הקרקעות
(רכישה לצורכי
ציבור)1947 ,
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מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

מפרסם את ההודעה כחודשיים לאחר
שהתקבלה
30

לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים ,שליחת
הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם
המקרקעין בצירוף העתק הפרסום מילקוט
הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם
המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת
הרשות המקומית

 30ימי עבודה

31

ביטול דמי החכירה בגין הנכס למינהל מקרקעי
ישראל

 7ימי עבודה

קבלת דו"חות מהפיקוח על הבנייה/ייחוד
ברישום בית משותף :אימות נכונות נתונים
גוש/חלקה; בדיקת תת-חלקה בטאבו והתאמת
הנתונים; הכנת הודעה לרשם; החתמת יושב
ראש הוועדה על ההודעה לרשם

הערה דחופה –
 7ימי עבודה;
הערה מצטברת
–  28ימי עבודה

33

פנייה לטאבו ורישום הערות – לאחר קבלת
שיק מהעירייה (גזברות) לצורך רישום הערות

 2ימי עבודה

34

משלוח הודעות לבעלי הקרקע והעתקים
לגורמים בעירייה

 2ימי עבודה

מענה לכלל המנהלים ,בכל עניין ודבר הקשור
במקרקעין ,באמצעות הדואר האלקטרוני,
הטלפון ,ופנים-אל-פנים; ליווי המחלקה
המשפטית והגזברות לטיפול בתביעות פירוק
שיתוף

 2ימי עבודה

32

35

רישום/ביטול
הערות אזהרה
על אי-התאמה
בטאבו

מענה לעובדי
עירייה
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מחלקת הפיקוח על הבנייה
אמנת שירות חיצונית

ייעוד:
מתן שירות לתושבים ,לבעלי עסקים ,ליזמים ולקבלנים בכל הקשור לבנייה ולאכיפת חוקי
הבנייה

דרכי התקשרות:
טלפון03-5027458 :
פקס03-6516566 :
דוא"לyaffa@holon.muni.il :
כתובת אתר האינטרנט:
http://www.holon.muni.il/handasa/Pages/Supervision.aspx

שעות קבלת קהל:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,10:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00 ,10:00–8:00
כתובת :עיריית חולון ,וייצמן  ,58חולון ,קומה 7

בנייה בהיתר
מס'

נושא

פירוט

רמת שירות

1

בדיקת התאמה
למציאות

לאחר קבלת הבקשה מהממ"ש (מרכז שירות
ומידע) המפקח בודק את התוכנית (בדיקה
במשרד) ,ומוודא שכל הפרטים והנתונים
המחויבים על-פי החוק מופיעים בה; מצא
המפקח ליקוי קל ,יזמין את המתכנן לתיקון
במקום; מצא המפקח ליקוי קשה ,יעביר את
הבקשה בחזרה לממ"ש; אושרה הבקשה על-
ידי המפקח ,ייצא המפקח לבדיקה פיסית של
התוכנית בשטח ,לשם בדיקת התאמתה
למצב הקיים בפועל

 7ימי עבודה

2

ביצוע ביקורת
לבנייה בהיתר

המפקח מסייר בשטח לשם בדיקה לפני
תחילת ביצוע העבודה; בהתאם להיתר,
המפקח יהיה בשטח בעת גידור ו/או יציקת
יסודות

ביקור אחת ל60-
יום ,ובהתאם
להודעה של
הקבלן על גידור
ו/או ביצוע
עבודות באתר

פיקוח שוטף באמצעות ביקורת פיסית בשטח
בכל בנייה בהיתר על-פי נהלי העבודה עד
לקבלת טופס 4

על-פי שיקול

3

190

דעת המפקח

מס'

נושא

פירוט

רמת שירות

4

בדיקת מפת
עמודים

קבלת מפת עמודים מהמודד העירוני לצורך
בדיקת התאמה להיתר; המפקח מבצע בדיקה
(משרדית); בעת הצורך ועל-פי שיקולים
מקצועיים ,יסייר בשטח

 7ימי עבודה

5

בדיקות לצורך
מתן טופס 4
(איכלוס)

לאחר קבלת אישורי בדיקות חיצוניות
רלבנטיות מהקבלן/יזם:
הוצאת הזמנה לפיקוד העורף לביצוע סיור
בשטח

 1יום עבודה

6
7

סיור במבנה (המפקח יחד עם פיקוד העורף)
לשם אישור המבנה (מיום ההזמנה ועד
הסיור)

 17ימי עבודה

8

אישרו פיקוד העורף והמפקח את המבנה,
יודיע המפקח לממ"ש על הוצאת האישור

 3ימי עבודה

9

לא אישרו פיקוד העורף והמפקח את המבנה,
יפעל המפקח על-פי ההנחיות שייתן פיקוד
העורף לגבי ההמשך

על הקבלן מוטל
לבצע את
השינויים על-פי
הוראת פיקוד
העורף

לאחר קבלת בקשה מהממ"ש ,בדיקה המבנה
על-ידי המפקח; המפקח יודיע לממ"ש אם
אישר או לא אישר את המבנה

 30ימי עבודה

10

בדיקות לצורך
טופס ( 5גמר)

טיפול בתלונות תושבים
רמת השירות

מס'

נושא

פירוט

1

קבלת
התלונה

קבלת תלונת התושב על-ידי המזכירה באמצעות
המוקד העירוני ,פנייה טלפונית ,ישירות במשרדי
המחלקה או באמצעות פניות/תלונות הציבור;
המזכירה מעבירה את הפנייה למפקח או למנהל
המחלקה ושולחת מכתב לפונה (אם יש כתובת ,ואם
הפנייה אינה אלמונית) המאשר את קבלת הפנייה

2

בדיקה
ראשונית

המפקח בודק את הפנייה במשרדו ו/או בשטח

 4ימי עבודה

הכנת דו"ח ראשוני במשרד

 6ימי עבודה
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נושא

פירוט

רמת השירות

3

המשך
טיפול
בפנייה
וסגירה

המפקח ומנהל המחלקה דנים בהמשך הטיפול בפנייה
על-פי ממצאי המפקח מהבדיקה הראשונית; אם נמצא
בבדיקות כי המפקח לא איתר עבירת בנייה או איתר
עבירה הנחשבת לזוטות ,או איתר את העבירה ויודע
שהבעיה כבר בטיפול ,מנהל המחלקה יסגור את התיק
וישלח מכתב למתלונן המסביר את הסיבות לסגירת
פנייתו (אם יש כתובת ,ואם הפנייה אינה אלמונית) ,וכן
יפנה לגורם שיכול לטפל בפנייה ,למשל המפקחת על
הבתים המשותפים; היה ובבדיקות נמצאו עבירות
מהותיות ,תהליך הבדיקה יכול להיות ממושך ,והוא
יהיה שונה בכל פנייה ופנייה; לאחר מעקב של המפקח
יועברו כל הממצאים למנהל המחלקה ,שיחליט אם
לסגור את הפנייה או להעביר את החומר לתביעה;
במקרים חריגים ,על-פי שיקול דעת מקצועי של
המפקח ,המפקח ימשיך במעקב באופן עצמאי (ויידע
על כך את מנהל המחלקה) ,ולאחר איסוף כל
הממצאים ידון בפנייה עם מנהל המחלקה לגבי המשך
הטיפול בה

כל מקרה
נבחן ונבדק
לגופו על-ידי
המפקח,
ובהתאם לכך
ייקבעו לוחות
הזמנים

טיפול בעבירות בנייה
מס' נושא
1

2

רמת השירות

פירוט

איתור עבירת איתור עבירה מתבצע בשלושה אופנים :ביקורת
שגרתית בבנייה בהיתר ,סיור של המפקח ,תלונת
בנייה
תושב; לאור ממצאי האיתור ,המפקח שולח מכתב
התראה או מזמן לחקירה ,ובמידת הצורך מקיים
דיון עם מנהל המחלקה

גביית עדות
בגין חריגת
בנייה

המפקחים אחראים לזימון העבריין ועדים נוספים
על מנת לבצע חקירה לגבי עבירת בנייה; על
הפקח מוטל לוודא שכלל הזימונים יתבצעו כראוי
ובזמן הנדרש; הזימונים נשלחים בדואר רשום
ובדואר רגיל על-ידי המזכירות; על המפקח לוודא
מול תוכנת הדואר כי התושב קיבל את דבר
הדואר; היה והתושב אינו מתגורר בכתובת
הידועה ,יש לבדוק את כתובתו מול משרד הפנים
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על-פי רמות
השירות
בפרקים לגבי
בנייה בהיתר
וטיפול
בתלונות
תושבים
 45ימי עבודה;
כאשר זימון
הוא ל 25-ימי
עבודה ,יש
לאפשר  20יום
נוספים לדחיות
ועיכובים
מאושרים

אמצעי אכיפה
מס'

נושא

פירוט

רמת השירות

1

ניתוק
תשתיות

דו"ח הממצאים מועבר למזכירת המחלקה,
המכינה הוראה לניתוק מים וחשמל ,וכן מכתב
התראה לעבריין על ניתוק חשמל ומים ,ומחתימה
את מנהל המחלקה

 10ימי עבודה

2

הכנת
החומר
להליך
שיפוטי

בתום החקירה ,המפקח מכין תיק המכיל את כל
הראיות והעדויות ,וכן דו"ח ורוד ,ומגיש למנהל
המחלקה אשר מאשר הגשת תביעה או שולח את
התיק להשלמות .לאחר אישור מנהל המחלקה
לגבי הגשת לתביעה ,מזכירת המחלקה מכינה
עותקים של התיק ,מוציאה נתונים מהגזברות
ומהטאבו ,ומעבירה את התיק לתביעה

 45ימי עבודה

3

הריסה
מינהלית

המפקח מעביר עותק של כל התיק למנהל
המחלקה ,שמאשר או אינו מאשר הריסה מינהלית

 2ימי עבודה

4

המפקח האחראי על ההריסות מוודא שניתן לבצע
את ההריסה על-פי הקריטריונים שבחוק ,מכין את
החומר ,ומחתים את מהנדסת העיר ,היועץ
המשפטי וראש העירייה

 4ימי עבודה

5

המפקח מוסר במסירה אישית את החומר לעבריין;
היה ולא מתאפשר למסור באופן אישי ,המפקח
מדביק את המסמכים בסמוך למקום העבירה
ומצלם זאת כעדות לביצוע מסירה אישית

 7ימי עבודה

6

המפקח האחראי על ההריסות מתאם מול הפיקוח
העירוני ,קבלן הריסות ומשטרת ישראל את מועד
ההריסה; התיאום כולל סיור בשטח עם קבלן
ההריסות; מועד ההריסה נקבע על-ידי משטרת
ישראל

כפוף ללוחות
הזמנים של
המשטרה
והפיקוח

אי-ציות
רמת שירות

מס'

נושא

פירוט

1

מעקב אחר
ציות/אי-ציות

לאחר מתן גזר הדין ,התיק חוזר למחלקה,
מתועד במערכת הממוחשבת ,ונכנס להמתנה
עד המועד שנקבע לציות לגזר הדין; בהגיע
מועד הציות יוציא רכז אי-הציותים את התיק,
ויעבירו להמשך טיפול למפקח הרלבנטי
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מס'

נושא

2

פירוט

רמת שירות

המפקח האחראי מבצע בדיקה מקדימה אם
בעל הנכס עדיין מתגורר בו ,אם הוא עדיין
רשום כבעלים וכיוצא באלו; במקביל הוא מבצע
בדיקה בנכס לשם בחינת החריגה ,אם כבר
נהרסה ,או שהוצא עבורה היתר; אם העבירה
עדיין נמשכת וניתן לפעול נגדה ,יחל הליך
שיפוטי ,הכולל זימון לחקירה; היה והוצא היתר
ו/או החריגה נהרסה ו/או בעל הנכס שנגדו ניתן
גזר הדין אינו הבעלים הנוכחי ו/או נפטר –
ייסגר התיק; היה והעבירה עדיין נמשכת וניתן
לפעול נגדה באמצעים משפטיים ,או שעבירת
הבנייה גדלה בצורה משמעותית ,יחל הליך
שיפוטי פלילי חדש נגד הבעלים החדש

 21ימי עבודה

הוצאת רישיון עסק
מס'

נושא

פירוט

פירוט

רמת
שירות

1

בקשה
להוצאת
רישיון עסק
או טרום-
בקשה

הפנייה מגיעה בשני
אופנים :הפונה עצמו מגיע
למשרדי הפיקוח; מגיע
טופס בקשה ממחלקת
השומה (גזברות)

עדכון מערכת המידע על-ידי
מזכירת המחלקה :טפסי
הבקשה מגיעים למשרדי
הפיקוח ממחלקת רישוי
עסקים; מזכירת המחלקה
מעבירה למפקח הרלבנטי

 1יום
עבודה

2

בדיקת
המפקח:
ממצאים
ברורים

כשיש היתר בנייה –
המפקח בודק את הפנייה
במשרדו ובשטח ,ומכין
דו"ח עם ממצאים הקובע
אם יש או אין עבירות
בנייה; אם ישנן עבירות
בנייה ,יציין מה הן ויעביר
את דו"ח הממצאים
לגזברות; גילה המפקח
עבירות שאין לגביהן
התיישנות ,תטופל העבירה
בהתאם לטיפול בעבירות
בנייה.

המפקח בודק את הבקשה
במשרדו ובשטח ,מכין דו"ח
ובו הממצאים ,ומעבירו
למחלקת רישוי עסקים; מצא
המפקח עבירה בנייה מהותית
בעסק ,העבירה תטופל
בהתאם לטיפול בעבירות
בנייה

 14ימי
עבודה

כשאין היתר בנייה – אם
המפקח אינו מוצא את
היתר הבנייה ,יאסוף את
כל החומר הקיים ביחס
למבנה ,ויעבירו ליועץ
המשפטי על מנת שזה
יחליט אם היה או לא היה
היתר ,ולגבי מה ניתן
ההיתר
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מס'

נושא

3

בדיקת
המפקח:
ממצאים
שאינם
ברורים

פירוט

פירוט

רמת
שירות

בעסקים שלגביהם החלטת
המפקח אינה חד-משמעית,
המפקח ידון עם מנהל
המחלקה על הממצאים;
לעיתים יוזמן בעל העסק
למשרדי הפיקוח על מנת
לפתוח בהליך שיסדיר את
העסק מבחינת בנייה;
במקרים כאלה יוכל מנהל
המחלקה להעביר למחלקת
רישוי עסקים המלצה למתן
רישיון עסק זמני

 30ימי
עבודה

ביצוע בדיקות ויזואליות טרם העברת בעלות בגזברות
רמת שירות

מס'

נושא

פירוט

1

קבלת
הפנייה

הפנייה מגיעה בשני אופנים :הפונה עצמו מגיע
למשרדי הפיקוח; מגיע טופס בקשה ממחלקת
השומה (גזברות)

2

בדיקת
המפקח
והכנת
דו"ח

כשיש היתר בנייה – המפקח בודק את הפנייה
במשרדו ובשטח ,ומכין דו"ח עם ממצאים הקובע אם
יש או אין עבירות בנייה; אם ישנן עבירות בנייה ,יציין
מה הן ויעביר את דו"ח הממצאים לגזברות; גילה
המפקח עבירות שאין לגביהן התיישנות ,תטופל
העבירה בהתאם לטיפול בעבירות בנייה

מגורים – 7
ימי עבודה

3

בדיקת
המפקח
והכנת
דו"ח

כשאין היתר בנייה – אם המפקח אינו מוצא את
היתר הבנייה ,יאסוף את כל החומר הקיים ביחס
למבנה ,ויעבירו ליועץ המשפטי על מנת שזה יחליט
אם היה או לא היה היתר ,ולגבי מה ניתן ההיתר

תעשייה
ועסקים – 15
ימי עבודה

חוות דעת ליחידת הביטוח
רמת שירות

מס'

נושא

פירוט

1

קבלת הפנייה

פנייה מיחידת הביטוח

2

בדיקת המפקח
והכנת דו"ח

בדיקת מפקח במשרד ובשטח כוללת תיעוד
הממצאים (מסמכים ,צילומים וכו') ,והכנת
של
חוות דעת עבור יחידת הביטוח; במקרה
פנייה מורכבת:
פנייה מורכבת (לרוב תביעות רכוש/נכס
כל מקרה לגופו
בסכום גבוה) ,הבדיקה תכלול תיאום עם בעל
הנכס ,סיור בנכס ,לימוד חומר רקע ,לימוד
היתר הבנייה וכו'; במקרים שלא ברור אם
הפגיעה היא בקרקע פרטית או בקרקע
עירונית ,תתבצע מדידה של מודד העירייה
טרם מתן חוות הדעת של הפיקוח על הבנייה

פנייה רגילה15 :
ימי עבודה
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הוצאת היתרים להריסה
מס'

נושא

פירוט

רמת
שירות

1

מקבלת
הדרישה ועד
הוצאת היתר

קבלת הדרישה ממהנדסת העיר ,איתור מתכנן
וקונסטרוקטור ,איתור תקציב ,הכנת התוכניות
והגשתן דרך מערכת רישוי זמין ,מעקב אחר הוצאת
היתר עד קבלתו

 8חודשים

2

מהוצאת
ההיתר ועד
ההריסה

העברת ההיתר והתכנון ההנדסי להריסה ו/או בנייה
לתשתיות/חברה כלכלית ,העברת תקציב
לתשתיות/חברה כלכלית ,פיקוח וליווי בזמן ההריסה,
דיווח בתום ההריסה

 4חודשים

אגף רישוי הבנייה
אמנת שירות חיצונית

ייעוד:
ביצוע המעבר בין תכנון עתידי לבין בנייה ,כלומר יישום החלטות שהתקבלו ואושרו באגף תכנון
באמצעות הוצאת היתרי בנייה ,ומעקב אחר הביצוע עד גמר הבנייה
בין תחומי פעילות האגף :מסירת מידע תכנוני ,בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בנייה ,הכנת
ישיבות ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי והנפקת אישורי אכלוס ותעודות גמר)

פנייה ראשונית:
לקבלת מידע ומענה על כל שאלה הרלבנטית למינהל ההנדסה יש לפנות למרכז מידע ושירות
(ממ"ש) של המינהל באמצעים הבאים:

דרכי התקשרות עם מרכז מידע ושירות (ממ"ש) של ההנדסה:
קבלת קהל תתבצע באמצעות הזמנת תורים באתר בלבד

שעות קבלת קהל:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  – 13:00–8:30לכלל הציבור
יום ג' – רק לעורכי בקשה ,בשעות  ;13:00–8:30לכלל הציבור ,בשעות 18:00–16:00
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 3
שעות מענה טלפוני :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:30–13:30יום ג' בשעות 18:00–16:00
טלפון ,03-5027222 :שלוחה 3
פקס03-5027028 :

דרכי התקשרות עם אגף רישוי הבנייה:
קבלת קהל תתבצע באמצעות הזמנת תורים באתר בלבד
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שעות קבלת קהל:
ימים ב' ,ה' בשעות  ,13:00–9:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 7
טלפון03-5027452 ,03-5027451 :
פקס03-5017044 :
כתובות דוא"ל באגף רישוי בנייה:
http://www.holon.muni.il/Lists/List10/DispForm.aspx?ID=1054
דוא"ל בממ"ש (מרכז מידע ושירות):
http://www.holon.muni.il/Lists/List10/DispForm.aspx?ID=1056
קישור להזמנת מידעhttp://www.holon.muni.il/handasa/Pages/form7.aspx :
אמנת שירות חיצונית – לתושבים
הליך מתן המידע התכנוני וטיפול בבקשות להיתר מתבצע במערכת רישוי זמין בהתאם לשלבי
עבודה וללוחות זמנים על-פי תקנות הרישוי החדשות בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון
והבנייה.
הוועדה בחולון פועלת לצימצום הזמנים הנקובים בחוק לפי הפירוט הבא:
•
•

מתן מידע תכנוני 30 :ימי עבודה (במקום  45ימי עבודה הקבועים בחוק)
דיון בוועדת משנה 75 :ימי עבודה (במקום  90ימי עבודה הקבועים בחוק)

אגף פיקוח עירוני
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי ,מניעת מיפגעים ומטרדים למען
רווחת כלל התושבים ,ושמירה על איכות החיים בעיר

דרכי התקשרות עם אגף הפיקוח העירוני:
פנייה ראשונית לדיווח ובקשה לטיפול בנושאי אמנת השירות המצוינים מטה:
•
•

באמצעות פנייה טלפונית למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או  24( 106שעות
ביממה)
באמצעות פנייה למוקד הפיקוח העירוני בטלפון03-5086100 :

שעות מענה טלפוני:
ימים א'–ה' בשעות  ,20:00–8:00יום ו' בשעות 14:00–7:30
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx
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פניות בנושא הגשת ערר/בירור לגבי דו"חות חנייה/דו"חות ברירות משפט
או קנס/דרישות/התראות:

שעות קבלת קהל:
ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:00–8:00יום ג' בשעות 18:30–16:00 ,13:00–8:00

שעות מענה טלפוני:
בימים א'–ה' בשעות 14:00–11:00
טלפון03-5086100 :
הגשת ערר על דו"ח חנייה/בדיקת סטטוס טיפול בערר על דו"ח חנייה/תשלום קנסות עקב דו"ח
חנייה/צפייה בפרטי הדו"ח (כולל תמונות) – באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
\http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx
פנייה באמצעות פקס03-5039321 :
פנייה באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת :הרוקמים  ,40חולון
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

עץ/צמחייה פולשים
לשטח ציבורי

טיפול בעץ או בצמחייה השייכים לבית
פרטי ופולשים לשטח ציבורי

 10ימי עבודה

2

שטח/נכס פרטי –
מיפגע

טיפול בכל שטח פרטי מוזנח ,כגון:
מגרש/חצר או בניין שיש בהם גזם,
עשבייה ,גרוטאות וכו'

 16ימי עבודה

3

מקלט פרטי – מיפגע

בדיקת כל תלונה על מיפגע במקלט פרטי;  23ימי עבודה
ומתן דרישה לניקוי ופינוי גרוטאות
מהמקלט בעת הצורך

4

פסולת – הוצאה לא
בזמן פינוי

בדיקה של כל פסולת אשר הוצאה לא
ביום פינוי או בשעות הפינוי בכל שטח
ציבורי

 12שעות

5

רכב/גרוטאה ללא
לוחית זיהוי

טיפול ברכב נטוש או בגרוטאה ללא
לוחית זיהוי המהווים מיפגע

 52ימי עבודה

6

רכב/גרוטאה עם
לוחית זיהוי

טיפול ברכב נטוש או בגרוטאה עם לוחית
זיהוי המהווים מיפגע

 52ימי עבודה

7

חנייה אסורה

הפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם,
ובמידת הצורך מגיש דוח חנייה

 1שעה

8

אשפה – חסימה על-
ידי רכב חונה

הפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם,
ובמידת הצורך מטיל קנס

 3שעות

9

רעש – בימי/שעות
מנוחה

הפיקוח אוכף בשעות 16:00–14:00
בימים א'–שבת ,ומשעה  23:00ועד
הבוקר את ההוראות בדבר מניעת רעש,
וכן את ההוראות לגבי כל רעש בשעות
היום אשר חורג מהמותר

 1שעה

198

מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

10

מכשול בשטח ציבורי

סחורה ,ארגזים ,שקים ,עגלות ,חומרי
בנייה שהונחו במדרכה ו/או בכביש ללא
היתר ,ומהווים מכשול לעוברי אורח

 13שעות

11

ביוב

כל בעיית ביוב שזורם בשטח פרטי

 3ימי עבודה

12

מים – פיצוץ/נזילה

בדיקה של כל נזילת מים וטיפול בה

 2ימי עבודה

13

מים – התחברות לא
חוקית

בדיקה של כל התחברות לא חוקית
לצנרת וטיפול בה

 3ימי עבודה

14

צעצועים מסוכנים –
מכירה/הפעלה

בדיקת מכירת סחורה ללא היתר ,או
סחורה מסוכנת בכל שטח ציבורי ,וטיפול
בכך

 1שעה

15

עץ מסוכן

טיפול רק בעץ פרטי המהווה סכנה; לאחר  7ימי עבודה
התייעצות עם אגף גנים ונוף ניתנת
דרישה לתושב לתקן את המצב

16

מודעה/גרפיטי

טיפול בגרפיטי רק בשטח ציבורי ,כגון:
תלייה לא חוקית של מודעה על גבי
תחנות אוטובוס ,עצים ,ארונות חשמל וכו'

 4ימי עבודה

17

מודעות לא חוקיות על
לוחות מודעות
עירוניים

טיפול בהדבקת מודעות על לוח מודעות
עירוני ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר
(בלא ששולמה אגרה ,או הדבקה מעבר
לכמות שהותרה)

 12ימי עבודה

18

רכוש ציבורי –
השחתה

טיפול בכל פגיעה ברכוש ציבורי או
השחתתו ,כגון :תושב שמשפץ ביתו
והשחית גינה ציבורית ,השחתת ספסל
וכו'

 2ימי עבודה

19

עסק – שעות עבודה

סגירת בתי עסק העובדים בשעות הלילה

 3שעות

20

חול – גניבה

הפיקוח בודק בשטח ,ובמידת הצורך
מודיע למשטרה

 1שעה

21

מיפגע בשטח ציבורי
המהווה סכנה

בדיקת כל מיפגע כגון :עמוד חשמל
הנוטה ליפול ,חוטים גלויים ,הבערת אש
בכל שטח ,גדר הנוטה לקרוס וכו'

 5שעות

22

כלבים – צואה

גללים בשטח ציבורי – איתור בעלי הכלב
והטלת קנס

 24שעות

23

כיסא/חפץ/מתקן –
מיפגע בשטח ציבורי

בדיקה של תושבים או בעלי עסק
המציבים מתקנים וחפצים ברשות הרבים
ללא היתר

 10ימי עבודה

24

בעלי כנף – אחזקה

הפיקוח דורש מהתושב לפנות לווטרינר
לקבלת רישיון ,ועוקב אחר תהליך הרישוי

 15ימי עבודה

25

עופות – שחיטה
בשטח ציבורי

טיפול בכל מקרה של שחיטה המתבצעת
בשטח ציבורי

 2שעות
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26

בעלי-חיים – אחזקה

כל אחזקת בעל-חיים ללא היתר,
ובהתייעצות עם הווטרינר

 15ימי עבודה

27

שילוט בצד הדרך

בדיקה של כל מקרה של הצבת שלט ללא
היתר

 14ימי עבודה

28

שילוט עסקים

פעילות יזומה של הפיקוח לשמירה על
חזות העיר

 20ימי עבודה

29

רוכל

טיפול בכל רוכל/בעל עסק החורג מרישיונו  3שעות
ורוכל ללא רישיון

30

שינוי פני רחוב

בדיקה של כל סימון או בנייה לא חוקיים
שבוצעו ללא היתר העירייה ,בכל שטח
ציבורי ,וטיפול בהם

 7ימי עבודה

31

אתר בנייה /מגרש/
נכס לא מגודר

בדיקה של מגרש או נכס פרטיים שבעליו
לא גידר אותו ,וטיפול בבעיה

 9ימי עבודה

32

מיפגע סטטי ברחוב

בדיקת כל מתקן סטטי שהוצב ללא היתר
כגון :מכולה ,קרוון ,חומרי בנייה ,ברזלים,
מרצפות וכו'

 10ימי עבודה

33

מים – גניבה "חמה"

תפיסה של גניבת מים מברז כיבוי ,בזמן
מעשה ,בידי גורם ללא היתר

 1שעה

34

אשפה – מיפגע
ביתן/מתקן

טיפול בכל בעיה הקשורה בביתן אשפה,
כמו :ביתן נעול ,מטונף וכו'

 3ימי עבודה

35

אשפה בשטח ציבורי

טיפול בהשלכת פסולת שאין בעבורה
פינוי מוסדר של העירייה בשטח ציבורי

 1יום עבודה

36

כבסים – תלייה
בחזיתות בתים

טיפול בכל מקרה של תליית כביסה או
הצבת מתקן לתליית כביסה בחזית הבית,
בבקשה להסרה

 7ימי עבודה

37

חומרי בנייה בשטח
ציבורי פתוח

טיפול בכל הנחת חומר בנייה בשטח
ציבורי פתוח ללא היתר ,כגון :חול ,חצץ,
מלט ,אדמת חמרה וכו'

 31ימי עבודה

38

פסולת בנייה בשטח
ציבורי

טיפול בפסולת בנייה ,כגון :בלוקים,
מרצפות ,דלתות ,משקופים שנותרו לאחר
שיפוצים או בנייה

 2ימי עבודה

39

חניית רכב כבד
במשקל  10טונות

איתור בעל הרכב החוסם ,ובמידת הצורך
הגשת דו"ח חנייה

 2שעות

40

הבערת אש מנגל

טיפול במטרד שגורם הדבר – התפשטות
עשן ,השחתת רכוש ציבורי ,הפרעה
וכיוצא באלו

 2שעות

41

השלכת פסולת מרכב

טיפול בפסולת ובאשפה מכל הסוגים
והמינים המושלכת מרכב לשטח רחוב

 2שעות
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42

כלב משוטט

טיפול בכלבים הנמצאים ברחוב ללא
בעלים ,בלא רצועה ובלי מחסום

 2שעות

43

עסק – השלכת
אשפה בשטח הרחוב

טיפול בהשלכת אשפה בשטח הרחוב
(מדרכה ו/או כביש) – ניקוי מדרכות

 1יום עבודה

44

השלכת פסולת בניין
לכלי אשפה

טיפול בהשלכת פסולת בניין לכלי אשפה
(ברזלים ,אבנים ,חומרי בניין וכדומה)

 6ימי עבודה

45

האכלת בעלי חיים –
מיפגע

טיפול במיפגע הנגרם עקב האכלת בעל-
חיים ברחוב כך שנגרם זיהום

 1יום עבודה

46

עקירת עץ במקום
ציבורי

טיפול בעקירת עץ במקום ציבורי ללא
היתר

 5שעות

47

חפצים ישנים/
גרוטאות בשטח
ציבורי או פרטי

טיפול בזריקה ,השארה ,או הנחה של
חפצים מיושנים (כולל גרוטאות רכב)
בשטח ציבורי או פרטי

 14ימי עבודה

48

עשיית צרכים ברחוב

טיפול בעשיית צרכים ו/או יריקה על-ידי
אדם או בעל-חיים שבחזקתו במקום
ציבורי

 1שעה

49

שפיכת חומר מרכב

טיפול בשפיכת חומר מרכב או ברכב
שנשפך ממנו חומר לרחוב בזמן נהיגה,
או בכל חפץ אחר המושלך מרכב לרחוב

 1שעה

50

שמירת סדר וניקיון
בגנים

טיפול בהשחתה ,שימוש במתקני גן
בצורה לא נאותה ,שריפה ,חבלה ,חנייה
על צמחייה ועוד

 4שעות

51

חנייה אסורה –חניית
נכים אישית

טיפול בחונים בחניית נכים אישית –
הפיקוח מאתר את בעל הרכב החוסם,
ובמידת הצורך מגיש דו"ח חנייה

 1שעה

201

אחזקת בית העירייה
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
ביצוע פעולות תחזוקה – תחזוקה שוטפת ,תחזוקת שבר ,וכן תחזוקה מתוכננת ויזומה – כולל
טיפול בתקלות ותחזוקת ציוד ,מערכות ומכשירים ,לשם שמירה על תיפקוד תקין של מבנה
בית העירייה

דרכי התקשרות עם אחזקת בית העירייה:
פניות יתקבלו אך ורק בדוא"לAchzaka@Holon.muni.il :
מס' נושאי טיפול
1

פירוט והארות

עבודות כלליות (זרוע למחשב,
תיקונים
ועבודות כלליות תליית עציץ ,כספת וכו')

רמת השירות
 2ימי עבודה

2

תיקון דלתות/חלונות

 2ימי עבודה

3

מנעולים

 1יום עבודה

ביקורת בכל בית שירותים

אחת לחודש

5

תיקון פיצוץ

 1יום

6

פתיחת סתימה

 24שעות

7

תיקון ברז

 1יום עבודה

חילוץ – פעולת חירום

מיידי – עד חצי שעה

איפוס ,שחרור והפעלה

 3שעות

מיפגע ניקיון

עד חצי שעה

11

ניקיון כללי בכל בניין העירייה

בסוף כל יום

12

הדברה

אחת לשנה

13

ניקיון השירותים

 3פעמים ביום

14

ניקיון תריסים

 5ימי עבודה

15

ריסוס

 5ימי עבודה

16

ניקיון אולם ישיבות קטן וגדול (על-פי
מיפרט)

בסיום כל ישיבה
ולקראת הישיבה הבאה

טיפול יזום מונע

 3פעמים בשנה

18

בדיקת תקינות הפעלה

כל בוקר

19

טיפול בתקלות

 2ימי עבודה

סקירה כללית בבניין העירייה

אחת לחצי שנה

הכנת עמדת עבודה

 5ימי עבודה

4

8

אינסטלציה

מעליות

9
10

17

20
21

ניקיון

מיזוג

ריהוט
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22

תיקונים דחופים בעמדות עבודה
(ארון ,שולחן ,מדף וכו')

 1ימי עבודה

תיקון קלקול בקו טלפון חכם/רגיל

 24שעות

24

התקנת טלפון חדש

 2ימי עבודה

25

העתקת קו טלפון

 2ימי עבודה

26

תיקון פקס

 2ימי עבודה

27

תפעול מרכזייה – שינויים

 2ימי עבודה

28

מחשבים

העברת מחשב

 2ימי עבודה

29

חשמל

טיפול בקצר והחלפת נורות

חצי שעה

החלפת שקעים ותקעים

 3ימי עבודה

31

העברות –
עמדת עבודה

העברת ציוד ,כולל שינוי בחדרים
ובכל המעטפת הרלבנטית (פירוק,
העברה והרכבה)

 2ימי עבודה

32

העברות
פריטים כבדים
שמירה

העברת פריטים הדורשים
מריצה/עגלה
טיפול בבעיה ביטחונית

 2ימי עבודה

34

איסוף
בקבוקים,
ניירות
וקרטונים

איסוף בקבוקים ,ניירות וקרטונים
מכל הקומות בבניין העירייה

23

טלפונים

30

33

מיידי –  5דקות
 1יום עבודה

מחלקת רכש ואספקה
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
מתן שירותי לוגיסטיקה ואפסנאות ,ניהול מחסני העירייה ,קביעת רמת מלאי הביטחון לתחומים
השונים ,וניהול המלאי המחלקה; מתן שירות לכל יחידות העירייה ומוסדותיה תוך מתן מענה
איכותי ,מקצועי ,מהיר על פי החוק והנהלים בתחומי רכש והצטיידות ,אספקה למוסדות ,מחסני
חירום ,אינוונטר נכסים

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
שעות קבלת קהל :ימים א'–ה' בשעות 15:30–7:30
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-6536008 ,03-6536007 :
פקס03-5593049 :
דוא"לshaulm@holon.muni.il :
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1

הגדלת שת"פ

היענות דו"ח האינוונטר :אוגוסט – פעילות
הדרכה והעלאת המודעות; אוקטובר –
הפצת הדו"ח מרץ – קבלת דו"ח סופי

100%
מהמוסדות

2

הוצאת ציוד
לא שמיש
ממוסדות
העירייה

מנהל מוסד יעביר אל יחידת האינוונטר טופס
רלבנטי עם רשימת ציוד שיצא מכלל שימוש
ו/או כזה שהמוסד אינו זקוק לו יותר; יחידת
האינוונטר תבדוק את הציוד במוסד ותקבע
את ייעודו

 7ימי עבודה

גריעת הציוד מרשימת האינוונטר של אותו
מוסד

 5ימי עבודה

בדיקת ציוד שמיש שיצא ממוסד והעברתו
למוסד אחר

 7ימי עבודה

עדכון רשימת הציוד במערכת – גריעה
מהמוסד הנותן ,והוספה למוסד המקבל

 7ימי עבודה

6

טיפול במקרה
של גניבת ציוד

לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל
ומחשב הביטוח העירוני ,יגרע מנהל יחידת
האינוונטר את הציוד הגנוב מהמוסד

 7ימי עבודה

7

פתיחה/סגירה
של יחידת
אינוונטר
חדשה

ספירת מלאי בעת סגירה של מוסד – את
הספירה יבצעו נציג מיחידת האינוונטר
ומנהל המוסד

 10ימי עבודה

לאחר קבלת אישור ממוסדות החינוך או
מוסדות עירוניים אחרים יפתח/יסגור מנהל
מחלקת רכש ואספקה יחידת אינוונטר
במערכת

 3ימי עבודה

9

ספירת מצאי
מדגמית

תתבצע על-פי תוכנית עבודה שנתית
ובתיאום עם מנהל המוסד; בעת הספירה
יירשמו כל הפריטים במצאי

 7ימי עבודה

10

הפרשי מצאי

בין אם נערכה ספירת מלאי מדגמית בידי
יחידת האינוונטר ובין אם מנהל המוסד ערך
את הספירה ,יחידת האינוונטר תבדוק את
חוסר ההתאמות בין המצאי במערכת לבין
המצאי בפועל במוסד

 14ימי עבודה

11

רישום ציוד
חדש במצאי

כל ציוד חדש שנקנה ישירות על-ידי המוסד
יירשם במערכת האינוונטר של אותו מוסד
לאחר קבלת החשבונית מהמוסד

 4ימי עבודה

כל ציוד חדש שנרכש ישירות על-ידי מחלקת
הרכש יירשם במערכת האינוונטר של אותו
מוסד ,לאחר קבלת החשבונית

 3ימי עבודה

3
4

העברת ציוד
ממוסד למוסד

5

8

12
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נושאי טיפול

מס'
13

פירוט והארות

רמת השירות

כל ציוד שהתקבל כתרומה יירשם במערכת
האינוונטר של אותו מוסד לאחר קבלת
הודעה על כך מהמוסד

 3ימי עבודה

מחסני חירום
על ציוד המל"ח להיות תקין בכל רגע נתון על מנת להימנע מכל ליקוי שהוא; במסגרת הבדיקות
המפורטות מטה ,ליקוי יתוקן לכל המאוחר עד תקופת הדיווח הבאה
נושאי טיפול

מס'

תחזוקה
שוטפת של
מחסני מל"ח
ופס"ח

רמת השירות

פירוט והארות
הפעלת גנרטורים גדולים לשם בדיקת תקינות

אחת לשבוע

בדיקה ויזואלית והפעלת משאבות המים לשם
בדיקת תקינות

אחת לחודש

החלפת שמנים על-ידי קבלן חיצוני במכונות

אחת לשנה

בדיקת תקינות ציוד ,כגון :ערכות עזרה
ראשונה ,שמיכות ,מזרונים וכדומה ,חידושם
ושידרוגם על-פי הצורך

אחת לשנה

5

תחזוקת מחסן
פיקוד העורף

בדיקת לחות של האחסנה היבשה באמצעות
בקרת מחשב

אחת לשבוע

6

פעילות בשעת
חירום

פתיחת המחסנים הרלבנטיים ,הוצאת הציוד,
והעברתו למקום האירוע (שיטפון ,רעידת
אדמה ,קריסת מבנה וכדומה)

מיידי

1
2
3
4

מחסן
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

ניפוק ציוד
מהמחסן ליחידות

הנפקת פריט הנמצא במחסן לאחר קבלת
דרישה מאושרת

 5ימי עבודה

2

זמינות טלפונית

שיעור השיחות שנענו

 95%מסך כל
השיחות הנכנסות

3

בקרת איכות

משוב שירות :סקר לקוחות פנימיים
שמופץ בקרב מנהלים ,מזכירות וחשבות,
ו/או כל עובדים העירייה אחת לשנה

לפחות  80%שבעי
רצון במידה רבה
ורבה מאוד

רכש
מס' נושאי טיפול
1

זמינות טלפונית

פירוט והארות

רמת השירות

שיעור השיחות שנענו

 95%מסך כל
השיחות הנכנסות
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פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
2

הפקת הזמנת
רכש

משך זמן הפקת הזמנה – מרגע אישור
דרישת הרכש (סטטוס  30במערכת
המידע)

 2ימי עבודה

4

הזמנת ציוד
מרכזי

עריכת רשימת פרטים חסרים במחסן
והכנת הזמנה על-ידי מנהל המחסן

אחת לשבועיים

5

הצעות מחיר

הגשת הצעות מחיר עבור כמות הפריטים
המבוקשים ממספר ספקים

 7ימי עבודה

6

בחירת ספק

לאחר אישור מנהל מחלקת רכש ואספקה
(כאשר סכומי ההצעות עד  30,000ש"ח),
או לאחר אישור ועדת רכש ובלאי (מעל
 30,000ש"ח) ,מנהל הקניות יפיק הזמנה
ממערכת הרכש הממוחשבת וישלח לספק
הנבחר

 3ימי עבודה

7

בקרת איכות

משוב שירות :סקר לקוחות פנימיים
שמופץ בקרב מנהלים ,מזכירות וחשבות
ו/או כל עובדי העירייה אחת לשנה

לפחות  80%שבעי
רצון במידה רבה
ורבה מאוד

הנהלת חשבונות
מס' נושאי טיפול
1

תעודת כניסה
ופקודת זיכוי

פירוט והארות

רמת השירות

הפקת תעודת כניסה של הפריטים למחסן
לעדכון המלאי ,והפקת פקודת זיכוי לחשב
היחידה המזמינה לאחר קבלת החשבונית

 3ימי עבודה

אגף שירות ומוקד עירוני
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבי העיר ,יחידות העירייה ועובדיה

ייעוד:
ריכוז פניותיהם של תושבי העיר בנושאי מיפגעים ומטרדים בעיר ,מקרי חירום ,וכן נושאים
שונים הדורשים טיפול מיידי ,והעברתם לטיפול מקצועי באגפי העירייה הרלבנטיים .הנושאים
מטופלים על פי דחיפותם וכן על פי לוחות זמנים ,שנקבעו במסגרת "אמנת השירות"; מסירת
מידע הקשור לעיר חולון וכן מסירת מידע שאינו קשור ישירות לעירייה כגון :בתי מרקחת
תורניים ,סרטים המוקרנים בעיר ,קווי אוטובוס באזור ועוד

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
 24שעות ביממה ,כל ימות השנה
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומת המרתף
טלפון106 ,03-5011111 :
אתר האינטרנט של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :
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אמנת שירות חיצונית – לתושבים
מס'

נושאי טיפול

רמת השירות

1

זמן המתנה ממוצע למענה

 30שניות

2

טיב שירות באחוזים (אחוז השיחות הנענות או ננטשות 80%
תוך  30שניות)

3

אחוז השיחות שננטשו לפני מענה

10%

4

מספר הפניות לקבלת מידע

 6,000בחודש

5

משוב תושבים

 80%מרוצים או מרוצים
מאוד

6

אחוז הפניות שסּווגו לאגף הנכון

100%

7

אחוז הפניות שסּווגו לנושא המתאים

99%

8

אחוז הפניות בעלות פרטים מלאים

100%

אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה
מס'

פירוט והארות

רמת השירות

1

משוב לקוחות פנים

 80%מרוצים או מרוצים
מאוד

ממונה על פניות ותלונות הציבור
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבי העיר ,ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
שיפור השירות העירוני והידוק הקשר בין הרשות לתושבים .השירות מבוסס על עקרונות של
מתן מענה מהיר ,איכותי ,יעיל ואמין לפניות התושבים ,באמצעות שיתוף פעולה מלא בין יחידות
העירייה לבין המחלקה לפניות הציבור ,על מנת לאתר ולטפל בנושאים הטעונים שיפור

דרכי ההתקשרות והגשת פנייה ליחידה לפניות הציבור:
שעות קבלת קהל :בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,13:30–8:00ביום ג' בשעות 18:00–16:30
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,2חדר 238
טלפון03-5027444 :
פקס03-5027044 :
אתר האינטרנט של עיריית חולוןhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :
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מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

טיפול בפנייה

אישור קבלת פנייה :פנייה
המגיעה באמצעות המייל או
האינטרנט; פנייה המגיעה
באמצעות פקס או מכתב

פנייה באמצעות מייל או
אינטרנט – מיידי; פנייה
באמצעות פקס או מכתב
–  3ימי עבודה

2

מסירת פנייה לטיפול הגורם
המטפל

 1יום עבודה

3

קבלת התייחסות סופית מהגורם
המטפל

בהתאם לנושא ולאמנת
השירות של המינהל
( 26–11ימי עבודה)

4

שליחת מכתב תשובה לפונה

 2ימי עבודה

קביעת הפגישה וזימון באחריות
לשכת ראש העירייה

על-פי יומן ראש העירייה

על הממונה על פניות ותלונות
הציבור מוטל לכתוב פרוטוקול
ולתעד את הפגישה

בכל פגישה

טיפול וביצוע החלטות על-ידי
המחלקות הרלבנטיות

בהתאם לנושא ולאמנת
השירות של המינהל
( 26–11ימי עבודה)

קיום מפגש שכונתי

בהתאם להחלטת הנהלת
העיר

שליחת טופס פנייה לתושבי
השכונה שבה יתקיים מפגש
שכונתי

 10ימי עבודה מההחלטה
על קיום המפגש

הקלדת כל הפניות מהמפגש
השכונתי והפנייתן לגורמים
המטפלים בעירייה

מיידי – בעת קבלת
הפנייה

11

הכנת חומר רקע והעברתו לראש
העירייה ולגורמים עירוניים
שיוזמנו למפגש

עד  10ימים לפני המפגש

12

עדכון התשובות בהתאם לנאמר
במפגש ושליחת סיכום המפגש
לתושבים שפנו

עד  7ימי עבודה

5
6

7

8
9

"דלת פתוחה" –
פגישות בהן
מעלים התושבים
בפני ראש
העירייה בעיות
הנוגעות בעיקר
לתחום הפרט

מפגשים
שכונתיים –
פגישות של ראש
העירייה והנהלת
העירייה עם
תושבי השכונות

10

רמות השירות לטיפול בפנייה מקבלתה בעירייה אצל הממונה על פניות ותלונות הציבור
ועד מתן תשובה לפונה
מס'

מינהל

מחלקות

רמת השירות

1

גזברות

גבייה ,שומה ,הוראות קבע ,לשכת הגזבר,
הכנסות ,עסקים ותעשייה ,מים

 14ימי עבודה
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מס'

מינהל

מחלקות

רמת השירות

2

הנדסה

לשכת מהנדסת העיר ,פיקוח על הבנייה,
תנועה ,חזות העיר ,רישוי הבנייה ,השבחה
ואדריכלות

 30–14ימי עבודה

3

חינוך

גני ילדים ,חינוך יסודי ,חינוך על-יסודי ,חינוך
מיוחד ,נוער וארגון מוסדות

 21–14ימי עבודה

4

כללי

מוקד עירוני ,לשכת מנכ"ל ,לשכת ראש
העיר ,תובע עירוני ,תכנון אסטרטגי

 21ימי עבודה

5

מסחר
ותעשייה

מינהלת מסחר ותעשייה ,רישוי עסקים
והיחידה לאיכות הסביבה

 30–14ימי עבודה

6

רווחה

כל צוותי המינהל

 14ימי עבודה

7

תפעול
ומינהלה

לשכת סמנכ"ל ,אגף הפיקוח והביטחון,
ביטוח

 14ימי עבודה

8

תשתיות

גנים ונוף ,וטרינריה ,תברואה ,מבני ציבור,
תרבות הדיור ,תשתיות

 21–14ימי עבודה

9

החברות -החברה לבילוי ובידור ,החברה הכלכלית,
מדיטק ,מוזיאון הילדים ,תיאטרון חולון ,רשת
הבנות
והתאגידים קהילה ופנאי ,ותאגיד "מי שקמה"
העירוניים

 21–14ימי עבודה

מכרזים פומביים – אמנה חיצונית
אמנת שירות חיצונית לתושבים

ייעוד:
הכנה של מכרזים לביצוע עבודות ,אספקת טובין או מתן שירות (לא כולל מכרזי כוח אדם)

דרכי התקשרות עם רכזת חוזים ומכרזים:
פנייה ישירה תתקבל כמענה לפרסום הראשוני של המכרז בעיתון ובאתר עיריית חולון.
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,2חדר 208
טלפון03-5027192 ,03-5027363 :
דוא"לzahava@holon.muni.il :
מס'

תיאור התהליך

אחראי

רמת שירות

1

פרסום המכרז בעיתון

רכזת מכרזים

 5ימים

2

קבלת הצעות לתיבת המכרזים

רכזת מכרזים

כ 3-שבועות – זמן
מענה
לספקים/קבלנים
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אחראי

מס'

תיאור התהליך

3

זימון ישיבה לפתיחת הצעות וארגון – יושב ראש ועדת
מכרזים רכזת
באחריות רכזת מכרזים; זימון
מכרזים
הקבלנים – באחריות מנהל המכרז;
ניהול ישיבה לפתיחת הצעות –
באחריות יושב ראש ועדת מכרזים;
הכנת הפרוטוקול והפצתו – באחריות
רכזת מכרזים

רמת שירות
 5ימי עבודה מתום
קבלת ההצעות

4

בדיקת ההצעות במחלקות והכנת
חוות דעת

מנהל המכרז

 10ימי עבודה

5

ישיבת ועדת מכרזים; זימון הישיבה
– באחריות רכזת מכרזים

יושב ראש ועדת
מכרזים רכזת
מכרזים

 10ימי עבודה
ממועד קבלת חוות
הדעת

6

העברת החומר ואישור ראש העיר

רכזת מכרזים

 10ימי עבודה

7

פרסום פרוטוקול ועדת מכרזים

רכזת מכרזים

 10ימי עבודה
מתום ישיבת ועדת
מכרזים

מכרזים פומביים – אמנה פנימית
אמנת שירות פנימית ליחידות העירייה ולעובדיה
ייעוד:
הכנה והוצאה לפועל של מכרזים לביצוע עבודות ,אספקת טובין או מתן שירות

דרכי התקשרות עם רכזת מכרזים:
פנייה ישירה תתקבל כמענה לפרסום הראשוני של המכרז בעיתון ובאתר העירייה.
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,2חדר 208
טלפון03-5027192 ,03-5027363 :

תהליך הכנת מכרז חדש
אחראי

מס' תיאור התהליך
1

התארגנות היחידה למכרז – היערכות
פנימית והכנת מסמכים רלבנטיים להמשך
העבודה

מנהל המכרז

2

פנייה לרכז מכרזים בבקשה לפתיחת תהליך
הכנת מכרז :בדיקת אישור ליציאה למכרז,
ריכוז המסמכים הרלבנטיים למכרז ,הגדרת

רכזת מכרזים
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רמת שירות

 5ימי עבודה עד
מועד ישיבת
התנעה

צוות המכרז ,ומתן מספר למכרז זימון ישיבת
התנעה
ישיבת התנעה למכרז :תיאור המכרז
והפרויקט ,לוחות הזמנים הנדרשים ,שינוים
ברמות השירות ,אם ישנם כאלה ,קביעת
מועד לישיבת סיכום לפני הפצה

רכזת המכרזים
מזמנת את הישיבה

סיכום דיון והפצת הסיכום בקרב צוות המכרז
וגורמים נוספים שצריכים להיות מיודעים

רכזת מכרזים

4

עורך דין מכין טיוטה ראשונית של המכרז
בהתאם לסיכום הדיון ותיאום עם היחידה
(ייתכנו טיוטות מרובות בין עורך הדין
המטפל לבין היחידה ,ואין צורך להפיץ
טיוטות אלו לשאר הצוות)

עורך הדין המטפל

5

עורך הדין מפיץ את הטיוטה הראשונה
להערות :צוות המכרז ורכז מכרזים

עורך הדין המטפל

עד  15ימי עבודה

6

בדיקת רפרנט תקציבים :בדיקת המכרז
בהיבט נושאי ליבה ,בצירוף מסמך נושאי
הייעוץ ,העברה לצוות המכרז

רפרנט תקציבים

עד  15ימי עבודה

7

יחידה מקצועית מרכזת הערות ומעבירה
לצוות המכרז ,עדכון הערות מקובלות

מנהל המכרז

עד  5ימי עבודה

8

עורך הדין המטפל מעביר נוסח ביניים לפני
ישיבת סיכום

עורך הדין המטפל

9

הכנת טיוטה סופית של המכרז עם ההערות
וההסכמות

עורך הדין המטפל

10

הפצת המכרז בקרב צוות המכרז

עורך הדין המטפל

11

העברת המכרז לסבב חתימות

רכזת מכרזים

3

הפצת פרוטוקול
– עד  3ימים
ממועד ישיבת
התנעה

עד  5ימים

עד  10ימים

תהליך הכנת חידוש מכרז
•

השוני בין תהליך חידוש המכרז (במקרה שהיה מכרז דומה בעבר) לתהליך הכנה של מכרז
חדש בא לידי ביטוי בסעיפים הבאים:
אחראי

מס' תיאור התהליך
1

התארגנות היחידה למכרז – היערכות פנימית
והכנת מסמכים רלבנטיים להמשך העבודה

מנהל המכרז

2

פנייה לרכז מכרזים בבקשה לפתיחת תהליך
חידוש מכרז :בדיקת אישור ליציאה למכרז ,ריכוז
המסמכים הרלבנטיים למכרז ,הגדרת צוות המכרז
ומתן מספר למכרז; אישור הרכז שניתן לבטל
ישיבת התנעה לאור מיעוט שינויים ודמיון/זהות
למכרז הישן

רכזת מכרזים
ומנהל המכרז
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עד  2ימי עבודה

אחראי

רמת שירות

מס' תיאור התהליך
3

היחידה המקצועית מפיצה בין חברי צוות המכרז
מסמך המתאר את השינויים במכרז החדש לעומת
המכרז הקודם (אם הוחלט שלא לקיים ישיבת
התנעה ,השינויים במכרז החדש הם מעטים)

מנהל היחידה

עד  2ימי עבודה

4

צוות המכרז מאשר קבלה וקריאה של טופס ריכוז
השינויים למכרז

צוות המכרז

עד  2ימי עבודה

חתימה על חוזה שלאחר מכרז
תיאור התהליך

אחראי

הערות

רמת שירות

מס'
1

סיכום ועדת מכרזים
וקבלת החומר
מוועדת המכרזים:
עדכון החומר בתיק
המכרז; הוצאת
הודעה מסודרת
לספק/קבלן על
הזכייה במכרז

פרוטוקול ועדת
המכרזים
באחריות רכזת
חוזים ומכרזים;
כל היתר –
מנהל המכרז

 5חוברות המכרז; ההצעה
המקורית חתומה בידי יושב
ראש הוועדה;  5עותקים של
המחיר חתומים בידי יושב
ראש הוועדה; אם התנהל
משא ומתן ,אישור
הקבלן/ספק למחיר; 5
עותקים מהמחיר המעודכן

 7ימים; אם
מתנהל משא
ומתן עם ספק
–  10ימים

2

העברת כל החומר
לשירות המשפטי
לעריכת החוזה

מנהל המכרז

 7ימים

3

פנייה לקבלן/ספק
לקבלת החומר
חתום ,ביטוחים
וערבויות

מנהל המכרז

 7ימים

4

אם ישנם
שינויים בטופס
הביטוח ,היחידה
תעביר ליועץ
הביטוח לשם קבלת
אישורו והמשך
ההתנהלות מול
הקבלן ככל שיידרש

מנהל המכרז

 7ימים

5

המצאת ערבות
בנקאית
לגזברות/רכז,
ושחרור ערבות
מכרז כנגד ערבות
ביצוע מסירת
החוזה והנספחים

מנהל המכרז,
לאחר אישור
עורך הדין
המטפל

יומיים

6

עורך הדין המטפל
ימסור למנהל
המכרז את החוזה
בצירוף נספח סבב
מאשרים וחתימות

מנהל המכרז
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סבב המאשרים על טופס
אישור חוזה שלאחר מכרז;
מנהל המכרז (יום אחד),
עורך הדין שטיפל במכרז (יום
אחד) ,רפרנט תקציבים

 10ימים

תיאור התהליך

מס'

אחראי

הערות

על חוזה של גזבר,
סמנכ"ל ממונה
וראש העיר

רמת שירות

(יומיים); חתימה על החוזה:
הגזבר (יומיים) ,הסמנכ"ל
הממונה (יומיים) ,ראש
העירייה (יומיים)

7

תיוק החוזה

שירות משפטי

8

עדכון סטטוס חתום

שירות משפטי

9

שליחת החומר
חתום לספק,
ליחידה ולאגף
התקציבים
באמצעות החשבת
לשם הכנת הזמנת
עבודה

מנהל המכרז

אגף הכנסות
אמנת שירות חיצונית – לתושבים

ייעוד:
גביית ההכנסות העצמיות של העירייה ,באמצעות מחלקת שומה ,מחלקת גבייה ,קופה" ,קו
פתוח" ,מסלקה והנחות

חזון:
אגף ההכנסות מחויב ל:
•
•
•
•

מקסימום הכנסות לעירייה ,לפי חוק ,לאורך זמן.
שירות יעיל ,אפקטיבי ואיכותי.
שירות מרחוק.
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

פנייה ראשונית:
ניתן לפנות ל"קו הפתוח" של אגף הכנסות בטלפון03-5027271 :
או בדוא"לPniyot_Gizbarut@Holon.muni.il :

קבלת קהל:
ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,13:00–8:30יום ג' בשעות 18:30–16:00 ,13:00–8:30
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,1עסקים – קומה 3
מס' נושאי טיפול
1

פניות תושבים

פירוט והארות

רמת השירות

מענה לפניות תושבים בכתב

 14ימי עבודה
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פירוט והארות

רמת השירות

סך כל הגבייה מתוך סך כל החיוב
השוטף

94.5%

גביית חובות עבר

לפחות  15%–10%כל
שנה
עד  15בחודש

2

גביית מיסי עירייה

3

צ'קים מעותדים

גמר התאמה

4

תשלומים בכרטיסי
אשראי

גמר התאמה

עד  15בחודש

5

צ'קים חוזרים

גמר התאמה עד  15בחודש

עד  15בחודש

6

מסלקה

סגירת חודש

עד  15בחודש

7

מבנה חדש –
מגורים

הודעת חיוב למבנה חדש לאחר
קבלת רשימת קבלן בשומה

 15ימי עבודה

8

מבנה חדש –
תעשייה ועסקים

הודעת חיוב למבנה חדש לאחר
קבלת הנתונים

 15ימי עבודה

9

נכס ריק – פטור
מארנונה

ביצוע ביקורת לאימות נכס ריק
לאחר הגשת הבקשה

 14ימי עבודה ,ופעם
נוספת כעבור 3
חודשים

הזנת הפטור לאחר תקופת הפטור

 10ימים

10

הקטנת אחוז
החייבים – מגורים

אחוז החייבים מעל  2תקופות מסך
כל החשבונות

עד 5%

אחוז החייבים מעל  4תקופות מסך
כל החשבונות

עד 3%

11

הקטנת אחוז
החייבים – עסקים,
תעשייה ואחר

אחוז החייבים מעל  2תקופות מסך
כל החשבונות

עד 7%

אחוז החייבים מעל  4תקופות מסך
כל החשבונות

עד 5%

12

היקף גבייה
באמצעות עורכי דין

היקף הגבייה הכספית בפועל מתוך
פוטנציאל גבייה בטיפול משפטי

5%

13

מספר תיקים
שנסגרו באמצעות
עורכי דין

הצלחות גבייה מתוך מספר תיקים
שהועברו לטיפול

5%

14

ירידה בצ'קים
חוזרים

ירידה במספר צ'קים חוזרים
(תקופה נוכחית מול תקופה
קודמת)

ירידה ב2%-

15

הוראות קבע

אחוז המשלמים בהוראת קבע
מתוך מספר משלמים

תוספת של כ1,000-
בשנה

16

גביית אגרת חינוך

היקף הגבייה הכספית מתוך סך כל
החיוב השנתי

95%
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17

פירוט והארות

רמת השירות

זמן המתנה ממוצע למענה

 90עד – הפניות של
80%

אחוז שיחות ננטשות

5%

פניות טלפונית ל"קו
הפתוח"

אחוז שיחות ננטשות

5%

פניות טלפונית ל"קו
הפתוח"

שביעות רצון תושבים

לפחות  80%יביעו
שביעות רצון במידה
רבה
ורבה מאוד

אומנויות הבמה – מינהל חינוך
אמנת שירות חיצונית לתושבים ופנימית ליחידות העירייה ועובדיה

ייעוד:
חשיפת ילדי חולון ,במסגרות החינוך השונות ,למכלול האמנויות במיטבן במסגרת סל התרבות
העירוני ,באמצעות בניית תוכניות העשרה לכל שכבת גיל בתחומים הבאים :תיאטרון ,מחול,
מוסיקה ,קולנוע ,מוזיאון ,אמנות פלסטית וספרות

דרכי התקשרות:
טלפון מנהלת03-5027337 :
שעות פעילות :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00יום ג' בשעות –16:00 ,13:30–8:00
18:30
טלפון רכזת בתי-ספר03-5027367 :
שעות פעילות :ימים א'–ה' בשעות 13:00–8:00
טלפון רכזת גני-ילדים03-5027382 :
שעות פעילות :ימים א'–ה' בשעות 12:00–8:00
פקס03-5027041 :
כתובת :מינהל החינוך ,ויצמן  ,61חולון
כתובת למשלוח דואר :אמנויות הבמה ,עיריית חולון ,ויצמן  ,58חולון 5837309
מס' תחום
1

מתן מענה לימודי
תרבותי חברתי
ואיכותי מעצים
ומאתגר

פירוט והארות

רמת השירות

ארגון מופעי תרבות
לתלמידים כחלק מתוכנית
הלימודים במיגוון תחומי
אמנות (תיאטרון ,מוסיקה,
מחול ,קולנוע ,ספרות,
מוזיאון וכדומה)

גן –  3מופעים; יסודי – 3
מופעים; על-יסודי – 3
מופעים; חינוך מיוחד –
בהתאם להחלטת בית-הספר
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פירוט והארות

רמת השירות

2

ביקור תלמידים במוסדות
תרבות בעיר חולון ומחוץ
לה

על-פי תיאום עם בית-הספר

3

חשיפת מנהלים/רכזי
תרבות ,צוותים חינוכיים,
ועדת הרפרטואר של גני
הילדים לרפרטואר הקיים
בשוק בתחומים השונים של
האמנויות באמצעות צפייה
במופעים המוצעים

הפצת רשימת המופעים,
המועדים והמיקום – עד סוף
חודש יוני; רוב המופעים
מתקיימים במרוכז בחודשים
יולי-אוגוסט

4

בחירת מופעים איכותיים
בכל תחום ולכל שכבת גיל
בשיתוף עם הנהלת בית-
הספר

הפצת תוכנית רפרטואר
בספטמבר עבור בתי-ספר
יסודיים ובתי-ספר שש-
שנתיים

5

• בניית תוכנית ייחודית
מתוקצבת לכל בית-
ספר בנפרד
• תרגום התוכנית
המוצעת לתוכנית
קונקרטית :שיבוץ
מועדים ,אולמות,
שכבות גיל וקביעת
ייחודיות הפעולה :יום
קולנוע ,יום תיאטרון,
מופע בשיתוף הורים

פגישת עבודה עם כל בית-
ספר בנפרד עד סוף דצמבר;
 70%מהתוכנית לכל בית-
הספר נבנים עד סוף דצמבר;
השאר – עד סוף פברואר

6

העברת חומר הדרכה
לבית-הספר לפני כל מופע

 7ימי עבודה לפני כל מופע

7

תיאום אירועים נוספים
מרפרטואר סל התרבות
בהתאם לתוכנית הלימודים,
למועדי ישראל ,לדגשי בית-
הספר ,ולאירועים מיוחדים
(יום המשפחה ,שורשים,
בר מצווה ,יום השואה,
פורים ועוד)

בהתאם לבקשה מיוחדת של
בית-הספר או לפי בקשת ועד
הורים ובתיאום עם בית-
הספר

8

הפעלת יום אמנויות בבית-
הספר (ריכוז מופעים ליום
אחד :מופעי תיאטרון,
מוסיקה ומחול)

מיועד לבתי-ספר שש-שנתיים
– במסגרת התקציב של סל
תרבות ,על-פי החלטת כל
בית-ספר בנפרד

9

מיועד למופעי בתי-הספר
היסודיים ומופעי בתי-הספר
העל-יסודיים בהתאם
לנוהלי הגופים האמנותיים
המבצעים

אם קיימת הכנה למופע,
יתקיימו מפגשי הכנה בבית-
הספר לפני הצפייה בהצגה או
ההאזנה לקונצרט; המפגשים,
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מס' תחום

פירוט והארות

10

אחת לשנה ,בהתאם
לבחירת הנהלת בית-הספר
בתיאום עם ענף אמנויות
הבמה

11

פגישת ועדת רפרטואר  -עד בניית תוכנית ייחודית
מתוקצבת לכל הגנים:
סוף אוקטובר
הצגה/מחול ,קונצרט,
מוזיאון/חווידע

בהנחיית האמנים עצמם או
שחקנים ונגנים שהוכשרו לכך

חשיפת תלמידי כיתות ו' בעיר
למופעי אמנות של מגמות
התיאטרון בעיר (חט"ב
הרצוג ,שש-שנתי ק"ש)

החל מחודש דצמבר,
כחודשיים לפני כל פעילות

תרגום התוכנית המוצעת
לתוכנית קונקרטית :שיבוץ,
מועדים ,אולמות ושכבות גיל

בתי-ספר יסודיים ,בהם
המורים למוסיקה
משתתפים בהשתלמות
ומכינים את התלמידים
לקראת האזנה לקונצרט
במהלך השנה :קונצרט
תזמורתי גדול בחודש מאי;
בתי ספר מוסיקליים ,כיתות
א'-ו' :שני קונצרטים
קאמריים בתוך בית-הספר;
קונצרט תזמורתי גדול
בחודש מאי

הפעלת תוכנית לימודים
בהוראת מוסיקה בבתי-הספר
היסודיים בשיתוף הפיקוח על
הוראת המוסיקה

לבתי-הספר המעוניינים
בכך

הפעלת תוכנית חינוך ייחודית
בנושא אופרה

 100%מהמופעים

מופעי התרבות בהם צופים
התלמידים הם ברמה
אמנותית גבוהה

16

הפצת המשוב ל 100%-של
המופעים בקרב המחנכים;
הפצת המשוב בקרב
התלמידים ב 3-בתי ספר;
80%
המורות/גננות/תלמידים
הביעו שביעות רצון במידה
רבה ורבה מאוד

המופעים בהם צופים
התלמידים מלּווים במשוב של
תלמידים ושל צוותים חינוכיים
המתייחסים לרמת המופע,
להנאה ולהתאמה גילאית

17

 100%מהמופעים

אירוח (ארגון ולוגיסטיקה) של
התלמידים במופעי התרבות
מתנהל בצורה מקצועית

12

13

מענה אישי
ודיפרנציאלי

14
15

ניהול איכותי
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רמת השירות

מס' תחום

פירוט והארות

18

 100%מהפעילויות אשר
מתקיימות מחוץ לכותלי
המוסד

פעילויות התרבות מאובטחות
על-ידי גורמי ביטחון בהתאם
להנחיות מחלקת הביטחון של
עיריית חולון

19

התלמיד משלם מחיר
המאושר מדי שנה על-ידי
ועדת החינוך של הכנסת

מחיר מוזל וקבוע של
המופעים לאורך כל השנה
המתבסס על הנחה בשל
הכמות

20

כ 7-ימי עבודה לפני המופע

העברת תרשים מקומות
ישיבה וחלוקת מקומות לכל
בית-ספר

21

לכל בית-ספר יסודי ושש-
שנתי –  3דוחות בשנה :עד
סוף פברואר ,עד סוף
אפריל ,עד סוף יוני

העברת דו"חות תשלום עבור
סל תרבות (פירוט עלויות,
יתרת חוב) לבית-הספר

22

טיפוח המשאב
האנושי

אחת לשנה

קיום אירוע לסיום שנת
הפעילות למנהלי בתי-הספר,
רכזי תרבות ,מחנכים וגננות

23

ניהול ידע ומידע

לכל בתי-הספר היסודיים
והשש-שנתיים – חודש
ספטמבר

פרסום חוזר סל תרבות
בהתאם לחוזר מנכ"ל,
תימחור רשימת הפעולות,
ופרטי גבייה

לכל הגנים עד סוף נובמבר

פרסום תוכנית סל התרבות
השנתי לגננות

ותרבותית ,וניתן מענה מיידי
לבעיות המתעוררות בשטח

24
25

פרסום פרטים
לוגיסטיים הנוגעים
לסל התרבות
(מועדים ,מיקום,
דף הכנה וכדומה)

לכל הגנים עד אמצע פברואר

26

ניהול כרטסת
הכוללת את פירוט
המופעים ב7-
השנים האחרונות
(היסטוריה של
מופעי תרבות לכל
בתי-הספר וגני
הילדים)

לכל שכבת גיל
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היחידה לביקור סדיר – מינהל החינוך
אמנת שירות חיצונית – לתלמידים והורים
מס'

תחום

פירוט והארות

רמת השירות

1

מענה אישי
ודיפרנציאלי

שיחות אישיות עם התלמיד המופנה
ומשפחתו ויצירת קשר אישי (איתור
הגורמים ,מתן מענה ,מעקב)

 3שיחות עם ההורים
והתלמידים בשנת
הלימודים

2

מתן ייעוץ והכוון לתלמידים הנושרים
לשם מציאת מסגרות חינוכיות
מתאימות

בהתאם לצורך

3

ביקורי בית יזומים

בהתאם לצורך

4

שילוב התלמיד במסגרת בית-הספר
בהתאם לצרכיו המיוחדים תוך
שיתוף בית-הספר וההורים

בהתאם לצורך

5

השתתפות בוועדות (החלטה,
השמה ,התמדה ,בין-מקצועית
והסעות) הדנות בתלמידים
המטופלים

כל קצינת ביקור סדיר
משתתפת בכל
הוועדות של מטופליה
בהתאם לצורך

מניעת נשירה (נושר "חדש" –
תלמיד שנושר ממערכת החינוך
הפורמלית בשנת הלימודים
הנוכחית)

שמירה על הקיים
(לעומת השנה
הקודמת) ואף ירידה
של עד  5%בשיעור
הנושרים ה"חדשים
"מתוך סך כל
המטופלים

7

הפעלת שעות לימוד פרטניות
לתלמידים בסכנת נשירה

לפי הצורך והמשאבים
הקיימים

8

הפניית תלמידים ,ליווי ובקרה
בתוכניות ייחודיות למניעת נשירה
המתקיימות בעיר (כגון :מועדוניות
משפחתיות ,תוכנית מל"א ,היחידה
לקידום נוער ,יחידה לנערה ,מרכזים
קהילתיים ועובדי נוער; ייתכנו
שינויים בתוכניות בכל שנה)

ליווי התוכניות

9

קצינת ביקור סדיר יוצרת קשר עם
צוות בית-הספר ,לאחר קבלת דיווח
על בעיית ביקור סדיר ממנהל/ת ו/או
יועץ/ת או כל גורם אחר לשם בירור
הבעיה

 3ימי עבודה

10

פנייה טלפונית להורים לשם בירור
בעיית ביקור סדיר

 3ימי עבודה

6

קידום
הישגים
ומניעת
נשירה
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פירוט והארות

רמת השירות

מס'
11

קיום פגישה עם ההורים והתלמיד
בבית-ספר או בעירייה ,ביוזמת
התלמיד ,ההורים או גורם אחר

 8ימי עבודה

12

עירוב שותפים טיפוליים כגון :בית-
הספר הנוכחי ,בית-הספר הקודם,
רווחה ,קידום נוער ,שפ"ח ,פיקוח,
שירות המבחן וכדומה

 8ימי עבודה

13

אכיפת חוק לימוד חובה באמצעות
ייזום הליך משפטי

הפניה לתובעת
העירונית על-פי שיקול
הדעת המקצועי של
קצינת הביקור הסדיר
המטפלת

14

איתור תלמידים שאינם לומדים תוך
ניסיון לשלבם מחדש במסגרות
מתאימות

על-פי הצורך ובהתאם
לדרישת משרד החינוך

15

סיורים לאיתור תלמידים משוטטים
בגנים ציבוריים

 3פעמים בשנה

תיעוד של תהליכי הטיפול ומסמכים
רלבנטיים לצורך מעקב וטיפול

ביצוע באופן שוטף
לאורך השנה

16

תחום

ניהול ידע
ומידע
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סלי שירותים – אמנות שאינן נמדדות
ראש העירייה ולשכתו
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס' תחום

טיפול בפניות
תושבים

ניתוב הפניות
לגורמים רלבנטיים
ומענה לתושב

ממונה על
פניות
ותלונות
הציבור; עוזר
ראש
העירייה

 30–14ימי
עבודה
כמפורט
באמנת
השירות
של פניות
הציבור

2

טיפול בתלונות
תושבים

טיפול בתלונות
תושבים המביעים
חוסר שביעות רצון
משירות שקיבלו,
תיפקוד לקוי ועוד;
ניתוב התלונה לגורם
הרלבנטי; מעקב עד
לתשובה

ממונה על
פניות
ותלונות
הציבור; עוזר
ראש
העירייה

 30–14ימי
עבודה
כמפורט
באמנת
השירות
של פניות
הציבור

3

טיפול בתלונות
חוזרות

במקרה שהתלונה
חוזרת על עצמה:
קביעת דיון לפתרון
הבעיה עם הגורמים
הרלבנטיים ,מענה
לתושב

ממונה על
פניות
ותלונות
הציבור; עוזר
ראש
העירייה

 3ימי
עבודה

4

דלת פתוחה
אצל ראש
העירייה

זימון תושבים
וגורמים רלבנטיים
בעירייה על-ידי
הממונה על פניות
ותלונות הציבור;
הכנת חומר רקע
לישיבה; הוצאת
פרוטוקול ומעקב
אחרי ביצוע

ראש
העירייה;
הממונה על
פניות
ותלונות
הציבור

כל שבוע,
בימי ג'
אחר
הצהריים

תיאום פגישות

תיאום פגישות
לראש העירייה עם
משרדי ממשלה
וגופים רלבנטיים
לשם קידום עניינים
שקשורים לניהול

מנהלת
לשכת ראש
העירייה

בהתאם
לצורך

1

5

תושבים

משרדי
ממשלה
וארגונים
ממשלתיים
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מס' תחום

נושאי טיפול

6

דיונים מקדימים

7

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

העיר ,אישורים ,חוקי
עזר ועוד
קיום דיונים מקדימים ראש
העירייה;
לפי הצורך
מנהלי
היחידות
הרלבנטיות;
עוזר ראש
העירייה

בהתאם
לצורך

קיום ישיבות

ישיבות עם משרדי
הממשלה ,רשות
התעופה האזרחית,
מע"צ ,נתיבי איילון,
נת"ע – לשם קידום
עניינים הקשורים
לניהול העיר

ראש
העירייה

בהתאם
לצורך

הכנה

הכנת סדר יום על-פי
הנוהל הכתוב
בפקודת העיריות;
הכנת חומר ושליחתו
לכל המשתתפים
בישיבה

עוזר ראש
העירייה
בתפקידו
כמרכז
המועצה

על-פי
הפרוצדורה
הכתובה
בפקודת
העיריות

9

ניהול ישיבה

ניהול הישיבה,
הקלטת הישיבה
ותמלול הישיבה

ראש
העירייה;
עוזר ראש
העירייה

אחת
לחודש

10

הפצת
הפרוטוקול

העלאת הפרוטוקול
לאתר והפצתו בקרב
הגורמים הרלבנטיים

עוזר ראש
העירייה,
בתפקידו
כמרכז
המועצה;
מזכירה

תוך  30יום
מקיום
הישיבה

ניהול ישיבה

פורום לדיווח וקבלת
החלטות

ראש
העירייה;
סגניו; נציגי
סיעות
הקואליציה;
המנכ"ל;
היועץ
המשפטי;
עוזר ראש
העירייה
(מרכז)

אחת
לרבעון או
על-פי
הנדרש

8

11

מועצת
העירייה

הנהלת
העירייה
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נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס' תחום

12

המנכ"ל

תקשורת
וסינרגיה
יומיומית

ישיבות ועדכונים
שוטפים בנושאים
הקשורים לקידום
ופיתוח העיר

ראש
העירייה;
המנכ"ל

אחת
לשבוע ככל
שניתן ,וגם
לפי הצורך

13

יחידת
העירייה

פתרון בעיות
בתחומי פעילות
העירייה

על-פי דרישת ראש
העירייה בנושאים
שעולים ודורשים את
התייחסותו

ראש
העירייה;
מנהלי
היחידות
העירוניות

על-פי
הנדרש

14

ניהול
הלשכה

ניהול היומן של
ראש העירייה

תיאום פגישות ,שינוי
ועדכון על-פי הצורך

מנהלת
לשכה

כל יום

15

שירותי מזכירות
לראש העירייה

טלפונים נכנסים
ויוצאים ,מעקב אחרי
פגישות ,עדכון לוחות
הזמנים על-פי הצורך

מנהלת
לשכה

כל יום

16

הנחיה וניהול
של צוות
המזכירות

חלוקת עבודה,
מעקב ,הנחיה

מנהלת
לשכה

באופן
שוטף

17

דואר

קבלת הדואר ,ניתובו מזכירה
ומעקב

כל יום

18

תיוק

תיוק של חומר שוטף מזכירה

 5ימי
עבודה

19

מענה טלפוני

קבלת פניות
טלפוניות ומענה
עליהן

כל עובדי
הלשכה

מיידי

20

הדפסות

הדפסה של חומר
עבור לשכת ראש
העירייה ולשכת
המנכ"ל

מזכירה

כל יום

21

שירותי מזכירות
לעוזר ראש
העירייה

שיחות טלפון,
הצעות מחיר ,ניהול
יומן ,תכתובת
שוטפת

מזכירה

כל יום
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ממלא מקום ראש העירייה
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס' תחום

ליווי תהליכי
עבודה

ליווי תהליכי עבודה של מינהל
ההנדסה שקשורים לוועדות:
תכנון ובנייה ,רישוי ,קדם משנה

יושב ראש
ועדת משנה
לתכנון ובנייה;
יושב ראש
ועדת רישוי;
יושב ראש
ועדת קדם
משנה

באופן
שוטף

2

סיוע בבעיות
ניהול

סיוע בפתרון של בעיות ניהול
שוטף

באופן
שוטף

3

טיפול בפניות

טיפול בפניות של בונים
(קבלנים ,תושבים ,אדריכלים)
באמצעות פנייה בכתב
המפרטת את מהות הבעיה; אם
יש צורך – באמצעות פגישה או
הפניה לגורם הרלבנטי בעירייה

בהתאם
לצורך

הכנה

הנחיה של מנהלי היחידות
להכנת המכרז באמצעות ניהול
מרכזת הוועדה ויועצים
משפטיים שמכינים את המכרז

1

4

הנדסה

מכרזים

5

דיונים מקדימים קיום דיונים מקדימים של ועדת
המכרזים

6

ניהול ישיבות

ישיבת פתיחת המכרז

7

טיפול בפניות
ספקים
המשתתפים
במכרז

ישיבה שבה נקבע הזוכה

8

9

יושב ראש
ועדת מכרזים

בהתאם
לצורך
בהתאם
לצורך

פניות של ספקים לא מרוצים
אשר משתתפים במכרז; הפנייה
והתשובה יהיו בכתב בלבד
ועדה
משפטית

ניהול ישיבות

קבלת חומר מקדים לישיבה
מהמחלקה המשפטית; ניהול
הישיבה וקבלת החלטות בצוות
לגבי נושאים הנוגעים להעסקת
עורכי דין ,פשרות ,הפקעות ועוד
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בהתאם
לצורך
יושב ראש
הוועדה
המשפטית

אחת
לשבועיים

מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

10

מל"ח

ניהול ישיבות
וסיוע בפתרון
בעיות

ניהול ישיבות ועדת מל"ח;
ממשקים שוטפים עם אגף
ביטחון ומחלקת ביטחון ,לשם
סיוע בפתרון בעיות שוטפות

יושב ראש
ועדת מל"ח

 4פעמים
בשנה ,וכן
ליווי
תרגילים
מערכתיים
שיוזם
פיקוד
העורף

11

מקלטים

ניהול ישיבות
וסיוע בפתרון
בעיות

פיקוח על שימוש דו-תכליתי
(השכרה לאמנים ,לתנועות
נוער ,או לגורמים פנים עירוניים)
בכ 70-מקלטים ציבוריים

יושב ראש
ועדת מקלטים

בהתאם
לצורך

ממשקים עם
פיקוד העורף
וקב"ט עירוני

קשר שוטף עם פיקוד העורף
וקב"ט עירוני לשם פתרון בעיות
שוטפות

מטה בטיחות
בדרכים

12

ניהול ישיבות וסיוע בפתרון
בעיות שוטפות

יושב ראש
מטה בטיחות
בדרכים; ועדת
בטיחות
בדרכים

בהתאם
לצורך,
לפחות 4
פעמים
בשנה

13

בטיחות
בדרכים

ועדה הנותנת הנחות על פי
המצב הסוציו-אקונומי .מ"מ
ראש העירייה מכהן כיו"ר
הוועדה

יושב ראש
ועדת הנחות
באגרות חינוך

בהתאם
לצורך,
בערך אחת
לחודש

14

חינוך

מתן הנחות
לגבי אגרות
חינוך

יושב ראש
ועדת פרסים
ע"ש איילון,
קוגל ולוויתן

כל פרס –
אחת
לשנתיים;
ישיבות –
קרוב
למועד
חלוקת
הפרס

15

ועדת
פרסים

ניהול ישיבות

ניהול הישיבות בהשתתפות
חברי הוועדות וקבלת החלטות
לגבי הזוכים

16

הקמת
בתי
כנסת

בניית בתי
כנסת

ליווי ִמ ְשלַ ב הקצאת הקרקע,
הקמת עמותה שבונה ,קבלת
מענק ממשרד הדתות ,והקמת
קרן משותפת לעמותה
ולעירייה אשר בונה באמצעות
מענק של משרד הדתות וכספי
תרומות תושבים

17

ועדת
כספים

השתתפות
בישיבות

השתתפות בישיבות לשם
אישור תקציב רבעוני ושנתי

ועדת בטיחות
בדרכים
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בהתאם
לצורך

חבר בוועדת
כספים

5–4
פעמים
בשנה

מס' תחום

18

הנהלת
העירייה

נושאי טיפול

פירוט והארות

חבר בהנהלת
העירייה

השתתפות בישיבות ההנהלה:
ראש העיר ,מ"מ ,סגן ומנכ"ל,
יועץ משפטי

אחריות

רמת
שירות
נדרשת
בהתאם
לצורך

19

חבר במועצת
העירייה

השתתפות בישיבות המועצה

נבחר ציבור
במועצת
העירייה

אחת
לחודש,
ביום א'
בשבוע,
הראשון
בכל חודש

20

ממלא מקום
ראש העירייה

מילוי מקום של ראש העירייה
בעת העדרו ,והשתתפות
באירועים ובטקסים בהם ראש
העירייה אינו יכול להיות נוכח

ממלא מקום
ראש העירייה

על-פי
הצורך

ריכוז ועדות
(מקלטים,
זהירות
בדרכים,
שימור אתרים
ועוד)

זימון משתתפים לישיבות
הוועדה; רישום פרוטוקול;
הדפסה והפצת הפרוטוקול
בקרב המשתתפים

מזכירת
הוועדה

על-פי
לוחות
הזמנים
של
הוועדות
השונות

22

מענה לפניות
ותלונות
תושבים

מענה בכתב לפניות ולתלונות
תושבים בנושאים עליהם
מופקד ממלא מקום ראש
העירייה; ניתוב לגורמים
רלבנטיים בעירייה; אחר כך,
על-פי התשובה ,המשך
הטיפול ,כולל קביעת פגישה
עם ממלא מקום ראש העירייה

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

באופן
שוטף

23

טיפול
בטלפונים
נכנסים
ויוצאים

טלפונים נכנסים של תושבים
ועובדי העירייה וטלפונים
יוצאים לבקשת מ"מ ראש
העירייה

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

באופן
שוטף

24

הדפסות

סיכום פגישות; פרוטוקולים;
מענה לפניות תושבים

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

באופן
שוטף

25

תיאום פגישות

יזומות על-ידי מ"מ ראש
העירייה או כהיענות לבקשת
לשכת ראש העירייה/מנכ"ל
העירייה

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

באופן
שוטף

26

זימון לוועדות

זימון משתתפים לוועדות:
מקלטים ,בטיחות בדרכים,
משנה לרישוי הבנייה ,קדם
משנה לרישוי הבנייה ,מל"ח,

מנהלת
לשכת ממלא

לפי לוח
הזמנים

21

ניהול
המשרד
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פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס' תחום

נושאי טיפול

משפטית ,מכרזים ,איגוד ערים
דן ,שימור אתרים

מקום ראש
העירייה

של כל
ועדה

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

באופן
שוטף

27

תיוקים

דואר נכנס; דואר יוצא;
פרוטוקולים ועוד

באופן
שוטף

28

קבלת קהל

מענה לתושבים; ניתוב
לגורמים רלבנטיים ,מתן מידע

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

על-פי
הנדרש

29

הזמנת ציוד
משרדי

הזמנת ציוד משרדי וקבלתו
ללשכת מ"מ וסגן ראש
העירייה

מנהלת
לשכת ממלא
מקום ראש
העירייה

מנכ"ל העירייה
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס' תחום
1

2

שירות
לתושבים

נושאי טיפול

פירוט והארות

התוויית
מדיניות
לטיפול בפניות
ובתלונות
תושבים

מנכ"ל,
התוויית מדיניות
עוזרת
לטיפול בפניות של
תושבים :מענה בכתב מנכ"ל,
לפניות ,ואם יש צורך ,ממונה פניות
ותלונות
באמצעות פגישה או
הפניה לגורם הרלבנטי הציבור,
מנהלת
בעירייה ,מעקב אחרי
תשובות לפונים על-ידי לשכת
מנכ"ל,
הממונה על פניות
מזכירה
הציבור

באופן שוטף

ניהול רב-
ערוציות לגבי
פניות ,בקשות
ותלונות של
תושבים

מנכ"ל,
ממונה פניות
הציבור,
ממונה על
ההסברה,
דוברת

באופן שוטף

ניהול רב-ערוצי
לפניות ,בקשות
ותלונות תושבים :אתר
אינטרנט ,פייסבוק.
הטיפול כרוך במענה
בכתב לכל פונה לגבי
פתרון הבעיה
שהועלתה
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אחריות

רמת השירות

אחריות

רמת השירות

מס' תחום

נושאי טיפול

מנכ"ל,
מנהלת אגף
שירות ומוקד
עירוני,
סמנכ"ל
רלבנטי

באופן שוטף

3

קבלת דו"ח חריגים
התוויית
מדיניות ומעקב שבועי ,הפקת לקחים,
פעילות מתקנת,
לפעילות
המוקד העירוני הובלת יוזמות לשיפור
השירות.

4

סקרי שביעות
רצון תושבים

ביצוע סקרי שביעות
רצון תושבים
מהשירות העירוני,
בקרת מדדי רוחב
עירוניים ,הפקת
לקחים לאור השוואה
לסקרים קודמים
ויישום הלקחים

מנכ"ל,
מנהלת אגף
לתכנון
אסטרטגי

אחת לשנה עד
שנתיים
ובהתאם לצורך

5

סיורים בשטח
להבנת
הצרכים,
פתרון בעיות
ושיפור ממשקי
העבודה

סיורים בשכונות העיר,
במוסדות ציבור ובבתי
ספר להבנת הצרכים,
איתור בעיות וקידום
פתרונן

מנכ"ל,
סמנכ"לים,
מנהלים
רלבנטיים

בכל חודש סיור
מפגעי תברואה
בראשות מנכ"ל
עם סמנכ"לים
וגורמי מקצוע
רלבנטיים.
סיורים שוטפים
בבתי
ספר/גנים/מפג
שים עם מנהלי
בתי ספר
ומוסדות חינוך
לשם הבנת
צרכים ושיפור
ממשקי
העבודה

6

ישיבות
סטטוס אמנת
שירות

סטטוס מנכ"ל
מתקיים אחת לחצי
שנה בכל מינהל.
בישיבות סטטוס דנים
בבעיות הקשורות
לשיפור שירות
באמצעות תפעול,
כוח אדם ו/או ציוד,
וכן מעדכנים על פי
הצורך סל שירותים
ורמות השירות

מנכ"ל,
סמנכ"לים,
מנהלי
היחידות,
מנהלת אגף
לפיתוח
ולהדרכה

אחת לחצי
שנה בכל
מינהל

ניהול וחיזוק
קשרי גומלין
עם גופים
רגולטוריים:
משרד

ניהול וחיזוק קשרי
גומלין עם גופים
רגולטוריים ,אשר
קובעים חוקים
ותקנות עבור

מנכ"ל,
סמנכ"לים,
עוזרת
מנכ"ל

באופן שוטף

7

קשרי
גומלין עם
גופים
חיצוניים

פירוט והארות
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8

ניהול
יחידות
העירייה

נושאי טיפול

פירוט והארות

הפנים,
משרד
האוצר,
משרד
החינוך,
נציבות
שירות
המדינה,
מרכז השלטון
המקומי,
כנסת ישראל

הרשויות :משרד
הפנים ,משרד
האוצר ,נציבות
שירות המדינה,
מרכז השלטון
המקומי ,משרד
החינוך ,כנסת ישראל
ועוד .פגישות לפי
הצורך ,השגת
אישורים ,פתרון
בעיות וקידום נושאים
לפי הנדרש

אחריות

רמת השירות

התוויית
מדיניות
ליחידות
העירייה
ואישור
תקציב
לפעולות

התוויית מדיניות
באמצעות קביעת
דגשים ליחידות
העירייה .לאור
הדגשים נבנות
תוכניות עבודה
ומאושר התקציב
לביצוען

מנכ"ל,
מנהלת אגף
לתכנון
אסטרטגי

תהליך שנתי

9

הובלת
הארגון
לביצוע
פרויקטים
עירוניים בעלי
חשיבות
(חינוך,
תברואה
ועוד)

קביעת סדרי
עדיפויות ליחידות
השונות ,קיום ישיבות
סטטוס – בשטח או
בלשכת המנכ"ל –
לצוותי עבודה חוצי-
ארגון לצורך מעקב
ביצוע החלטות ו /או
פתרון בעיות שוטפות

מנכ"ל,
עוזרת
מנכ"ל,
צוותי
עבודה
חוצי-ארגון
הרלבנטיים
לפרויקט

לוח זמנים
קבוע שנקבע
מראש על
בסיס שבועי,
חודשי,
רבעוני ,שנתי

10

מעקב אחרי
ביצוע
תוכניות
עבודה
יחידתיות

כל יחידות העירייה
מבצעות דיווח לגבי
ביצוע תוכניות
עבודה ,אחת לרבעון,
באופן ממוחשב

מנכ"ל,
מנהלת אגף
לתכנון
אסטרטגי,
סמנכ"לים,
מנהלי
יחידות
העירייה

עבודה
שוטפת מול
סמנכ"לים וגם
אחת לרבעון

11

ישיבות
להסרת
חסמים
בממשקי
עבודה בין
מינהלים
שונים ו/או
הערכות
לפרויקטים

דגש על הסרת
חסמים בממשקי
עבודה ,התפעול
השוטף של העירייה,
בעיקר חסמים
הקשורים למספר
מינהלים ו/או

מנכ"ל,
מנהלי
היחידות
הרלבנטיות,
עוזרת
המנכ"ל

על-פי הנדרש
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12

נושאי טיפול

פירוט והארות

עירוניים
חדשים

היערכות לפרויקטים
עירוניים חדשים

אחריות

רמת השירות

יו"ר ועדות
עירוניות

ניהול בתפקיד יו"ר
של ועדת תקינת כוח
אדם ,ועדה למסירת
עבודות ,ועדת נכסים,
ועדת מכרזי כוח אדם
(ממנהל מחלקה
ומעלה) ,ועדת
הקצאות ,ועדת
פיטורין ,ועדת
השתלמויות ,ועדת
הקצאות ,ועדה
לתיקון ליקויים ,ועדה
להארכת שירות,
ועדת תרומות

מנכ"ל,
עוזרת
מנכ"ל
מרכזי
ועדות או
הפורומים
השונים

בדרך כלל
לכל ועדה
אחת לחודש,
על-פי מועדי
הוועדות
השונות

13

שיתוף עם
החברות
העירוניות
והתאגיד

חברה לבידור
ובילוי ,חברה
כלכלית,
חברה
לתיאטרון,
מוסיקה
ומחול ,תאגיד
מים וביוב "מי
שקמה",
רשת קהילה
ופנאי ,חברת
מוסדות חינוך

התוויית מדיניות
והנחיות לביצוע
פרויקטים עירוניים
בקרה על יישום

מנכ"ל,
מנהלי
החברות
העירוניות,
עוזרת
מנכ"ל

עדכון לפי
הצורך פגישת
עבודה עם כל
מנכ"ל חברה
אחת לחודש
וחצי

14

ניהול
תרבות

התוויית
מדיניות,
קביעת
סטנדרטים
ואישור
תוכניות

קביעת מדיניות של
תרבות ואמנויות
בעיר אישור תוכניות

מנכ"ל ,עוזר
מנכ"ל

בהתאם
לצורך

15

תיקצוב
תוכניות
עבודה
מאושרות

תיקצוב תוכניות
העבודה המאושרות
של כל המוסדות
והיחידות העוסקים
בתרבות בעיר

מנכ"ל,
מנהלי
מוסדות
תרבות,
עוזר מנכ"ל

אחת לשנה
בסוף השנה

16

טיפוח תרבות
מקומית

גיבוי ותמיכה לארגון
תחרויות ,פרסים,
מלגות בנושאי
תרבות :ספורט,
כתיבה ,תיאטרון,
מחול ,נגינה ,טיפוח

מנכ"ל,
מנהלי
מוסדות
תרבות,
עוזר מנכ"ל

באופן שוטף
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נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת השירות

להקות ייצוגיות
בתחומים שונים
17

פורום
סמנכ"לים

ניהול
העירייה

ניהול ישיבות צוות
שבועיות עם
הסמנכ"לים /מטה
(יחידות הנותנות
שירות פנימי),
פגישות עבודה
חודשיות ,מעקב
אחרי ביצוע החלטות
עם מנהלים ,עדכון
שוטף לגבי משימות

18

הנהלת
העירייה

חברות
בהנהלת
העירייה

השתתפות בישיבות
ההנהלה :ראש העיר,
מ"מ ,סגנים ,מנכ"ל,
יועץ משפטי ,עוזר
ראש העיר

ראש העיר,
מ"מ,
סגנים,
מנכ"ל ,יועץ
משפטי,
עוזר ראש
העירייה

19

ניהול
שוטף

פגישות
עבודה עם
ראש העירייה

ישיבות ועדכונים
שוטפים בנושאים
הקשורים לקידום
ופיתוח העיר

ראש העיר,
מנכ"ל ,עוזר
ראש העיר,
עוזרת
מנכ"ל

באופן שוטף
ואחת לשבוע

20

ניהול
המשרד

זימון ועדות

זימון משתתפים
לישיבות הוועדה,
הדפסה והפצת
הפרוטוקול
למשתתפים

מנכ"ל,
עוזרת
מנכ"ל,
מנהלת
לשכת מנכ"ל

על פי לוח
זמנים קבוע
של הוועדות
השונות

21

כתיבת
פרוטוקולים
של ישיבות

השתתפות בישיבות,
כתיבת פרוטוקולים
והפצתם למשתתפי
הישיבה

עוזרי מנכ"ל,
מנהלת
לשכת
המנכ"ל
ומזכירות
הלשכה

על פי הישיבות
השונות

22

מעקב אחרי
ביצוע החלטות

מעקב אחרי ביצוע
החלטות בהמשך
לפרוטוקולים של
הישיבות

מנכ"ל ,עוזרי
מנכ"ל,
מנהלת
לשכת
מנכ"ל,
מזכירה

באופן שוטף

23

תיאום פגישות

יזומות על-ידי מנכ"ל
או כהיענות לבקשת
לשכת ראש העירייה /

עוזרי מנכ"ל,
מנהלת
לשכת

באופן שוטף

פורום מטה
_______
סמנכ"לים

231

מנכ"ל,
סמנכ"לים,
מנהלי
מטה,
עוזרת
מנכ"ל

אחת
לשבועיים
פורום
סמנכ"לים
ופורום מטה;
אחת לחודש
פגישת עבודה
של מנכ"ל עם
כל סמנכ"ל
אחת
לשלושה
חודשים

מס' תחום

נושאי טיפול

24

קבלת קהל

פירוט והארות

אחריות

סמנכ"לים /גורמים
חיצוניים

מנכ"ל,
מזכירות
הלשכה

מענה לתושבים ,ניתוב
לגורמים רלבנטיים,
מתן מידע

מנכ"ל,
עוזרת
מנכ"ל,
מנהלת
לשכת
מנכ"ל,
מזכירות
הלשכה

רמת השירות

באופן שוטף

גזבר העירייה ולשכתו
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

מס' תחום

בקרה על
תפעול אגף
ההכנסות

פתרון בעיות שוטפות
הקשורות לתפעול
אגף ההכנסות

גזבר העירייה;
מנהל אגף הכנסות

על-פי הנדרש

2

הסכמי פשרה
עם עסקים
ו/או תושבים
בעלי חוב

ישיבות צוות לשם
קבלת החלטות

גזבר העירייה;
מנהל אגף הכנסות

על-פי הנדרש

3

קביעת
מדיניות

לדוגמה :הנחיה
להכנת צו ארנונה,
הגדלת מקורות
ההכנסה ועוד

גזבר העירייה;
מנהל אגף הכנסות

על-פי הנדרש

תקציב פיתוח

הכנת התקציב
ואישורו במועצת
העירייה ומעקב
שוטף

ראש העירייה;
גזבר העירייה;
מנהל אגף
תקציבים

על-פי הנדרש

5

תקציב רגיל

הכנת התקציב
ואישורו במועצת
העירייה ומעקב
שוטף

ראש העירייה;
המנכ"ל; גזבר
העירייה; מנהל
אגף התקציבים

על-פי הנדרש

6

שכר – לפי הנחיות
הפקת
תשלומי השכר משאבי אנוש; תשלום

גזבר העירייה;
החשב

בהתאם לצורך

1

4

הכנסות
העירייה

תקציבים
ובקרה על
הוצאות

232

מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

לספקים – בהתאם
ותשלום
לספקים שונים לביצוע העבודות
השתתפות
בניהול
החברות
העירוניות

חברה לדיבור ובילוי,
החברה הכלכלית,
מדיטק

נציג הגזברות
בחברה העירונית

על-פי הנדרש

7

8

חברות
בוועדות
עירוניות

ועדה
משפטית,
ועדת תקינה,
ועדת פיטורין,
ועדת נכסים,
ועדת ביטוח,
ועדת הארכת
שירות ,ועדת
רכש ואחרות

ייצוג אינטרסים
כלכליים-פיננסיים של
העירייה בוועדות
השונות

נציג הגזברות
בוועדות

באופן שוטף

9

קשר עם
בנקים

ניהול כספי
העירייה

ניהול תזרים מזומנים
עירוני

גזבר העירייה;
חשב העירייה;
מנהלת התאמות
בנקים; עוזרת
הגזבר לענייני
מימון

באופן שוטף

10

מכרזים

הוצאת
מכרזים
עירוניים

הכנת המכרזים
ובדיקתם בשיתוף
יחידות העירייה
השונות

גזבר העירייה;
מנהל אגף
התקציבים

באופן שוטף

11

חוקי עזר
עירוניים

הכנת חוקי
עזר

הכנת חוקי עזר
וקביעת תעריפי
היטלי פיתוח בשיתוף
השירות המשפטי
ויחידות העירייה
השונות

גזבר העירייה;
השירות המשפטי

באופן שוטף

12

קשר עם
יחידות
העירייה
השונות

ניהול הכספים
העירוניים

גזבר העירייה;
השתתפות אנשי
מינהל הגזברות בכל מנהל אגף
הפעילות הכספית של פרויקטים; מנהל
אגף התקציבים;
יחידות העירייה
חשב העירייה;
מנהלי היחידות
העירוניות

13

ניהול
הלשכה

ניהול יומן של
הגזבר

תיאום פגישות ,שינוי
ועדכון לוחות הזמנים
על-פי הצורך
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מנהלת לשכה ו/או
מזכירה

על-פי הנדרש

כל יום

מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

14

שירותי
מזכירות
לגזבר

מענה טלפוני
והתקשרויות עם
גורמים פנימיים
וחיצוניים

מנהלת לשכה ו/או
מזכירה

כל יום

15

מעקב ובקרה

מעקב ובקרה על
נושאים ומשימות
שהוטלו על-ידי
הגזבר; מיון וניתוב
הפניות המגיעות
ללשכת הגזבר
לאגפים ולמחלקות
הרלבנטיים; טיפול
בפניות של עובדי
גזברות; ביצוע
משימות המוטלות
על-ידי הגזבר עבור
עובדי הגזברות

מנהלת הלשכה

באופן שוטף

16

דואר

טיפול בדואר נכנס
ובדואר יוצא ,ניתובו
ומעקב אחריו

מזכירה

כל יום

17

תיוק

תיוק של חומר שוטף

מזכירה

 5ימי עבודה

18

טיפול בפניות
של תושבים
ועובדים

קבלת פניות
טלפוניות; ניתוב
ובירור עם הגורמים
הרלבנטיים; ומענה
לפונה

כל עובדי הלשכה

מיידי

19

הדפסות

הדפסה של מכתבים;
סיכומי פגישות

מנהלת הלשכה
ו/או מזכירה

כל יום

20

הזמנת ציוד
משרדי וכיבוד

הזמנת ציוד וכיבוד
ממחסן העירייה;
בדיקה ותשלום

מנהלת הלשכה

באופן שוטף

21

תשלומים
לספקים
ולחברות

בדיקת תקינות
הוראות התשלום
ואישורן במערך
התשלומים באמצעות
מס"ב או המחאות;
אישור תשלומים
נכנסים באמצעות
מס"ב או המחאות

מזכירה – הנהלת
חשבונות ספקים

באופן שוטף

22

טיפול בקופה
קטנה של
יחידות
העירייה

בדיקת תקינות של
קופות קטנות ואישורן
לשם קבלת החזר
כספי

מזכירה

באופן שוטף

234

מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

23

מיון וניתוב
חשבוניות מס
וקבלות
ספקים

מעקב ,מיון ותיוק של
קבלות ספקים; ניתוב
חשבוניות לחשבת
המינהל הרלבנטי

מזכירה – הנהלת
חשבונות ספקים

באופן שוטף

24

תשלום
הקצבות
לחברות
ולמועצות
עירוניות

תשלומים חודשיים
לחברות-הבנות
ולמועצות עירוניות
(שירותי כבאות,
איגוד תברואה,
מועצה דתית)

עוזרת הגזבר

כל חודש

25

תזרים
מזומנים

הגשת סיכום יומי
לגזבר :הוצאות,
הכנסות ,תקבולים;
השקעת כספים על-
פי החלטת הגזבר
וועדת השקעות

עוזרת הגזבר

כל יום

26

עבודה עם
הבנקים

בדיקת תקינות,
עמלות ,ריביות,
קבלת תשובות,
אישורי יתרות

עוזרת הגזבר

כל יום

27

שמירה על
ערך כספי
העירייה

ניהול ההשקעות
הכספיות של
העירייה; הפקת דו"ח
רבעוני הכולל
תשואות וריביות על
השקעות העירייה

עוזרת הגזבר

אחת לרבעון

28

ריכוז ערבויות
של ספקים
וקבלנים

קבלת ערבות חוזה
ופקדונות מזומן;
המשך טיפול בהתאם
להוראת
המחלקה/מינהל

עוזרת הגזבר

על-פי הנדרש;
אחת לחודש –
מכתבים
לבנקים

29

טיפול
בעיקולים על
כספי ספקים

עיקולים מביטוח
לאומי ומס הכנסה;
בירור עם החשבות
ומתן תשובות למעקל

עוזרת הגזבר

על-פי הנדרש

30

הנהלת
חשבונות של
העברות
ופיקדונות

כחלק מהתאמות
בנקים :העברות
ופיקדונות

עוזרת הגזבר

העברות – כל
יומיים;
פיקדונות –
אחת לחודש

235

סמנכ"ל חינוך
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

מס' תחום

טיפול בפניות

טיפול בפניות:
תגובות בדוא"ל; אם
יש צורך – שיחה
טלפונית; פגישה או
הפניה לגורם
הרלבנטי בעירייה

סמנכ"ל חינוך;
מנהלים
במינהל
החינוך

בהתאם לצורך

2

יוזמות ובקשות

התייחסות ליוזמות
ולבקשות לסיוע
באמצעות דוא"ל,
מפגש ושיחת בירור

סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

3

פיתוח אסטרטגי
של תחום
ההורות בעיר

בניית תוכנית; קיום
מרחב פתוח לצורך
איתור צרכים ,יצירת
דיאלוג מתמשך עם
קהילת ההורים
באמצעות מפגשים
פנים-אל-פנים וכן
מפגשים וירטואליים;
עבודה אינטנסיבית
עם ועד ההורים
העירוני וועדות קשר
בנושאים השונים

סמנכ"ל חינוך;
מנהלת יחידת
רווחה ותחום
הורות; יושב
ראש ועד
ההורים
העירוני

באופן שוטף

התוויית מדיניות,
מטרות ודגשים
עירוניים
בהתאמה
למדיניות משרד
החינוך

התוויית מדיניות
והטמעתה במסגרת
כנס פתיחת שנה
וכנס תוכניות עבודה
של המינהל ולפי
הנדרש ,בנושאים
כגון רישום תלמידים,
שיפור הישגים
לימודיים ,חדשנות
פדגוגית ,עיצוב מבני
חינוך והתאמתם
למאה ה ,21-אתיקה
מקצועית ,ילדים
מתקשים ,ילדים
בסיכון

סמנכ"ל חינוך; בכנס פתיחת
מנהלי האגפים שנה ,בכנס
תוכניות עבודה,
והמחלקות
ועל-פי הנדרש
במינהל

פתרון בעיות
וקבלת החלטות

מפגשים קבועים
ויזומים עם מנהלים
לצורך היוועצות,

1

4

5

קהילה:
תושבים,
ילדים,
הורים

מנהלי
בתי ספר,
גננות
מובילות
ומנהלי
מוסדות
חינוך

236

סמנכ"ל חינוך;
מנהלי אגפי
חינוך

זמינות על-פי
הנדרש :מנהלי
על-יסודי ,יסודי

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

מס' תחום

נושאי טיפול

חניכה ,דילמות,
התלבטות; מפגשי
חשיבה בשיתוף
הציבור לשם פתרון
סוגיות והתוויית
מדיניות חינוכית
בעיר במקומות
שהדבר אפשרי;
מפגשי למידה
והטמעות חדשנות
ויזמות חינוכית;
המפגשים ביוזמת
מנהלים וביוזמת
סמנכ"ל

ומחלקות
במינהל;
מנהלי בתי
ספר ומוסדות
חינוך

וחטיבות – אחת
לשבועיים; גננות
מובילות – אחת
לפרק זמן

חילופי כוח אדם,
במסגרת ועדת
מכרזים

סמנכ"ל חינוך

על-פי הצורך

6

מיון ובחירה של
מנהלים

בתום מינוי זמני

סמנכ"ל חינוך

אחת ל 3-שנים

הערכת מנהלים של
בתי-ספר יסודיים
וחטיבות ביניים
המועסקים על-ידי
הרשות ,משרד
החינוך וגורמים
אחרים

סמנכ"ל חינוך

אחת לשנה

שיתוף ,היוועצות
לגבי בעיות ,בניית
תוכניות

סמנכ"ל חינוך

על-פי הנדרש
ובמסגרת צוות
עיר

התוויית מדיניות
מינהל החינוך
וסיוע בפתרון
בעיות

מדיניות ופתרון
בעיות הקשורות
למנהלים ,לצוותי
חינוך ,להורים,
ולממשק עם יחידות
העירייה ,וחיזוק או
התערבות ותיקון
כאשר ישנם ליקויים

סמנכ"ל חינוך

ישיבת צוות בוקר
– כל שבוע; צוותי
צירי אורך ,צוותי
צירי רוחב,
ישיבות צוות
אורך פלוס רוחב
– שלוש פעמים
בשנה; צוות עיר
– ארבע פעמים
בשנה

יוזמה והנעה
לחדשנות
חינוכית

יוזמה לחדשנות
חינוכית וסינון מיזמים
על-פי מדיניות,
תפיסות וצרכים

סמנכ"ל חינוך

על-פי הנדרש

7
8

הערכת מנהלים

9

המפקחים של
מפקחים
של משרד משרד החינוך
שותפים לעשייה
החינוך
ויועצים בתחום
אחריותם

10

11

מנהלים
במינהל
החינוך
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מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

12

הדרכה ודירבון
לעשייה

מתן משימות,
הדרכה ,תיקון ,משוב
על ביצוע ומעקב
אחר החלטות

סמנכ"ל חינוך

על-פי הנדרש

13

ממשק
עם
מינהלים
שונים
בעירייה

בניית מענים
מתאימים לאור
הצרכים בשטח

העלאת קשיים
וצרכים המתעוררים
בשטח ובניית מענים
ופתרונות הולמים
באמצעות הגדרת
הבעיות ,פתרונות,
תיקצוב נכון ועוד

סמנכ"ל חינוך;
מהנדסת
העיר; הגזבר;
סמנכ"ל תפעול
ומינהלה;
סמנכ"ל
תשתיות;
סמנכ"ל מסחר
ותעשייה;
היועצת
המשפטית

על-פי הנדרש

14

ממשק
עם
חברות
עירוניות

ממשק עם רשת
קהילה ופנאי

סיוע לפעילות חינוך
בלתי-פורמלי
וספורט ,קידום
תוכניות משותפות

סמנכ"ל חינוך;
מנהלי רשת
קהילה ופנאי

על-פי הנדרש

15

סיוע בתחזוקה,
ממשק עם
החברה הכלכלית בפיתוח ובניקיון

מנהל אגף
ארגון

אחת לשבוע ועל-
פי הנדרש

16

ממשק עם חברה קידום תוכניות
משותפות תוך
לבידור ובילוי
התגברות על
ה"תפר" בין הפורמלי
לבלתי-פורמלי

סמנכ"ל חינוך;
מנהלי החברה
לבידור ובילוי

על-פי הנדרש

17

הנהלת
העירייה

טיפוח חינוך
כנכס אסטרטגי
של העיר ויישום
מדיניות העירייה
בתחום החינוך

18

ניהול
המשרד

19

סמנכ"ל חינוך; באופן מתמשך,
קידום דגשים
ובאמצעות
כל המנהלים
עירוניים בתחום
החינוך; קידום יוזמות בתחום החינוך מפגשים של
ראש העירייה עם
ראש העירייה
מורים בבתי ספר
והמנכ"ל; השבחת
עשייה חינוכית,
קידום הישגים,
שיפור תדמית העיר

ריכוז
ישיבות/ועדות

זימון משתתפים
לישיבות הוועדה;
רישום פרוטוקול;
הדפסה והפצה של
הפרוטוקול בקרב
המשתתפים

מזכירת
סמנכ"ל
החינוך

על-פי לוחות
הזמנים של
הישיבות/הוועדות
השונות

מענה לפניות
ותלונות תושבים

לפי בקשת הסמנכ"ל
לחינוך ,מענה
באמצעות האינטרנט
או טלפונית,

עוזר ראש
העיר; עוזרת
המנכ"ל

באופן שוטף
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מס' תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

ובפגישות לפניות
ותלונות תושבים;
ניתוב לגורמים
הרלבנטיים במינהל
החינוך; אחר כך ,על-
פי התשובה ,המשך
הטיפול ,כולל קביעת
פגישה עם סמנכ"ל
החינוך
20

טיפול בטלפונים
נכנסים ויוצאים

טלפונים נכנסים של
תושבים ועובדי
העירייה וטלפונים
יוצאים לבקשת
סמנכ"ל החינוך

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

21

הדפסות

סיכום פגישות;
פרוטוקולים; מענה
לפניות תושבים

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

22

תיאום פגישות

יזומות על-ידי
סמנכ"ל חינוך או
כהיענות לבקשת
לשכת ראש
העירייה/מנכ"ל
העירייה

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

23

טיפול בדואר נכנס:
טיפול בדואר
נכנס ובדואר יוצא אי-מיילים ,פקסים,
דואר רגיל ,באמצעות
סינון ,ניתוב ,בדיקת
לוחות הזמנים של
הזמנות ,ומענה על-
פי הצורך ועל-פי
בקשת הסמנכ"ל
בכתב או בטלפון;
טיפול בדואר יוצא:
הדפסה והפצה

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

24

תיוקים

דואר נכנס; דואר
יוצא; פרוטוקולים
ועוד

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

25

קבלת קהל

מענה לתושבים;
ניתוב לגורמים
הרלבנטיים; מתן
מידע

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

באופן שוטף

26

הזמנת ציוד
משרדי

הזמנת ציוד משרדי
וקבלתו

מזכירת
סמנכ"ל חינוך

על-פי הנדרש
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מהנדסת העיר ולשכתה
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
לשמש סמכות מקצועית עליונה בעיריית חולון לנושאי תכנון ובנייה; מתן ייעוץ לראש העירייה
ולמועצת העיר בתחומי התכנון והבנייה; לשמש סמכות מקצועית לתושבי העיר ,יזמים ,בעלי
עסקים ובעלי עניין בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון עיר ואדריכלות ,רישוי בנייה,
פיקוח על הבנייה ,השבחה ,נכסים ,מדידות והסדרי מקרקעין ,תנועה ובטיחות ,חזות העיר
ומבנים מסוכנים

פנייה ראשונית:
לקבלת מידע ומענה לכל שאלה הרלבנטית למינהל ההנדסה יש לפנות למרכז מידע ושירות
(ממ"ש) של המינהל ,בערוצים הבאים:
טלפון ,03-5027222 :שלוחה 3
שעות מענה טלפוני :בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות 15:30–13:30
פקס03-5027028 :
פניות הציבור :ניתן לפנות לרכז פניות הציבור ומנהל הממ"ש ,מר שמעון אמיר:
amirshi@Holon.muni.il

דרכי התקשרות עם לשכת מהנדסת העיר:
קבלת קהל :בתיאום מראש
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 9
טלפון03-5027482 ,03-5027481 :
פקס03-5017044 :
דוא"לRachel1@Holon.muni.il :
מות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

1

שירות
לתושבים,
ליזמים,
ולבעלי
עניין

טיפול בפניות
ובתלונות
(של כל בעלי
העניין:
תושבים,
יזמים
וכדומה)

טיפול בפניות
של תושבים:
מענה לכל
הפניות
(מכתבים,
מיילים,
טלפונים) בכתב
בלבד,
באמצעות
הגורם הרלבנטי
ואחראי פניות

מהנדסת
העיר;
מנהלת
לשכה; רכז
פניות
הציבור
במינהל
ההנדסה

עד  14ימי
עבודה
(תלוי
במורכבות
הנושא)
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מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

הציבור; נושאים
שאינם נפתרים
מועברים לטיפול
מהנדסת העיר
2

3

4

ניהול
יחידות
מינהל
ההנדסה
והתכנון

ישיבות
סטטוס
ובקרה על
עמידה ביעדי
אמנת
השירות –
יחידות
המינהל

אחת לרבעון עם
מנהלי היחידות
במינהל
ההנדסה;
בישיבות סטטוס
משנים (מקצרים
או מאריכים) את
רמות השירות
על-פי הצורך,
מעדכנים את סל
השירותים,
ודנים בבעיות
הקשורות למתן
שירות של אותה
יחידה

מהנדסת
העיר;
מנהלי
היחידות;
מנהלת אגף
לפיתוח
ולהדרכה

אחת
לרבעון

קביעת
מדיניות
בתחומי
ההנדסה
והתכנון
ברחבי העיר
ובהקשר
לפעילותן של
יחידות
ההנדסה
הרלבנטיות

השבחת נכסים
באמצעות קידום
תב"עות ,קניית
ומכירת נכסים

מהנדסת
העיר
ויחידות
מינהל
ההנדסה
הרלבנטיות,
בשיתוף עם
הגזבר,
מנהל אגף
פרויקטים
בגזברות,
נציגי
השירות
המשפטי,
וגורמים
רלבנטיים
נוספים,
באמצעות
ועדת
הנכסים

באופן
שוטף

שיפור חזות
העיר באמצעות
קידום תב"עות,
פיתוח שפת
רחוב הכוללת
ריהוט רחוב,

מהנדסת
העיר
והיחידות
הרלבנטיות

באופן
שוטף
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מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

שילוט עירוני,
ותוכניות בינוי
מפורטות ,אשר
מכתיבות את
העיצוב
האדריכלי
ומשפיעות על
איכות התכנון

במינהל
ההנדסה

5

גיבוש תוכנית
מיתאר לעיר,
שממנה ייגזרו
תוכניות
מפורטות
לשידרוג המארג
האורבני בעיר
והמרחב
הציבורי ,לשם
יצירת עיר
בריאה ,מקיימת
ותוססת

מהנדסת
העיר; אגף
אדריכלות
ואגף
אסטרטגיה

הגשת
תוכניות
בהתאם

6

שיפור השירות
לתושבים
ולבעלי עסקים
באמצעות
בחינה רצופה
של תהליכי
השירות,
וחתירה מתמדת
לקיצור ושיפור
התהליכים
בעזרת מעבר
למתן שירותים
מקוונים

מהנדסת
העיר וכלל
יחידות
מינהל
ההנדסה

באופן
שוטף

7

פיתוח המערך
הטכנולוגי-
מיחשובי לצורך
שיפור העברת
המידע ,ייעול
השירות המקוון,
וייעול עבודת
עובדי מינהל
ההנדסה

מהנדסת
העיר
ויחידות
מינהל
ההנדסה,
בשיתוף
אגף
מערכות
מידע
ותקשוב

באופן
שוטף
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רמת
שירות
נדרשת

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס'

תחום

8

הפקת מרב
ההכנסות
העירוניות
באמצעות מערך
הגבייה
והאכיפה
ביחידות
ההשבחה,
השילוט,
והפיקוח על
הבנייה

מהנדסת
העיר
והיחידות
הרלבנטיות
במינהל
ההנדסה

באופן
שוטף

9

גיבוש ומיסוד
תהליכי רישוי
הבנייה בהלימה
לתהליכי רישוי
עסקים ,ולצורך
לצמצם את
חריגות הבנייה

מהנדסת
העיר
ויחידות
מינהל
ההנדסה,
בשיתוף
אגף רישוי
עסקים

באופן
שוטף

מתן פתרונות
לאתגרים
בתחומי
ההנדסה
והתכנון
ברחבי העיר
באמצעות
יחידות
ההנדסה
הרלבנטיות

פתרון בעיות
וקבלת החלטות
עקרוניות
ביחידות מינהל
ההנדסה באופן
ישיר או על-פי
פנייה/דיווח של
מנהלי היחידות

מהנדסת
העיר

על-פי
הנדרש

יושבת ראש
ועדת חריגים
לרישוי
עסקים,
יושבת ראש
ועדת שילוט
עירונית,
מרכזת ועדה
מקומית/ועדת
משנה,
דירקטורית
בחברה
כלכלית חולון,
חברה
בוועדת
הקצאות,

ייצוג אינטרסים
הנדסיים-
תכנוניים של
העירייה
בוועדות השונות
באמצעות
היערכות
מקדימה
ופרטנית לכל
ישיבה ,ניהול
הישיבות
(בתפקיד יושבת
ראש) ,או
השתתפות
בישיבות ,קבלת
החלטות

יושבת ראש
הוועדה,
חברה או
דירקטורית

על-פי
הנדרש

10

11

בעלת
תפקיד
בוועדות
עירוניות/
בחברות-
בנות

נושאי טיפול
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מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

חברה
בוועדת
מכרזים של
החברה
הכלכלית

בנושאים שעל
סדר יום הוועדה

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

12

קשרי
גומלין עם
משרדי
ממשלה
וגופים
לאומיים

ניהול קשרי
גומלין עם
גופים
רגולטוריים/
לאומיים:
משרד
הפנים,
משרד
האוצר,
משרד
התחבורה
ומשרדי
ממשלה
נוספים לפי
הצורך ,כגון:
נתיבי ישראל,
נת"ע וכדומה

הכנת חומר
רלבנטי; פגישות
– לפי הצורך;
מתן אישורים;
פתרון משברים
וקידום נושאים
לפי הנדרש ולפי
האינטרסים
העירוניים

מהנדסת
העיר
והיחידות
הרלבנטיות

בהתאם
לצורך

13

הנהלת
העירייה,
חברות-
בנות,
יחידות/
מינהלים
עירוניים
אחרים

שיתופי
פעולה לצורך
יישום
מדיניות
הנהלת
העירייה ו/או
שותפות
לקביעתה
בנושאים
שנוגעים
להנדסה
ולתכנון

השתתפות
בישיבות
הנוגעות
לקביעת מדיניות
ופתרון בעיות;
התייחסות
בכתב לשאלות
המופנות על-ידי
הנהלת העירייה
ו/או החברות-
הבנות ,ו/או
מינהלים אחרים
אשר נוגעות
למדיניות או
לבעיות
בנושאים של
הנדסה ותכנון

מהנדסת
העיר

על-פי
הנדרש,
התייחסות
בכתב –
תוך שבוע
עד
שבועיים,
תלוי
במורכבות
הנושא

14

ניהול
הלשכה

ניהול לוחות
הזמנים של
מהנדסת
העיר

תיאום
פגישות/דיונים;
שינוי ועדכון
לוחות הזמנים
על-פי הצורך

מנהלת
הלשכה

כל יום
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נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

מס'

תחום

15

שירותי
מזכירות
למהנדסת
העיר

מענה טלפוני
וקשר עם
גורמים פנימיים
וחיצוניים

מנהלת
הלשכה

כל יום

16

מעקב ובקרה

מעקב ובקרה
על נושאים
שבטיפולה של
מהנדסת העיר,
לרבות בקרה
על ביצוע
משימות
שהוטלו על-ידי
ראש העירייה
ומנכ"ל; משימות
שהוטלו על-ידי
מהנדסת העיר
על האגפים
והמחלקות
הרלבנטיים;
טיפול בפניות
של עובדי מינהל
ההנדסה; מעקב
אחר ביצוע
משימות
המוטלות על-ידי
מהנדסת העיר
על עובדי מינהל
ההנדסה

מנהלת
הלשכה

באופן
שוטף

17

דואר נכנס
ודואר יוצא

קבלת הדואר,
ניתובו ,ומעקב;
טיפול בפניות
בכתב של
תושבים
למהנדסת
העירייה; טיפול
בדואר יוצא:
הדפסה והפצה

מנהלת
הלשכה

כל יום

18

תיוק

תיוק של חומר
שוטף

מנהלת
הלשכה

באופן
שוטף

19

טלפונים
נכנסים
ויוצאים

קבלת פניות
טלפוניות ,ניתוב
ובירור עם
גורמים
רלבנטיים
ומענה לפונה;

מנהלת
הלשכה

מיידי
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מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת
שירות
נדרשת

טיפול בטלפונים
יוצאים ,לבקשת
מהנדסת העיר
20

הדפסות

הדפסה של
מכתבים; סיכומי
פגישות

מנהלת
הלשכה

כל יום

21

פגישות של
שיווק ויוזמות

סינון וניתוב
פגישות של
שיווק ויוזמה

מנהלת
הלשכה

באופן
שוטף

22

קבלת קהל

מענה לתושבים,
יזמים ובעלי
עניין; ניתוב
לגורמים
הרלבנטיים;
מתן מידע

מנהלת
הלשכה

באופן
שוטף

23

הזמנת ציוד
משרדי

הזמנת ציוד
משרדי וקבלתו

חשבת
מינהל
ההנדסה

על-פי
הנדרש

24

תשלומים
לספקים
ולחברות

בדיקת תקינות
של הוראות
תשלום ואישורן

חשבת
מינהל
ההנדסה

באופן
שוטף

25

טיפול בקופה
קטנה

בדיקת תקינות
של קופות
קטנות ואישורן
לשם קבלת
החזר כספי

חשבת
מינהל
ההנדסה

באופן
שוטף
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סמנכ"ל תשתיות ולשכתו
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

תחום

נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות

1

שירות
לתושב

שירות
וממשקי
עבודה פנים-
עירוניים

טיפול בבעיות
שירות ובממשקי
עבודה עם רשת
קהילה ופנאי ,מינהל
הנדסה ,מינהל חינוך
ועוד

סמנכ"ל
תשתיות

אחת לשנה
(בחודשים יוני-
יולי)

בעיות בשירות
של אגפי
התשתיות
לתושבים

טיפול בבעיות
בשירות של אגפי
מינהל התשתיות
לתושבים

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

תקציב

טיפול בבעיות
הקשורות לתקציב
אגפי מינהל
התשתיות

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

4

כוח אדם

טיפול בבעיות
הקשורות לכוח אדם
באגפי מינהל
התשתיות

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

5

תפעול

טיפול בבעיות
טכניות-תפעוליות
של אגפי מינהל
התשתיות

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

6

ייזום
פרויקטים

ייזום פרויקטים
באגפי מינהל
התשתיות

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

7

הנהלת
העירייה

בעיות
שמופנות על-
ידי הנהלת
העירייה

טיפול בבעיות
המופנות על-ידי
ראש העירייה
והמנכ"ל

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

8

ממשקים
עם
משרדי
הממשלה

ממשקי עבודה
עם משרדי
ממשלה,
רשות המים,
רשויות
מקומיות
שכנות

טיפול בממשקי
עבודה עם חברת
נתיבי איילון ,משרד
התחבורה ,המשרד
להגנת הסביבה,
רשות המים ,רשויות
שכנות

סמנכ"ל
תשתיות

על-פי הנדרש

9

ניהול
המשרד

ניהול יומן
ותיאום
פגישות

ניהול יומן הסמנכ"ל
ותיאום פגישות
ושינויים נדרשים

מזכירת
הסמנכ"ל

על-פי הנדרש

2

3

ניהול
אגפי
המינהל
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נושאי טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות

מס'

תחום

10

תיוקים

תיוק מסמכים

מזכירת
הסמנכ"ל

על-פי הנדרש

11

טיפול
בישיבות

תזכורת לפני
הישיבה למוזמנים
והזמנת שתייה

מזכירת
הסמנכ"ל

 48שעות

12

הדפסות

על-פי בקשת
הסמנכ"ל

מזכירת
הסמנכ"ל

 24שעות

13

דואר

טיפול בדואר נכנס
ודואר יוצא

מזכירת
הסמנכ"ל

 24שעות

14

טלפונים

מענה לטלפונים
והפניית טלפונים,
על-פי הדרישה

מזכירת
הסמנכ"ל

מיידי

15

ציוד משרדי

הזמנת ציוד משרדי
ממחסן העירייה
וקבלתו

מזכירת
הסמנכ"ל

אחת לחודשיים

16

פניות הציבור

טיפול בפניות
הציבור בעניינים
שבסמכות אגף
תשתיות ובפניות
שהגיעו באמצעות
אתר האינטרנט

ממונה
פניות
הציבור
של אגף
תשתיות

 14ימי עבודה
(כולל הממונה על
פניות הציבור
והמחלקה)

17

תביעות

טיפול בתביעות של
אגף התשתיות

ממונה
פניות
הציבור
של אגף
תשתיות

עד  10ימי עבודה

18

טופס  4וטופס
5

טיפול במתן טופסי
 4ו ,5-כולל סבב
החתימות הנדרש,
וקבלת קהל בקשר
לנושא זה
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מיידי

סמנכ"ל תעשייה ומסחר ולשכתו
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

תחום

נושאי-טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

1

טיפול
בפניות
יזמים

טיפול בפניות
יזמים קיימים

ליווי וסיוע ליזמים
בנושאים שונים
הקשורים לעבודתם
בעירייה

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; מנהל
מחלקת רישוי
עסקים ואיכות
הסביבה;
מנהלת היחידה
לאיכות
הסביבה; רכזת
תעשייה ומסחר

באופן שוטף

טיפול בפניות
יזמים חדשים

קישור של היזמים
לגורמי העירייה
השונים לשם קידום
תהליכים ,פתרון
בעיות ובדיקת אתרים
המיועדים לעסק
עתידי ועוד

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; מנהל
מחלקת רישוי
עסקים ואיכות
הסביבה; רכזת
תעשייה ומסחר

באופן שוטף

העלאת ערך
הנכסים וצמצום
שטחים פנויים

מיתוג וקידום ,מכירה,
השכרה ,בנייה,
וחכירה של שטחים
באזור התעשייה

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר

באופן שוטף

תכנון עתידי של אישור תוכניות וקבלת
אזור התעשייה מענקים ממשרד
התחבורה ,משרד
הפנים ,ומשרד
התעשייה

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר

בהתאם
לצורך

5

מידע מנחה
וייעוץ

הפקת ידע מנחה
וייעוץ ליזמים ולבעלי
עסקים לגבי אתרים
פוטנציאליים באזור
התעשייה

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר

בהתאם
לצורך

6

שותפות
בקבלת
החלטות לגבי
אזור התעשייה

פעילויות עירוניות,
גובה הארנונה,
שירותים מוצעים
באזור התעשייה

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר

בהתאם
לצורך

7

טיפול
טיפול
בתשתיות בתשתיות
קיימות וחדשות
באזור
התעשייה

טיפול בתשתיות
קיימות וחדשות באזור
התעשייה בהתאם
לתהליכי תכנון ובנייה:

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; מנהל
מחלקת
פרויקטים

בהתאם
לצורך

2

3

4

קידום,
שיווק
ופיתוח
של אזור
התעשייה
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מס'

תחום

נושאי-טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

כבישים ,מדרכות,
גינון ,תאורה ועוד
8

פיקוח על
ניהול
תקין של
עסקים

פיקוח על ניהול פיקוח על ניהול תקין
תקין של עסקים של עסקים על-פי חוק
וכללי הבטיחות
באמצעות אכיפה
ובקרה על חריגות
בנייה בעסקים

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; מחלקת
רישוי עסקים

בהתאם
לצורך

9

איכות
הסביבה

פיקוח על איכות פיקוח על חריגות
בתחום איכות
הסביבה
הסביבה :זיהום אוויר,
זיהום קרקע ,חומרים
מסוכנים ,רעש,
פליטות ועוד – ואכיפת
ההוראות הרלבנטיות

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; היחידה
לאיכות הסביבה

על-פי
הסטנדרטים
ולוחות
הזמנים
המוגדרים
בחוק
ובתקנות
המשרד
להגנת
הסביבה

10

טיפול
בשטחים
פנויים

טיפול בשטחים
פנויים ו/או
מוזנחים

פינוי פסולת משטחים
מוזנחים והפיכתם
לגינות ו/או לפרויקטים
(באמצעות מכירה,
השכרה ,חכירה)

סמנכ"ל תעשייה
ומסחר; מנהל
מחלקת
פרויקטים

על-פי
הנדרש

11

ניהול
המשרד

מענה לפניות
ותלונות
תושבים

מענה בכתב לפניות
ותלונות תושבים
בנושאים עליהם
מופקד מינהל מסחר
ותעשייה; ניתוב
לגורמים הרלבנטיים
בעירייה; אחר כך ,על-
פי התשובה ,המשך
הטיפול ,כולל קביעת
פגישה עם הסמנכ"ל

מזכירת
הסמנכ"ל

באופן שוטף

12

טיפול
בטלפונים
נכנסים
ובטלפונים
יוצאים

טלפונים נכנסים של
תושבים ועובדי
העירייה וטלפונים
יוצאים לבקשת
הסמנכ"ל

מזכירת
הסמנכ"ל

באופן שוטף

13

הדפסות

סיכום פגישות;
פרוטוקולים; מענה
לפניות תושבים

מזכירת
הסמנכ"ל

באופן שוטף

14

תיאום פגישות

יזומות על-ידי
הסמנכ"ל או כהיענות
לבקשת לשכת ראש

מזכירת
הסמנכ"ל

באופן שוטף
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מס'

תחום

פירוט והארות

נושאי-טיפול

רמת שירות
נדרשת

אחריות

העירייה/מנכ"ל
העירייה
דואר נכנס; דואר יוצא; מזכירת
הסמנכ"ל
פרוטוקולים ועוד

באופן שוטף

15

תיוקים

מזכירת
הסמנכ"ל

באופן שוטף

16

קבלת קהל

מענה לתושבים;
ניתוב לגורמים
הרלבנטיים; מתן מידע

מזכירת
הסמנכ"ל

על-פי
הנדרש

17

הזמנת ציוד
משרדי

הזמנת ציוד משרדי
וקבלתו

אגף חירום וביטחון
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים וליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
אבטחת מוסדות החינוך והעירייה; מתן מעטפת ביטחונית לאירועי העירייה המתנהלים תחת
כיפת השמיים; הכנת העיר והעירייה למצבי חירום שונים

דרכי התקשרות עם אגף חירום וביטחון:
כתובת :בניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומת המרתף
טלפון03-5086126 :
פקס03-5019273 :
דוא"לdrorsh@holon.muni.il :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
תחום

נושאי
טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

אבטחת
מוסדות
חינוך –
בתי ספר
וגני
ילדים

אבטחה
שוטפת של
 55בתי
ספר ו245-
גני ילדים

פרסום המכרז

אגף חירום
וביטחון

אחת ל 3-שנים

הצבת מאבטחים

קב"ט

אחת לשנה,
בספטמבר

החלפת
מאבטחים

קב"ט

לפי הצורך

ניהול מפקחים

קב"ט

כל יום

תיאום מול קב"ט

קב"ט

בית-הספר מודיע
שבוע מראש;

פעילות
מחוץ
לשעות
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תחום

נושאי
טיפול

פירוט והארות

אחריות

הלימודים
(אסיפות
הורים,
פעילות
נוספת)

רמת שירות
נדרשת
תשובת הקב"ט –
תוך יומיים

יציאה מחוץ
לבית-הספר

תיאום מול קב"ט:
למשל טיול

קב"ט

באופן שוטף ,אחת
לשנה ,או לפי
הצורך

בדיקת
מרכיבי
הביטחון

גדר ,אינטרקום,
שער ועוד

מאבטח
קב"ט

אחת לשבוע

בדיקת
מאבטחים

עבודה על-פי
הנהלים

קב"ט

 3פעמים בשנה

תידרוך
הסגל
הניהולי

מנהל/ת ,סגן/ית
מנהל/ת ,סגל
בית-הספר או הגן

קב"ט

אחת לשנה

קב"ט

פעמיים בשנה

הדרכה
לחירום לגני
ילדים

גננת וסייעת

קב"ט

אחת לשנה

ביקורת בגני
ילדים

מרכיבי ביטחון
(שער ,גדר ,לחצן
מצוקה) ,לאן
לוקחים ילדים
למיקלט

קב"ט

אחת לחודש

תירגול
מאבטחי
בתי ספר

לקראת תרגיל:
השתלמות לסגל
חינוכי – בתי-ספר
יסודיים ,בתי-ספר
על-יסודיים ,וגני
ילדים; הכנת
בקרים – חיילים,
מתנדבים
ופיזורם; כנס
ביטחון לסגל
חינוכי

אגף
ביטחון

אחת לשנה

אגף
ביטחון

אחת לשנה

קב"ט

אחת לשנה

תרגיל
לבית-הספר

תרגיל ארצי
בדיקת תיק
ביטחון
מוסדי

בדיקת תיק
ביטחון מוסדי
אשר מנוהל על-
ידי עוזר ביטחון

252

תחום

נושאי
טיפול

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

מוסדי (אחד
המורים שמונו
על-ידי משרד
החינוך)
ביטחון
בקייטנות

כנס ביטחון לסגל;
הצבת מאבטחים;
ניהול מאבטחים

קב"ט

חודש לפני תחילת
הקייטנה; שוטף

רכישת
אמצעי
ביטחון

איסוף דרישות
( 50%משרד
החינוך ו50%-
עירייה)

אגף
ביטחון

אחת לשנה

אבטחת
מוסדות
העירייה

אבטחה
שוטפת

בדיקת מרכיבי
הביטחון

קב"ט

אחת לשנה

ניהול תיק שטח

קב"ט

אחת לשנה

פרסום מכרז

אגף חירום
וביטחון

אחת ל 3-שנים

הצבת מאבטחים

קב"ט

אחת לשנה

פיקוח על
מאבטחים

קב"ט

כל יום

תרגיל פינוי –
הכנה וניהול

קב"ט

אחת לשנה

אבטחת
אירועים
תחת
כיפת
השמיים

מתן
מעטפת
ביטחונית
לאירוע

ישיבות תיאום עם
משטרה

משטרה
מזמינה

כחודש לפני
האירוע

מכרז להבטחת
אירועים

אגף חירום
וביטחון

אחת ל 3-שנים

בניית תוכנית
אבטחה לכל
אירוע בנפרד

קב"ט

כשבועיים לפני
האירוע

הזמנת
מאבטחים/סדרני
ם על-פי דרישת
המשטרה

שבועיים לפני
האירוע

הזמנת גדרות

שבועיים לפני
האירוע

הזמנת אמבולנס

שבועיים לפני
האירוע

הזמנת מכוניות
גרר ,ציוד נלווה
(שמשיות
למאבטחים,

שבועיים לפני
האירוע
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תחום

נושאי
טיפול

היערכות
לחירום

מקלטים
ציבוריים –
 66ברחבי
העיר

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

גדרות מיוחדות
ועוד)
הצבת
מאבטחים/סדרני
ם/ניהול
אבטחה/סדרנים
באירוע

מקלטים
בבתי-הספר

אימוני
העירייה
בהכנה
לחירום

ביום האירוע

שכירת מקלטים
על-פי הנוהל

אגף
ביטחון

על-פי החלטת
ועדת המקלטים

ביקורת מקלטים

קב"ט

אחת ל 3-חודשים

תיקון תקלות

אגף מבני
ציבור

על-פי דרישה

טיפול בתקלות
במקלטים

אגף מבני
ציבור

על-פי אמנת
השירות של מבני
ציבור

ביקורת מקלטים

קב"ט
אחראי

אחת לשנה

תירגול פתיחת
מקלטים

בשיתוף
פיקוח
עירוני

פעמיים בשנה

שיפוץ מקלטים –
פעולה יזומה

אגף מבני
ציבור

על-פי תכניות
העבודה של מבני
ציבור

מכלולים – לכל
מינהל אימון
ייחודי

אגף
ביטחון

אחת לשנה

תרגיל שנתי –
לכל המנהלים

אגף
ביטחון

אחת לשנה

ועדות מל"ח –
משק לשעת
חירום

אגף
ביטחון

 4פעמים בשנה

ועדות ביטחון –
עם המשטרה
והמשמר האזרחי

אגף
ביטחון

פעמיים בשנה

חפ"ק העירייה –
חבורת פיקוד
קדמי של ציוד
(במחסן)

אגף
ביטחון

אחת לחודש

בקרה על מחזיקי
תיקי מל"ח ()16
– נתונים ,כוח

אגף
ביטחון

אחת ל 6-חודשים
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תחום

נושאי
טיפול

פיתוח
טכנולוגי

מצלמות

פירוט והארות

אחריות

רמת שירות
נדרשת

אדם ,ציוד,
ריתוקים ,נהלים
מתנדבי ביטחון
(עובדי עירייה,
תלמידי ישיבה
ועוד) – הכשרה
וריענון בנושא
סע"ר (סיוע
עצמאי-ראשוני),
רעידות אדמה
ועוד

אגף
ביטחון

אחת לשנה

שימוש במיגוון
אמצעים
טכנולוגיים
לאבטחה

אגף
ביטחון

בפיתוח
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אגף לפיתוח ולהדרכה
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
פיתוח ארגוני ,שיפור שירות ,וקידום איכות בכל יחידות העירייה; הטמעת אמנת השירות; ביצוע
בדיקות ארגוניות; עריכת אוגדן עירוני של נהלי עבודה; ניהול מערך ההדרכה העירוני

דרכי התקשרות:
כתובת :בניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,5חדר 508
טלפון03-5027309 :
פקס03-6008956 :
דוא"לzoia@holon.muni.il :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות

א .פיתוח ארגוני
מס'

תחום

פירוט והארות

רמת שירות

1

אמנות
שירות
נמדדות

גילוי הפער בין השירות הנדרש
לבין מה שקורה בפועל בשירות:
מדידה :הוצאת דו"חות תקופתיים
שונים; אבחון :ניתוח תוצאות
הדו"ח; ניהול השינוי לשיפור
השירות :ייזום וקיום ישיבות אמנת
שירות לדיון ,שינויי רמות שירות
ועדכון סל שירותים ,תיעוד
החלטות והטמעה

מעגל "מדידה-אבחון-ניהול
השינוי" מתקיים לפחות
פעמיים בשנה בכל
היחידות בהן קיימת אמנת
שירות נמדדת

2

סלי שירותים
עם מדידה
לא רציפה/
פרויקטלית

גיוס שותפים והסכמתם; בניית סל
שירותים מוסכם; בניית כלי
מדידה; ביצוע מדידה; הפקת
לקחים וניהול השינוי

לכל יחידות העירייה (שאין
להן אמנה הנמדדת באופן
רציף) ייבנה סל שירותים
מוגדר ומוסכם ,אשר נמדד
במסגרת פרויקט באופן לא
רציף

3

סלי שירותים
ורמות
שירות שאינן
נמדדות

בניית סל שירותים מוסכמים
ורמות שירות מוסכמות שאינן
נמדדות; פרסומם באמצעים
שונים :אוגדן השירותים "מישהו
מטפל בך"; פורטולון; אתר
האינטרנט; בקרה על העדכון

לכל יחידות העירייה (שאין
להן אמנה נמדדת) יש סל
שירותים ורמות שירות
מוסכמים ומוגדרים ,אשר
לגביהם נערכת בקרת
עדכון תקופתית

4

שיפור
שירות
וקיצור
תהליכי
עבודה

הגדרת נושא ומטרות מוסכמות
של הנהלת העירייה והיחידות
המעורבות; תכנון הפעילות; ביצוע
וליווי היישום

מוגדר בכל תהליך שיפור
על-פי הצרכים והמטרות
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מס'

תחום

פירוט והארות

רמת שירות

5

שיפור
שירות
וקיצור
תהליכים
בפרויקטים
בהם עובדים
מובילים
שינוי

ייזום ,ביצוע הדרכה ,ליווי ,סיוע
בגיוס שותפים ובמימוש בשטח;
סיוע בהצגה של התוצאה
הסופית; בקרה על יישום לאחר
סיום הקורס

כמות הפרויקטים שבוצעו
בפועל בכל שנה

6

סקרים

ייזום ,ביצוע ,אבחון נקודות חוזק
ונקודות לשיפור; משוב אישי ו/או
מחלקתי ו/או ארגוני; בניית
תוכנית שינוי וליווי השינוי

מוגדר בכל סקר על-פי
הצרכים והמטרות

7

בדיקות
ארגוניות
פנימיות

ביצוע בדיקה ארגונית אשר מציגה
ובוחנת חלופות לשאלות ו/או
בעיות שהעלו המנכ"ל/ועדת
תקינה ,ומצביעה על הזדמנויות
לשיפור על-ידי התייעלות של
היחידה הנבדקת לאור השוואה
לרשויות מקומיות אחרות ,וניתוח
פערים בין המצב הקיים למצב
הרצוי

כמות בדיקות ארגוניות
פנימיות שבוצעו

8

בדיקות
ארגוניות
חיצוניות

בניית מיפרט המגדיר את מטרות
הבדיקה ואת שיטת העבודה תוך
תיאום ציפיות עם היחידה
הנבדקת ,הממונה על היחידה,
מנכ"ל העירייה ,ויועץ שנבחר
לביצוע העבודה; ליווי תהליך של
אבחון ויישום השינוי לאורך
נקודות בקרה שנקבעו

כמות בדיקות ארגוניות
חיצוניות שבוצעו

ב .הדרכה
מס'
9

תחום
השתלמויות
וימי עיון

רמת שירות

פירוט והארות
ייזום ,אבחון צרכים ,ארגון
הדרכה/השתלמות/יום עיון ,ליווי
הביצוע והערכה מעצבת (אמצע
השתלמות) ומסכמת (סיום
השתלמות)

שיעור/כמות העובדים
שהשתתפו בהדרכות
בשנה

ממוצע שעות הדרכה
לעובד לשנה; קריטריון
להשוואה :ממוצע שעות
הדרכה לשנה לעובד בארץ
–  ,32.8בעולם – 37.4

10

257

מס'

תחום

רמת שירות

פירוט והארות

11

הערכה מעצבת ומסכמת –
שביעות רצון גבוהה עד
גבוההמאוד מהקורס,
מהמנחים ומהארגון

12

עלות לשעת הדרכה
ממוצעת לשנה; קריטריון
להשוואה :תעריפי נש"מ
לשעת הדרכה

ג .ארגון ושיטות
מס'

תחום

תיאור פעילות/פירוט והארות

מדד/רמת שירות

13

נהלים

הצורך בנוהל עירוני מועלה בעיקר על-
ידי מנכ"ל ו/או מבקר העירייה ,כאשר
יש עדיפות לתהליכים חוצי-ארגון;
הנוהל כולל את מטרות התהליך,
השיטה ,והגדרת אחריות לביצוע
הנוהל ,לעדכונו ולבקרה; הנהלים
מוטמעים בהליך שיתופי בקרב בעלי
העניין שעבודתם משיקה לנושא בו
עוסק הנוהל ,ובסופו מתקבלת החלטה
על-ידי מי שהוסמך לכך :המנכ"ל או
סמנכ"ל; אגף לפיתוח ולהדרכה אחראי
על ליווי התהליך ,פרסום הנהלים
בפורטולון ,ועריכת הנהלים בשיתוף
עם האחראים על ביצוע הנוהל; בעלי
העניין והמוסמכים לאשר נהלים:
המנכ"ל וסמנכ"לים ,בהתאמה

כמות נהלים שנחתמו בשנה

14

כמות נהלים הממתינים
לחתימה בפילוח לפי
מינהלים (בנקודת זמן)

15

כמות הנהלים בעבודה
(בנקודת זמן)
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אגף משאבי אנוש
אמנת שירות פנימית – לעובדי העירייה

ייעוד:
הפקת המרב מן הפוטנציאל האנושי ,תוך חתירה לשיפור המקצוענות והשירות ודאגה לרווחת
העובד ,בהתאם ליעדי העירייה ובמגבלות החוק והרגולציה

דרכי התקשרות עם אגף משאבי אנוש:
שם

תפקיד

בני אברהם

מנהל אגף משאבי
אנוש

טלי פסח

מזכירת האגף

טלפון

מיקום

דואר אלקטרוני
benia@Holon.muni.il

03-5027305

קומה 2

talip@Holon.muni.il

03-5027305

קומה 2

03-5027306
מירי סיני

מנהלת יחידת נוכחות

03-5027312 miri@Holon.muni.il

קומה 2

ויקי שיינגרט

רכזת נוכחות במש"א

03-5027279

קומה 2

בלה ברק

רפרנטית מש"א
גזברות ורווחה

03-5027433 BelaB@Holon.muni.il

קומה 2

טלי חזן

מנהלת מחלקת ארגון
וקליטה

03-5027317 TaliH@Holon.muni.il

קומה 2

קרן בצלאל-
פטל

מנהלת מחלקת
משאבי אנוש

03-5027269 kerenb@Holon.muni.il

קומה 2

03-5027387 kerenk@Holon.muni.il

קומה 3

03-5027234 yoelas@Holon.muni.il

קומה 2

03-5027211 galp@Holon.muni.il

קומה 2

03-5027134 bettyam@Holon.muni.il

קומה 2

03-5027134

קומה 2
מנהל
החינוך

קרן קורנפלד מנהלת תחום רווחה
ופרט

vikis@Holon.muni.il

יואלה חיים

רפרנטית מש"א
הנדסה ,מסחר
ותעשייה

גל פורט

רפרנטית משאבי אנוש
לנושא מכרזים

בטי עמר

מנהלת תחום קופות
גמל וביטוח לאומי

יניב אחיאל

פקיד משאבי אנוש

סיגל זמיר

מנהלת מחלקת מש"א
לנושאי חינוך

03-5027417 sigal@Holon.muni.il

טל גודל
דברת

רפרנטית משאבי אנוש

talg@Holon.muni.il

03-5027162

מנהל
החינוך

פלורה פרתי

מנהלת תחום מש"א
במנהל החינוך

03-5027429 flora@Holon.muni.il

מנהל
החינוך

yaniva@Holon.muni.il
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שם

תפקיד

דליה טבריה

פקידת מש"א במינהל
החינוך

שירלי אורן

רפרנטית מש"א

טלפון

דואר אלקטרוני

מיקום

03-5027358 DaliaT@Holon.muni.il

מנהל
החינוך

03-5027359

מנהל
החינוך

shirlyo@Holon.muni.il

רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
* בכל מקום בו כתוב "עובד/ים" ,הכוונה היא לעובד/ים שאינו/ם מורה/ים.
רמת שירות

מס'

נושאי
טיפול

פירוט והארות

1

מכרזים
פנימיים
וחיצוניים

עד רמת סגן מנהל מחלקה5 :
הכנת מודעת פרסום בהתאם למכרזים
ימי עבודה מיום הבקשה למכרז
קודמים ו/או לתיאור התפקיד שהוכן
ועד העברת הנוסח הסופי
בשיתוף עם מנהל היחידה והסמנכ"ל
הרלבנטי; אישור הנוסח על-ידי מנהל אגף לאישורים (למעט מקרים חריגים
ובתנאי ֵשיֵש הסכמה עם
מש"א .בתהליך זה יש הבחנה בין שני
הסמנכ"ל); מרמת מנהל
מקרים – משרה עד רמת סגן מנהל
מחלקה 3 :ימי עבודה מקבלת
מחלקה ,ומשרה מרמת מנהל מחלקה
אישור מנכ"ל
ומעלה :מרמת מנהל מחלקה ומעלה
יפורסם רק מכרז פומבי

2

מכרזים
פנימיים
וחיצוניים

מכרז פומבי – פרסום המכרז בעיתונות,
באתר האינטרנט העירוני ,על לוח
המודעות הראשי ובמייל (למזכירות
המינהל והאגפיות); יפורסם על-ידן על
לוחות המודעות באתרי העירייה השונים;
על סמנכ"ל שבמינהל שלו יפורסם מכרז
בעיתון ארצי בסוף שבוע להעביר את
אישורו הסופי למודעת הפרסום עד יום
שלישי ב 08:00-בבוקר.

עד  3ימי עבודה מיום האישור
(בהתאמה לימי הפרסום
בעיתון)

מכרז פומבי המתפרסם במשכ"ל – על
סמנכ"ל שבמינהל שלו יפורסם מכרז
בעיתונות היומית באמצעות משכ"ל
להעביר את אישורו הסופי למודעת
הפרסום עד יום חמישי ב 8:00-בבוקר
(לפרסום ביום שני) או עד יום שלישי ב-
 8:00בבוקר (לפרסום ביום חמישי).
מכרז פנימי – המיועד לעובדי העירייה
הקבועים (בעלי ותק של שנתיים לפחות)
שהתקבלו כדין – פרסום בפורטולון ,על
גבי לוח המודעות הראשי ובמייל
(למזכירות המינהל והאגפיות); יפורסם
על-ידן על גבי לוחות המודעות באתרי
העירייה השונים
3

משך הזמן להגשת המועמדות ממועד
פרסום המודעה
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 21–14ימים

פירוט והארות

רמת שירות

מס'
4

מיון המועמדים על-פי דרישות המכרז:
במשאבי אנוש –  5ימים ,אצל
הסמנכ"לים –  3ימים; שליחת המועמדים
המתאימים ,העומדים בקריטריונים,
לבחינות התאמה

 20ימי עבודה מיום סגירת
המכרז

5

זימון המועמדים שעברו בחינות בהצלחה
לוועדת מכרזים

 14ימי עבודה מקבלת תוצאות
הבחינה

6

עדכון המועמד הנבחר ,ושליחת מכתבים
לאלו שלא נבחרו המודיעים להם על כך;
אם נבחרו מועמדים שנבחרו כמס'  2ו3-
– עדכונם על כך

הודעה למועמד הנבחר – תוך
שני ימי עבודה מהזכייה .שליחת
מכתבים למועמדים שלא נבחרו
– עד  7ימי עבודה ממועד
התכנסות הוועדה

באחריות רפרנטית משאבי אנוש :יצירת
קשר טלפוני עם המועמד שזכה במכרז;
שליחת טפסי קליטה למועמד באמצעות
המייל ,כולל חוברת זכויות וחובות
(נמצאת בפורטולון בלשונית :מידע לעובד
– משאבי אנוש ושכר – מידעון לעובד
חדש); הפניית העובד לרכזת פנסיה לשם
המצאת טפסי קבלת בעלות/הצטרפות
לקרנות

עד  3ימי עבודה מהמכרז

8

באחריות רכזת הפנסיה לבדוק את
תקינות הטפסים ,ולאשרם עם השלמת
המסמכים על-ידי המועמד; באחריות
רפרנטית משאבי אנוש – קביעת מועד
לחתימה על החוזה ותיאום מועד תחילת
עבודה משוער

תוך  2ימי עבודה מקבלת
המסמכים; שני ימי עבודה
מקבלת המסמכים (למעט
חריגים)

9

קבלת אישור תקציבי חתום על-ידי אגף
תקציבים וסמנכ"ל תפעול ומינהלה; קבלת
"הודעה על תנאי-העסקה לעובד "במעמד
הקליטה; תיאום מועד סופי לתחילת
עבודה עם המועמד; הפצת "מייל קליטה"
למנהל ישיר ולספקי שירות

עד  10ימים מחתימת העובד

10

הפניית העובד ליחידת הנוכחות לשם
הסדרת החתמת שעון נוכחות ,וקבלת
מערכת שעות ממנהל ישיר

ביום תחילת העבודה

7

נושאי
טיפול

קליטת
עובדים*
חדשים

 11גיוס עובדי
חברת כוח
אדם

פנייה לחברות כוח אדם לשם איתור
עובדים זמניים ,העברת קורות חיים של
מועמדים למינהל המזמין ,והזמנת
העובד לתחילת עבודה

עד  5ימי עבודה מהפנייה

העברת הוראה לחברה לגבי תשלום
השכר לעובד ,כולל החזר הוצאות
(בהתאם לאישור

עד  2ימי עבודה
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העברת הוראה לאגף התקציבים לגבי
שיריון תקציב; בדיקת חשבוניות של
חברות כוח אדם והעברתן לחשבי
המינהלים

עד  5ימי עבודה

הכנת דו"ח שנתי למשרד האוצר ביחס
לעובדי חברות כוח אדם

עד  5ימי עבודה מקבלת
החומר מחברת כוח האדם

 12לימודים
אקדמיים

פרסום מועד כינוס ועדת השתלמויות
(המאשרת לימודים אקדמיים) ,כולל
אופן הגשת החומר הנדרש

בחודש אפריל כל שנה

13

ריכוז החומר לקראת דיון בוועדת
ההשתלמויות המאשרת לימודים
אקדמיים

הוועדה מתכנסת אחת לשנה,
בחודש יולי

14

משלוח מכתבי תשובה בהתאם
להחלטת הוועדה ,כולל טפסי התחייבות
העובד לעירייה

עד  7ימי עבודה מהחלטת
הוועדה

15

וידוא כי העובד חתם על התחייבות
כספית להחזר ימי עבודה ושכר הלימוד
במקרה של הפסקת לימודים

לפני תחילת הלימודים

 16תשלום דמי
חבר
באגודות
מקצועיות

תשלום עבור דמי חבר לעובדים
בדירוגים השונים ואגרות רישיון בהתאם
לפרסומי משרד הפנים (לדוגמה :עמותת
"שחר און" ,מועדון "שלך" ,תשלום
לאיגוד ההנדסאים והטכנאים ,תשלום
לאיגוד העובדים הסוציאליים וכו');
אגרות רישיון ישולמו לעובדי עירייה
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ו/או
חוזר מנכ"ל מרכז שלטון מקומי

עד  14ימי עבודה מקבלת
הבקשה

 17אישור
העסקה
ואישור
העסקה
לצורך ויזה

אישור העסקה רגיל לעובד עירייה ,מופק
בפורמט קבוע לפי בקשתו; אישור
העסקה בעירייה לשם הוצאת ויזה
לארצות הברית ,מופק בפורמט קבוע
בשפה האנגלית ומיועד לשגרירות
ארצות הברית או לשגרירות אחרת לפי
בקשת העובד

עד  2ימי עבודה מהגשת
הבקשה בכתב

 18ימי עיון
וקורסים

משלוח תשובה לבקשות להשתתפות
ביום עיון ,בכנס או בקורס (כשהבקשה
החתומה על-ידי הגורמים הרלבנטיים
הגיעה למשאבי אנוש עד  7ימים לפני
תחילת הקורס); איסוף חומר ,החתמה,
צילום חומרים ,והעברת הוראה לתשלום

 10ימי עבודה מהגשת
הבקשה (תלוי במועד קבלת
תשובת המנכ"ל)

 19מידע לגבי
זכויות

מתן תשובות לגבי זכויות וחובות העובד;
מידע זמין מופיע באתר הפורטולון

עד  3ימי עבודה
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בלשונית :מידע לעובד – משאבי אנוש
ושכר – מידעון לעובד החדש)
אם המידע אינו זמין ,רפרנטית משאבי
אנוש תפנה לגורמי חוץ (משרד הפנים,
מרכז השלטון המקומי ,נציבות המדינה
ועוד) ,ותעדכן את העובד בתשובה

עד  30ימי עבודה

 20טיפול
בנושאי
פנסיה

טיפול בבקשה לבירור הקשור לקופות
גמל מול יחידת השכר :במצבים
שהעובד ביקש לנייד כספים מקופה
אחת לשנייה ,ובמקרים בהם רואים
בתלוש השכר קיזוז בתלוש בקופות גמל

תוך  3ימי עבודה

 21טיפול
בנושאי קרן
פנסיה

טיפול בבקשה לבירור מול חברת
הביטוח עבור העובדים במקרים בהם
מקבל העובד דו"ח פיגורים ,או הודעות
סילוק פוליסה מחברת ביטוח ,או
במקרים בהם יש לברר פיצול/קליטת
כספים באופן שגוי בחברת הביטוח
לעומת תלוש השכר

תוך  7ימי עבודה

 22תשלומי
ביטוח רכב
ואגרות
רישוי

לצורך חישוב תשלומי ביטוחי רכב
ואגרות רישוי ,על העובדים להעביר את
המסמכים למשאבי אנוש עד  15בכל
חודש; על הרפרנטית מוטל לקיים מעקב
אחרי ביטוחי הרכב ואגרות רישוי חודשי,
לבצע חישובים על-פי החוזרים של מרכז
השלטון המקומי ,להעביר הוראות שכר
ליחידת שכר ,ולבצע התחשבנות
לעובדים בגמר חשבון

תוך  5ימי עבודה ,עד 20
בחודש

 23תשלום
עבור שעות
נוספות

על העובד מוטל להעביר דו"ח חודשי
חתום בידי המנהל למשאבי אנוש עד 10
בכל חודש; על רפרנטית משאבי אנוש
מוטל לבדוק את דיווחי השעות הנוספות
שהועברו ,ולהעביר הוראה לתשלום
ליחידת השכר

עד  10ימי עבודה מקבלת
הדו"חות מהעובדים

24

עדכון
פרטים
אישיים של
עובדי
העירייה

על העובד להעביר למשאבי אנוש עדכון
פרטים אישיים :שינוי כתובת ,נסיעות,
פרטים אישיים (חתונה ,גירושין ,הולדת
ילד) בסמוך למועד השינוי ,ולגבות את
ההודעה על השינוי במסמך רשמי ,כדי
לקבל הזכויות הנלוות; על רפרנטית
משאבי אנוש לעדכן את השינויים
במערכת

תוך  5ימי עבודה

25

נוכחות

מענה לבירורים לגבי ניכויים ,זכויות
וחובות בנושא נוכחות עובדים

תוך  3ימי עבודה
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נושאי
טיפול

הפקת דו"חות נוכחות של העובדים בכל
תחילת חודש לגבי החודש שעבר
והעברתם ליחידות

תוך  10ימי עבודה מקבלת
החומר מהעובד

הפקת דו"ח היעדרויות חודשי של
העובדים בגין חופשה ומחלה והעברתו
לכל הסמנכ"לים עד  10בחודש

עד  2בכל חודש

טיפול בבקשות ליציאה לחופשה :על
העובד להגיש טופס בקשה חתום בידי
המנהל; באחריות יחידת הנוכחות לבדוק
יתרות ימי חופשה ולאשר את הבקשה

 3ימי עבודה מקבלת החומר
ממערכת תקשוב

טיפול באישורי היעדרות :על העובד
להגיש מסמכי היעדרות (חופשה ,מחלה,
מילואים) ליחידת הנוכחות בסמוך
לתקופה הרלבנטית; יחידת הנוכחות
מעדכנת את החומר במערכת הנוכחות,
על מנת לשלם עבור יום היעדרות

תוך  3ימי עבודה

על העובד לדווח מייד לממונה הישיר על
כל תאונת עבודה שאירעה לו ,וכן
להחתימו על טופס "הודעת מנהל על
תאונה" ,ולהעבירו למשאבי אנוש בצירוף
החומר והמסמכים הרפואיים הרלבנטיים;
רפרנטית משאבי אנוש תדאג להעביר את
טופס התביעה (בל  )211למוסד לביטוח
לאומי לשם המשך טיפול מולם

עד  5ימי עבודה לאחר שהחומר
הוגש במלואו על-ידי העובד

26

תאונות
עבודה

הכנת דו"ח תאונות עבודה שנתי

בדצמבר כל שנה
עד  3ימי עבודה מקבלת
התשובות מהשכר

27

תביעות
למוסד
לביטוח
לאומי

על העובד להעביר לרפרנטית משאבי
אנוש טופס תביעה ממולא עם פרטי
התביעה; ניתן להגיש תביעות לביטוח
לאומי בנושאים כגון :דמי לידה ,שמירת
הריון ,אבטלה ,מחלות מקצוע ,נכות; על
רפרנטית משאבי אנוש להעביר את
החומר לשם השלמת נתונים ליחידת
השכר ,ובהמשך – למוסד לביטוח לאומי
לשם המשך טיפול; עם קבלת הנתונים
מביטוח לאומי יעודכן העובד

28

אישור
תקופת
העסקה

הנפקת אישור המתייחס לתקופת העסקה עד  3ימי עבודה
בעירייה (לעובדים פעילים) בהתאם
לבקשות העובדים
הנפקת אישור המתייחס לתקופת העסקה עד  5ימי עבודה (במקרים
חריגים :עד שבועיים)
בעירייה לעובדים שפרשו וביקשו אישור
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29

מקדמות

טיפול במקדמות :כל עובד רשאי לקבל
פעמיים בשנה מקדמה אישית על חשבון
שכרו ,בגובה של עד  20%מהנטו
החודשי שלו; בקשות בכתב תוגשנה
לאגף משאבי אנוש עד  10בחודש;
מקדמות מיוחדות – במקרים בהם ,לדעת
העובד ,חלו טעויות בשכר ,דיווח שגוי או
חסר – יש להגיש בקשה למקדמה בכתב
לאגף משאבי אנוש

עד  5ימי עבודה מקבלת
הבקשה

30

קידום
בדרגות

כל  1בחודש מבוצע מעקב אחר עובדים
שיש לקדמם בהתאם לוותק ,על-פי מתח
הדרגות; על רפרנטית משאבי אנוש
להנפיק מכתב עדכון לעובד והעברת
הוראת תשלום ליחידת השכר

שבוע לפני תחילת כל חודש

קידום דרגות בעקבות מינוי/מכרז – על
רפרנטית משאבי אנוש לוודא הנפקת
מכתב למנהל ,עבורו ועבור העובד

תוך  3ימי עבודה

מענה לשאלות ובירורים של עובדים
בנושא קידום בדרגות

תוך  3ימי עבודה (כשהמידע
זמין)

31

מתן ייעוץ
בשעת
משבר

מתן ייעוץ לעובד במצוקה אישית,
משפחתית ,בריאותית; עובד יכול לפנות
בעצמו ,או באמצעות צוות משאבי אנוש,
הממונים ,העמיתים ,ועד עובדים

מענה ראשוני – עד  2ימי עבודה
במקרים דחופים המענה מיידי

32

פרישה

טלפון ;03-5027387 :ניתן להשאיר
הודעה
דוא"לkerenk@holon.muni.il :
זימון העובד לשם קבלת מידע בנושא
הפרישה ,הצגת החישובים (לאחר וידוא
כי יחידת השכר ביצעה את החישובים)

 2–1חודשים לפני מועד
הפרישה המתוכנן

הכנת הדמיה של הפנסיה בשיתוף יחידת
השכר

עד חודשיים מיום הבקשה

הכנת האישורים לקרנות (קופות גמל,
קרנות פנסיה ואישורי העסקה) לעובד
המסיים את עבודתו

עד חודש לאחר הפרישה

אישור בהשתתפות הגמלה של העובד
לשעבר המבקש רציפות זכויות (בהנחה
שקיימים כל המסמכים במשאבי אנוש)

עד  3חודשים ממועד פניית
העובד ,למעט חריגים

סדנה לעובדים לקראת פרישה

פעם בשנה

יום עיון וטקס לפורשים

פעם בשנה
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33

הפסקת
עבודה

עריכת גמר חשבון של עובדים הפורשים
לגמלאות או עוזבים את עבודתם
בעירייה ,והעברתו ליחידת השכר

עד  5ימי עבודה מקבלת החומר
מהמנהלים

34

קליטת
מורים
חדשים

קבלת הפנייה לקליטת המורה על-ידי
מנהל/ת בית-ספר תיכון; לאחר אישור
מנהל/ת אגף חינוך עי"ס במינהל החינוך,
המורה מופנה לקליטה במש"א בחינוך;
עם קבלת כל המסמכים הנדרשים לצורך
קליטה על-ידי המורה (בין היתר :הרכב
משרה מהתיכון בו הוא מיועד לעבוד,
אישור דרגה ,ותק וגמולים ממשרד
החינוך ,תעודות השכלה ,אישור רפואי,
אישור שירות בצה"ל ,אישור מנהל/ת אגף
על-יסודי ואישור מפקח/ת משרד החינוך,
אישור מהמשטרה על העדר עבירות מין
(בגירים זכרים) ,טופס קליטה במשאבי
אנוש במינהל החינוך ,הצהרה לגבי
העסקת קרובי משפחה בעירייה וכו') –
על רפרנטית משאבי אנוש להזין את נתוני
המורה לתוכנת עובדי מינהל החינוך,
ולהעביר הוראת תשלום ליחידת השכר

 10ימי עבודה מקבלת אישור
מפקחת ומנהלת האגף

35

עדכוני שכר
למורים

טיפול בבקשות לעדכוני דרגה ,ותק
וגמולים למורים שהופק על-ידי משרד
החינוך; על המורה להעביר את האישור
ישירות או באמצעות בית-הספר למשאבי
אנוש בחינוך; על המורה/בית-הספר
להעביר את האישור ממשרד החינוך עד
 10בחודש ,על מנת שהעדכון יופיע
בתלוש המשכורת

 7ימי עבודה ממועד הפנייה

36

סיום עבודה הליך פיטורי מורים/צמצום משרות מורים
בשיתוף עם ארגוני המורים ,מנהל אגף
של מורים
משאבי אנוש ,מנהל אגף חינוך על-יסודי,
ומנהל מחלקת משאבי אנוש לנושאי חינוך

במהלך חודש מאי

הליך שימוע והודעה על-פיטורי מורים לא
קבועים

בחודש מאי בכל שנה

מתן אישורים למורים פורשים ומסיימים

פורשים – תוך  5שבועות; יתר
המסיימים –  16שבועות
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בית-המשפט לעניינים מקומיים
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים ,ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
סיוע לעבודתן של רשויות אוכפות החוק בעיר בשמירת ביטחון התושבים ואיכות חייהם; שיפוט
בתביעות בגין עבירות על חוקי העזר של חולון ,מיפגעי רעש ,מיפגעים בשטח ציבורי ,חנייה
אסורה ,הפרת חוקי הבנייה והתכנון ועוד.
מעמדו של בית-המשפט בחולון הוא כשל בית-משפט שלום וכל התיקים המתנהלים בו הם
תיקים פליליים ,דהיינו ,תיקים שהמדינה תובעת בהם את האזרח (להבדיל מבית-משפט
אזרחי).

דרכי התקשרות עם בית-המשפט לעניינים מקומיים ושעות
פעילות:
קבלת קהל :ימים א' ו-ה' בשעות 13:30–8:00
ימי שיפוט :ימים ב' ,ג' ,ד'
כתובת :הנוטרים  ,3חולון
טלפון03-5027060 :
פקס03-5027017 :
מזכירות בית-המשפט פועלת במקביל לקיום דיונים.
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

כללי

טיפול בבקשה לבירור שהגיעה
בדואר/בפקס ,רק אם בסמכות המזכירות
להשיב

תשובה לפונה – 14
יום

בקשת היתר עיון ,בכפוף להחלטת השופט:
אדם לא יקבל מידע לגבי תיק שאינו שלו
אלא באישור שופט ,ועל-פי חוק; בתיק
רשאים לעיין ,בלא צורך בהיתר מיוחד ,בעל
התיק ועורך דינו

 14יום לבעלי זכות
העיון –  3ימים

3

פתיחת תיק
ושיבוץ לדיון

לאחר קבלת כתב אישום – פתיחת תיק
ושיבוצו לדיון אם יש תאריכים פנויים

תוך  5ימים מקבלת
כתב האישום

4

הזמנה לבית-
המשפט

נאשמים וֵעֵ דים – הזמנה במרחב העיר
חולון ומחוץ לעיר חולון – באמצעות דואר
רשום עם אישור מסירה

 15יום לפחות (לפני
מועד הדיון) על-פי
חוק

5

עדכון
המחלקות
בעירייה
לקראת דיון

שליחת רשימות תיקים למחלקות
הרלבנטיות לקראת הדיון ,אלא אם כן
נתבקש אחרת

שבועיים לפני מועד
הדיון

2
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מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

6

קביעת מועד
חדש לדיון

עקב אי-הגעה של המוזמן בתאריך הנקוב
לו ,בתנאי שהודיע מראש כי לא יגיע,
ובכפוף להסכמת שופט – ייקבע מועד חדש
לדיון לאחר פעילות התביעה וחתימת
השופט

קביעת המועד –
תוך  3שבועות

7

טיפול באי-
הגעה של
המוזמן
בתאריך
הנקוב לו ללא
הודעה מראש

השופט יכול להורות להביא את המוזמן
באמצעות צו הבאה ,לקבוע מועד חדש
לדיון ,או לקיים דיון שלא בנוכחותו של
המוזמן ולפסוק את דינו :בתיקי פיקוח –
כולל ימי מאסר וקנס; בתיקי משטרה ורישוי
– כולל קניסת הנאשם.

החלטה איזו פעולה
לנקוט – תוך  21יום
– בהתאם לתגובת
התביעה ולהחלטת
השופט

8

כל אדם שעניינו נידון בבית-המשפט מקבל
מסירת
פרוטוקול וגזר ממזכירות בית-המשפט ,עם סיום הדיון,
פרוטוקול מודפס
דין לנאשם

לא יאוחר מ10-
דקות לאחר תום
הדיון

9

משלוח גזר
דין

כאשר התקיים דיון בהיעדר הנאשם ויש גזר תוך שבועיים ממועד
הדיון
דין

10

הבהרה לגבי
גזר הדין

נאשם יכול לבקש הבהרות מהשופטים לגבי לפי החלטת השופט
– או מתן הבהרות
הפרוטוקול באמצעות המזכירות
במקום ,או תוך 21
יום לאחר שהנאשם
פנה בכתב ולאחר
תגובת התביעה

11

בקשת סעד

12

תשלום קנסות ניתן לשלם ,באמצעות השוברים שמנפיק
בית-המשפט ,בקופת העירייה ,בבנק
הדואר ,או טלפונית באמצעות הקו הפתוח

הנאשם רשאי לבקש הקלות בתשלום קנס,
לבטל גזר דין ,לבקש ייצוג משפטי וכיוצא
באלו – בכל שלב של משפטו; את הבקשה
יש למלא בטופס מיוחד של בית-המשפט
ולצרף את האישורים הרלבנטיים

 21יום מיום קבלת
הבקשה ולאחר
תגובת התביעה

באחריות הנאשם

13

גזר דין – צו
סגירה
והריסה

העתק מגזר הדין נשלח למשטרה
ולמחלקה הרלבנטית בעירייה

 3ימים מגזר הדין

14

גזר דין –
הערת אזהרה
בטאבו

העתק מגזר הדין נשלח לרשם מקרקעין
ולמינהל הנדסה בעירייה

 14יום מגזר הדין

15

אי-תשלום
קנסות

העברת תיק הנאשם שלא שילם לטיפול
ההוצאה לפועל ,בכפוף לבקשת התביעה

 10ימים – החל
מחודשיים לאחר
המועד האחרון
לתשלום

משלוח הודעת התראה לבית הנאשם ובה
הודעת תשלום ,כולל קנסות בגין פיגורים

 10ימים – החל
מחודשיים לאחר

16
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ההעברה לטיפול
ההוצאה לפועל
17

משלוח התראה שנייה

תוך  90יום ממשלוח
ההתראה הראשונה

18

הוצאת פקודת מאסר למשטרת ישראל נגד
הנאשם

תוך  90יום
מההתראה השנייה

לפי החלטת שופט ,הודעה בכתב ,או
הודעה טלפונית על החלטת השופט

 7ימים מיום
ההחלטה

19

קיזוז פיגורים
והפחתת
קנסות

אגף מערכות מידע ותקשוב
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
יצירת סביבת מיחשוב זמינה ,מתקדמת וחדשנית (יישומים וציוד) ,לשם תמיכה בתהליכי
העבודה העירוניים ומתן שירותים מקוונים לתושבים; תחזוקה ותפעול תשתיות המיחשוב,
חומרה ושרתים ,תקשורת מחשבים ,תקשורת טלפוניה ,יישומי מחשב ואבטחת המידע

דרכי התקשרות עם מוקד התמיכה:
טלפון מוקד תמיכה03-5027228 :
פנייה באמצעות הפורטל העירוניhttp://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx :
שעות מענה16:00–7:30 :

דרכי התקשרות עם אגף מערכות מידע ותקשוב:
טלפון מזכירות האגף03-5027227 :
דוא"לmichaln@Holon.muni.il :
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 3
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות

א .רכש של ציוד מחשבים ,תוכנה ותקשורת
מס' פעילות
1

בדיקת הבקשה והמלצה
לוועדה

2

ועדת הקצאות

רמת שירות

אחראי ביצוע
מנהל אגף מערכות מידע
ותקשוב
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רמת שירות

אחראי ביצוע

מס' פעילות
דיון בבקשה בוועדת הקצאות

כל בקשה (לאחר השלמות)
שתגיע עד  7ימי עבודה
לפני הישיבה הקרובה של
ועדת הקצאות

ועדת הקצאות תקשוב

פרסום החלטת ועדת הקצאות
ומועד אספקה/התקנה

 4ימי עבודה – מהחלטת
ועדת הקצאות

מנהל טכני – אגף
מערכות מידע ותקשוב

3

הכנת בקשה להצעת מחיר
וקבלת הצעת מחיר

עד מועד הישיבה הקרובה
של ועדת רכש

מנהל טכני – אגף
מערכות מידע ותקשוב

4

החלטה לגבי הספק שממנו
יירכשו הציוד/עבודה ושירותים

תוך  4שבועות מיום אישור
הבקשה בוועדת הקצאות

ועדת רכש תקשוב

החלטה לגבי הספק שממנו
יירכש הציוד אם ערך הסחורה
נמוך מ 5,000-ש"ח (עבודה
ושירותים)

תוך  4שבועות מיום אישור
הבקשה בוועדת הקצאות

מנהל אגף מערכות מידע
ותקשוב

החלטה לגבי הספק שממנו
יירכש הציוד אם ערך הסחורה
הוא  30,000–5,000ש"ח
(עבודה ושירותים)

תוך  4שבועות מיום אישור
הבקשה בוועדת הקצאות

מנהל אגף מערכות מידע
ותקשוב בשיתוף סמנכ"ל
תפעול ומינהלה

תוך  4שבועות מיום אישור
ועדת רכש – החלטה לגבי
הספק שממנו יירכש הציוד אם הבקשה בוועדת הקצאות
ערך הסחורה עולה על
 30,000ש"ח (ציוד/עבודה
ושירותים)

מנהל אגף מערכות מידע
ותקשוב בשיתוף סמנכ"ל
תפעול ומינהלה

5

הכנת טופס הזמנה/דרישה
מהספק

 12ימי עבודה ממועד
האישור בוועדת רכש

אגף מערכות מידע
ותקשוב

6

העברת הזמנה/דרישה
חתומה בידי אגף תקציבים
למחלקת רכש ולוגיסטיקה/
חשב אגף מערכות מידע
ותקשוב

 7ימי עבודה ממועד הגעת
הזמנה/דרישה לאישור אגף
תקציבים (על-פי אמנת
שירות אגף תקציבים)

אגב תקציבים

7

הוצאת הזמנה לספק
ממחלקת רכש ולוגיסטיקה
(לציוד)

עד  2ימי עבודה מקבלת
דרישה מאושרת מאגף
תקציבים

מחלקת רכש ולוגיסטיקה

8

הוצאת הזמנה לספק מאגף
מערכות מידע ותקשוב
(לעבודה ושירותים)

עד  5ימי עבודה ממועד
קבלת הזמנה מאושרת
מאגף תקציבים

אגף מערכות מידע
ותקשוב

9

התקנה או אספקת
ציוד/עבודה/שירות

עד  76ימי עבודה ממועד
אישור בקשה בוועדת
הקצאות

לציוד – מחלקת רכש
ולוגיסטיקה
לעבודה/שירותים – אגף
מערכות מידע ותקשוב

10

הכנת דו"ח מעקב ובקרה
אחר עמידה ברמות השירות

כל רבעון

מנהל אגף מערכות
מידע ותקשוב
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של היחידה למערכות מידע
ותקשוב

ב .תמיכה וטיפול בתקלות
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

התקנת עמדה לעובד חדש

התקנה לעובד חדש שאינו
מחליף עובד שעזב

 7ימי עבודה

2

הגדרת משתמש חדש

הגדרת עובד חדש במערכת
(שרתי קבצים ,שרת אינטרנט,
הגדרה בOUTLOOK-
וכדומה)

 3ימי עבודה

3

פנייה לhelp desk-

מענה לפניית לקוח/החזרת
שיחה

חצי שעה

4

טיפול בתקלה במערכת
קריטית :תקלה משביתה –
בשימוש רבים

תקלה במערכת קריטית
המשביתה מספר רב של
משתמשים (לדוגמה :מערכת
מוקד ,מערכת הכנסות ,קו
פתוח ,שרת )EXCHANGE

תחילת טיפול – חצי
שעה; זמן מרבי לתיקון –
ברצף עד לתיקון התקלה

5

טיפול בתקלה במערכת
קריטית :תקלה משביתה –
בשימוש יחיד

תקלה במערכת קריטית
המשביתה משתמש יחיד (כל
תקלה משביתה אצל מקבל
קהל; למשל ,מדפסת שאינה
עובדת)

תחילת טיפול –  2שעות
עבודה; זמן מרבי לתיקון
– ברצף עד לתיקון
התקלה

6

טיפול בתקלה במערכת
קריטית :מגבילה (משבשת
עבודה אך לא משביתה) –
בשימוש רבים

תקלה במערכת קריטית
המגבילה מספר רב של
משתמשים (לדוגמה :מערכת
מוקד ,מערכת הכנסות ,קו
פתוח ,שרת ))EXCHANGE

תחילת טיפול – שעתיים;
זמן מרבי לתיקון – ברצף
עד לתיקון התקלה

7

טיפול בתקלה במערכת
קריטית :מגבילה (משבשת
עבודה אך לא משביתה) –
בשימוש יחיד

תקלה במערכת קריטית
המגבילה משתמש יחיד
(לדוגמה :תקלה מגבילה
בציוד אצל מקבל קהל,
מערכת מוקד ,מערכת
הכנסות ,קו פתוח ,שרת
)EXCHANGE

תחילת טיפול –  4שעות;
זמן מרבי לתיקון – ברצף
עד לתיקון התקלה

8

טיפול בתקלה במערכת לא
קריטית :תקלה משביתה –
בשימוש רבים

תקלה במערכת לא קריטית
המשביתה משתמשים רבים
(למשל ,מערכת ביטוח)

זמן מרבי לתיקון/העמדת
ציוד חליפי –  1יום
עבודה ( 8שעות עבודה)

9

טיפול בתקלה במערכת לא
קריטית :תקלה משביתה –
בשימוש יחיד

תקלה במערכת לא קריטית
המשביתה משתמש יחיד
(למשל ,מערכת ביטוח ,תקלה
במסך ,מדפסת לא עובדת)

זמן מרבי לתיקון/העמדת
ציוד חליפי –  1.5יום
עבודה ( 12שעות
עבודה)
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10

טיפול בתקלה במערכת לא
קריטית :מגבילה (משבשת
עבודה אך לא משביתה) –
בשימוש רבים

תקלה במערכת לא קריטית
המגבילה משתמשים רבים
(למשל ,מערכת ביטוח)

זמן מרבי לתיקון/העמדת
ציוד חליפי –  1.5יום
עבודה ( 12שעות
עבודה)

11

טיפול בתקלה במערכת לא
קריטית :מגבילה (משבשת
עבודה אך לא משביתה) –
בשימוש יחיד

תקלה במערכת לא קריטית
המגבילה משתמש יחיד
(למשל ,מערכת ביטוח –
תקלה במסך ,מדפסת לא
עובדת)

זמן מרבי לתיקון/העמדת
ציוד חליפי – יומיים (16
שעות עבודה)

מזכירות טכנית
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
מתן שירות ליחידות העירייה השונות בתחום טיפול בדברי דואר ,ניהול קופה קטנה ,ניהול
שליחויות ,מברקים ,תלושי חג ,אמנת שירות של אחזקת בית העירייה ,ובדיקת חשבוניות

דרכי התקשרות עם המזכירות הטכנית:
שעות קבלת קהל15:30–7:30 :
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומת כניסה
טלפון03-5027308 :
פקס03-6511851 :
דוא"לiritl@holon.muni.il :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

רמת שירות

1

דברי דואר

טיפול בדברי דואר נכנסים
ויוצאים בין העירייה לסניף
הדואר ברח' ההסתדרות

כל יום עבודה; עד השעה
 – 11:00ריכוז דברי
דואר רגילים; משעה
 – 11:30טיפול בדואר
רשום

2

שליחויות

יש להגיש את בקשת
השליחות בכתב באמצעות
דוא"ל למזכירות הטכנית;
הבקשה תוגש לכל המאוחר
יום לפני השליחות

על-פי בקשת המזמין,
באופן שוטף רמת שירות
של סוגי השליחויות:
שליחות רגילה – עד 7
שעות לביצוע שליחות
דחופה – עד  4שעות
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רמת שירות

מס'

נושאי טיפול

פירוט והארות

3

מברקים – מתן
קוד אישי
לבעלי תפקיד
המורשים
לשלוח מברקים

בעת קבלת פנייה של בעל
תפקיד חדש ,שאושר על-ידי
סמנכ"ל תפעול ומינהלה,
נשלחת פנייה לדואר ישראל
לשם הנפקת קוד אישי

עד  2ימי עבודה מיום
הבקשה

מסירת הקוד לבעל התפקיד
המורשה

עד  1יום עבודה מקבלת
הקוד מדואר ישראל

5

שירות אחזקת
בית העירייה

קבלת פניות של העובדים תוך
הקלדת הפנייה – וסגירתה
בתום הטיפול

קבלת פניות – כל יום;
סגירת פניות – באופן
מיידי בתום הטיפול של
אחזקת בית העירייה

6

איכות הניקיון
של בניין
העירייה
ושלוחותיו

שליחת טופס משוב לכל
מוסדות העירייה הרלבנטיים

אחת לחודש

יידוע מנהלת המחלקה וחברת
הניקיון בדבר חוסר שביעות
רצון

באופן מיידי לאחר קבלת
המשוב החודשי

8

קופה קטנה

החזרי הוצאות קופה קטנה של
המנכ"ל ,מינהל התפעול
והמינהלה ,לאחר אישור של
חשב העירייה וחשבת המינהל

 10ימי עבודה

11

שכפול והפצת
חוזר המנהל
הכללי

שכפול והפצה של חוברת
המנהל הכללי הנשלחת לראש
הרשות על-ידי המרכז לשלטון
מקומי ,על-פי רשימה שקבע
סמנכ"ל תפעול ומנהלה

אחת לחודש ,עד  3ימי
עבודה מיום הגעת
החוברת לעירייה

12

בתי מרקחת

עדכון כ 50-בתי מרקחת בעיר
חולון על התורנויות במהלך
החודש

אחת לחודש ,בסוף
החודש הקודם

13

חלוקת תווי שי
בפסח ובראש
השנה

חלוקת תווי שי לנציגי
המינהלים – באחריות נציגי
המינהלים לחלק לעובדים

פעמיים בשנה ,לכל
המאוחר שבועיים לפני
ערב החג

14

הזמנת ציוד
לעובדי מחלקת
פרויקטים
והתקשרויות

הזמנת ציוד רלבנטי עבור
עובדי מחלקת פרויקטים
והתקשרויות ,כגון :דפי צילום,
טונרים למדפסות ומכשירי
כתיבה

על-פי בקשה ,באופן
שוטף

לביצוע שליחות בהולה –
עד שעתיים לביצוע

4

7
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מגנזה
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
גניזת מסמכים של יחידות העירייה ,שמירה והשמדת מסמכים על-פי המועד הקבוע בחוק

דרכי התקשרות עם המגנזה:
שעות מענה טלפוני :ימים א'-ה' בשעות 13:00–10:00
טלפון03-5027233 :
דוא"לYossiA@Holon.muni.il :

רrמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי
טיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

קליטת
חומר
במגנזה

ביצוע גניזה עבור יחידות העירייה

על-פי בקשת היחידה

פגישה ומתן הסבר ליחידה הרוצה לבער
או לגנוז חומר

 2ימי עבודה מיום
הבקשה

3

בדיקת התאמה בין תכולת המכלים לבין
הרישום (לאחר סיום עבודת האריזה
והרישום של היחידה)

 1יום עבודה

4

הוצאת המכלים מהיחידה והובלתם
למגנזה

כמות גדולה של
מכלים –  4ימי
עבודה; כמות קטנה
של מכלים –  2ימי
עבודה

השמדת חומר ארכיוני הנמצא במגנזה
שחלפה תקופת האחזקה שלו על-פי
תקנות הארכיונים ,תשמ"ו1986-

עד פעמיים בשנה

הובלה וביעור של חומר הנמצא ביחידה
המבקשת (לאחר קבלת אישור מארכיון
המדינה)

 5ימי עבודה

השאלת תיקים ליחידות העירייה בשעות
קבלת קהל של המגנזה (ימים א'–ה',
בשעות  ;)10:00–8:00עובד המבקש
לשאול תיק שהופקד שלא על-ידי יחידתו,
ימציא אישור בכתב מראש המינהל של
היחידה המפקידה המתיר לו לעיין בתיק
מסוים

 2ימי עבודה מיום
הבקשה

2

5

ביעור
והשמדת
חומר

6

7

השאלת
תיקים

274

מס'

נושאי
טיפול

8

פירוט והארות

רמת השירות

בקשה להארכת ההשאלה לאחר חצי שנה

מיידי ,בעת בקשת
ההארכה

יחידת הביטוח
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים ,ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
טיפול בכל נושאי הביטוח הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה :ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב
מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח תאונות אישיות
לתלמידים ועוד

דרכי התקשרות עם יחידת הביטוח:
קבלת קהל :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה  ,2חדר 210
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ;13:30–8:30יום ג' בשעות –16:00 ,13:00–8:30
18:00
מענה טלפוני03-5027316 ,03-5027219 :
פקס03-6008950 :
דוא"לellash@Holon.muni.il ;batyan@Holon.muni.il :
המוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט הטיפול

רמת השירות

1

טיפול בפניות
של תושבים,
עורכי דין
וכדומה

פתיחת תיק (צילומים ,סריקות,
הפקת מכתבים ,בקשת חוות דעת
מהמחלקות הרלבנטיות ,שליחת
מסרון עדכון ,העברה לחברת
הביטוח לידיעה ,והעברת התיק
לעורך הדין המטפל בדרישות בגין
נזקי גוף)

 7ימי עבודה

2

קבלת חוות דעת מהמחלקות
הרלבנטיות (באחריות המחלקה
המקצועית הרלבנטית)

 22ימי עבודה
(חודש)

3

ועדת ביטוח – פניות תושבים בגין
רכוש בשווי עד  50,000ש"ח

מתכנסת אחת
לחודש
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פירוט הטיפול

רמת השירות

מס'

נושאי הטיפול

4

ועדת ביטוח-על עוסקת בנושאים
הבאים :תיק נזקי גוף – מהשקל
הראשון; תיקי נזקי רכוש – מעל
 50,000ש"ח; ערעורי תושבים;
פניות עובדי העירייה

מתכנסת אחת
לחודשיים

5

תשובה לפונה בנושא נזקי רכוש
(לאחר ישיבת ועדת ביטוח) –
תשלום/דחיית התביעה

 7ימי עבודה

6

מענה ראשוני לפונה בנושא נזקי גוף,
באמצעות עורך דין ייעודי לנושא

עד  3ימי עבודה מיום
הגעת התיק לעורך
הדין

7

שאילתות
וסוגיות
ביטוחיות
(גורמים פנים-
עירוניים
והחברות-
הבנות)

קבלת השאילתא במייל/בפקס,
העברת השאילתא לבחינה/מענה,
גיבוש תשובה והעברתה לפונה

עד  14ימי עבודה

8

חידוש ביטוחים

ביטוחי רכב ,ביטוח תלמידים,
ביטוחים עירוניים :אש ,צד ג',
אחריות מקצועית ,אחריות מקצועית
מהנדס הרשות ,חבות מעבידים,
רכוש בהעברה ,ביטוח כספים,
תאונות אישיות לשני מובילי כספים,
ביטוח תערוכות ,בשכבות על רובד
ב'+ג' ,הוצאות משפטיות ,נאמנות
עובדים ,אחריות נושאי-משרה

לפי הצורך ,לרוב
פעם בשנה ,ובהתאם
להארכות מכרזים
קיימים

9

סקר מיפגעים
חצי-שנתי

פילוח תביעות הביטוח בגין נזקי
רכוש וגוף לפי מהות המיפגע ולפי
כתובת; הצגתן באמצעות  GISעל
מפת העיר; כינוס ישיבה
בהשתתפות ועדת הביטוח ונציגי
מחלקת תשתיות ,כולל הוצאת
פרוטוקול; הצגת תמונת מצב של
התביעות בשטח העיר שייתכן כי הן
לכאורה קשורות למיפגעי תשתית

כל חצי שנה

10

פנייה לקבלת
הצעות מחיר
למתן שירותים

עורכי דין בתחום נזקי גוף ורכוש,
יועץ ביטוח ,מומחים שונים

הפנייה נעשית לפי
הצורך ,בהתאם
להסכמים קיימים,
ובהתאם להחלטות
הוועדה המשפטית
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מחלקת רכב
אמנת שירות פנימית ליחידות העירייה ולעובדיה

ייעוד:
ניהול ובטיחות כולל של צי כלי הרכב השייכים לעירייה – רכישה ,רישום ,ביטוח ,תפעול ,טיפול;
הכשרת הנוהגים בכלי הרכב של העירייה

דרכי התקשרות עם מחלקת הרכב:
כתובת :הרוקמים  ,12אזור התעשייה ,חולון
טלפון03-5026035 :
דוא"לyoavn@holon.muni.il :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

תחום

פירוט והארות

רמת השירות

1

טיפולים
תקופתיים

הוצאת הודעה למשתמש בכלי רכב על תאריך הטיפול
התקופתי והפניה למוסך הרלבנטי (סוגי הטיפול :טיפול
תקופתי ,הכנה למבחן רישוי שנתי ,ואישור בלמים חצי-
שנתי למשאיות)

בתחילת כל
חודש שבו
אמור להיערך
הטיפול

2

טיפול שגרתי ,ללא גילוי בעיות חריגות בכלי הרכב

 1יום עבודה

3

טיפול מורכב ,כאשר מתגלה תקלה באחד מחלקי כלי
הרכב במהלך הטיפול השגרתי; אורך הטיפול במוסך
תלוי בזמינות החלקים

 3ימי עבודה
לכלי רכב
ששנת הייצור
שלו עד לפני
 7שנים

4

גירוז של מערכות ארגז הדחס

אחת
לשבועיים

תיקון שאיננו מצריך טיפול במוסך חיצוני וניתן לטפל בו
באמצעות :שירותים עירוניים

 4שעות

טיפול בארגזי דחס

 3ימי עבודה

הפניה ,תיקון ,ושחרור כלי הרכב מהמוסך הרלבנטי

 6ימי עבודה

5

6

תיקונים
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מס'

תחום

פירוט והארות

רמת השירות

7

רכישת כלי
רכב חדשים
ומכירת כלי
רכב ישנים

הגשת רשימת כלי הרכב המומלצים להחלפה בציון
הערך המשוער של כל כלי רכב; מנהל מחלקת רכב
מגיש את רשימת כלי הרכב לוועדת רכש ,התקשרויות
ובלאי.

פעם בשנה

רכישת כלי רכב חדשים :החלטה על סדרי עדיפויות
ברכישת כלי רכב חדשים בהתחשב בצורכי האגפים
ובשיקול דעתו המקצועי של מנהל מחלקת הרכב;
הכנת הצעה תקציבית; לאחר אישור התקציב ,הכנת
רשימה סופית של כלי הרכב שיירכשו; טיפול בהליך
המכרז או בהצעות מחיר לכלי רכב החדשים; לאחר
אישור הסמנכ"ל ,מנהלי האגפים הרלבנטיים ויושב
ראש ועדת המכרזים – רכישה בפועל של כלי הרכב.
החלפת כלי הרכב הישנים בחדשים :התקנת
דלקן ,GPS ,דיבורית ,קשרי תאורה ,בכלי הרכב
החדשים; החזרת כלי הרכב הישנים אחרי שטיפתם;
העברת כלי הרכב הישנים לאחסון; פרסום הודעה
לציבור על מכירת כלי הרכב הישנים; העברת רשימת
מועמדים אשר הגישו הצעה לקניית כלי רכב; מנהל
מחלקת רכב מגיש את רשימת כלי הרכב לוועדת רכש,
התקשרויות ובלאי; העברת בעלות מהעירייה למציעים
שקיבלו אישור לקניית כלי הרכב

8

ביקורות
בטיחות

א .משאיות
ב .נגררים ,טרקטורים ,קטנועים ,רכב פרטי וכלי רכב
מסחריים
ג .מנופים – הזמנת מהנדס לבדיקת כושר הנפה

אחת לחודש
אחת ל3-
חודשים אחת
לשנה

9

ביקורות
קצין
בטיחות
במערך
ההיסעים
העירוני

בדיקת מסמכי הרכב (המופיעים בטבלת מעקב של
מרכז ההיסעים ו/או במשרדי המרכז) :שמות קציני
הבטיחות בכל חברה ,רישיונות הפעלה ,רישיונות רכב,
ביטוחי רכב ורישיונות נהיגה

לפני תחילת
שנת
הלימודים וכל
 3חודשים

10

צמצום
תאונות
שמעורבים
בהם כלי
רכב
עירוניים

הדרכות

פעם בשנה

נהגים מקצועיים – אחת לשנה ,לסירוגין הדרכה עיונית
או הדרכה מעשית; נוהגים ברכב עירייה – אחת לשנה
הדרכה עיונית; רוכבי קטנועים – אחת לשנה ,לסירוגין
הדרכה עיונית או הדרכה מעשית
נהגים
ניהול תיקי נהגים – רישיונות ,הצהרת בריאות; תיעוד
ותיחקור כל תאונה ותלונה והגשת המלצות; הפעלת
סנקציות כלפי נהגים שגרמו תאונות; התאמת כלי
הרכב למשימה
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מיידי,
במסגרת
העבודה
השוטפת

מס'

תחום

פירוט והארות

רמת השירות

11

ביקורות

ביקורות פתע בכלי רכב המסיעים תלמידים

פעם בחודש
באופן אקראי,
או על-פי
בקשה של
מרכז
ההיסעים

12

כלי רכב
בליסינג
בשימוש
בכירי
העירייה

טיפול בחשבוניות של החברה המספקת שירותי דלק
ושטיפה ("פז")

אחת לחודש

תרבות הדיור
אמנת שירות חיצונית (לתושבים)

ייעוד:
סיוע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים בבית משותף; יישוב מחלוקות שונות על
רקע המגורים בבית משותף; העמקת התודעה לגבי שמירת הבית המשותף וטיפוח סביבתו

דרכי התקשרות עם תרבות הדיור:
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני :ימים א'-ה' בשעות  ,12:00–8:30יום ג' בשעות –16:00
18:30
כתובת :ליאון בלום  54א' ,חולון ,קומת כניסה
טלפון03-5027391 ,03-5027392 :
פקס03-6513181 :

דרכי התקשרות עם המוקד הארצי של האגודה לתרבות הדיור:
מענה טלפוני :ימים א'-ה' בשעות 17:00–8:00
טלפון*8484 :
כתובת אתר האינטרנט של האגודה לתרבות הדיור/http://www.tarbut-hadiur.gov.il :
השירותים מיועדים רק לחברים הרשומים באגודה לתרבות הדיור

279

רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי טיפול
1

הצטרפות
לאגודה לתרבות
הדיור

שליחת שובר תשלום לנציגות הבית (רק לאחר
קבלת פרוטוקול חתום המייצג את הרוב
באסיפת הדיירים); ניתן לשלוח בפקס או למסור
ישירות במשרד האגודה

 2ימי עבודה

2

חידוש חברות
באגודה לתרבות
הדיור

שובר תשלום מגיע באופן אוטומטי אחת לשנה
לנציגות הבית

אחת לשנה

3

מתן עזרים וכלים מתן פנקס קבלות על-פי מספר הדיירים,
מדבקות שונות ,טפסים ,דפי חשבון ,דפי פירוט
לניהול ועד בית
וכדומה לניהול ועד הבית; ניתן לקבל במשרד או
לבקש שיישלח באמצעות הדואר
שליחת מכתבים לגורמים הרלבנטיים השונים
(על-פי סוג התלונה)

 5ימי עבודה

קיום פגישה עם מנהלת היחידה לתרבות הדיור

 14ימי עבודה

קיום פגישה עם היועצת המשפטית של האגודה
לתרבות הדיור (מגיעה ליחידה פעם בשבוע לכ-
 3שעות)

 60ימי עבודה

7

סיוע בהכנת
כתב תביעה

הכנת כתב תביעה שיוגש למפקחת על רישום
המקרקעין; על ועד הבית להגיש את כתב
התביעה למפקחת על רישום המקרקעין ,וזו
קובעת יום לדיון

 21ימי עבודה

8

ייעוץ הנדסי

ייעוץ לגבי בעיות כגון :נזילה מהגג ,ביוב,
סדקים ,רטיבות; ניתן להזמין מהנדס שייתן
חוות דעת ראשונית (שאינה קבילה בבית-
המשפט); הזמנת הייעוץ – על-ידי נציגות ועד
הבית בלבד ובאחריותה – תיעשה באמצעות
משרדי האגודה לתרבות הדיור בעירייה או
באמצעות המוקד הארצי של האגודה הזמנת
השירות

 14ימי עבודה

9

בדק בית לבניין
חדש

מיועד לבניינים חדשים בלבד ,עד שנתיים
מהאכלוס; מתן חוות דעת ראשונית על סמך
טופס ( 4שאינה קבילה בבית-המשפט); הזמנת
השירות תיעשה על-ידי נציגות ועד הבית בלבד
ובאחריותה ,באמצעות משרדי האגודה לתרבות
הדיור בעירייה או המוקד הארצי של האגודה

 14ימי עבודה

10

ייעוץ אדריכלי

חוות דעת ראשונית של אדריכל לגבי שיפוץ
הרכוש המשותף לובי ו/או התקנת מעלית
בבניין; הזמנת השירות תיעשה על-ידי נציגות
ועד הבית בלבד ובאחריותה ,באמצעות משרדי
האגודה לתרבות הדיור בעירייה או המוקד
הארצי של האגודה

 21ימי עבודה

4
5

טיפול
בתלונות/בקשות
תושבים

במשרד – מיידי;
בדואר –  14ימי
עבודה

6
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אמנת שירות חיצונית – תלמידים והורים תושבי העיר
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי הטיפול

פירוט השירות

רמת השירות

קידום הישגים
ומניעת נשירה

בתי-הספר יקיימו את תוכניות הלימודים
כפי שמתפרסמות על-ידי משרד החינוך

 100%במסגרת דרגות
החופש הניתנות לבית-הספר

בוגר בית-הספר היסודי ידע לפחות:
עברית – קרוא וכתוב; הבנת הנקרא לפרט

 100%מהתלמידים

חשבון – יכיר את ארבע פעולות החשבון;
ידע להשתמש בשברים פשוטים ועשרוניים;
ידע אחוזים

 100%מהתלמידים

מקרא – ידע את המסופר במקרא ואת
התפיסה הקיימת לגבי ראשית העולם
וקורות העם מהבריאה ועד שיבת ציון

 100%מהתלמידים

השכלה מדעית טכנולוגית – ירכוש את
הידע כפי שמופיע בתוכנית הלימודים של
משרד החינוך; ירכוש מיומנות חקר וחשיבה
מדעית

 100%מהתלמידים

גיאוגרפיה – יכיר את המפה ככלי מכוון
להבנת העולם הפיסי של ארץ ישראל
והעולם

 100%מהתלמידים

היסטוריה – יכיר עובדות היסטוריות
הלקוחות מהעולם העתיק בתרבות יוון,
רומא וישראל ,בכפוף לתקופה שבית-הספר
בחר להתמקד בה

 100%מהתלמידים

אמנות – ייחשף לתחומי אמנות שונים

 100%מהתלמידים

אנגלית – ידע את השפה ברמת יסוד

 100%מהתלמידים

ספורט – ייחשף לענפי ספורט שונים; יהיה
שותף פעיל בשיעורי חינוך גופני במהלך
שנות לימודיו בבית-הספר היסודי

 100%מהתלמידים

תלמידי כיתות ז' יצליחו במבחנים
סטנדרטיים בחשבון ,באנגלית ,בעברית,
בקריאה ,בהבנה ובכתיבה; ייווצר ממשק
עם החינוך העל-יסודי

 100%מהתלמידים יקבלו
ציון "עובר"; המבחן יתקיים
בחודשיים הראשונים של
שנת הלימודים

תלמידי חולון יופיעו באופן סדיר לבית-ספר

 95%מהילדים; הצוות
החינוכי ייצור קשר עם
תלמיד הנעדר מבית-ספר
תוך  48שעות
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פירוט השירות

רמת השירות

מענה תרבותי
חברתי ערכי

תלמידים ייחשפו לפעילויות תרבותיות
ואמנותיות בתחומים מגוונים (הצגות,
קונצרטים)

לפחות  3אירועים בשנה לכל
תלמיד

התלמידים יהיו שותפים בקבלת החלטות
הנוגעות לחייהם בבית-הספר

לפחות בשני תחומים בכל
בית-ספר ,החל משכבה ד'

התלמידים יהיו שותפים בקבלת החלטות
הנוגעות לחייהם בעיר (פרלמנט הילדים
העירוני)

לפחות בשני תחומים ,החל
משכבה ה'

תלמיד יתנסה בחניכה של תלמידים ו/או
גורמים נוספים בקהילה (אימוץ בית אבות,
יחידת צבא וכו')

 100%מהתלמידים במהלך
לימודיהם בבית-הספר
היסודי

הפעלת הפסקות פעילות תוך שימת דגש
במשחקי חברה וספורט (הפסקה רוקדת,
כישרונות צעירים וכדומה)

לפחות פעם בשבוע בכל
בתי-הספר

"חולון עירי" – היכרות עם אתרי העיר חולון
(למידה וביקור) במסגרת תוכנית הלימודים
במולדת

תלמידי כיתות ד' בכל העיר

תתאפשר בחירה של התלמידים בנוגע
לנושאים הנלמדים

בכל שכבות הגיל ,לפחות
בנושא אחד

מערכת החינוך היסודי בחולון מכירה בעובדה שהתלמידים שונים וקצב התפתחותם שונה,
ועל כן אנו מתחייבים:
מענה
דיפרנציאלי

בית-הספר יפעיל שיטות הוראה מגוונות
המותאמות ללומדים ,מתוך התייחסות
לאינטליגנציות מרובות של כל לומד (למידה
פרונטלית ,עבודה עצמית במרכזי למידה,
עבודות חקר ,שימוש בטכנולוגיה
ובאמנויות)

 100%מהתלמידים

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (לקויות
למידה ,תת-משיגים וכדומה) יאותרו ויקבלו
מענה

 100%מהילדים בעלי צרכים
מיוחדים – עד סוף כיתה ב'

בית-הספר יאתר וייתן מענה לקשיים
ולצרכים של תלמידים ,ובמידת הצורך יפנה
לגורמים מקצועיים במסגרת המוסד
החינוכי :יועצת ,פסיכולוג ,מתי"א ,תראפיות
וכדומה

 100%מהילדים המאותרים
יקבלו לפחות מענה אחד

בית-הספר ילווה את התלמיד בתהליך
הטיפול שנבחר עבורו ,ויקיים מעקב איכותי
עם המטפלים ,ההורים ,והצוות החינוכי של
בית-הספר

 100%מהתלמידים
הנמצאים בתהליך טיפולי

בית-הספר יפעיל תוכניות חינוכיות ייחודיות
(תח"י) לילדים בעלי צרכים מיוחדים שעברו
ועדות שילוב בית-ספריות

 100%מילדים אלה
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חינוך כמכלול,
רצף בחינוך
הפורמלי
והבלתי-
פורמלי

פירוט השירות

רמת השירות

התלמיד יוערך בכלי הערכה שונים
המותאמים לו; הישגיו יובאו לידיעתו
ולידיעת הוריו ,בצנעה

 100%מהילדים

ליווי ותמיכה של הצוות הטיפולי לתלמידים
העוברים ממסגרת חינוכית אחת למסגרת
אחרת

 100%מהתלמידים
העוברים ,לפחות בחודש
הראשון למעבר

תלמידים המאותרים כמחוננים (באמצעות
מבדקי מכון סאלד) יוכלו ללמוד בכיתת
מחוננים בעיר; הזכאות להסעה תהיה על-
פי הקריטריונים של משרד החינוך

 100%מהתלמידים החל
מכיתה ג'

מפגשי "רצפים" – ביקור הדדי של תלמידים לפחות  5מפגשים בשנה
בגילאי גן ובית-הספר היסודי ממוסדות
מזינים וקולטים ,כהכנה למעבר תקין בין
המסגרות
מפגשי "רצפים" – ביקור הדדי של תלמידים לפחות  5מפגשים בשנה
מבתי-ספר יסודיים וחטיבות ביניים
ממוסדות מזינים וקולטים ,כהכנה למעבר
תקין בין המסגרות
ליווי חינוכי-טיפולי של הילד ,במידת הצורך ,מפגשי צוותים חינוכיים
המאפשר מתן מענה לצרכיו תוך שמירה על לפחות פעמיים בשנה
זכויות הפרט (מותנה בהסכמת הורים)

סביבה
חברתית
מוגנת
ובטוחה

מפגשי היכרות של ההורים והמוסד החינוכי
הקולט

לפחות מפגש אחד בשנה

העשרה חברתית לימודית בשעות
הלימודים (לדוגמה :קרן קר"ב ,תל"נ)

פעמיים עד  4פעמים
בשבוע ,מותנה בתשלום
הורים ובהתארגנות בית-
הספר

העשרה חברתית ,לימודית בהמשך ליום
הלימודים בעזרת החינוך הבלתי-פורמלי
(מתנ"סים ,מועדוניות ,צהרונים ,תנועות
נוער וכו')

מותנה בתשלום הורים
ובהתארגנות בית-הספר

התלמידים יבקרו במרכזי התרבות
וההעשרה העירוניים (המרכז הבינתחומי,
מוזיאון הילדים ,גן הקקטוסים ,בית "להיות"
ועוד)

לפחות פעמיים בשנה

בית-הספר לא יאפשר אלימות בין כתליו

ירידה מתמדת באירועי
אלימות בין כותלי בית-
הספר ,משנה לשנה

בית-הספר ינהג על-פי כללים מפורשים
למניעת אלימות ,אשר יתקבלו בשיתוף עם
נציגי הורים ותלמידים (תוכנית בית-ספרית
הכוללת דרכי ענישה ותגמול)

בכל בתי-הספר ,ירוענן
בשיתוף הורים מדי שנה
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הרווחה
הנפשית
וההתפתחות
התקינה של
ילדים ובני
נוער

משאב אנושי
מקצועי
ואיכותי

פיתוח
מחויבות
ואחריות
אישית
וקהילתית

סביבה פיסית

פירוט השירות

רמת השירות

מקרים של אלימות קשה ידּווחו לגורמי חוץ,
כגון :משטרה ,משרד החינוך ,הרשות
וכדומה ,על-פי הקבוע בחוזר מנכ"ל משרד
החינוך ,כולל מניעת כניסתם של הורים
הנוהגים באופן לא-נורמטיבי לבית-הספר

 100%מהמקרים ,על-פי
המתחייב מחוזר מנכ"ל
משרד החינוך

ימולא דו"ח תאונה במקרה של
פציעה/פגיעה

 100%מהמקרים ,על-פי
המתחייב מחוזר מנכ"ל
משרד החינוך

בית-הספר יקיים דיאלוג פתוח ומכבד בין
כל השותפים :תלמידים ,מורים ,הורים

ייצור לפחות שני מנגנונים
לדיאלוג

בית-הספר יאתר קשיים וצרכים של
תלמידים ,ויפנה אותם לגורמים מקצועיים
במסגרת המוסד החינוכי :יועצת ,פסיכולוג,
מתי"א ,תראפיות

הילדים המאותרים יקבלו
לפחות מענה אחד בהתאם
לצרכים הנדרשים

בית-הספר ילווה את התלמיד בתהליך
הטיפול שנבחר עבורו

יתקיים מעקב איכותי עם
המטפלים ,ההורים ,והצוות
החינוכי של בית-הספר

הערכה מעצבת ,בה תיבדק התאמת
התוכנית הטיפולית לתלמיד

לאחר פרק זמן של עד 3
חודשים

בית-הספר ישאף לאקדמיזציה של כלל
המורים

תוך  5שנים – 85%
מהמורים יהיו בעלי תואר
ראשון לפחות

מורים יתמחו בתחומים הקשורים לעבודתם
המקצועית (מקצועות הלימוד השונים ,דרכי
הוראה ,חידושים בתחום ההוראה וכו')

 100%מהמורים לכל שנה

בית-הספר ייזום פעילות בית-ספרית למען
תרומה לקהילה (איסוף תרומות ,אימוץ
קשישים ,חבילות לחיילים וכדומה)

לפחות אחת לשנה

בית-הספר יקיים פעילויות חברתיות
מעשירות שבמסגרתן תתאפשר תרומת
הורים לקהילת בית-ספר

לפחות פעמיים בשנה

בית-הספר יאפשר לקהילה הסובבת אותו
להשתמש במתקניו לצורך פעילות למען
הקהילה (חגיגות ,מסיבות ,קייטנות וכו')

מותנה בתיאום עם הנהלת
בית-הספר

סביבת בית-הספר תהיה בטוחה ותקינה

על-פי התקנים הנקבעים על-
ידי הרשות ומשרד החינוך

סביבת בית-הספר תהיה אסתטית ,נעימה
ומטופחת

תיערך בדיקה יומית על-פי
מיפרט ניקיון

הסביבה הפיסית תהייה מותאמת ומגוונת
לצורכי הלומדים :ריהוט מותאם לגיל
הלומדים
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ניהול איכותי

ניהול ידע
ומידע

פירוט השירות

רמת השירות

הסביבה הלימודית בבית-הספר תכלול ציוד
ייחודי ,חדשני ופעיל במסגרת חדרי יעד
(מעבדות ,ספרייה ,חדרי מקצוע ,פינות
עבודה וכדומה)

 100%מהמקצועות יילמדו
בחדרים אלה ב20%-
מהלימודים הרלבנטיים

בית-הספר יפעיל ועדת בטיחות אשר תהיה
בה נציגות הורים ,מורים וממונה בטיחות
עירוני ,שתפקידה לבקר את מתקני בית-
הספר מבחינת בטיחות ,תקינות ,נוחות
והיגיינה

יצירת דו"ח פתיחת שנה עד
 24באוגוסט; מעקב אחת ל-
 3חודשים

בתי-הספר יהיה מאורגנים על-פי מבנה
ארגוני ברור ומוגדר (בעלי תפקידים ותחומי
אחריות)

בכל בתי-הספר

בית-הספר ישתמש בכל המשאבים
הפיסיים העומדים לרשותו כדי לשפר את
הישגי התלמידים ולמען רווחתם

המשאבים הפיסיים בבית-
הספר (מעבדות ,מחשבים
וכדומה) ינוצלו ב80%-
משעות הפעילות של בית-
ספר

בבית-הספר יתנהלו תהליכי הערכה ובקרה
של העשייה החינוכית-חברתית

לפחות שני תהליכים בית-
ספריים מדי שנה

בית-הספר ינהיג שיתוף פעולה ועבודת
צוות בין כל הגורמים השותפים לעשייה
החינוכית (מורים ,הורים ,תלמידים)

100%

הצוות החינוכי יהיה זמין לכל פונה

היענות אדיבה לכל פנייה
בתוך  7ימי עבודה ,לפחות

מחנך הכיתה יקיים ביקור בבית התלמיד

אחת לשנה ,לכל תלמיד

בית-הספר יפרסם פעילויות חברתיות,
לימודיות וקהילתיות באמצעות האינטרנט,
חוזר חודשי ,וכדומה

לפחות פעם בחודש

מידע לימודי פרטני יימסר בשעות הקבלה,
בימי הורים ,במחברת קשר

לכל מורה ,שעה בשבוע לכל
כיתה ,פעמיים בשנה לכל
תלמיד
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מערך גני הילדים
אמנת שירות חיצונית – תלמידים והורים תושבי העיר
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי הטיפול

סל השירות

פירוט השירות

רמת השירות

קידום הישגים
ומניעת נשירה

ביסוס קשר
אישי בין צוות
הגן לבין
הילדים

עריכת שיחות אישיות
משמעותיות עם הילד

פעם בחודש ,כולל תיעוד
של עיקרי הדברים

יצירת קשר עם הילד במקרה
של היעדרות מן הגן; יצירת
קשר עם הילד אם
המחלה/ההיעדרות מתמשכת

ייווצר קשר לאחר  3ימי
היעדרות; יתקיים ביקור
אחת לשבוע (אם הילד
מאושפז בבית חולים –
כעבור  4ימים) ,ויישמר
קשר יומיומי

יצירת קשר עם גורמים מסייעים
(שפ"ח ,גננת מובילה ,פיקוח,
ייעוץ ,מתי"א)

על-פי הצורך של הגננת

קיום מעקב שיטתי אחר
התפתחות הילדים בתחום
החברתי ,הרגשי ,המוטורי
והקוגניטיבי על-פי "מבטים"
(ההישגים יושוו לטבלאות
התפתחות נורמטיביות
מקובלות)

לפחות פעמיים בשנה

בניית פורטפוליו לכלל ילדי הגן
ותוכנית עבודה קבוצתית

ל 100%-הילדים

קיום מפגש עם הורי הילד לשם
דיווח על תוצאות המעקב
בתחום ההתפתחות
הנורמטיבית ,ועל דרכי הפעולה
המומלצות

שתי פגישות לפחות ל-
 100%מהילדים; במידת
הצורך יתקיימו מפגשים
נוספים

הערכת ביצוע לגבי תוכנית
הלימודים האישית לילדים
מתקשים על-פי קריטריונים
מדידים; ניתוח הצלחות
וכשלים; יתוכננו שינויים וייגזרו
המלצות נוספות בהתאם
להערכות אלה

פעמיים בשנה (בתחילת
יישום התוכנית ובאמצע
השנה); תיעוד יימצא
בפורטפוליו

מעקב אחר
התפתחות
הילדים בגן

הסתגלות
הילדים
במעבר בין
מסגרות
חינוכיות

בנייה משותפת של
הטמעת תוכנית "רצפים"
התוכנית באמצעות צוות
ייחודית לעיר לעוברים מגן
הילדים לבית-ספר ,ויישומה על -הגן וצוות הגיל הרך של
בית-ספר – עד סוף
פי אזור אשכולי-גיאוגרפי
אוקטובר; התוכנית תכלול
לפחות  5מפגשים
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סל השירות

מענה
תרבותי,
חברתי ,וערכי
איכותי מעצים
ומאתגר לכל
הילדים ובני
הנוער תושבי
העיר

פירוט השירות

רמת השירות
פרטניים וקבוצתיים בגן
ובבית-ספר

העברת מידע לגבי ילדים
שעולים לכיתה א' ליועצת בית-
הספר באמצעות מיפוי; שיחות
עם פסיכולוג הגן ,פיקוח ורשות
(בכפוף לחוזר מנכ"ל)

בשליש האחרון של השנה

איתור ילדים העולים לכתה א'
שהגננת מטילה ספק לגבי
מוכנותם (על-פי הנהלים
הקיימים)

עד סוף חודש ינואר

אקלים מיטבי
בגן

הטמעת מתכונת יסוד
להתנהגות הולמת של ילדי הגן
– תוכנית מניעה (לדוגמה :שפת
הג'ירף ,דוסו ,תוכנית המוגנות,
אח"מ)

הטמעת מודל אחד מובנה
בכל גן

חיזוק הקשר
עם משפחות
הילדים

הזמנת המשפחה ליטול חלק
באירועי הגן

לפחות לשני אירועים
בשנה

עריכת מפגש חווייתי עם הורים
וילדיהם

לקראת פתיחת שנת
הלימודים ולא יאוחר
משבוע לפני כן/אחרי כן

עריכת אירועי העשרה להורים
בנושאים הקשורים לחינוך
הילדים יחד עם גורמים
מקצועיים ובתיאום עם ועד הגן

שני ערבי העשרה בשנה,
כפוף להסכמת הורים; אם
כרוך בתשלום –
באמצעות ועד הגן

טיפוח הקשר עם ההורים
באמצעות
האינטרנט/אפליקציות גניות
מאושרות על-ידי משרד החינוך

העברת הודעות שוטפות
(לא ברמה פרטנית);
תמונות מאירועים
מיוחדים וחגיגיים של הגן

טיפוח
הסביבה
החינוכית

בגן יימצאו מספר מרכזי פעילות
מוגדרים; רמת הגירויים
בסביבה החינוכית תהיה
סבירה ,לא עמוסה מדי ,ובגובה
עיני הילדים; עיצוב סביבת
הלימודים יהיה בהתאמה
לאג'נדה החינוכית בגן

מרכזים אפשריים :מרכז
ספרייה; מרכז תקשוב;
מרכז בנייה; מרכז סוציו-
דרמטי; מרכז
מדעים/אמנויות/אחר; בגני
ממ"ד – מוקד קודש

טיפוח חצר
הגן

חצר הגן תהיה חצר פעילה
ומעשירה

בכל גן יהיו גינת נוי ,גינה
לימודית,
מתקנים/משחקים
תקניים ,לפחות 2-3
מוקדים בתחומים שונים
כחלק מחצר פעילה
ומרכזי תנועה בחצר
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סל השירות

פירוט השירות

רמת השירות

מענה אישי
ודיפרנציאלי

איתור צורכי
הילד

איתור ילדים בעלי צרכים
מיוחדים יעשה על-ידי הגננת
וגורמים מקצועיים באמצעות
איסוף מידע על הילד ,ובעזרת
כלים מקצועיים תהיה
התייחסות גם למוקדי הכוח
שלו; הגננת תשתף את ההורים
בממצאים

במהלך החודשיים
הראשונים של השנה;
הגננת תנהל מעקב
באמצעות הקלסר
הפדגוגי (מוצנע) אחר
הקשיים והצרכים

התייחסות
אישית במתן
מענה מתאים

בניית תוכנית לימודים אישית
בשיתוף כל צוות הגן ,כולל
פסיכולוג וצוות פרא-רפואי ,אם
יש בגן

בגן חובה – עבור כל ילד
בעל צרכים מיוחדים ,הן
בחינוך הרגיל (תח"י) והן
בחינוך המיוחד (תל"א),
תיבנה תוכנית שתתייחס
למטרות ,לדרכי פעולה,
ללוחות זמנים,
ולקריטריונים להערכה;
התל"א והתח"י יגובשו עד
אמצע נובמבר; בגן
תת/טרום-חובה תיבנה
תוכנית מותאמת על-ידי
הגננת ומדריכת מעג"ן
מורחב ,על-פי הצורך

עריכת מפגשים של צוותים רב-
מקצועיים לצורך היוועצות של
גננות והורים

תיקבע ועדה על-פי תיאום
מראש; במקרי חירום –
תיקבע ועדה מיידית

עריכת מפגשים של ועדות
שילוב עירוניות לגבי ילדים
העולים לחינוך חובה

אחת לשנה

קיום ועדות טרום-השמה לכל
הגילאים (על-פי חוזר מנכ"ל)

אחת לשנה

מתן מענה לילדים בעלי קשיי
התנהגות על-פי תוכנית שה"ם
(שינוי התנהגותי מיטבי) ונתוני
אילנות

על-פי צורך ואישור ועדת
היוועצות

יידוע ההורים לגבי הקשיים,
וקבלת מידע משלים מההורים
לגבי ההיסטוריה החינוכית
והרפואית הרלבנטית של הילד;
הורי הילד בעל הצרכים
המיוחדים יוזמנו על-ידי הגננת
לשיחה בגן ,ובמהלכה תוצג
בפניהם התוכנית ,ויתוכננו
איתם דרכי פעולה מתאימות
לקידום הילד

בשלב האיתור ,במהלך
בנייתה של התוכנית –
תל"א/תח"י ובשלבי
הערכתה; היידוע ייעשה
בפגישה אישית עם
ההורים; יתקיים תיעוד
ההליך

שיתוף הורים
בכל שלבי
התהליך
החינוכי האישי
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סל השירות

פירוט השירות

רמת השירות

התאמת הגן
לצורכי הילדים

טיפוח הסביבה הלימודית
והפיסית כך שתתאים להפעלת
תוכניות הלימודים האישיות
ולצרכים המיוחדים של הילדים

סביבת הלימודים תאפשר
השגת המטרות שהוצבו
סביב עבודה פרטנית,
למשל :חדר ספח מותאם
למבנה הפיסי הקיים של
הגן

שילוב הילדים
בעלי הצרכים
המיוחדים בגן
רגיל

שילוב אישי וקבוצתי של ילדים
בעלי צרכים מיוחדים בגנים
רגילים

כל ילד בחינוך המיוחד,
שאותר כילד שילוב
במסגרת גן רגיל והוכר
ואושר על-ידי משרד
החינוך ,ישולב במידת
האפשר בקרבת מקום
מגוריו; לחלופין,
תתאפשר הסעה
באמצעות הרשות

בניית תשתית מקצועית
שתבטיח את הצלחת השילוב

לכל גן משלב תתבצע
הדרכה בתוכני השילוב
על-ידי מתי"א

הצגת דגשים ,מטרות ויעדי
הרשות ומשרד החינוך (גננות
מובילות מול גננות האשכול)

בחופשת הקיץ ,לפני
פתיחת שנת הלימודים

הצגת ההדגשים העיקריים של
תוכנית העבודה בכל גן

באסיפת ההורים
הראשונה

הפקת דף מידע תקופתי
וחלוקתו להורים ,או הצגתו
בלוח הורים

לפחות  4פעמים בשנה,
בתום כל רבעון

יידוע ההורים בדבר תוכנית
העבודה הגנית במסגרת
אסיפות ההורים בתחילת השנה

לא יאוחר מתום תקופת
החגים (אוקטובר)

גיבוש וביצוע משותף של
אירועים ותוכניות נוספות על-ידי
הצוות הגני וההורים

כחלק מתוכנית העבודה
השנתית

ניהול על-פי
תוכנית עבודה

ניהול מידע

לפחות פעמיים בשנה;
עריכת אסיפות הורים קבועות
מראש במהלך השנה; בפגישה הפגישה הראשונה
תתקיים במהלך
הראשונה יפורטו תחומי
העשייה המתוכננים ,ויוצג ה"אני החודשיים הראשונים של
שנת הלימודים השנייה;
מאמין "של הגן וקווי הפעולה
העתידיים; יתאפשר דיאלוג עם בחינוך חובה – לפני
ההורים ברמת התכנון והביצוע; חודש ינואר ,לקראת
הכנה לכיתה א'; בחינוך
יתקיים תיאום ציפיות; יינתן
טרום-חובה ותת-חובה –
להורים מידע על שירותים
לא יאוחר מתום חופשת
טיפוליים ואחרים העומדים
הפסח; ייערך תיעוד
לרשותם בעיר; הפגישה
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ניהול כספי

מעורבות
הורים

פירוט השירות

רמת השירות

השנייה תתקיים לפי תכנון
הגננת; רצויים מפגשים נוספים

האסיפות; המידע יימסר
להורים בעל-פה ובכתב

פרסום דף קשר להורים הכולל
מספר טלפון של צוות הגן ושל
כלל ההורים בגן

אחת לשנה עד חודש
אוקטובר

פרסום באתר העיר :מספרי
טלפון של מחלקת גנ"י ,אגף
ארגון מוסדות חינוך בעירייה,
משרד החינוך ומוקד תלונות,
לפניות הורים וצוותי הגנים

מענה באמצעות מוקד
תלונות – תוך  48שעות
מענה ראשוני לפונה (כולל
בעת שביתה) ,לרבות ציון
תאריך משוער לסיום
הטיפול; עם סיום הטיפול
יידע המוקד את ההורים
ואת מנהלת המחלקה;
ייפתח תיק פניות
ממוחשב שיאפשר בקרת
ביצוע

שקיפות מלאה להורים :הצגת
מערך התשלומים על-פי חוזר
מנכ"ל ,הצגת תוכנית ייעוד
כספי ,הצגת קלסר הכספים
לוועד הגן ולכל הורה בגן

כבר באסיפת ההורים
הראשונה ולאורך כל
השנה

רכישת ציוד העשרה נוסף
במסגרת שמ"ש גן ורשות

מותנה באישור מבקרת
הכספים

שיתוף הורים בביצוע יוזמות
חינוכיות/העשרה הורית (על-פי
תחומי התמחות של ההורים)

באופן שוטף ,על-פי
הצורך ,ביוזמת צוות הגן
או ההורים

בחירת הנהגה הורית (ועד),
והעברת שמות ההורים בוועד
הגן לוועד גני ילדים עירוני

התכנסות  3פעמים בשנה
עם נבחרי ועד גנים
עירוני ,פיקוח ונציגים
רלבנטיים

המחלקה לטיפול בפרט
אמנת שירות חיצונית – תלמידים והורים תושבי העיר
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי הטיפול

פירוט השירות

רמת השירות

מענה אישי
ודיפרנציאלי

מתן מענה לצרכים ייחודיים של הפרט

אבחון מצב והתאמת מענה

קיום מפגשי היוועצות להורים לילדים
בעלי צרכים מיוחדים

על-פי הצורך ,תוך שבועיים
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פירוט השירות

רמת השירות

קיום ועדות השמה לקביעת זכאות
לשירותי החינוך המיוחד

ניתן לפנות אחת לשנה ,עד 15
במרץ; מתן תשובה בכתב – תוך
שבועיים מהתכנסות הוועדה

ועדת ערר על תוצאות ועדות שילוב
בית-ספריות

התכנסות תוך שבועיים מיום
פניית הורים (מתוקף התיקון לחוק
החינוך המיוחד); מתן תשובה
בכתב תוך שבועיים מהתכנסות
הוועדה

היחידה לקידום נוער
אמנת שירות חיצונית

ייעוד:
טיפוח ושילוב נערים בני  ,18–13המצויים במצב של סיכון ו/או מנותקים ממסגרת לימודית,
במעגלי החיים השונים

דרכי התקשרות ושעות פעילות:
שעות פעילות :ימים א'-ה' בשעות 18:00–10:00
כתובת :ההסתדרות  ,60חולון
טלפון03-6514718 :
פקס03-6510534 :
דוא"לyossig@holon.muni.il :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
נושאי הטיפול

פירוט השירות

רמת השירות

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים
של בני נוער
ומשפחותיהם

טיפול פרטני הכולל מפגש היכרות,
בדיקת צורכי הנער ורצונותיו ,והתאמת
תוכנית טיפול שבמסגרתה מטופלים
הנושאים השונים המאיימים על רווחת
הנער :אלימות ,סמים ,עבריינות ,בידוד
חברתי ועוד; הטיפול כולל :חוזה
טיפולי ,בניית תוכנית התערבות,
ושיחות עם הנער; משך הטיפול נקבע
בשיתוף עם הנער :מטיפול קצר מועד
(כ 10-מפגשים) ועד טיפול ארוך-טווח
(עד גיל  ,18או כשנה לאחר הגיוס
לצה"ל); הטיפול ניתן בעקבות הפניות
של גורמים מקצועיים שונים בעיר ,או
פנייה אישית של הנער או משפחתו

השירות מוצע ל 100%-מהנערים;
בניית החוזה הטיפולי תיעשה בתחילת
הקשר ,בחינתו תיעשה לאורך הטיפול;
נערים שהיו פעילים לאורך כל השנה –
ימומשו  70%מתוכנית ההתערבות
שלהם; מעקב טיפול שיערוך מנהל
היחידה – פעמיים בשנה – לשם
בדיקת אופן הטיפול ועמידה ביעדים
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קידום הישגים
לימודיים ומניעת
נשירה

פירוט השירות

רמת השירות

כל נער יהיה מעורב בקשר טיפול
אינטנסיבי או בקשר טיפולי מעקבי תוך
הכוונת הנער ומיצוי יכולותיו

טיפול אינטנסיבי – לפחות שני
מפגשים בחודש; טיפול מעקבי –
בדיקת צורכי הנער אחת לחודש ,ושינוי
בקשר על-פי צורכי הנער

מיצוי חוזקות הנערים באמצעות שילוב
במיומנויות פרטניות

 4מיומנויות בשנה לכל היחידה,
לפחות שתי מיומנויות בשיתוף גורמים
בעיר

התערבות במצבי סיכון

ב 100%-מהמקרים בהם הנער בסיכון
משמעותי/חריג

השתתפות וליווי הנער בוועדות
מקצועיות (ועדות החלטה ,ועדות
השמה וכדומה)

ב 100%-מהמקרים ול100%-
מהנערים הזקוקים לכך

ליווי של הנערים מול מסגרות
והזדמנויות (פנימיות ,לינת חירום,
תעסוקה ,בתי חולים)

 100%מהנערים ועל-פי שיקול הדעת
של עובד קידום נוער; מעקב של עובד
היחידה אחר השתלבות הנערים – כל
רבעון

ליווי של הנערים מול מסגרות מוסדיות
(רווחה ,משטרה ,חינוך וכדומה)

 100%מהנערים ועל-פי שיקול הדעת
של עובד קידום נוער; שמירת קשר
רציף עם לפחות  6גורמים בעיר
(לדוגמה :בכל ארגון ,לפחות פעם
בשנה עם כל גורם)

קבוצות דינמיות לנערים (כגון
פסיכודרמה)

לפחות קבוצה אחת בשנה

קבוצת הדרכה להורי הנערים

קבוצה אחת בשנה; שני מפגשים
פתוחים לאורך השנה

נער שפנה או הופנה ליחידה קידום
נוער ,ואינו לומד במסגרת חינוכית,
יופנה (בתיאום עם היחידה לביקור
סדיר) לשילוב במסגרות לימודיות
אלטרנטיביות או לתוכנית היל"ה
(השכלת יסוד ולימודי השלמה) של
משרד החינוך במספר מסלולים
אפשריים בהתאם להתאמת הנער:
תעודת סיום של  8שנות לימוד; תעודת
סיום של  9שנות לימוד; תעודת סיום
של  10שנות לימוד; לימודים לקראת
בחינות בגרות; הלמידה היא באופן
פרטני או בקבוצות קטנות; השירות
ניתן גם לנערות שאינן משולבות
במסגרות לימוד פורמליות

שילוב הנער בלמידה יתבצע לאחר
תהליך הכנה של העובד המטפל
שיכלול  3-5מפגשים פרטניים; 70%
מן הנערים המנותקים יופנו ללמידה
בתוכנית היל"ה; סיום תוכנית
הלימודים ביעד שהוגדר מראש ייבדק
מול משרד החינוך

מערך מסייע לתפקידי למידה וחונכות
תוך מיצוי הזדמנויות שמציעה העיר
חולון :הפעלת מתנדבים ופרויקט פר"ח

לפחות שני מתנדבים פעילים לאורך
כל השנה; לפחות  10נערים משולבים
בתוכנית של המערך המסייע; לפחות
 4סטודנטים של פר"ח ושני מתנדבים
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רמת השירות

פירוט השירות

במהלך השנה; תוספת של מסייע אחד
כל שנה

מתן מענה
חברתי תרבותי

מיומנויות השכלתיות – תהליכי למידה
(אוניברסיטה בעם)

לפחות מיומנות קבוצתית אחת בשנה
בהיקף של  10-15נערים

טיפול קבוצתי בשילוב תחומי עניין
שונים (כגון :אמנויות ,מוסיקה ,קט-רגל
וכדומה) ,הכולל ,בנוסף ,פעילות
התנדבותית של הנערים

 3קבוצות בשנה 12 ,מפגשים
לקבוצה;  70%מהנערים שהתחילו
פעילות קבוצתית ,יסיימו אותה; 80%
מהנערים שהתמידו יהיו שבעי רצון
במידה רבה עד רבה מאוד

פעילויות העשרה חד-פעמיות :טיולים,
הצגות ,קונצרטים ,פעילויות ספורט
וכדומה

 3–2אירועים לאורך השנה

לפחות  3אירועים בשנה סביב נושאי
הכנה לצה"ל – הפעלת נערים באופן
פרטני ובאופן קבוצתי במסגרת תוכנית הכנה לצה"ל (גדנ"ע ,כנס מתגייסים,
שמטרתה לעודד את המוטיבציה לגיוס מערך הדרכה וכדומה); לפחות שני
לצה"ל ,להגביר את המחויבות לקהילה ,מפגשים פרטניים עם מד"ן לכל נער
ולתת מידע רלבנטי על השירות הצבאי; בתהליך גיוס
ארגון אירועים נקודתיים בנושא הכנה
לגיוס לצה"ל
פעילות חברתית מתמשכת – הפעלת
מועדון חברתי ביחידה לקידום נוער
באופן קבוע ,הכולל פעילות חברתית
ופעילויות חוץ
מתן מענה לבתי-הספר על מנת לשמש
חינוך כמכלול:
גורם מסייע לנערים הלומדים בבית-
רצף בחינוך
הפורמלי ,הבלתי -הספר ,לשם מניעת נשירה ואלימות;
קיום מפגש עם יועצות בתי-הספר
פורמלי ,תרבות
הפנאי וביניהם
משאב אנושי
מקצועי ואיכותי

ניהול איכותי

פעילות מועדון – אחת לשבוע; פעילות
חוץ – אחת לחודש

הפניית הנערים על-ידי כלל בתי-הספר
ומתן מענה כוללני לאוכלוסייה
שנמצאה מתאימה לטיפול; מפגש
הכנה והיוועצות ביחס לכל נער מופנה
– לפחות שני מפגשים בשנה

מערך העובדים ביחידה הוא מתחום
הטיפול בפרט (בעלי תואר ראשון ושני
בתחומי העבודה הסוציאלית ,קידום
נוער ,חינוך ,מדעי התנהגות,
פסיכולוגיה ,וקרימינולוגיה)

 100%מהעובדים

ייזום וארגון הכשרות ארוכות-טווח
והשתלמויות קצרות מועד

בהתאם לצורכי היחידה והעובד,
בשיתוף משרד החינוך ו/או הרשות

ארגון וקיום ישיבות צוות

אחת לשבוע

ייזום וארגון מפגשים עם גורמים
מקצועיים

 3מפגשים בשנה

פיתוח מערך מסייע לחונכות וללמידה
(סטודנטים)

שני עובדי קידום נוער מנחים ומלווים
סטודנטים לאורך כל השנה

עבודת היחידה מתבצעת בהתאם
לכללי האתיקה המקצועית :מובטחת

 100%מהנערים
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רמת השירות

פירוט השירות
סודיות לתוכן הדברים אשר עולים
במסגרת הטיפולית עם הנער ,בהתאם
לחוק

ניהול מידע וידע

תיעוד שלבי הטיפול בנער בתיק טיפול
אישי

 100%מהנערים

מילוי שאלון תיפקוד נער של משרד
החינוך

פעמיים בשנה

איתור מידע מגורמים שונים; מסירת
מידע לגורמים שונים

 100%מהנערים

סקו"פ – המרכז למחוננים ומצטיינים
אמנת שירות חיצונית – לתלמידים והורים
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

האצה במתמטיקה
ייזום וארגון שעות לימוד פרונטליות
למשתתפים

 4שעות שבועיות,
במהלך שנת
הלימודים

1

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

2

איתור תלמידי כיתות ז' לתוכנית
(פרסום בכיתות מדעיות)

מבחן מיון אחת
לשנה; תשובות
למשתתפים עד
חודש מיום המבחן

3

ייזום וארגון כנס פתיחת שנה להורי
התלמידים והתלמידים שבתוכנית

אחת לשנה,
בחודש לאחר סיום
המבחנים

4

עדכונים שוטפים ברמה הלוגיסטית
לגבי התוכנית ,תאריכי לימוד,
תאריכי תיגבורים וכדומה

בתחילת השנה,
ובאופן שוטף
במהלך השנה

5

עדכונים שוטפים בתחום הפדגוגי
על-ידי צוות התוכנית :שיחות
אישיות עם ההורים לגבי הישגי
התלמיד/ה והמוטיבציה שלו/שלה

על-פי הצורך

מצוינוער
6

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

צבירת נקודות לתואר :מיועד
לתלמידים שסיימו את הבגרות
במתמטיקה בכיתה י' בתוכנית
האצה

"חולון עירי" – משחק להכרת העיר חולון לכיתות ד'
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ליווי התלמיד על-
ידי הפקולטה
למתמטיקה של
HIT

מס'
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פירוט והארות

רמת השירות

7

טיפוח תחושת
השייכות

ייזום וארגון משחק בשיתוף המכון
הטכנולוגי באמצעות אפליקציית
משחק המציגה אתרים בעיר

פעם בשנה,
בחודש יוני

קורסי העשרה – מיועדים לתלמידי כיתות ב'-ו' שעברו מבחני מיון של מכון סאלד
ומצטיינים שהומלצו על-ידי בתי-הספר או עברו מבחן של מכון קרני
איתור תלמידים מצטיינים ומחוננים
באמצעות פנייה לבתי-הספר
ולגננות בגני חובה

כל שנה באפריל,
לקראת שנת
הלימודים הבאה

8

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

9

איתור תלמידים באמצעות מבחנים
של מכון קרני

אחת לשנה,
באפריל

10

הפקת חוברת חוגים

אחת לשנה,
לקראת יריד
החשיפה

11

ייזום וארגון קבוצות הלימוד

אחת לשבוע,
לשעה וחצי

מצוינוטף לגן חובה – מיועד לילדי גן-חובה שקיבלו המלצה מגננת הגן
12

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

13

ייזום וארגון כנס חשיפה להורים,
כולל הצגת תכנים ,סילבוס
ודוגמהות

אחת לשנה,
בתחילת שנת
הלימודים

ייזום וארגון שעות לימוד
למשתתפים

 10מפגשים של
חשיבה מדעית; 10
מפגשים של
חשיבה מתמטית;
 10מפגשים של
חקר באמצעות
בנייה

אולימפיאדה למתמטיקה לכיתות ה'
14
15

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

16

ייזום וארגון מבחן במתמטיקה בכל
בתי-הספר בעיר בכיתות ה'

אחת לשנה

ייזום וארגון סדנאות במתמטיקה
לתלמידים שעברו את שלב א'
ומעוניינים בסדנה

 15מפגשים

ייזום וארגון גמר האולימפיאדה

אחת לשנה –
לתלמידים

סדנאות וקייטנות קיץ
17

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

סדנאות בחופשת חנוכה ובחופשת
פסח; קייטנות בקיץ – שני מחזורים

יום שיא
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הספר

מס'
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פירוט והארות

רמת השירות

18

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

ייזום וארגון יום שיא לתלמידים
המשתתפים בקורסים במרכז סקו"פ

פעם בשנה,
בחודשים מרץ-מאי

הרצאות להורים על נושא "הילד המחונן והמצטיין"
19

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים

ייזום וארגון הרצאות להורים
שילדם/ילדתם מחוננים או מצטיינים

מפגשים

רווחה חינוכית ומרכז להורות
אמנת שירות חיצונית – לתלמידים והורים
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות

א .רווחה חינוכית
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי הטיפול

ארגון ופתיחה של קבוצות תלמידים
במועדוניות בבתי-הספר לאחר קבלת
הקצאה ממשרד החינוך; התלמידים
יתקבלו על-פי בחירת בית-הספר

פתיחת פעילות המועדוניות
– נובמבר; סיום פעילות
המועדוניות – מאי

2

שיעורים פרונטליים במקצועות הליבה
(אוריינות וחשבון)

 4פעמים בשבוע במהלך
השנה ,מתום הלימודים ועד
השעה  ;30:15כולל ארוחת
צהרים לכל תלמיד; 75%
מהתלמידים ישפרו את
הישגיהם במקצועות הליבה

3

כינוס ועדת היגוי לצורך תכנון פעילות
המועדוניות ובקרה על פעילותן

 3פעמים בשנה

4

ביקורים במועדוניות לצורך מעקב
ובקרה

ביקורים יזומים ו/או ביקורי
פתע – לפחות  3פעמים
בשנה בכל מועדונית

ייזום וארגון הקורס במרכז מאו"ר,
קבוצות של  8–6ילדים ,על-פי רמה,
בשלושת מקצועות היסוד (מתמטיקה,
אנגלית ,שפה) ,וקבוצות של מיומנויות
חברתיות

כל שנה בחודש יולי; כל
מקצוע – שני שיעורים
בשבוע; בסך הכל8-9 :
מפגשים למקצוע

מיל"ת – מועדוניות בבתי-הספר ,לכיתות ג' ,ד' ,ה'
1

קידום הישגים
לימודיים ומניעת
נשירה

קורסי קיץ – מעברים ,הכנה לחטיבה
5

קידום הישגים
לימודיים
ואסטרטגיות
למידה לקראת
חטיבה
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פירוט והארות

רמת השירות

6

פנייה יזומה לכלל הורי התלמידים
בכיתות ו' ,באמצעות בתי-הספר,
לשלוח את התלמידים לקורס קיץ
המכין אותם לחטיבת הביניים

בחודש מאי ,כל שנה

7

רישום לקורס הקיץ וגביית תשלום

בחודשים מאי-יוני ,כל שנה

קורסי קיץ – מעברים ,הכנה לכיתה א'
ייזום וארגון הקורס במרכז הקהילתי
ו/או בבתי-הספר בשכונות על-פי
הביקושים

כל שנה ,בחודשי הקיץ; 10
ימים 5 ,שעות ביום

8

קידום הישגים
לימודיים ומניעת
נשירה

9

פנייה יזומה לגננות החובה בשכונות
לשם גיוס ילדים העולים לכיתה א'
לקורס קיץ המכין אותם לבית-הספר

בחודש אפריל ,כל שנה

10

רישום לקורס הקיץ וגביית תשלום

כל שנה ,בחודשים יוני-יולי

11

בניית תוכנית פדגוגית לקורס ושיתוף
מורות הקורס בתוכנית

כחודש לפני פתיחת הקורס

12

שיעורים פרונטליים וחווייתיים במהלך
הקורס

 80%מהתלמידים ישפרו את
הישגיהם בתום הקורס;
 80%מההורים יהיו שבעי
רצון מהקורס

שליחת בקשה ליועצות בתי ספר
ולעובדות סוציאליות להמלצה על
ילדים פוטנציאליים לקבלה לפרויקט
על-פי קריטריונים חברתיים-כלכליים
של עמותת "מחשב לכל ילד"

בתחילת שנת הלימודים ,עד
אחרי חגי תשרי

כינוס ועדה ציבורית הדנה בקבלת
הילדים לפרויקט; הוועדה כוללת את
מנהלת הרווחה החינוכית ,מנהלת
ביטוח לאומי ,מנהלת הרווחה ונציגת
הרווחה

עד חודש מקבלת כל
ההפניות מיועצות בתי-
הספר ועובדות סוציאליות

15

ייזום וכינוס אסיפת הורים לילדים
שהתקבלו לפרויקט לצורך מתן הסבר
לגבי הפרויקט

עד  3שבועות מהחלטות
הוועדה

16

ארגון קורס המחשבים (חיפוש כיתות
וליווי הקורס) לילדים שהתקבלו
לקורס ,כולל  17מפגשים; קיימת
חובת נוכחות של הילדים בכל
המפגשים

עד פעמיים בשנה ,בחודשים
ינואר ואפריל

17

ייזום וארגון טקס סיום וקבלת תעודה
במעמד ראש העירייה

פעמיים בשנה ,בתום כל
קורס

פרויקט "מחשב לכל ילד"
13

14

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים ייחודיים
של ילדים ,בני
נוער
ומשפחותיהם
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פירוט והארות

רמת השירות

18

חלוקת מחשב לכל ילד שסיים
בהצלחה את הקורס (עבר מבחן ונכח
בכל השיעורים)

על-פי לוחות הזמנים של
עמותת "מחשב לכל ילד"

ב .תחום הורות
מס'

נושאי הטיפול

רמת השירות

פירוט והארות

בית-ספר להורים – עירוני
ייזום וארגון הרצאות חד-פעמיות
הממוקדות בנושא מסוים ו/או
באוכלוסייה מסוימת

לפחות אחת לחודש,
בתשלום מסובסד

19

טיפוח הורות
מיטיבה

20

ייזום וארגון סדרת הרצאות הממוקדות
בנושא מסוים ו/או בצרכים מסוימים

לפחות שתי סדרות הרצאה
בשנה; כל הרצאה – אחת
לחודש בתשלום מסובסד

21

ייזום וארגון "פרויקט גבולות" להורי
הגנים

פנייה של מנחות למנהלות
הגנים;  6מפגשים ממוקדים
בנושא גבולות; בתשלום
מסובסד

22

ייזום וארגון קבוצות הורים לשם מתן
כלים לתפקידם כהורים ,על-פי גילאים:
צעירים ,יסודי ומתבגרים

 8מפגשי בסיס ,אחת
לשבוע ,כל מפגש שעתיים;
קבוצות תיפתחנה על-פי
ביקושים; לפחות 80%
מההורים יביעו שביעות רצון
גבוהה

23

ייזום וארגון קבוצות הורים ממוקדות
בגני הילדים לשם הכנה לכיתה א'

 5מפגשים להורים ,כל מפגש
– שעתיים ,בתשלום
מסובסד; על-פי בקשת
הגננת; לפחות 80%
מההורים יביעו שביעות רצון
גבוהה

24

ייזום וארגון קבוצות ממוקדות על-פי
צורך ו/או נושא ו/או אוכלוסייה :עולים,
משפחות חד-הוריות ,ADHD ,לקות
למידה ,מיגזר חרדי ועוד

 8מפגשים ,אחת לשבוע ,כל
מפגש שעתיים ,בתשלום
מסובסד; תיפתח לפחות
קבוצה אחת בשנה לכל
אוכלוסייה; לפחות 80%
מההורים יביעו שביעות רצון
גבוהה

ייזום וארגון "בית-ספר להורים" בתוך
בית-הספר באמצעות ליווי של מנחי-
הורים – כל בית-ספר בהתאם לצרכיו;
הדרכת הורים פרטנית ,אחת לשבוע,
בתוך בית-ספר; קיום קבוצות הורים

על-פי בקשת מנהל/ת בית-
הספר ו/או יועצת בית-הספר

בית-ספר להורים – בתוך בית-הספר
25

טיפוח הורות
מיטיבה
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רמת השירות

פירוט והארות
בתוך בית-ספר; עבודה עם צוותי חינוך
על תקשורת הורים-מורים

26

פרויקט "לא בלי הורים" – הדרכת הורים באופן שוטף
של בני נוער בסיכון ,בתוך בתי-הספר
ובמרכזי נוער בסיכון

27

טיפול בפניות הורים לגבי בעיות ושאלות  1יום עבודה
בנושא "בית-ספר" להורים בתוך בתי-
הספר

קהילה הורית
ייזום וארגון קורס מנהיגות הורים ,כולל
מיומנויות הנחיית קבוצות ועבודה
קהילתית; עם סיומו – ליווי והדרכה
לשם היכרות עם צרכים שונים וקהילות
שונות בעיר

 5מפגשים של הנהגת בית-
הספר

28

טיפוח הורות
מיטיבה

29

ייזום וארגון מערך מתנדבות "אם לאם"
– תמיכה של אמהות ותיקות באמהות
צעירות; מעגלי אמהות וקבוצות הכנה
להורות

באופן שוטף

30

פרויקט גמילה עירוני; מפגשים פרטניים
עם הורים שנתקלים בקושי בגמילה

על-פי הפניית גננות,
בחודשים אוקטובר–דצמבר
כל שנה

31

הקמה וניהול שוטף של דף הפייסבוק
של "הורים עושים חיל"

עדכון מדי שבוע

32

קורס "הורה להורה" – הורים ותיקים
לילדים עם צרכים מיוחדים תומכים
בהורים חדשים

שותפות עם ארגון קשר ,אגף
הרווחה ,הורי צמ"ח ומחלקת
פרט
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מחלקת נוער
אמנת שירות חיצונית

דרכי התקשרות עם מחלקת הנוער:
טלפון מזכירות03-5027383 :
שעות פעילות המחלקה :ימים א'-ה' בשעות 16:30–8:00
דוא"ל :רותי שלוסברגר ,מנהלת מחלקת נוער rothsh@Holon.muni.il
עמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/noar.holon/ :
כתובת :וייצמן  ,61חולון
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט השירות

רמת השירות

עבודה משותפת עם בתי-ספר שש-שנתיים בבניית תוכניות פרטניות לנוער
1

קידום הישגים
ומניעת נשירה

2

סיוע של תנועות הבוגרים בהכנת
שיעורי בית במועדוניות נחשונים
ובבית למדע ועמדה

סיוע בהכנת שיעורי בית לכ-
 80%מבני הנוער הזקוקים
לסיוע; שיפור הישגים
לימודיים של 60%
מהמשתתפים הקבועים

תיכלול פעילויות מניעה לשם
קידום בני נוער ספציפיים ,כולל
סיוע בבנייה ובמימוש של
פרויקטים ותוכניות התערבות
בשיתוף יועצות וקצינות ביקור
סדיר

השתתפות בפורום קצינות
ביקור סדיר ויועצות ,לפחות
ב 5-בתי-ספר

קידום התנדבות בקרב בני נוער
3

4

מענה תרבותי,
חברתי וערכי
איכותי מעצים
ומאתגר לכל
בני הנוער
תושבי העיר

ייזום ,ארגון ,הנחיה וליווי של
מערך ההתנדבות

לפחות  25%מילדי שכבת ז'
לוקחים חלק בתוכנית נוע"מ
(נוער מתנדב) :הדרכה אחת
לשבוע; לפחות  80%מילדי
שכבת ח' בעיר לוקחים חלק
בפרויקט נוע"מ :אחת לשבוע
ולפחות  4פעמים בשנה
פעילות התנדבותית; לפחות
 20%מתלמידי שכבה ט'
ממשיכים להתנדב בנוע"מ

הכשרה לנוער שמפעיל את ילדי
הגנים בגני-סיפור :מתן מענה
הפגתי ,חברתי וערכי לילדי הגיל
הרך

בכל חופשת לימודים ,לפחות
פעילות אחת בגן סיפור; מתן
מענה לקבוצות ילדים
המגיעות מחוץ לעיר על-פי
דרישה – לפחות הזמנה
אחת בחודש
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פירוט השירות

רמת השירות

ייזום ,ארגון וליווי של קידום יזמות
עסקית ,חברתית לנוער

לפחות פרויקט אחד המקודם
ומתופעל על-ידי בני הנוער,
אחת לשנתיים; פרויקט
"ריאל-מדריד" (כדורגל
חברתי לכיתות ז'–ט')4 :
קבוצות פעילות ב 4-שכונות

ייזום וארגון פעילות ייחודית
לילדים ובני נוער בעלי צרכים
מיוחדים בעיר

באמצעות תנועות הבוגרים,
ב 3-תנועות נוער במהלך
השנה ,לפחות

פעילות נוער עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
6

7

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים
ייחודיים של בני
ליווי ותמיכה למנהלי הסניפים
נוער
ולמדריכים של תנועת הנוער
ומשפחותיהם
"כנפיים של קרמבו" (תנועת נוער
לצעירים בעלי צרכים מיוחדים)

פעילות אחת לשבוע בסניף;
ליווי שוטף במהלך כל השנה

מתן מענה לנוער בסיכון באמצעות על"ם (ניידת ,הפוך על הפוך ומיקס)
באמצעות אנשי מקצוע ומתנדבים
8
9
10

מתן מענה לבני נוער שהם עולים
מחבר המדינות

מענה אישי
ודיפרנציאלי
לצרכים
הקצאת ניידת ותחזוקתה
ייחודיים של בני
הפעלת פעילות הניידת בגינות
נוער
ובזירות ברחוב
ומשפחותיהם

 5פעמים בשבוע
תחזוקה שוטפת
 6לילות בשבוע

רצף פעילות בשיתוף מנהלי בתי-הספר בעיר
ארגון וקיום מפגשי תכנון,
תיאום ,בניית פרויקטים והפקות
לקחים על בסיס תוכניות עבודה
שנתיות

שני מפגשים בשנה לכל
תיכון שש-שנתי

11

ייזום וארגון של כנס מנהיגות
לכל קבוצות המנהיגות בעיר

נציגות של  80%מבתי-
הספר השש-שנתיים

סיוע למורים ולמחנכים בבניית
שיעורי בחינוך חברתי

 4פרויקטים לפחות עם
גידול של לפחות שני
פרויקטים בשנה

14

מפגשי תכנון ותיאום עם מנהלי
מתנ"סים; סיוע בבנייה ובמימוש
של תוכניות על-פי פניית
המנהלים

לכל מנהל שפונה ,לפחות 5
פניות בשנה

15

ליווי רכזים חברתיים אשר
מובילים תוכניות בית-ספריות
וקהילתיות בשבוע הנוער

 100%מבתי-הספר השש-
שנתיים ייקחו חלק פעיל
בשבוע הנוער – ליווי שוטף
של מחלקת הנוער

12
13

חינוך כמכלול:
רצף בחינוך
הפורמלי,
הבלתי-
פורמלי,
תרבות הפנאי
וביניהם
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16

ארגון פעולות חינוכיות בבתי
ספר סביב אירועים מרכזיים
(לדוגמה :ימי זיכרון למיניהם,
יום מעשים טובים)

לפחות פעמיים בשנה ,ב-
 70%מבתי-הספר בעיר

17

הקמת מועצות נוער
מרחביות/שכונתיות ,בשיתוף כל
המערך הפורמלי והבלתי-
פורמלי

 100%מועצות פעילות
במרחבים (בסך הכל7 :
מועצות נוער מרחביות)

18

ליווי מועצות תלמידים – יצירת
תהליך בחירות שווה למועצות
התלמידים בכל בתי-הספר;
בניית תוכנית עבודה שנתית;
הקמת פרלמנט עירוני של יושבי
ראש מועצות התלמידים

בחירות אחת לשנה; ליווי
שוטף של מועצת
התלמידים העירונית; ליווי
שוטף של מלווי מועצות
תלמידים בבית-הספר

19

קיום פעילויות משותפות
למרכזים הקהילתיים/מרכזי נוער
ולבית-הספר ,על-פי צרכים
משותפים ובתכנון מראש

אירועים/תוכניות/פרויקטים
מתמשכים וחד-פעמיים

20

משלחות נוער – בניית תיק
תכנים ,יצירת קשרים עם ארגוני
נוער מרחבי העולם לשם ארגון
מפגשי למידה והסברה; יצירת
תוכניות אירוח והתארחות
בחו"ל; יצירת תכני הכנה
מתאימים למשלחות

לפחות משלחת יוצאת
ומשלחת נכנסת אחת
לשנה;  100%מהמשלחות

פעילות מפוקחת למניעת שוטטות ואלימות בשיתוף המטה למניעת אלימות
"פספורט" – ייזום ,ארגון
והפעלה של פעילות לקבוצות
נוער בעלות פוטנציאל לסיכון
במסגרות ספורט

במהלך השנה – אחת
לשבוע במרכזי הנוער
ובמתנ"סים; במהלך הקיץ –
פעמיים בשבוע; הפעילות
מתקיימת במרחב מוגן
(מרכזי ספורט ונוער)

21

סביבה
חברתית
מוגנת ובטוחה

22

ייזום ,ארגון והפעלה של "אוהל
לבן" :פעילות לילה בשכונות
הכוללת סדנאות ומשחקים

בכל חופשות בית-הספר;
לפחות ב 4-מוקדים בעיר
באופן מסודר

23

ייזום וארגון אירועים עירוניים
מרכזיים הכוללים מוסיקה,
משחקים וסדנאות

לכל אורך הקיץ

24

סיור חיילים (נח"לאים) בגינות
ציבוריות במהלך הלילה ,ויצירת
קשר עם בני נוער לשם מניעת
מעשי ונדליזם ורעש

לכל אורך הקיץ; לפחות 6
חיילים
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מועדוניות
25

רווחה נפשית
והתפתחות
תקינה של בני
נוער

26

הפעלת מועדוניות לילדים
בכיתות ה'-ט' באמצעות תנועות
הבוגרים (הנוער העובד והלומד,
השומר הצעיר ,נחשונים והבית
למדע ועמדה)

כ 200-ילדים לוקחים חלק
בפרויקט

ייזום וארגון השתלמויות מניעה
לקבוצות מדריכים

לפחות  4מפגשים בשנה
למדריכי הנוער בנושאים
שונים הקשורים לתחום
המניעה

ייזום ,ארגון ,והפעלה של מסגרות לתרבות בפנאי
ייזום וארגון עיר הנוער במסגרת
אירועי הקיץ

השתתפות של לפחות
 80%מבני הנוער בעיר
באירועי הנוער

27

ייזום וארגון אירועי רחוב

השתתפות של לפחות כ-
 50%מבני הנוער בעיר;
האירועים מתקיימים
במהלך כל השנה

29

ייזום וארגון מסיבות תוכן
בשברולט – בית להקות

מסיבה אחת לשבוע

30

ייזום וארגון מסיבות חטיבות –
מסגרת ייעודית לגילאי חטיבות
הביניים

לפחות  6מסיבות בשנה

28

תרבות פנאי
חברתית
חינוכית
מגוונת לכלל
האוכלוסייה

פיתוח מקצועי של אנשי הצוות
ארגון השתלמויות והכשרות,
בשיתוף מינהל חברה ונוער,
עבור רכזי חינוך חברתי ,מלווי
מועצות תלמידים ורכזי מחויבות
אישית

 5מפגשים בשנה; נוכחות
של  100%מבתי-הספר
במפגשים

31

משאב אנושי
מקצועי
ואיכותי

32

מתן מענה תכני ומתודי לפניות
למימוש תוכניות שעת מחנך
למחנכים ומורים

מענה לפחות ל 15-פניות
בשנה

33

קיום ישיבות צוות עם מנהלי
מרכזי נוער לקידום המקצועיות
והמחויבות לתפקידי עשייה,
כולל עבודה מול תוכניות עבודה
בנייה ובקרה

ישיבות צוות קבועות – אחת
לשבועיים; פגישת עבודה –
אחת לשבוע; ליווי שוטף
בניהול המרכז במהלך כל
השנה

34

פיתוח מקצועי וליווי פרטני של
רכזי נוער :ישיבות העשרה של
כלל התחום ,ישיבות פרטניות

אחת לרבעון; פגישות
עבודה קבועות עם כל רכז
– לפחות אחת לחודש
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35

ליווי רכזת חצ"ב (חולונים
צעירים בפעולה) עירונית :הנחיה
בפיתוח תוכנית ,תקציב וצוות,
פיתוח צוות

פגישת עבודה קבועה –
אחת לשבועיים; תהליך
שנתי – אחת לחודש;
סמינר דו-יומי – אחת לשנה

36

ליווי רכזי תנועות נוער

מפגש רכזים בוגרים – אחת
לחודש; מפגש קומונרים –
אחת לחודש.

37

העשרה הדדית והגברת
האפקטיביות של כלל צוותי
הנוער בעיר :רכזי נוער ,אשכול
נוער ורכזת חצ"ב עירונית

מפגשי תחום נוער – 3
פעמים בשנה; ישיבות צוות
במרכזים – אחת לחודש;
ישיבות מקצועיות ,לפי
תחום התוכן מול ראשי
התחומים – לפחות אחת
לרבעון; יצירת לפחות שתי
תוכניות משותפות
המותאמות למסגרות
המנהיגות בעיר

38

ליווי והנחיה של כלל מדריכי
תחום הנוער :ייזום וארגון
השתלמויות לצורך הקניית כלים
לעובדי נוער בעיר לשם פיתוח
מנהיגות בקרב חניכיהם

לפחות  3מפגשים בשנה

מעורבות חברתית (מחויבות אישית)
תלמידי שכבה י' בעיר מתנדבים
בעיר בארגונים השונים ,כולל 18
סניפים של  9תנועות נוער

לפחות  90%מתלמידי
שכבה י' בעיר מתנדבים
בתוכנית ההתנדבות בין
פעם לפעמיים בשבוע,
בנוסף להשתתפות
בפעילות הארצית של
התנועות (למי שמתנדב
בתנועת נוער)

39

פיתוח מחויבות
ואחריות אישית
וקהילתית
גבוהות בקרב
לקוחות הקצה
ושותפי העשייה

40

הפקת חוברת של כל מקומות
ההשמה בעיר בהם ניתן
להתנדב (מיועדת לתלמידים
ולרכזי מחויבות אישית)

אחת לשנה ,בתחילת שנת
הלימודים

41

ליווי תחום הביטוח מול
העמותות ומקומות ההשמה
בהם מתנדבים התלמידים

שוטף לאורך כל השנה

תחום הורים
42

פיתוח
מחויבות
ואחריות
אישית

הקמת ועדת היגוי עירונית
לעידוד משפחות בעיר לקידום
יזמות חברתית ,התנדבות
ומעורבות משפחות
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וקהילתית
גבוהות בקרב
לקוחות הקצה

תעודת בגרות חברתית בתיכונים
43

44

פיתוח
מחויבות
ואחריות
אישית
וקהילתית
גבוהות בקרב
לקוחות הקצה
ושותפי
העשייה

הפעלת פרויקט תעודת בגרות
חברתית בתיכונים ברחבי העיר
בכיתות י"א-י"ב

פיילוט ב 3-בתי-ספר;
לפחות  20%מהתלמידים
לוקחים חלק בתוכנית;
הרחבת הפיילוט והוספת
בית-ספר כל שנה

ליווי רכזי מחויבות אישית בבתי-
הספר בהקשר לתוכנית

שוטף לאורך כל השנה

ייזום ,ארגון והפעלה של תחרות
"המבנה היפה" של תנועות
הנוער

אחת לשנה

סביבה פיסית
45

סביבה פיסית

ניהול איכותי
סיוע לבעלי תפקידים חברתיים
בבתי-הספר בבניית תוכניות
עבודה לחינוך חברתי ,כולל סיוע
במימוש התוכנית

לפחות  3בתי ספר; הוספה
של בית-ספר אחד לפחות
כל שנה

46

ניהול איכותי

47

הכוונת מנהלי מרכזי הנוער
לבניית תוכניות מאתגרות בנות-
השגה

סמינר בניית תוכנית שנתית
אחת לשנה; ליווי שוטף על-
פי הצורך

48

מיקוד צוות מטה מחלקת נוער –
כתיבת תוכנית עבודה שנתית

סמינר אחת לשנה; לפחות
 3מפגשי השתלמויות
והעשרה; ליווי שוטף על-פי
הצורך

49

הפקת לקחים וסיכומים :למידה
מאירועים ,כולל תיעוד והטמעת
לקחים

לאחר כל אירוע ,ברמה
עירונית

ניהול ידע ומידע
50

בניית מאגר מידע על קהל יעד:
ניהול רשימות משתתפים במיגוון
פעילויות

לפחות  4סוגים של פעילות,
עם הרחבה מדי שנה

51

ניהול תוכן דף פייסבוק :להפצת
מידע עירוני ולאיסוף שיטתי של
תגובות

עדכון הדף כל יום; ניתוח
תוכן – לפחות אחת לשבוע
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1

דיווח יומי

דיווח יומי על המצב הכספי לראש
העירייה ולגזבר

ראש העירייה – על-פי
דרישה ,מיידי; הגזבר –
כל יום ,בסוף יום העבודה

2

דו"ח רבעוני

מתן צפי

 45ימים מסוף רבעון

הכנת הדו"חות הרבעוניים

 60ימים מסוף רבעון

הכנת דו"ח כספי שנתי

עד סוף חודש מאי – עבור
השנה הקודמת ,כפוף
ללוחות הזמנים של רואה
החשבון ממשרד הפנים

5

מדדי ביצוע לדו"ח שנתי

עד חודש מגמר הביקורת
על שנה מסוימת

6

כתיבת חלקי ההקדמה ,הכנת
גראפים ,והכנת הדו"ח השנתי
לדפוס

חודש מיום קבלת הדו"ח
המאושר על-ידי משרד
הפנים

7

פרסום תמצית הדו"ח הכספי
לתושב

עד סוף חודש יולי – עבור
השנה הקודמת ,כפוף
ללוחות הזמנים של רואה
החשבון ממשרד הפנים

8

מתן מידע
מקצועי

מתן מידע על-פי דרישה ,ומענה
על שאלות מקצועיות בנושאי
חשבונאות ,מיסים ,שימוש
במערכות ממוכנות

עד  3ימי עבודה

9

הפקת דו"חות

הפקת דו"חות על תזרים מזומנים
– צפי

עד  3ימים ראשונים של
כל חודש עבור חודש נתון

10

הפקת דו"חות על תזרים מזומנים
– מעקב

עד  3ימים מסוף כל חודש

11

הכנסות והוצאות (פיתוח)

עד  3ימי עבודה מרישום
ההכנסות

12

דיווחים תקופתיים (רגיל)

עד  2ימי עבודה מיום
הדרישה

13

עריכת דו"חות לעורכי ביקורת

מותאם ללוח הזמנים של
הביקורת

הזמנת דו"חות עבור עורכי
ביקורות

על-פי דרישה

3
4

14

דו"ח כספי
שנתי

הזמנת דו"חות
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15

הפקת דו"חות

עבור הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה

 45יום מסוף רבעון;  2ימי
עבודה להכנה

הפצת דו"חות רבעוניים ושנתיים
בקרב המשתמשים

עד שבוע מקבלת החומר
מהדפוס

17

תיאום הפעילות
של עורכי
ביקורות

תיאום הפעילות של עורכי
ביקורות

 5ימי עבודה

18

אישור על
הקדמות
תשלום לספקים

מתן אישור ,במידת האפשר ,על
הקדמות תשלום

עד יום עבודה אחד
מהדרישה

19

תכנון פרקי
תקציב

הנוגעים להוצאות בנק ומלוות

אחת לשנה ,על-פי לוח
הזמנים של אגף
התקציבים

20

הרשאה לגבי
שימוש במאגר
נתונים
ממוחשב

מתן הרשאה לגבי שימוש במאגר
נתונים ממוחשב

עד  1יום עבודה

21

לוח תשלומים
צפוי להמחאות
ומס"ב

לוח תשלומים צפוי להמחאות
ומס"ב

אחת לחודשיים,
לחודשיים הבאים

22

טיפול בהערות
לגבי פקודות
יומן

טיפול בהערות לגבי פקודות יומן

עד  3ימי עבודה

23

העמסה של
תקציבי עזר על
המחלקות

העמסה של תקציבי עזר על
המחלקות

 45יום מסוף כל רבעון
עבור הרבעון שהסתיים

24

רישומים
ודיווחים

רישומים הנוגעים לקרנות פיתוח

עד  2ימי עבודה

דיווחים הנוגעים לקרנות פיתוח

עד  2ימי עבודה
מהדרישה

קליטת פקודות יומן לפי דרישה

עד  1יום עבודה

27

ייזום תשלומים

ייזום תשלומים הנוגעים לאגף
חשבות

עד  1יום עבודה

28

הכנת חישובי
הוצאות עודפות
למס הכנסה

הכנת חישובי הוצאות עודפות
למס הכנסה

עד  10ימי עבודה מקבלת
החומר מלשכת הגזבר

29

אבטחת אמינות

בדיקת דו"חות ספירת בקופה
קטנה ראשית

תוך  2ימי עבודה
מהספירה

עדכון תזרים מזומנים – התחזית
לעומת הביצוע בפועל של אותו
יום

אחת ליום

16

25
26

30
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31

תשלומי מע"מ

ייזום והעברה

עד  2ימי עבודה מקבלת
החומר

32

ניירות ערך

מעקב אחר פעולות בניירות ערך
בחשבונות המנוהלים על-ידי
מנהלי תיקים

עד  2ימי עבודה מקבלת
החומר מלשכת הגזבר

ב .שכר
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

מידע

מתן מידע למשאבי אנוש –
סימולציה של שכר ברמת עובד

עד  5ימי עבודה בשבועות
 2ו 3-בכל חודש; עד 10
ימי עבודה בשבועות  1ו4-
בכל חודש

2

מידע לגבי סעיפי שכר לכל
העובדים ,על-פי פנייה

מיידי; שאלות מורכבות –
עד  2ימי עבודה

3

הפקת דו"ח חודשי – תשלום שכר
באותו חודש

היומיים הראשונים של כל
חודש

4

תלושי שכר

הפקה של תלושי שכר וייזום
תשלומי השכר לעובדים

עד יומיים לפני סוף כל
חודש

5

אישור הוראות
תשלום למוטבים

אישור הוראות תשלום למוטבים

תשלום מוטבים; תשלום
משכורות – עד  9ימי
עבודה מתחילת כל חודש

6

דו"חות תקופתיים

דיווחים לצורכי דו"חות כספיים
שונים

חודש מסוף כל רבעון

7

משרד הפנים

אחת לשנה לפי לוח
הזמנים הנדרש

8

משרד האוצר

אחת לשנה ,עד אמצע
אפריל

9

טופסי  106לעובדים

עד סוף חודש מרץ עבור
השנה הקודמת

רישום פקודת יומן חודשית
בהתאם להנחיות ולשינויים
המוגדרים על-ידי אגף התקציבים;
רישום עלויות שכר /התשלומים

עד סוף חודש בגין החודש
הקודם

הפקת פקודות יומן ופקודות זיכוי
להנהלת החשבונות המרכזית

עד  5ימי עבודה

12

הסכמים קיבוציים

מידע לגבי הסכמים קיבוציים
לצורך אישור הגזבר

עד  3ימי עבודה

13

תביעות למשרד
הפנים

תביעות למשרד הפנים

עד  30יום

10

מידע לגבי פקודות
יומן ותשלומים

11
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מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

14

הכנת תביעות
למשרד החינוך

מענקים למורים פורשים

עד  10ימי עבודה
בשבועות  2ו 3-בכל
חודש; עד  15ימי עבודה
בשבועות  1ו 4-בכל חודש

15

בדיקתן וביצוען של
הוראות לביצוע
ממשאבי אנוש

בנושאים פרטניים ,שינויים
הנוגעים לרשימת
עובדים/קיבוציים

עד  3ימי עבודה

בדיקתן וביצוען של
הוראות לביצוע
מגורמים אחרים

עד  3ימי עבודה

בדיקתן וביצוען של
הוראות לביצוע
מאגף התקציבים

עד  6ימי עבודה

16

בדיקת תקציב

17

הלוואות לעובדים

18

וידוא תקציב לקליטת עובד חדש
או שינוי אחוז משרה
מתן מידע לגבי אפשרויות למתן
הלוואות
קליטת הניכויים החודשיים על-פי
פניות הבנקים
מתן מידע למשאבי אנוש לצורך
הגשת תביעות למוסד לביטוח
לאומי (פגיעה בעבודה ,תגמולי
מילואים ,תמורת דמי לידה,
ואישורים לצורך תביעת דמי
אבטלה)
בדיקת רישום של תביעות
חיצוניות להשתתפות
בשכר/גמלאות ,תגמולי מילואים
מהמוסד לביטוח לאומי
עדכון נתוני עובד על-פי טופס 101
ועל-פי פניות עובד בכתב

עד  2ימי עבודה
עד  5ימי עבודה
עד  3ימי עבודה

19

מתן מידע בהקשר
למוסד לביטוח
לאומי

20

טיפול בתביעות
חיצוניות

21

עדכון נתוני עובד

22

חישובים של גמר
חשבון ותשלום

בדיקת כל הטפסים בראשית
השנה
חישובים של גמר חשבון –
פיצויים ,מענק כחוק ,הסתגלות

עד חודש מקבלת
הבקשה

23

הכנת דיווחים למס
הכנסה/קופות גמל
בנוגע לגמר חשבון

הכנת טפסי  161וטיפול בהערות
עובדי חינוך המסיימים את
עבודתם בחודש אוגוסט

עד  5שבועות מקבלת
הבקשה;  6שבועות
מקבלת הבקשה

24

ביקורות חיצוניות

ביקורות חיצוניות של משרד
הפנים/ביטוח לאומי/מס הכנסה

משרד הפנים – אחת
לשנה; המוסד לביטוח
לאומי ומס הכנסה –
אחת לכמה שנים

25

בקרת איכות

בדיקה מדגמית של תלושי שכר

בשבוע אחרון לפני
הפקת משכורות
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עד  10ימי עבודה

עד  5ימי עבודה

עד  3ימי עבודה מקבלת
הפנייה
עד  31במרץ כל שנה

מס'

נושאי הטיפול

26
27

פירוט והארות

רמת השירות

בדיקה מלאה לגבי עובד ששונה
שכרו
בדיקת תלושי שכר על כל
מרכיביהם לעובדים חדשים או
שחזרו מחל"ת /חל"ד

עד  6ימי עבודה
עד  3חודשים מהפקת
התלוש הראשון

ג .הנהלת חשבונות מרכזית ותשלומים לספקים
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

הפקת תשלום

הפקת תשלומים יזומים

עד יום עבודה אחד

2

הפקת תשלום – צ'קים ומס"ב

3

הפקת תשלום – צ'ק מיידי

אחת לשבוע :צ'קים
בימי א' ,מס"ב בימי ג',
לפי לוח זמנים שנקבע
מראש עד יום עבודה
אחד

4

דיווח שנתי למס הכנסה על ניכויים
במקור לספקים רגילים ,וכן מרצים
ואמנים

עד אפריל כל שנה,
עבור השנה הקודמת

5

קבלת נתונים
מיחידת השכר

קבלת נתונים לצורך תשלומי מס
הכנסה וביטוח לאומי

בשבוע השני של כל
חודש עבור החודש
הקודם

6

פקודות יומן

הקצאת ספרור של פקודות יומן

השבוע האחרון של
דצמבר עבור השנה
הבאה ,על-פי דרישה

7

קליטת פקודות יומן

עד  3ימי עבודה

8

הקלדת פקודות יומן לפי דרישה

עד  2ימי עבודה

9

החזרת העתקים למשתמשים

עד  2ימי עבודה

העברה לתשלום לפי דרישה

עד  2ימי עבודה

11

הקלדת פקודות זיכוי (חריגה
תקציבית ,סעיף הכנסות ,וכדומה)

עד  2ימי עבודה

12

פקודות למרובי זכאים (מלגות
החזרי נסיעות ,בחירות)

עד  10ימי עבודה

13

קופת עירייה

בדיקה ואישור חומר מקופת העירייה

עד  5ימי עבודה
מקבלת החומר

14

הפקת דו"חות

הזמנה ומסירה של דו"חות על-פי
דרישה

עד  2ימי עבודה

הזמנה ומסירה של דו"ח  – 24ביצוע
תקציב רגיל

עד  1יום עבודה

הזמנה ומסירה של חומר שמבקשת
הביקורת ,הפקת חומר לצורך
ניתוחים והתאמות לספקים

עד  2ימי עבודה

10

פקודות זיכוי

15
16

הפקת חומר
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מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

17

ביצוע פעולות
במערכת

קליטת הנתונים של אישורי מס
הכנסה ,חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,שינוי פרטים,
פתיחה/ביטול ספק במערכת –
פרטני לספק

עד  2ימי עבודה

קליטה/עדכון נתונים ברמה
מערכתית

עד חודש

18

בירורים לגבי
תשלומים

בירורים לגבי תשלומים

עד  1יום עבודה

19

ניתוח והתאמה
של חשבונות

ניתוח והתאמה של חשבונות ספקים

עד  5ימי עבודה
מהדרישה (נדרש:
בדיקה רבעונית לגבי
ספקים גדולים; בפועל:
אחת לשנה ,לספקים
שמעבירים חומר)

20

ביטולי
צ'קים/תשלומים
שחזרו

ביטולי צ'קים/תשלומים שחזרו

עד  1יום עבודה

21

טיפול במונים
לשם טיפול
בפקודות זיכוי

פתיחה וביטול מונים ,כדי לאפשר
טיפול חוזר בפקודות זיכוי

עד  1יום עבודה

22

טיפול בחומר
הנמצא
בקליטה

טיפול בסוף שנה בחומר הנמצא
בקליטה

עד  10ימי עבודה;
בשבועיים האחרונים
של חודש פברואר

23

ניהול ארכיב
חשבונאי

תיוק פקודות יומן וזיכוי תיוק אישורי
ספקים

עד  10ימי עבודה עד
 20ימי עבודה

24

העברת חומר "ישן" לארכיון קופות
קטנות ,רגילות ,העתקי הודעות
מס"ב והעתקי המחאות

עד  3חודשים

25

פקודות יומן וזיכוי

עד חודשיים; אחת
לשנה עם סיום
הביקורת לגבי שנה
מסוימת

26

הזמנת חומר לפי דרישה

עד  5ימי עבודה

27

החזרי מס
לספקים

החזרים לספקים על סמך אישורים
שלא הגיעו בזמן

עד יום עבודה אחד
מקבלת האישורים

28

ניירות ערך
והשקעות

מעקב אחר פעולות בניירות ערך
בחשבונות המנוהלים על-ידי מנהלי
תיקים

עד  10ימי עבודה
מקבלת החומר
מהבנקים

שערוך יתרות כל השקעות העירייה

עד  10ימי עבודה
מקבלת אישורי היתרות
מהבנקים

29
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ד .התאמות בנקים
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

איתור אי-התאמות

איתור אי-התאמות ברישומים
של העירייה והבנקים

עד  10ימי עבודה מגמר
הרישומים בהנהלת
החשבונות

2

טיפול באי-
התאמות

דרישה לחשבות/ליחידות/לקבלן
(התאמות כרטיסי אשראי)
לביצוע תיקון

עד  5ימי עבודה מביצוע
ההתאמה

3

פקודות יומן

רישום חודשי פקודות יומן
להוצאות בנק

עד  12ימי עבודה

4

רישום חודשי של פקודות
תקבולים (ביטוח לאומי
ומשתתפים בגמלאות)

עד  45ימי עבודה

5

רישום חודשי פקודות יומן על
תשלומי מלוות

עד  35ימי עבודה

6

הכוונה וקליטה חודשית של
פקודות יומן שיוצאות מהמערכת
של קבלן חיצוני המטפל
בכרטיסי אשראי

עד  5ימי עבודה

7

בדיקת פקודות יומן הנרשמות
בלשכת הגזבר

עד  2ימי עבודה

8

בדיקת פקודות יומן הנרשמות
באגף הכנסות

עד  2ימי עבודה

9

מידע ומעקב

מתן מידע ומעקב טיפול לגבי
בעיות בתשלומי שכר ומלוות

עד  30ימי עבודה
מההתאמה

10

הפקת דו"חות

הפקת דו"חות עלויות לגזבר –
סוג פעילות בנק

עד  3ימי עבודה מקבלת
הדרישה

11

דיווחים בנושא
מילוות

דיווחים לאגף חשבות לצורכי
דו"חות תקופתיים

עד שבוע

דיווחים לאגף חשבות לצורכי
דו"חות שנתיים

לפני תחילת חודש עבור
אותו חודש

13

התאמות כרטיסי
אשראי

מעקב אחר ביצוע ובדיקת
התאמות עם חברות כרטיסי
אשראי (מבוצעות על-ידי קבלן)

התאמה ראשונית45 :
יום מסוף כל רבעון;
התאמה סופית 60 :יום
מסוף כל רבעון

14

בדיקה ויזום
תשלומים

בדיקה וייזום תשלומים לשירותי
אחסון ושידור נתונים

עד  5ימי עבודה מקבלת
החשבונית

15

מתן מידע לבירורים

מתן מידע לבירורי בנקים

עד  5ימי עבודה

העברת דפי בנקים לקו פתוח

עד  5ימי עבודה מסוף
חודש נתון

12

16
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מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

17

החזרים של עמלות

החזרים של עמלות לבנקים
(ריכוז נתונים וטיפול בתביעה)

עד  5ימי עבודה מאיתור
הבעיה

18

אבטחת אמינות

בדיקת הדיווח על הפעולות
בלשכת החשב

עד  2ימי עבודה (מיום
עבודה נתון)

קופת העירייה :ספירת קופות
חודשיות

עד שתי שעות עבודה

קופת עירייה ראשית

חודש מסוף רבעון; עד
 5ימי עבודה

21

קופות קטנות

אחת לשנה ,בסוף מרץ;
עד  5ימי עבודה

22

קופה קטנה ראשית

אחת לחודש ,פעם
ברבעון; עד  5ימי
עבודה

רישום

עד  2ימי עבודה מקבלת
החומר

דיווח

עד  2ימי עבודה מקבלת
החומר

19
20

23

התאמות קופת
העירייה

עיקולים על כספי
העירייה

24

אגף התקציבים
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

הכנת תקציב
רגיל ואישורו

מנהל אגף תקציבים מפיץ בסיס תקציבי עם
הנחיות לחשבים

עד מאי ,בכל שנה

2

חשבים מחזירים הצעת תקציב המאושרת
על-ידי היחידות והסמנכ"לים

עד יולי ,בכל שנה

3

אגף תקציבים והיחידות יקיימו דיוני תקציב
אצל המנכ"ל

במהלך אוגוסט-
ספטמבר ,בכל
שנה

4

הכנת תקציב ועיבודו על-ידי אגף תקציבים
ואישורו על-ידי מועצת העיר

עד  20באוקטובר,
בכל שנה

מנהל אגף תקציבים מפיץ הנחיות לקבלת
דרישות לתב"רים לשנתיים עוקבות לחשבים

עד מאי ,בכל שנה

חשבים מחזירים דרישות תקציב בלתי-רגיל
שהועלו על-ידי היחידות והסמנכ"לים

עד יולי ,בכל שנה

אגף תקציבים והיחידות יקיימו דיוני תקציב
אצל המנכ"ל

במהלך אוגוסט-
ספטמבר ,בכל

5
6
7

הכנת תקציב
פיתוח דו-
שנתי ואישורו
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מס'

נושאי הטיפול

רמת השירות

פירוט והארות

שנה
הכנת תקציב בלתי-רגיל על-פי אישור מסגרת
תקציב הפיתוח ,עיבודו על-ידי אגף תקציבים
ואישורו על-ידי מועצת העיר

עד  20באוקטובר,
בכל שנה

מעקב ובקרה אחר ביצוע תקציב רגיל/פיתוח
ועדכונו על-פי הצורך

בתחילת כל חודש

ביצוע שינויים תקציביים בתקציב הרגיל,
לאחר בקשה לשינוי

 17ימי עבודה
(מותנה במקור
מימון תקציבי)

ביצוע שינויים תקציביים בתקציב הבלתי-רגיל,
לאחר בקשה לשינוי

 30ימי עבודה
(מותנה במקור
מימון תקציבי)

הכנת מכרזים (היבט פיננסי תקציבי) על-פי
נוהל מכרזים לטיוטה ראשונית

 10ימי עבודה
(כאשר אין הערות
לתיקון)

13

הכנת מכרזים (היבט פיננסי תקציבי) על-פי
נוהל מכרזים לטיוטה ראשונית

 20ימי עבודה
(כאשר יש הערות
לתיקון ,מותנה
בתשובת האגף
הרלבנטי
להערות)

14

הכנת מכרזים (היבט פיננסי תקציבי) על-פי
נוהל מכרזים לאישור טופס "טיולים"

 7ימי עבודה

15

הזמנות
ודרישות
עבודה

הוצאת הזמנות עבודה/דרישות עבודה ממועד
קבלת בקשה מיחידת הביצוע/אגף

 6ימי עבודה

16

תשלום
לספקים

אישור חשבוניות ותשלום לספקים ממועד
קבלת חשבונית מאושרת לתשלום על-ידי
יחידת הביצוע/אגף

 15ימי עבודה

17

מענה ,חוות
דעת וייעוץ
כלכלי

ייעוץ כלכלי/בדיקת כדאיות כלכלית באופן
עקרוני

 10ימי עבודה

בדיקה כלכלית מפורטת

 60ימי עבודה

מתן מענה לפניות בנושאים מקצועיים

רגיל –  2ימי
עבודה

8

9
10

טיפול
בתקציב
העירייה
בשוטף

11

12

18

הכנת מכרזים

19

דחוף –  1יום
עבודה
20
21

מעקב ובקרה

הכנסות משלמים חיצוניים – סגירת פקודות
יומן

100%

התחשבנות עם רשויות ועם גורמים אחרים,
והוצאת דו"ח סיכום לגזבר/מנהל אגף
תקציבים

אחת ל 3-חודשים
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22

פירוט והארות

רמת השירות

עמידה בנהלים ובהוראות על-פי בקרה
חיצונית ודו"חות ביקורת

100%

הפעלת דפי פייסבוק
אמנת שירות חיצוני

ייעוד:
שימוש בעמוד העירוני ובעמוד של ראש העירייה בפייסבוק לשם העברת מסרים עירוניים
יזומים ,מתן מענה על שאלות ביחס לשירותי העירייה

מטרות:
•

לאפשר שירות מרחוק (ללא צורך להגיע פיזית לבניין העירייה)

•

לקצר את ההמתנה למענה ראשוני

•

לתת מידע במהלך המתנה

הטיפול בפניות מתבצע על פי אמנת השירות (רמות השירות נקבעו ליחידות הביצוע,
ומתעדכנות מעת לעת באתר העירוני) ולפי שיקול דעת של הגורמים המקצועיים.
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות

מס'

סל
השירות

פירוט השירות

רמת השירות
נדרשת

1

פרסום
יזום על-
ידי
העירייה

ייזום הודעות (פוסטים) בדף הפייסבוק העירוני על
הפעילות העירונית ,לרבות עדכונים לגבי מתן
שירות

 4הודעות
בשבוע ,בממוצע

2

מענה על
בקשת
מידע

מענה על בקשת מידע או שאלה לגבי שירותים
שמעניקה עיריית חולון

 2ימי עבודה
מקבלת הפנייה

3

דיווח
ראשוני
על
מיפגע

לצורך מעקב ,מומלץ לפתוח פניות על מיפגע במוקד
העירוני באמצעות אתר העירייה:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

על-פי אמנת
השירות ושיקול
דעת הגורם
המקצועי

4

דיווח על
מיפגע –
ערעור

הפנייה נפתחה במוקד העירוני ,אך לא טופלה
לשביעות רצונם המלאה של הפונים מבחינת זמן
טיפול המוגדר על-ידי אמנת השירות או איכות
הטיפול

עד  14ימי
עבודה (מטופל
על-ידי פניות
הציבור ויחידת
הביצוע
הרלבנטית ,על-
פי אמנת
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מס'

סל
השירות

רמת השירות
נדרשת

פירוט השירות

השירות ושיקול
דעת הגורמים
המקצועיים)
הפנייה נפתחה במוקד העירוני עבור אגף רישוי
עסקים ,אגף התנועה ,מחלקת פיקוח על הבנייה או
מחלקת איכות הסביבה ,אך לא טופלה לשביעות
רצונם המלאה של הפונים מבחינת זמן טיפול
המוגדר על-ידי אמנת השירות או איכות הטיפול

עד  21ימי
עבודה (מטופל
על-ידי פניות
הציבור ויחידת
הביצוע
הרלבנטית ,על-
פי אמנת
השירות ושיקול
דעת הגורמים
המקצועיים)

5

דיון במגמות שמסתמנות לאור הפניות שהגיעו
לצורך הפקת לקחים ,בנוכחות היחידות הרלבנטיות
ובהובלת ראש העיר

אחת לשבוע

7

ישיבת סטטוס אמנת שירות רבעוניות בהובלת
הסמנכ"ל הרלבנטי ,ובהשתתפות יחידות הביצוע,
המוקד העירוני ,פניות הציבור והאגף לפיתוח
ולהדרכה

אחת לרבעון

8

ישיבת סטטוס מנכ"ל אמנת שירות ,בהשתתפות
סמנכ"לים ,המוקד העירוני ,פניות הציבור והאגף
לפיתוח ולהדרכה

אחת לחצי שנה
עד שנה

הפקת
לקחים

6

קשרים עירוניים
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים ,ליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

טיפול בגמלאי
העירייה
(המועדון מופעל
באמצעות
מתנדבים)

הפעלת מועדון גמלאי העירייה

 5ימים בשבוע בשעות
 ,13:00–8:30ופעמיים
אחר הצהריים בזמנים
משתנים

2

משפחות
שכולות

הפעלת מועדון חברתי למשפחות
שכולות בשיתוף יושב ראש סניף
"יד לבנים" ובחסותו

בימים א'–ה' בשעות
 ,12:00–9:00ביום ג'
בשעות ;18:00–16:00
שני חוגים בשבוע
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פירוט והארות

רמת השירות

מס'

נושאי הטיפול

3

אחזקת חדר הנצחה ומצגת
ממוחשבת להנצחת הנופלים בני
חולון

במקרה הצורך

4

איסוף מתמיד של נתונים אישיים
על חיילי חולון שנפלו

5

אלבומי הנצחה בבתי-הספר
לזכרם של הנופלים

פיילוט בתיכון קציר ואיילון

6

אירוע סיכום שנת פעילות במעמד
ראש העיר ,אנשי משרד הביטחון
וההנצחה

אחת לשנה

7

נפגעי טרור

ניהול רישום של נפגעי הטרור
תושבי חולון; הקמת אנדרטאות
זיכרון; קיום עצרת זיכרון לזכר
נפגעי פעולות הטרור

אחת לשנה

8

יריד אמנים

קיום יריד אמנים בלובי העירייה

פעמיים בשנה – בפסח
ובראש השנה

9

ותיקי חולון

פרלמנט ותיקי חולון – מפגשי
ותיקים עם בני נוער

אחת לחודשיים

ערב הצדעה לוותיקים ומייסדים

אחת לשנה

ניהול רישום של יקירי העיר;
שיתופי פעולה עם גמלאי העיר
(טיולים ,פעילויות ועוד); כנס
יקירי העיר לדורותיהם

אחת לשנה

ימי הולדת – שליחת כרטיסי
ברכה לימי הולדת לכל אחד
מחברי המועדון

אחת לחודש

10
יקירי העיר
לדורותיהם

11

דוברות
אמנת שירות חיצונית ופנימית – לתושבים ,ליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

סל
השירות

פירוט השירות

רמת השירות הנדרשת

1

יחסי
ציבור
וקשרי
עיתונות

ייזום הודעות וכתבות לעיתונות על
הפעילות העירונית

על-פי לוחות הזמנים
( )dead lineשל
האירועים ושל כלי
התקשורת הרלבנטיים

ייזום הודעות וכתבות על כל נושא
המקדם את תדמיתה של העיר,
העירייה ופרנסיה

על-פי לוחות הזמנים
( )dead lineשל הנושאים

2
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מס'

סל
השירות

רמת השירות הנדרשת

פירוט השירות

ושל כלי התקשורת
הרלבנטיים
3

העלאת כל ההודעות היזומות
לעיתונות (שיוצאות הן מהדוברות והן
מהחברות-הבנות העירוניות) לאתר
העירייה תחת הלשונית "הודעות
דוברת"

באופן שוטף

4

העברת הודעות רלבנטיות למנהלת
הפורטולון העירוני לצורך פרסומן
בפורטולון

בהתאם לצורך

5

מתן מענה לשאלות יזומות של כלי
התקשורת

על-פי לוחות הזמנים
( )dead lineשל כלי
התקשורת והעיתונאים
הרלבנטיים

6

תדרוך טלפוני לעיתונאים

על-פי הנושאים ולוחות
הזמנים ( )dead lineשל
העיתונאים וכלי
התקשורת הרלבנטיים

7

ייזום מסיבות עיתונאים; הזמנת
עיתונאים לישיבות מועצת העיר

על-פי הנושאים ולוחות
הזמנים ( )dead lineשל
כלי התקשורת הרלבנטיים

8

תיאום ראיונות עם ראש העיר ,בכירי
העירייה ועובדיה – בכלי התקשורת,
ותדרוכם לקראת הראיונות

על-פי הנושאים ולוחות
הזמנים ( )dead lineשל
כלי התקשורת הרלבנטיים

פרסום מודעות בעיתונות המודפסת,
תשדירים בעיתונות המשודרת,
ובאנרים באתרי אינטרנט

על-פי הנושאים ולוחות
הזמנים ( )dead lineשל
כלי התקשורת הרלבנטיים

פרסום שילוט חוצות לסוגיו ,הפקת
פלקטים ,הפקות דפוס (הזמנות,
עלונים ועוד) ,הפקת חוברות וכדומה

בהתאם לצרכים של
יחידות העירייה וללוחות
הזמנים של האירועים
העירוניים

11

ניהול קמפיינים גדולים כקטנים ,על-
פי הצרכים העירוניים

בהתאם לצרכים של
יחידות העירייה וללוחות
הזמנים של האירועים
העירוניים

12

כתיבה ועריכה של חומרי הסברה
מודפסים עבור תושבים ולאורחים,
כגון :דו"ח לתושב ,מפת העיר,
חוברת ארנונה ,מפת אטרקציות
בעברית ובאנגלית ,חוברת תדמית
דו-לשונית ,אינסרט לעיתונים ועוד

בהתאם ללוחות הזמנים,
לצרכים ולאירועים
העירוניים

9

10

ניהול
מערך
הפרסום
העירוני
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פירוט השירות

רמת השירות הנדרשת

מס'

סל
השירות

13

ריכוז והכנה של לוח האירועים
העירוניים ("כרוניקה") לשבוע הקרוב
(שעות סיפור ,תערוכות ,סדנאות
וכדומה) והעברתם לכלי התקשורת
הכתובה

בכל יום חמישי בשבוע

14

הזנת האירועים העירוניים באתר
העירוני תחת "לוח האירועים"

באופן שוטף

כתיבת נאומים ודברי ברכה (בעיקר
לראש העיר)

בהתאם ללוחות הזמנים
של האירועים העירוניים
מדי חודש ,לא יאוחר מ-
 25בכל חודש

15

כתיבת
נאומים,
דברי
ברכה
וחוזר
מנכ"ל

כתיבת חוזר מנכ"ל

17

הגהות
וייעוץ
לשוני

ניסוחים והגהות של חומרים כתובים
(הזמנות ,דברי דפוס למיניהם וכו')
עבור ציבור עובדי העירייה

באופן שוטף

ייעוץ לשוני לעובדי העירייה

באופן שוטף

16

18

שירות משפטי – תביעה
אמנת שירות פנימית – ליחידות העירייה ולעובדיה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס' סל השירות

פירוט השירות

רמת השירות
הנדרשת

שירות משפטי בתחום רישוי עסקים
1

חתימה על התראה
לפני כתב אישום

בדיקת המסמכים הרלבנטיים – דף
התראה ,מכתב של מנהל רישוי עסקים,
דו"ח ביקורת של המפקח בעסק –
וחתימה על כתב התראה לפני הגשת
כתב אישום

 2ימי עבודה

2

הגשת כתב אישום

הכנת כתב אישום בהתבסס על תיק
החומרים המועבר מרישוי עסקים ,בגין
ניהול עסק ללא רישיון או בגין אי-קיום צו
בית-משפט ,והגשה לבית-המשפט
לעניינים מקומיים

 15ימי עבודה

3

העברת בקשה
להשלמת חקירה

היה ובעת הכנת כתב אישום עולה כי
חסרים חומרים רלבנטיים ,בקשה

 3ימי עבודה
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מס' סל השירות

פירוט השירות

רמת השירות
הנדרשת

להשלמת חומרים והחזרת התיק לרישוי
עסקים
4

ייעוץ וחוות דעת

ייעוץ למפקחי רישוי עסקים ,קיום
פגישות בשיתוף מנהל רישוי עסקים יחד
עם בעלי עסקים ו/או גורמי עירייה
רלבנטיים

באופן שוטף
ועל-פי בקשה

5

דיונים בבית-
המשפט

ייצוג המדינה בבית-המשפט :דיוני
הקראה ודיוני הוכחות

על-פי לוח
הזמנים בית-
המשפט ,לרוב
יום בשבוע

6

הסדרי טיעון

קיום פגישות במשרד התביעה עם
הנאשמים לשם גיבוש הסדר טיעון (לפני
הופעה בבית-המשפט)

על-פי הצורך

שירות משפטי בתחום חוק לימוד חובה
7

שימוע לפני כתב
אישום

קיום שימוע בנוכחות הורי הילד ,קצינת
ביקור סדיר ,מנהלת התביעה העירונית
ועל-פי הצורך – הילד; רמת השירות
משקפת את הזמן מבקשת הפניה
מקצינת ביקור סדיר ועד קיום השימוע
בפועל; לא בכל תיק מתקיים שימוע –
בדרך כלל הוא מתקיים לבקשת קצינת
הביקור הסדיר כאשר נראה ששימוע
ימנע הגשת כתב אישום

 10ימי עבודה

8

הכנת מכתב
התראה

לבקשת קצינת ביקור סדיר ,הכנת
מכתב התראה ושליחתו בדואר רשום
להורי הילד; מסמכים שיש להעביר
לתביעה על מנת להכין את מכתב
ההתראה :מכתב של קצינת ביקור סדיר
ובו פרטי המקרה ,מכתב התראה של
מנהלת בית-הספר בו לומד הילד ,מכתב
התראה של קצינת ביקור סדיר

 5ימי עבודה

9

הגשת כתב אישום

הכנת כתב אישום בהתבסס על תיק
החומרים מהיחידה לביקור סדיר,
והגשה לבית-המשפט לעניינים מקומיים

 10ימי עבודה

10

ייעוץ וחוות דעת

ייעוץ לקצינות ביקור סדיר ביחידה
לביקור סדיר

באופן שוטף
ועל-פי בקשה

11

דיונים בבית-
המשפט

ייצוג המדינה בבית-המשפט :דיוני
הקראה ודיוני הוכחות

על-פי לוח
הזמנים של
בית-המשפט
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רמת השירות
הנדרשת

שירות משפטי בתחום הפיקוח על הבנייה
12

בדיקת תיק לפני
הכנת כתב אישום
וקבלת החלטה לגבי
המשך התהליך

קבלת תיק מהפיקוח על הבנייה ,בדיקת
החומרים והחלטה על המשך התהליך:
סגירת תיק או הגשת בקשה להסדר
מותנה ,או הגשת כתב אישום או השלמת
חומרי חקירה; התיק צריך לכלול תשתית
ראייתית מספקת ,כגון חקירת החשודים,
דו"חות ביקורות ,תמונות ,מזכרים
וכדומה; כתב אישום בתחום פיקוח על
הבנייה מוגש בגין שימוש/בנייה ללא
היתר או בגין אי-קיום צו בית-משפט

 5ימי עבודה
(לצורך החלטה
על המשך
הטיפול)

13

סגירת תיק

החלטה על סגירת תיק מחוסר עניין
לציבור :הכנת סיכום של התיק ,כולל
הסיבה לסגירתו ,שליחת מכתב למתלונן
(היה ויש) ,שליחת מכתב לחשוד (היה
ונחקר)

 3ימי עבודה

14

הגשת בקשה להסדר
מותנה

החלטה על הסדר מותנה :הגשת בקשה
לפרקליטות לניהול משא ומתן עם החשוד
לשם גיבוש הסדר מותנה ,שיכלול הריסת
המבנה או התאמת המבנה להיתר (ניתן
לבקש הסדר מותנה רק עבור חשוד שאין
לו רישום פלילי לגבי  5השנים שקדמו
למועד ביצוע העבירה)

 15ימי עבודה

15

הסדר מותנה

היה והפרקליטות אישרה לנהל משא
ומתן עם החשוד לקראת גיבוש הסדר
מותנה – הכנת מכתב לחשוד ודיון
בתנאים עד מעמד חתימה על ההסדר

 4חודשים (90
ימי עבודה)

16

הגשת כתב אישום

החלטה על הגשת כתב אישום :הכנת
כתב אישום בהתבסס על הראיות
המוצגות בתיק ,והגשה לבית-המשפט
לעניינים מקומיים

 21ימי עבודה

17

העברת בקשה
להשלמת חקירה

היה ובעת הכנת בדיקת התיק ו/או הכנת
כתב אישום עולה כי חסרים חומרים
רלבנטיים ,בקשה להשלמת חומרים
והחזרת התיק לפיקוח על הבנייה

 3ימי עבודה

18

תגובות לבית-
המשפט

תגובות לבית-המשפט על-פי הוראת
השופט בתיקים הנידונים

על-פי לוח
הזמנים שקובע
השופט

19

הגשת בקשה
למחיקת הערת
אזהרה

לבקשת פיקוח על הבנייה ,הכנה בקשה
לבית-המשפט המעידה על הוצאת היתר
או הריסת מבנה לשם מחיקת הערת
אזהרה; הבקשה תכלול :מסמך בקשה,

 5ימי עבודה
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רמת השירות
הנדרשת

גזר דין ,דו"ח מפקח וכתב אישום שהכינה
התביעה
20

ייעוץ וחוות דעת

ייעוץ למפקחי הפיקוח על הבנייה וקיום
פגישות

באופן שוטף ועל-
פי בקשה

21

דיונים בבית-המשפט

ייצוג המדינה בבית-המשפט :דיוני
הקראה ודיוני הוכחות

על-פי לוח
הזמנים של בית-
המשפט ,לרוב
יום-יומיים בשבוע

22

הסדרי טיעון

קיום פגישות במשרד התביעה עם
הנאשמים לשם גיבוש הסדר טיעון (לפני
הופעה בבית-משפט)

על-פי הצורך

שירות משפטי בתחום הפיקוח העירוני
23

ערר על דו"ח חנייה

בחינת ערר על דו"ח חנייה המתקבל
בפיקוח העירוני ,והחלטה אם לבטלו אם
לאו; ההחלטה מוזנת למערכת החנייה

 20ימי עבודה

24

הגשת כתב אישום

הכנת כתב אישום בהתבסס על בקשת
האזרח להישפט ,ובהתבסס על תיק
החומרים המועבר מהפיקוח העירוני;
כתבי האישום המוכנים מוגשים לפיקוח
העירוני; כתבי אישום בתחום הפיקוח
העירוני מתבססים על כל חוקי העזר
העירוניים ועל החוק למניעת עישון

 20ימי עבודה

25

ייעוץ וחוות דעת

ייעוץ לפיקוח העירוני והדרכות

באופן שוטף
ועל-פי בקשה

26

דיונים בבית-
המשפט

ייצוג העירייה או המדינה בבית-
המשפט :דיוני הקראה ודיוני הוכחות

על-פי לוח
הזמנים של
בית-המשפט,
לרוב יומיים או
שלושה בשבוע

27

הסדרי טיעון

קיום פגישה בבית-המשפט עם
הנאשם/ים לפני כניסה לדיון בפני
השופט; היה ומגיעים להסכמה ,לא
מגיעים לדיון הקראה בפני השופט

100%
מהתיקים ,לפני
כל דיון

שירות משפטי בתחום הווטרינרי
28

הגשת כתב אישום

הכנת כתב אישום בהתבסס על תיק
החומרים המועבר מהמחלקה
הווטרינרית ,והגשה לבית-המשפט
לעניינים מקומיים; כתב אישום בתחום
הווטרינרי מוגש בגין ניהול עסק ללא
רישיון או בגין אי-קיום צו בית-משפט
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פירוט השירות

מס' סל השירות
29

ייעוץ וחוות דעת

ייעוץ לווטרינרים ולמפקחים

30

דיונים בבית-
המשפט

ייצוג המדינה בבית-המשפט :דיוני
הקראה ודיוני הוכחות

רמת השירות
הנדרשת

אגף רישוי עסקים
אמנת שירות חיצונית – לתושבים ולבעלי עסקים

ייעוד:
טיפול בכל עסק שחלים עליו חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-וצו רישוי עסקים ,התשע"ג-
 ,2013ופיקוח על התנהלותו בהתאם לחוקים ,לתקנות ולצווים הרלבנטיים

פנייה ראשונית:
באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון ,03-5011111 :או 106
או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Pages/default.aspx

דרכי התקשרות עם אגף רישוי עסקים:
כתובת :עיריית חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה 3
טלפונים:
מזכירות – 03-5027409
עסקים בעיר – 03-5027411
עסקים בתעשייה – 03-5027412
פקס03-5018838 :
שעות קבלת קהל:
פקידות רישוי עסקים בעיר/עסקים בתעשייה:
ימים ב' ,ג' ,ה' בשעות  ,13:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
מפקחי רישוי עסקים:
ימים א'-ה' בשעות  ,10:00–8:00יום ג' בשעות 18:00–16:00
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
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פירוט והארות

רמת השירות

מס' השירות
1

העברת מידע

שליחת מסמכים וטפסים בפקס/דואר לפי דרישות
הפונה

 2ימי עבודה

2

פעילות עסקית

טיפול בתלונות על פעילות עסק הגורמת להפרעה
ומהווה מיפגע; רמת השירות מתייחסת למתן
תשובה למתלונן במקרים מורכבים וממושכים;
תשובת ביניים תינתן למתלונן תוך  14ימי עבודה

 21ימי עבודה

3

ביקורת
בעסקים

ביקורות בימים שונים ובשעות שונות של היום
בהתאם לדרישות

פעם אחת,
לפחות

4

קבלת מידע
לפני פתיחת
עסק

מתן מידע לבעל העסק הפוטנציאלי לגבי נכס,
מהות העסק והקריטריונים הדרושים

 7ימי עבודה

5

הליך רישוי –
טרום-בקשה

בדיקת מוכנות הבקשה לתחילת הליך רישוי ,בתנאי
שהומצאו כל המסמכים הרלבנטיים (לא כולל מידע
הנדסי)

 4ימי עבודה

6

הליך רישוי –
גורמים
מאשרים

הפניית הבקשה לגורמי הרישוי שנקבעו על-פי צו
רישוי עסקים

 4ימי עבודה

7

הליך רישוי –
עדכון הפונה
במצב הבקשה

עם קבלת תשובה מכל גורם רישוי (פנימי או חיצוני)
נשלחת הודעה לפונה (תשובה שלילית) לגבי מצב
בקשתו לרישוי עסק

 7ימים

8

הליך רישוי –
הנפקת רישיון
עסק

כאשר בעל העסק עמד בכל דרישות הרישוי של כל
גורמי הרישוי ,מונפק רישיון עסק ונשלחת הודעה
לבעל העסק

 7ימי עבודה

שליחת מכתבים לבעל העסק; דרישות ומעקב אחר
ביצוע וביקורים בשטח

חודש ימים

הנחיות לפתיחת עסק

פעם בשנה

קייטנות

פעם בשנה

פרסומים ייעודיים

על-פי הצורך

ביקורת שוטפת בעסקים לשם וידוא עמידה
בדרישות תברואה ובריאות הציבור

אחת לשנה,
לפחות

דו"ח/דרישות שנמסרו לאחר הביקור

 2ימי עבודה

ביקור בשטח או שיחה טלפונית לצורך מעקב אחר
ביצוע דרישות מבעל העסק

 30יום מתוך
המועד שנקבע
לביצוע
הדרישות

בדיקת סטטוס הרישוי – האם הומלץ להגיש כתב
אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון או שנדחה
באישור מנהל

עד שנה
מהגשת
הבקשה

9
10

מידע –
פרסומים
בעיתונות

13

פעילות
תברואית
שוטפת

11
12

14
15

16

הליך משפטי
– הגשת
המלצה לכתב
אישום בגין
ניהול עסק
ללא רישיון
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(במצב של
שיתוף
פעולה)
17

הליך משפטי
– הגשת
המלצה
להגשת כתב
אישום בגין
ניהול עסק
ללא רישיון
(במצב של
אי-הגשת
בקשה)

בדיקת סטטוס הרישוי – האם הומלץ להגיש כתב
אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון או שנדחה
באישור מנהל

עד חצי שנה
מההתראה
השנייה

18

טיפול בהפרת
צו סגירה
(ראשון)

המפקח יגיש המלצות לגבי הפרת צו סגירה עד
 90ימים מכניסת הצו לתוקף (אלא אם כן נדחה
באישור מנהל)

 90ימים
קלנדריים

19

מדד עסקים
עם/בלי רישיון

אחוז עסקים עם/בלי רישיון ,בתהליך ,מתחדשים
בעיר ובתעשייה ,נמדד אחת לחצי שנה

עלייה של 2%
בשנה

20

משוב
ללקוחות
שקיבלו רישיון
עסק

כל לקוח שקיבל רישיון עסק ייתן משוב אנונימי
לגבי שביעות רצונו מהשירות ותהליך הוצאת
רישיון עסק

80%
מהלקוחות
שקיבלו רישיון
עסק יביעו
שביעות רצון
במידה רבה
ורבה מאוד

21

מתן היתר
זמני

מעקב שנתי אחרי הוצאת היתרים זמניים לבעלי
עסקים; היתר זמני מוגדר כהיתר שאינו מאושר
על-ידי כל גורמי האישור

באופן שוטף

22

אכיפה/ביטול
של רישיונות
עסק – הליך
שימוע

זימון בעלי עסקים לשימוע לאחר קבלת התנגדות
מגורם רישוי להמשך מתן רישיון עסק; בהמשך –
מעקב ויישום החלטות השימוע

בהתאם
לצורך

23

ניפוק היתרים
להוצאת
שולחנות
וכיסאות מחוץ
לכותלי העסק

קבלת בקשה להיתר ,העברה לבחינת גורמים
מקצועיים והוצאת ההיתר המתאים

בהתאם
לצורך; חידוש
– אחת לשנה

24

ניפוק היתר
להוצאת
פריטים מחוץ
לכותלי העסק
(מקרר ,מתקן
לחטיפים
ועוד)

קבלת בקשה להיתר והוצאת היתר מתאים

בהתאם
לצורך; חידוש
– אחת לשנה
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25

פרסום באתר
האינטרנט
העירוני

פירוט והארות

רמת השירות

פרסום מידע :נתונים סטטיסטיים ,אירועים
מיוחדים ,פסקי דין ,הנחיות עבודה ועוד

אחת לחצי
שנה

היחידה לאיכות הסביבה
אמנת שירות חיצונית – לתושבים ולבעלי עסקים
נושאים נמדדים בפיילוט
מס'

השירות

פירוט והארות

רמת השירות

1

מענה וטיפול
בפניות מוקד

חומרים מסוכנים – איפיון ראשוני והגעה לשטח
לטיפול במטרד או בחשש למטרד שמקורו
בחומרים מסוכנים

 1יום עבודה

2

חומרים מסוכנים – טיפול במטרד שמקורו
בחומרים מסוכנים

 10ימי עבודה

3

רעש – סיום טיפול במטרדי רעש מכל סוג שמקורם
בעסקים (לא בבתים פרטיים)

 30ימי עבודה

4

קרינה סלולארית – סיום טיפול בפניות בתחום
הקרינה הבלתי-מייננת בכל מקום בעיר חולון-אזור

 15ימי עבודה

5

זיהום אוויר – מפעלי תעשייה :סיום טיפול במטרדי
זיהום ממפעלים שונים באזור התעשייה .הטיפול
בפנייה וסגירתה כולל איתור מקור המיפגע ,ביקורת
ומתן דרישות .שלב הפיקוח והאכיפה על ביצוע
הדרישות מתמשך על פני מספר חודשים

 20ימי עבודה

6

זיהום אוויר – עסקים בעיר :סיום טיפול במטרדי
זיהום מעסקים שונים בעיר .הטיפול בפנייה
וסגירתה כולל איתור מקור המיפגע ,ביקורת ומתן
דרישות .שלב הפיקוח והאכיפה על ביצוע הדרישות
מתמשך על פני מספר חודשים

 15ימי עבודה

7

קרינה ממתקני חשמל – סיום טיפול במטרד
שמקורו ברשת החשמל ,בכל מקום ברחבי העיר

 30ימי עבודה

8

אסבסט – סיום טיפול ,חוות דעת לגבי מטרדי
אסבסט (בכל אתר ששטחו מעל  50מ"ר ,ובשטח
ציבורי גם מתחת ל 50-מ"ר)

 7ימי עבודה
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פעילות שוטפת
מס'

השירות

פירוט והארות

רמת השירות

1

יישום
קריטריוני
בטיחות
במפעלים

מתן המלצות להוצאת היתרי רעלים
למפעלים המחזיקים בזה

 100%מהמפעלים
על-פי רשימה
המתעדכנת אחת
לשנה

2

ביצוע ביקורות מקצועיות במפעלים

אחת לשנה

3

וידוא החזקת נוהל חירום מאושר

אחת לשנה

4

נוכחות רכזת חומרים מסוכנים
בתירגול נוהל חירום במפעלים

לפחות  10תירגולות
באופן מדגמי כל
שנה

5

עדכון חוברת חירום

אחת לחצי שנה

איתור מקורות זיהום  /דרישה לסקר
זיהום קרקע

 100%מהמקרים
שייחשפו

בדיקת תוכנית סקר הקרקע וגז
הקרקע

 30ימי עבודה

בדיקה ואישור תוכניות למיגון/איטום
מבנים בפני חדירה של גזי קרקע

 30ימי עבודה

עדכון מערך פריסת אנטנות בעיר

אחת לחצי שנה

טיפול בהיתרי בנייה להקמת אנטנות

 100%מהבקשות
שיוגשו

ביצוע בדיקות סביבתיות במפעלי בטון

אחת לשנה בעונת
הקיץ

11

ביצוע ביקורות מקצועיות במפעלים

אחת לשנה

12

בדיקת תוכניות של מערכות לטיפול
באוויר

 30ימי עבודה

6

טיפול
בקרקעות
מזוהמות

8

טיפול בקרינה
– מערך
פיקוח ובקרה

10

זיהום אוויר

7

9

מס'

השירות

פירוט והארות

13

טיפול בבקשות
רישיון עסק

14

רמת השירות*
בקשות
מקטגוריות
A, B, D

מקטגוריה
C

(גורם פנים
עירוני)

(נותן
אישור)

רישום הבקשות במערכת איכות
הסביבה והעברה לרכזים על-ידי
מנהלת היחידה

2

1

ביקורת בשטח וכתיבת
תנאים/המלצות על-ידי הרכזים

26

13
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בקשות

מס'

השירות

רמת השירות*

פירוט והארות

בקשות
מקטגוריות
A, B, D

מקטגוריה
C

(גורם פנים
עירוני)

(נותן
אישור)

15

דיווח בעל-פה ומתן המלצה על-ידי
הרכזים למנהלת היחידה

2

1

16

כתיבת תנאים סופיים ,החתמת
תוכניות ותיעוד במסד נתונים ביחידה
על-ידי מנהלת היחידה

26

13

17

עדכון תיק רישוי ,עדכון תוכנת רישוי
והכנת דף ריכוז בקשות שטופלו

4

2

סה"כ

 60ימי
עבודה

 30ימים
קלנדאריים

*

בקשות

רמת השירות לטיפול בבקשות מקטגוריה  Cמעוגנת בהוראות כלליות  2000לחוק רישוי
עסקים ,ומדובר בימים קלנדריים .קטגוריה זו עוסקת בעסקים המהווים סיכון בינוני לאיכות
הסביבה ,כגון מפעלים כימיים.
רמת השירות לטיפול בבקשות מקטגוריה  Dאינה מעוגנת בחוק ,ומדובר בימי עבודה.
בקשות השייכות לקטגוריה  Dהן בקשות של גורמים המהווים סיכון נמוך לאיכות הסביבה;
לדוגמה :עסקי מזון בעיר.

מס'

השירות

פירוט והארות

18

טיפול בבקשות
היתרי בנייה

רמת השירות**
היתר
מורכב

היתר
רגיל

רישום הבקשות במערכת איכות
הסביבה על-ידי מנהלת היחידה

2

2

19

העברה למתכננת או למנהלת היחידה

2

2

20

מקבלת הבקשה עד לסיור בשטח,
באחריות מנהלת היחידה או הרכזת
המוסמכת לכך

20

15

21

ישיבה עם מתכננים ,באחריות מנהלת
היחידה או הרכזת המוסמכת לכך

20

15

22

גיבוש המלצה מתכננת יחד עם מנהלת 2
היחידה

2

23

כתיבת תנאים בהיתר או דרישות על-
ידי מנהלת היחידה או הרכזת
המוסמכת לכך

2

2
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מס'

השירות

24

רמת השירות**

פירוט והארות

היתר
מורכב

היתר
רגיל

החתמת תוכניות ,העברה למרכז מידע
ושירות של ההנדסה או עדכון במערכת
המיחשוב על-ידי מנהלת היחידה או
הרכזת המוסמכת לכך

2

2

סה"כ

 50ימי
עבודה

 40ימי
עבודה

** בקשות להיתר בנייה רגיל הן בקשות שתהליך אישורן קצר; לדוגמה :מתקנים ,סככות,
גגות וכדומה.
בקשות להיתר בנייה מורכב הן בקשות שתהליך אישורן ארוך כיוון שבתהליך נחוצה
התייחסות נוספת ,כגון :ביצוע סקר קרקע ,עריכת מסמך סביבתי ,ישיבות עם מתכננים
וכדומה.

אגף הרווחה – היחידה לטיפול באזרחים ותיקים
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
סיוע לאזרחים הוותיקים ,גברים מעל גיל  67ונשים מעל גיל  ,62להמשיך להתגורר בביתם
ובסביבתם הטבעית בהתאם למצבם התיפקודי ,הבריאותי ,המשפחתי ,החברתי והכלכלי ,תוך
שמירה על איכות חיים ראויה וחיזוק מערכות התמיכה הטבעיות שלהם; מתן שירות מקצועי
מיטבי ונגיש לתושבי העיר המבוגרים ,תוך התאמה לצורכיהם; פיתוח שירותים נוספים
לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים על כל גוניה

הפניה ראשונית:
 12עובדים סוציאליים אזוריים אחראים על אזורים גיאוגרפיים שונים ברחבי העיר ,ונותנים
מענה לקשישים באזורם .מתקיימות קבלות קהל פעם בשבוע בסניפי קופת חולים כללית
שבאזור המ גורים (למעט אזור ת"ג ,שם קבלת הקהל היא באגף הרווחה) .ביום קבלת קהל
ניתן להגיע באופן חופשי בשעות הקבלה .לגבי מועדים אחרים יש לתאם פגישה מראש עם
העובד הסוציאלי המטפל .קיימות רשימות של קבלות קהל לפי עובד סוציאלי ,רשימת רחובות
העיר לפי עובד סוציאלי ,ורשימות טלפונים במחלקה לפי עובד סוציאלי.

329

רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
פירוט והארות

רמת שירות

מס' נושא
1

קבלות קהל

קבלות קהל בקופת חולים כללית באזור
מגורי המטופל (גם לחברי קופת חולים
אחרות) – ללא תיאום מראש

פעם בשבוע ביום
קבוע ,בשעות קבועות

2

הדרכה מקצועית

הדרכות אישיות של עובדי הצוות על-ידי
ראש הצוות

פעם בשבוע ,כשעה
לכל עובדת.

ישיבות צוות בנושאים מקצועיים ,דיונים
ועידכונים

פעם ב 3-שבועות

3

התערבות
טיפולית

הסיוע שניתן הוא טיפולי ,תמיכתי ,תיווכי,
עזרה במיצוי זכויות; הסיוע ניתן ברמות
אינטנסיביות שונות על-פי הצרכים ,בצורה
פרטנית ו/או קבוצתית

תלוי בתוכנית
הטיפולית

4

סיוע לפי חוקי
הגנה על זקנים
על-ידי פקידי
הסעד

כתיבת תסקירים לאפוטרופסות

לפי פניית בית-משפט

עבודה לפי חוק החוסים – כולל צעירים
מעל גיל  18וקשישים; דיווחים למשטרה
ולוועדות פטור

בהתאם לקריטריונים
של חוק החוסים

5

הפעלת חוק
הסיעוד במסגרת
המוסד לביטוח
לאומי

יצירת קשר ראשוני עם הזכאי לגימלה;
ביקור בית ראשוני להכנת תוכנית טיפול

תוך חודש ימים
מקבלת התיק
מהמוסד לביטוח
לאומי

ביקורי פיקוח

פעמיים בשנה לפי
החוק ,לעיתים יותר –
לפי הצורך

6

עזרה כספית

לפי נזקקות ,בהתאם לנהלי משרד הרווחה

7

מוקד "עד "120

אוזן קשבת – מתנדבים שמתקשרים
לקשישים עריריים ובודדים לפי רשימות
שמעביר הצוות; עובד סוציאלי מרכז את
המתנדבים ,שנפגשים פעם בשבוע במוקד
העירוני

פעם בשבוע ,ביום
קבוע ,בשעה קבועה,
למשך כשעתיים

8

קהילות תומכות

מתן ביטחון ובטיחות לקשישים בקהילה:
שירותי מוקד מצוקה ,שירותים רפואיים,
סיוע בתיקוני בית ,קשר עם אב קהילה
בכל שעות היממה ,מיגוון פעילויות
חברתיות וחברות במועדוני הגמלאים של
הרשת; כלול בתשלום החודשי; התשלום
הוא בהתאם לבדיקת הכנסות

 24שעות לגבי לחצן
ואב קהילה;
מועדונים ופעילות
חברתית – לפי
שעות הפעילות

9

מוקד "לב אל
לב"

מוקד טלפוני של מתנדבות החברות
בקהילה תומכת לשם קיום קשר טלפוני
עם קשישים עריריים חברי הקהילה

 7מתנדבות
המתכנסות פעמיים
בשבוע ל 3-שעות
התנדבות
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פירוט והארות

רמת שירות

מס' נושא
10

מועדוני קפה
אירופה-בריטניה
לניצולי שואה

מועדונים חברתיים לניצולי שואה –
פעילויות חברתיות ,טיולים ,אירועים
בחגים

שני מועדונים
הפועלים פעם
בשבוע כל אחד,
בימים שונים

11

תיעוד סיפורי
חיים

כתיבת סיפורי חיים של גימלאים
המעוניינים בכך ,בידי  7מתנדבות שעברו
קורס ביוגרפים ,בהנחיית עובד סוציאלי
מהצוות;  6ספרים בשנה וספר אחד שהוא
לקט סיפורים סביב נושא מסוים או
אוכלוסייה מסוימת

פגישה עם
המתנדבות פעם
בשבועיים; פעם
בשנה מתקיים טקס
השקת הספרים
החדשים עם
הקשישים ,בני
משפחותיהם
והמתנדבות

12

עיתון הגימלאים
"כיוון חדש"

הפקת עיתון גמלאי חולון בידי כ12-
מתנדבים ,בהנחיית עובד סוציאלי
מהצוות;  10גיליונות בשנה

פגישה עם חברי
המערכת ,פעם
בשבוע ,ביום קבוע,
בשעות קבועות,
משך שעתיים

13

קבוצות מידע
לזכאי חוק
הסיעוד

הרצאה לצורך מסירת מידע על-ידי
עובדות סוציאליות מהצוות – רכזות חוק
הסיעוד ,לבני משפחה של זכאים חדשים
לגמלה על-פי חוק הסיעוד

 4פעמים בשנה,
כשעה וחצי כל פעם

14

מפגשים לבני
משפחה של חולי
אלצהיימר

קבוצה פתוחה למידע ותמיכה בבני
משפחה של קשישים הלוקים במחלות
הדמנציה – לכל המעוניין

 10מפגשים בשנה,
כל מפגש – שעתיים

15

קבוצות סגורות
לבני משפחה של
חולי דמנציה

לבני משפחה של חולי דמנציה בשלבים
הראשוניים ,לפי תיאום והסכמה מראש

שתי קבוצות בשנה,
 6מפגשים בכל
קבוצה ,כל מפגש –
שעה וחצי

16

מרכז יום לקשיש

מסגרת חברתית ותעסוקתית לאזרחי
ותיקים תשושים ותשושי נפש ,למימוש על
חשבון שעות חוק הסיעוד או על-פי מבחן
הכנסות

 5ימים בשבוע,
משעות הבוקר עד
הצהריים ,הסעות
הלוך ושוב ושתי
ארוחות

17

מנחת גיל הזהב

פעילות תרבותית לכלל ותיקי העיר

 6פעמים בשנה

18

מנוי בין ערביים
לתיאטרון חולון

פעילות תרבותית לכלל תושבי העיר
הוותיקים

 4הצגות בשנה

19

מועדון לוותיקים
אתיופיים

מועדון חברתי ותזונתי לקשישים יוצאי
אתיופיה ,כולל הרצאות ,מסיבות ,טיולים

 3פעמים בשבוע,
בשעות –8:30
13:30

20

מועדון לוותיקים
עיוורים

מועדון חברתי לקשישים עיוורים ,הרצאות,
מסיבות ,טיולים

פעמיים בשבוע,
שעתיים בכל פעם
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רמת שירות

מס' נושא
21

מפעלים
מיוחדים:
"קמחא
ד'פסחא"

חלוקת חבילות/תלושי שי בפסח לאזרחים
ותיקים מטופלי הרווחה ,תלוי בתקציב
ובתרומות

פעם בשנה בפסח

22

הקרן לידידות:
פרויקט "בחום
ובידידות"

חלוקת כרטיסי שי מהקרן לידידות לשם
רכישת מוצרי חימום לחורף

פעם בשנה בתקופת
החורף – חלוקת כ-
 1,200כרטיסים על-
ידי הצוות

אגף הרווחה – פרט ומשפחה
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
מתן סיוע לפרט ולמשפחתו (ילדים עד גיל  )18הנמצאים במצבי משבר ,על-פי תקנות העבודה
הסוציאלית

הפנייה ראשונית:
דרך יחידת אינטייק – למיון ולאבחון
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
טלפון אינטייק03-5025603 :

שעות קבלת קהל של אינטייק:
כל יום בשעות  ,14:00–9:00יש לקבוע תור מראש

שעות פעילות המודיעין:
ימים א'-ה' בשעות  ,15:30–8:00בימים ג' ,ד' – עד השעה 19:00
פקס03-5025665 :
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושא

פירוט והארות

רמת שירות

1

עיון בחומר שנאסף
על-ידי יחידת
אינטייק וניתוב
הפנייה

ראש צוות/מדריכה מקבלת לעיון את
חומר האינטייק על הפונה ,הכולל
מידע על סיבת הפנייה ,אבחנה
ראשונית ,חוזה ראשוני ,תיאום ציפיות
והגדרת הבעיות; ראש צוות/מדריכה
מעבירה את הפנייה לאחת מעובדות
הצוות ,על-פי שיקולים מקצועיים

עד  10ימי עבודה
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מס'

נושא

פירוט והארות

רמת שירות

2

קביעת פגישה
ראשונה עם הפונה

עובדת סוציאלית מתקשרת לפונה
וקובעת פגישה ראשונה אם המקרה
דחוף (כגון מוות במשפחה ,אשפוז
וכדומה); במהלך שיחת תיאום פגישה
זו ,העובדת מוסרת את שמה ואת
מספר הטלפון שלה ומזמינה את
הפונה להתקשר אליה אם יזדקק לה,
גם לפני מועד הפגישה

נקבעת פגישה עד
שבועיים מיום קבלת
התיק; במקרים
דחופים – הפגישה
נקבעת באופן מיידי

3

סיוע באמצעות
התערבות

לעיתים הסיוע נמשך
הסיוע שניתן הוא טיפולי ,תמיכתי
שנים (במשפחות
ותיווכי; עדיפות ניתנת לשירות
רב-בעייתיות),
למשפחות בהן המצוקה החברתית
והכלכלית קשה ביותר ,ולמשפחות בהן ולעיתים – עד שנה
הילדים סובלים מהזנחה ומחסך רגשי;
הסיוע ניתן ברמות אינטנסיביות שונות
על-פי הצרכים

4

תיעוד

כל פגישת התערבות או שיחת טלפון
עם משפחה או עם גורם חיצוני (כגון
יועצת בבית-הספר) מתועדת בתיק
הפונה; התיעוד מתבצע ב"זמן אמת"

כל טיפול מתועד
בתיק

5

הכנה לוועדת תכנון

לפני כל ישיבת ועדה עוברים על
החומר ,נפגשים עם הגורמים
המטפלים ,ומכינים את המשפחה
לקראת ישיבת הוועדה

כחודשיים לפני מועד
ישיבת הוועדה

6

ועדות תכנון טיפול

ועדות לתכנון טיפול דנות בילדים
בסיכון ובדרכי הטיפול בהם בקהילה
או מחוצה לה (פנימייה); הוועדות
כוללות את כל גורמי הטיפול בילד:
רווחה ,שפ"ח ,בית-הספר ועוד; כל
החלטה על טיפול בקהילה או מחוץ
לקהילה (פנימייה) מתקבלת על-ידי
הוועדה; המשפחה מוזמנת לוועדה
אחרי שהיא מקבלת הכנה מראש,
ולעיתים מוזמן גם הקטין; בישיבת
הוועדה מציעים למשפחה דרכי טיפול,
ומנסים לשכנעה לשתף פעולה;
בוועדות מעקב מעריכים את דרכי
הטיפול ,ומחליטים כיצד להמשיך בו

לגבי כל ילד בסיכון
מתקיימת ישיבת
ועדת תכנון טיפול –
אחת לשנה עד שנה
וחצי

7

הדרכה מקצועית

ישיבות צוות אחת לחודש למשך
שעתיים לשם ניתוח מקרים; הודעות
ודיונים על נושאים עקרוניים; הדרכות
אישיות על-ידי ראש הצוות

ישיבות ניתוח מקרים
– אחת לחודש;
הדרכות אישיות –
אחת לשבוע;
שעתיים לכל עובדת

8

סיום ההתערבות

אם לא היה קשר עם המשפחה
במהלך שנה ,התיק נגנז (נסגר ונשמר
בארכיון)

אם לא היה קשר עם
המשפחה משך
שנה ,התיק נסגר

טיפול
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אגף הרווחה – היחידה לטיפול בנערות וצעירות
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
טיפול בנערות ,בצעירות ובצעירים בני  18-25הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה ,באמצעות מתן
תמיכה רגשית וליווי .הטיפול נותן מענה והתייחסות לכל תחומי החיים וההתמודדות ,החל
ממשברי גיל ההתבגרות ,כמו דימוי עצמי ,יחסים עם הסביבה (משפחה ,ביה"ס ,זוגיות
ועבודה) ,וכלה במקרים של יציאה למסגרת חוץ-ביתית ,אלימות לסוגיה ופגיעות מיניות .הקשר
הטיפולי מציע לנערות ,לצעירות ולצעירים מקום בטוח ,אוהב ומכיל ,ומאפשר להם לבצע שינוי
ושיפור באורח חייהם ובדימויים העצמי

הפניה ראשונית:
באמצעות מילוי טופס הפניה ליחידה לטיפול ביחידה לנערה או פנייה טלפונית למרכזת
היחידה ,נעמי ולדמן-כיירא
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025635 :
דוא"לNaomiW@Holon.muni.il :

רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי
הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

הזמנה
לפגישה
ראשונה

הפניות מגיעות למנהלת היחידה ומועברות לעובד סוציאלי
לפי שיקולי עומס והתאמה

המתנה:
שבועיים עד 3
חודשים

עובדת סוציאלית יוצרת קשר טלפוני עם הגורם המפנה
(בדרך כלל עובד סוציאלי פרט ומשפחה ,יועצת בבית-הספר,
או הורים) ,ובהתאם לשיחה יוצרת קשר עם הנערה או עם
הוריה

2

3

פגישה
ראשונה

הטיפול הפרטני מכוון לעבודה עם נערות/צעירות/צעירים ,אך
אם מדובר בקטינות ,הפגישה הראשונה מתקיימת עם
הנערה ועם הוריה (אחד מהם לפחות) ,לשם היכרות רחבה
יותר עם המערכת המשפחתית ,העלאת הקשיים המרכזיים,
ותיאום ציפיות; בהמשך יתמקד הקשר בפגישות בין העובד
הסוציאלי לנערה

4

טיפול
פרטני

הטיפול מתקיים עם עובד סוציאלי קבוע ,ותוכנו נקבע לפי
עולמה הפנימי של הנערה והחומרים שהיא בוחרת להעלות
בו; ניתן משקל רב ליצירת תחושת אמון וביטחון ויצירת קשר
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אחת לשבוע,
לפי הנדרש

מס'

נושאי
הטיפול

רמת השירות

פירוט והארות

(לעיתים מספר
מסייע ומיטיב; המוקדים העיקריים שעולים קשורים ברובם
בסוגיות של דימוי וביטחון עצמי ,יחסים עם המשפחה וזוגיות ,שנים)
הקלה על תחושות עצבות ,ייאוש ובדידות ,זיהוי והפחתה של
התנהגויות מסכנות ועוד; בעת חירום ,הנערה יכולה לפנות
ישירות לעובד הסוציאלי המטפל בה

"בית חם לנערות"
5

מסגרות
טיפוליות-
קבוצתיות

6

מסגרת המעניקה מענה טיפולי-חברתי ,שמטרתה להעניק
לנערות חוויה חיובית של קבלה ,חום ושייכות ,העצמה
וכישורי חיים; המענה כולל ארוחת צהריים חמה ,קשר עם
נשות צוות מיטיבות ,פעיות קבוצתית וסדנאות בנושאים
שונים ,כגון דימוי גוף ,מיניות ,הגנה עצמית ,רכיבה על
סוסים ,פעילויות העשרה ופנאי ,כגון :טיול ,סרטים ,חגיגת ימי
הולדת ,סדנאות בישול ויצירה

שנה עד
שנתיים ,פעמיים
בשבוע ,בשעות
19:00–13:30

הערה באמצעות שאלון משוב – לאור ההערכה קובעים
מטרות לכל נערה; ההערכה מועברת למנהלת היחידה
ולמפקח של מדר הרווחה

הערכה אחת
לחצי שנה לגבי
כל נערה

"דירת מעבר לצעירות"
7

מסגרות
טיפוליות-
קבוצתיות

המסגרת מיועדת לצעירות בנות  24–17עצמאיות
ומתפקדות ,שאינן יכולות להתגורר בבית הוריהן; בדירת
המעבר מקבלות הנערות טיפול פרטני וקבוצתי מעובד
סוציאלי ,רוכשות מיומנויות לניהול אורח חיים עצמאי תקין,
ומקבלות עזרה והכוונה ממדריכה המתגוררת עימן;
הפרויקט הוא בשיתוף עם יחידת רונ"ן ועיריית בת-ים;
הערכה מתבצעת אחת לשנה

שנה ,עם
אפשרות
הארכה לעוד
חצי שנה;
שיחה פרטנית
– אחת לשבוע;
פגישה
קבוצתית –
אחת לשבוע

קבוצת תיאטרון
8

מסגרות
קבוצתיות
חברתיות

קבוצה המאפשרת לנערות היכרות עם עולם התיאטרון
והבמה ,לצד עבודה מעמיקה אישית וקבוצתית המאפשרת
העצמה משמעותית לנערות ,ומסייעת בבלימה ובמניעה של
הידרדרות למצבי סיכון; את הקבוצה מלווים יחד במאי
מהסטודיו למשחק של תיאטרון חולון ועובד סוציאלי
מהיחידה

אחת לשבוע,
למשך כשנה

מרכז ייעוץ מיני לנוער "תוסס – דלת פתוחה"
9

מסגרת
קהילתית

שיתוף פעולה של היחידה לטיפול בנערות וצעירות עם
משרד הבריאות והאגודה לתכנון המשפחה – דלת פתוחה;
מטרת המרכז היא לשמש כתובת לנערים ונערות לשם
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ימי שני,
בשעות
18:30–15:30

פירוט והארות

רמת השירות

מס'

נושאי
הטיפול

קבלת ייעוץ ,הדרכה וטיפול בכל הקשור למערכות יחסים,
מיניות ,התפתחות ,בריאות ,שימוש באמצעי מניעה ,יחסי
מין וכדומה; תפקיד המרכז הוא לאפשר שיח פתוח וישיר
המותאם לנוער ,בנושאים של מיניות ובריאות בגיל
הנעורים; מסגרת המרכז מאפשרת קבלת ייעוץ וטיפול על-
ידי רופא נשים ועובדת סוציאלית ,ובסיועו ניתן להפנות
לגורמי טיפול נוספים; פתוח בימי שני בשעות –15:30
,18:30

בתחנה
לבריאות
המשפחה,
רחוב נחלת
שלום  ,4חולון

10

סדנאות
בנושא
מיניות
לבתי-
הספר

הנחיית סדנאות בנושאי מין ומיניות ,על-ידי עובד סוציאלי
מהמרכז

11

ממשקים
עם
גורמים
מקצועיים
בעיר

פורום משותף עם רכזת מניעה של מחלקת נוער וקידום
נוער ,קשר קבוע עם ניידת על"ם

12

הפעלת
ועדות
תכנון
טיפול

בקשות זימון ,ניהול דיון ,מעקב אחרי ביצוע החלטות

טיפול שוטף

13

פורומים
מחוזיים

השתתפות בפורום מחוזי למרכזי יחידות לטיפול בנערות

אחת לחודשיים
לערך

14

הדרכה
מקצועית

הדרכה על-ידי מנהלת היחידה לעובדות ומנהלות פרויקטים

אחת לשבוע או
לפי הצורך

טלפון ,03-5015287 :כתובת :רח' נחלת שלום  ,4חולון
דף האינטרנט באתר עיריית חולון:
http://www.holon.muni.il/Lists/List7/DispForm.asp
x?ID=29

336

על-פי הביקוש
של בתי-הספר,
בתשלום

אגף הרווחה – מרכז למשפחה ,טיפול זוגי ומשפחתי
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
טיפול זוגי ומשפחתי

דרכי התקשרות:
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025700 :
פקס03-5025665 :
דוא"לavivar@holon.muni.il :

שעות פעילות וקבלת קהל:
ימים א' ,ה' בשעות  ,15:30–8:30ימים ב' ,ג' ,ד' בשעות 21:00–8:00

שעות פעילות המודיעין:
ימים א'–ה' בשעות  ,15:30–8:00ימים ג' ו-ד' בשעות 19:00–8:00

עלות:
מחיר (מסובסד) מרבי  120ש"ח למפגש; הנחות יינתנו על-פי גובה השכר ומספר נפשות
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי הטיפול
1

מפגש אבחון

עובד סוציאלי שקיבל הכשרה
ספציפית נפגש עם הפונה לשם
הגדרת הבעיות המרכזיות בהן יעסוק
הטיפול

לאחר המתנה של
כחצי שנה נקבעת
פגישה למשך שעה

2

מפגשי טיפול

טיפול זוגי או משפחתי בבעיות
שהוגדרו במפגש אבחון :תקשורת,
משברי חיים ,יחסי הורים עם ילדים,
חד-הוריים ועוד

אחת לשבוע ,באותו
יום ,אותה שעה,
למשך שנה עד שנה
וחצי

3

תיעוד והערכה

כל טיפול מתועד בתיק ,לרבות סיכום
והערכה בסיום הטיפול :מה עזר ,מה
הפריע ,מה גרם לנשירה

כל טיפול מתועד
בתיק ,סיכום
והערכה בסיום
הטיפול

4

ריענון והעשרה
מקצועית

ישיבות אחת לשבוע לשם ניתוח
מקרים; הדרכות אישיות על-ידי ראש
הצוות אחת לשבועיים

ישיבות ניתוח
מקרים אחת לשבוע;
הדרכות אישיות
אחת לשבועיים
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מס' נושאי הטיפול
5

ייעוץ פנימי באגף
הרווחה

פירוט והארות

רמת השירות

מטפלים משפחתיים נותנים ייעוץ
פנימי לפרט ולמשפחה (אגף
הרווחה)

על-פי הנדרש

אגף הרווחה – מרכז למשפחה ,טיפול באלימות
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
חיים ללא אלימות (מילולית ,רגשית ,פיסית ,כלכלית ,מינית) בין בני זוג

דרכי התקשרות:
שעות פעילות לקבלת קהל :ימים א' ,ה' בשעות  ,15:30–8:30ימים ב' ,ג' ,ד' בשעות
21:00–8:00
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
טלפון03-5025700 :
המזכירות פעילה בשעות  ,15:30–8:00ובימי ג' עד השעה 19:00
פקס03-5025702 :
דוא"לavivar@holon.muni.il :

עלות:
מחיר (מסובסד) מרבי  180ש"ח לחודש; הנחות יינתנו על-פי קריטריונים של משרד הרווחה
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת שירות

1

מפגש אבחון

מפגש אבחון לשם קבלת הערכה
והתאמת הטיפול; במקרים של אלימות
פיסית מסכנת חיים קיימת אפשרות
הפניה למקלט לנשים מוכות

המתנה של עד חודש
וחצי; במצבי חירום –
באופן מיידי ,באותו יום;
שתי פגישות למשך
שעה

2

מפגשי טיפול
פרטני או
קבוצתי

מפגשי טיפול פרטניים וקבוצתיים (גברים טיפול פרטני – אחת
לשבוע באותו יום
ונשים בנפרד)
ובאותה שעה ,למשך עד
שנה וחצי (לעיתים
יותר); טיפול קבוצתי –
עד שנתיים

3

תיעוד והערכה

כל טיפול מתועד בתיק הטיפולי ,לרבות
סיכום והערכה בסיום הטיפול

כל טיפול מתועד

4

עבודה
קהילתית

פעילות לשם מניעה ולהעלאת המודעות
בקהילה במסגרת הרצאות ,ימי עיון
וכדומה; פעילות לשם מניעה ולהעלאת

באופן שוטף
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מס'

נושאי הטיפול

רמת שירות

פירוט והארות
מודעות בפרויקט "קפה נשי"; ועדת
היגוי ,הכוללת משטרה ,בריאות נפש,
שפ"ח ,קופת חולים ,בית-חולים ,בתי-
ספר ,לשם תכנון וביצוע התערבויות
קהילתיות בתחום האלימות

5

ריענון והעשרה
מקצועית

ישיבות צוות לשם למידה וניתוח מקרים,
וכן הדרכות אישיות על-ידי ראש הצוות

ישיבות לניתוח מקרים
ולהדרכות אישיות -
אחת לשבועיים

6

ייעוץ פנימי
בנושאי טיפול
באלימות

ייעוץ פנימי בנושאים של טיפול באלימות
לעובדי אגף הרווחה ,שפ"ח ,מערכת
החינוך ,בריאות הנפש ועוד

על-פי הנדרש

אגף הרווחה – עבודה קהילתית והתנדבות
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
חיזוק תחושת השייכות של תושבים לקהילה באמצעות תכנון ואספקת שירותים ,הנגשת מידע,
הכשרת מתנדבים – על-פי צרכים שונים של האוכלוסיות השונות

הפניה ראשונית:
הפניה של יחידות אגף הרווחה ,מחלקות שונות בעירייה ו/או פנייה ישירה
שעות פעילות רכזת מתנדבים :כל יום בשעות  ,14:00–8:00יום ג' בשעות 19:00–13:00
טלפון רכזת מתנדבים03-5025650 :
דוא"לosnatg@holon.muni.il :
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון

שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח:
טלפון03-6315321 :
שעות פעילות :ימים א' וד' בשעות  ,12:30–9:30יום ג' בשעות 18:00–14:30
כתובת :בית המתנדב ,הנביאים  ,30חולון

רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
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נושא

רמת שירות

פירוט

התנדבות
1

בקשה להתנדב

הבקשה יכולה להיות מוסדית ,של יחידים,
סטודנטים במסגרת תנאי מלגה ,מוסדות חינוך
ועוד

באופן שוטף

2

ריאיון היכרות
ושיבוץ

ריאיון מתנדב פוטנציאלי ,בדיקת התאמה
לדרישות התפקידים הנמצאים במאגר ,בירור
נכונות להתנדב בעת חירום

תוך מספר ימים
לאחר פנייה
ראשונית – שיחה
של כשעתיים,
לרבות שיבוץ

שיבוץ על-פי הנתונים הקיימים במאגר

במהלך הריאיון
או על-פי דרישה

4

ביטוח
למתנדבים

ביטוח באמצעות אגף הרווחה

אחת לשנה

5

הוקרה
למתנדבים

אירוע לכל המתנדבים בשיתוף מועצת ארגוני
המתנדבים – כ 500-איש 45 ,ארגוני מתנדבים
במועצת ארגוני מתנדבים ,במעמד ראש העיר

אחת לשנה

6

ועדה שקובעת על-פי הקריטריונים שנקבעו מי
המתנדבים וקבוצות מתנדבים שיקבלו את מגן
ראש העירייה

טקס הענקת מגן
ראש העיר –
אחת
לשנה/שנתיים

7

הרמת כוסית במעמד ראש העירייה והמנכ"ל –
עבור כ 150-איש

בפסח ובראש
השנה

8

תרומות וקרנות
סיוע

פרסום ותיווך לגבי תרומות של ריהוט ,ציוד
חשמלי ,מזון – באמצעות עמותות

באופן שוטף

9

תרומת כסף

אחת לחודש מתכנסת ועדה של אגף הרווחה
אשר מחלקת תרומות של כסף ,על-פי
קריטריונים שנקבעו

על-פי החלטות
הוועדה
שמתכנסת אחת
לחודש

3

משפחות חד-הוריות
10

לתת כתף

 30מתנדבות אשר מוינו ,הוכשרו ,שובצו
ומקבלות הדרכה שוטפת בשיתוף רשת קהילה
ופנאי ,מרכז פסגות וחברת "סנו"; הפרויקט
נמשך  3שנים

מפגש אחת
לשבוע ,למשך
שעתיים; הדרכה
של עובד סוציאלי
– אחת לחודש

11

מרכז
למשפחות חד-
הוריות

קבוצות העשרה ותמיכה להורים ולילדים
בשיתוף ויצ"ו;  250משפחות (בראש 90%
מהמשפחות עומדת אישה) נפגשות בחגים

אחת לשבוע בימי
ג' ,ובחגים

12

כנס זכויות

מיועד לשיווק

אחת לשנה
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נושא

רמת שירות

פירוט

מועצת הנשים
13

קפה נשי

מפגשי העשרה והנאה לתושבות העיר
שנחשפו לאלימות במשפחה ,בשיתוף יועצת
ראש העירייה למעמד האישה ומועצת נשים
עירונית; כ 15-נשים בכל מפגש ב"נקודת
מפנה"

אחת לשבועיים
בימי חמישי,
בשעות –9:00
12:00

14

טיול

כ 30-איש בטיול

אחת לשנה

15

הכשרת
מתנדבות

 5מתנדבות מלוות תוכנית

אחת לחודש וחצי

קהילה אתיופית
16

חגים של
קהילה

חגים של קהילה במעמד ראש העירייה – 450
משפחות בעיר; כל שנה עולות כ 20-משפחות

17

סיוע בקליטה

תקשורת זוגית לגברים בקהילה

18

מועדוניות לילדים

19

בנות שירות לאומי עוזרות בליווי משפחות
אחרי צהריים

פעמיים בשנה

מפגש הדרכה
עם עובד סוציאלי
– אחת לשבוע

שי"ל שירות ייעוץ לאזרח
 40מתנדבים ,חלקם אנשי מקצוע כגון עורכי
דין רואי חשבון ועוד ,המייעצים בתחום דיני
העבודה ,יחסי עבודה ,ביטוח ,ביטוח לאומי,
חינוך ,זכויות צרכנים ועוד; כ 200-פניות
ברבעון; הכשרה של משרד הרווחה והדרכה
שוטפת

הדרכה שוטפת
אחת לשבועיים,
משך שעתיים

20

שירות ייעוץ
לאזרח
באמצעות
מתנדבים

21

שיבוץ למשמרות

באופן שוטף

22

תיעוד פניות בכל משמרת :מה היה ,האם
נדרש המשך טיפול

באופן שוטף
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אגף הרווחה – היחידה לטיפול בהתמכרויות
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
מתן שירות וטיפול ביו-פסיכו-סוציאלי למכורים להימורים ,לאלכוהול ולסמים ,וכן שיקום אסירים
ובני משפחותיהם על מנת להחזירם למעגל החיים והעבודה

הפניה ראשונית:
יש להתקשר לטלפון( 03-5025680 :אורנה ,מרכזת היחידה) ולהשאיר מספר טלפון ,וצוות
היחידה יחזור לפונה
למבוגרים צרכני הסמים ,קבלת קהל בימי א' בשעות  – 11:30–10:00ניתן להגיע למקום בלא
צורך בהפניה
טלפון( 03-5025680 :אורנה מרכזת היחידה)
דוא"לornag@holon.muni.il :
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

1

אבחון מקדים

פונים מגיעים לשיחה עם עובד סוציאלי ,ראש
צוות ומדריכה – על-פי מיגדר ו/או תחום
ההתמכרות

בימים א' ,ב' ו-ה'
– או בתיאום
מראש ,לפגישה
של עד שעה

פניות האינטייק מנותבות לטיפול לעובד
סוציאלי ,לפי העומס וההתאמה לתחום

עד שבועיים מיום
האבחון הראשוני

3

נוהל קבלה
ליחידה

יישום נהלי תת-היחידה אליה מופנה הפונה
(אלכוהול ,הימורים וסמים)

שבוע מפגישת
האבחון והמיון

4

התאמת מסגרת
או קבוצה

התאמת מסגרת חיצונית (מרכז לבריאות
נפש ,מסגרות אשפוז ל"תחלואה כפולה",
סמים ועוד) ,או קבוצת מתחילים ביחידה

עד חודשיים
לשיבוץ למסגרת
חיצונית ,לקבוצה
ביחידה ,אחרי
שתי בדיקות שתן
נקיות

5

טיפול פרטני

שיחות טיפוליות ,כאשר במקביל נערכות
בדיקות שתן פעמיים בשבוע

אחת לשבוע50 ,
דקות ,למשך
שנתיים

6

ועדות אבחון

ישיבת ועדה של עובדי היחידה ביחד עם
המטופל לשם קביעת תוכני הטיפול והמטרות

 10שבועות
לאחר האינטייק
הראשוני

7

ראיונות
מוקדמים

לפני כל קבוצה טיפולית נערכים ראיונות
מקדימים על-ידי שני מנחים לצורך תיאום

לפני כל התחלת
קבוצה

2
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8

מסגרות
קבוצתיות

פירוט והארות

רמת השירות

ציפיות; אין אפשרות להשתתף ביותר
מקבוצה אחת בזמן נתון
קבוצות מתחילים – מטרות היחידה :היכרות,
מיון ,אוריינטציה והקניית גבולות; מטרות
הקבוצה :גיבוש ,תמיכה חברתית

קבוצת "רכבת"
(הרכב
המשתתפים
משתנה בכל
מפגש) ,אחת
לשבוע ,משך
שעה ורבע10 ,
פגישות

קבוצות מניעת נפילה – הימנעות ממצבי
סיכון ,התמודדות עם מטלות החיים ומצבי
משבר

אחת לשבוע,
משך שעה וחצי,
 16–14שבועות

קבוצת פסיכודרמה – טיפול באמצעות אמנות
הבמה לשם פיתוח מודעות והעצמה

אחת לשבוע,
משך שעה וחצי,
 16–14שבועות

11

קבוצת  12הצעדים – עבודה על-פי תוכנית
מובנית של קבוצות לעזרה עצמית

אחת לשבוע,
משך שעה וחצי,
למשך שנה וחצי

12

קבוצת תמיכה להורים מתחילים – קבוצת
תמיכה להורים שלהם ילדים מכורים,
הנמצאים בעין המשבר

אחת לשבוע,
משך שעה וחצי,
למשך שנה

13

קבוצות נשים מכורים – קבוצת תמיכה
ועבודה

אחת לשבוע,
משך שעה וחצי,
למשך שנה

הדרכה בידי ראש צוות

אחת לשבועיים,
או לפי הצורך

9

10

14

טיפול קבוצתי

הדרכה מקצועית
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אגף הרווחה – ילד ונוער
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
מניעה וצמצום של מצבי סיכון וסכנה לילדים ולנוער באמצעות פיתוח והפעלה של שירותים
ומענים בתחום זה

הפניה ראשונית:
באמצעות עובד סוציאלי המטפל המשפחה ו/או יחידת האינטייק ,שהיא יחידת מיון ואבחון

שעות קבלת קהל של האינטייק:
כל יום בשעות  ;14:00–9:00יש לקבוע תור מראש במודיעין האגף.
טלפון מודיעין האגף03-5025603 :
שעות עבודה :בימים א' ,ב' ,ה' בשעות  ,15:30–8:00בימים ג' ,ד' – עד השעה 19:00
פקס03-5025665 :
כתובת :פנחס לבון  ,26חולון
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
מס'

נושאי הטיפול

רמת השירות

פירוט והארות

הגיל הרך :לידה עד גיל 6
1

משפחתונים

הפניית ילדים אשר עונים על
הקריטריונים של חוק פעוטות בסיכון,
למעונות ולמשפחתונים

באופן שוטף במהלך השנה,
כאשר עולה הצורך על-ידי
צוות האגף

2

מעון רב-
תכליתי

הפעלת משפחתונים ,לרבות פיקוח
והדרכת מנהלות המשפחתונים

השמה בחודשים מאי-יוני;
במהלך השנה – לפי הצורך
ואם יש מקום פנוי

3

צהרונים

הפעלת מעון רב-תכליתי לילדים בסיכון
(מהשעה  7:00בבוקר עד :)19:00
השמה ,בניית תוכניות טיפול ,פיקוח
מקצועי והדרכה

באופן שוטף

הפעלת שני צהרונים לילדים בסיכון:
"בית חם" מופעל על-ידי עמותת "יד ביד
– השמה ופיקוח מקצועי"; מועדונית
"חיסדאי" מופעלת על-ידי עמותת
עלי"ון; השמה ,הפעלה ,תיקצוב ,פיקוח
מקצועי והדרכה

באופן שוטף

תוכנית "ראשית" מיועדת להורים
לילדים בסיכון מלידה עד גיל  :8עבודה
טיפולית עם ההורים בבית המשפחה,

בבית המשפחה – אחת
לשבוע מפגש עם עובד
סוציאלי; הדרכה לפעילות

4

5

עבודה עם
הורים
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6

פירוט והארות

רמת השירות

הדרכה לשם יצירת פעילויות חווייתיות
חיוביות הורים-ילדים

חיובית – אחת לשבוע על-
ידי סטודנטית

תכנית הדרכה לאמהות ממוצא אתיופי:
עובדת מהעדה אשר עובדת עם
האמהות באופן פרטני וקבוצתי; עובדת
סוציאלית מצוות ילד ונוער מלווה
ומפקחת על התוכנית ,ומדריכה את
המנחה

ביקור בבית המשפחה –
אחת לשבוע; הדרכה
לעבודת בת העדה – אחת
לשבועיים; הדרכה
קבוצתית – אחת לחודש

גיל  6עד 12
7

מרכז אורים

מרכז טיפולי להורים ולילדים (בני –5
 )12שמטרתו שיפור הקשר והתקשורת
הורה-ילד; הטיפול ניתן על-ידי צוות רב-
מקצועי הכולל עובד סוציאלי ,מטפל
באמצעות אמנות ,מטפל באמצעות
בעלי-חיים ואם בית; עבור כל משפחה
נבנית תוכנית טיפול ייחודית המותאמת
לצרכיה; הטיפול הוא פרטני ו/או
קבוצתי; במרכז מטופלות בעת ובעונה
אחת כ 30-משפחות ( 100נפשות);
הטיפול מוגבל לשנה; הפניה לטיפול
מתבצעת על-ידי ועדות תכנון טיפול,
והוא מיועד למטופלי אגף הרווחה
(המרכז נמצא במתחם בית-ספר ויצמן
לשעבר)

פעם בשבוע או בהתאם
לצורך; משך הטיפול – עד
שנה

8

מועדוניות

מסגרות לילדים בני ( 10–6כיתה א'
עד ד') ,מתום הלימודים עד השעה
 ;19:00המועדוניות מופעלות בשיתוף
מינהל החינוך; הילדים מקבלים
ארוחת צהריים וארוחת ערב ,וכן סיוע
בהכנת שיעורי בית ,משתתפים
בפעילויות העשרה ובחוגים ,ורוכשים
מיומנויות חברתיות; כן מתקיימות
פעילויות משותפות לילדים ולהורים;
העובדת הסוציאלית במועדונית עובדת
עם ההורים

שיבוץ בחודשים יוני-יולי
ובמהלך השנה – אם יש
מקום פנוי; הפעילות היא
יומיומית

9

הערכת
מועדוניות

באמצעות משרד הרווחה ,לכל ילד;
בנוסף ,בקרה מילולית על כל ילד של
צוות המסגרת ,קצינת ביקור סדיר,
מורה מבית-הספר ,עובד סוציאלי
המשפחה ,מפקחת משרד החינוך
והורים

משרד הרווחה – פעמיים
בשנה; בקרה מילולית –
אחת לשנה

10

מועדונית
לילדים עם

מתום הלימודים עד השעה 12 ;17:00
ילדים עם בעיות קשב וריכוז וקשיים
בוויסות התנהגות; הצוות כולל שני

בקרה אחת לשנה וגם
בהתאם לצורך
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רמת השירות

נושאי הטיפול

פירוט והארות

בעיות
התנהגות

מדריכים ,אם בית ועובד סוציאלי בחצי
משרה

גיל  11עד 14
11

קיבוץ עירוני

בשיתוף העמותות "בית דרור"
ו"נחשונים"

 3פעמים בשבוע אחרי
הלימודים ,עד השעה
18:00

12

מועדוניות
המשך

המסגרות מופעלות בשיתוף עמותות
"דרור בתי חינוך"" ,נחשונים" ואגף
החינוך; הילדים מקבלים ארוחה
ותיגבור לימודי ,ומשתתפים בפעילות
חברתית ,במטרה לשלבם כחניכים
בתנועות נוער; הפניית הילדים ,ליווי
והדרכה לצוותים – על-ידי עובד
סוציאלי

 3פעמים בשבוע אחרי
הלימודים ,עד השעה
18:00

13

פנימיית-יום
מקווה
ישראל
(כיתות ז' עד
י"ב)

פנימיית-יום עבור  27בני נוער בסיכון,
בעלי יכולות לימודיות תקינות וללא
בעיות התנהגות; הילדים מוסעים
בבוקר למקווה ישראל ושוהים שם עד
השעה  ;18:30הם מקבלים ארוחת
בוקר ,לומדים בבית-הספר ,מקבלים
תיגבור לימודי ומשתתפים בפעילויות
העשרה; עובד סוציאלי מהצוות אחראי
על הפניה ,פיקוח והדרכת הצוות

קשר טלפוני יומיומי עם
אנשי צוות מקווה ישראל,
וישיבות מקצועיות איתם
פעם בשבועיים; מפגשי
עבודה עם צוות פרט
ומשפחה – בהתאם לצורך

14

מרכז נעורים
(מגיל  12עד
)18

מרכז טיפולי להורים ומתבגרים (בני
 )18–12שמטרתו שיפור הקשר
והתקשורת הורים-מתבגרים; הטיפול
ניתן על-ידי צוות רב-מקצועי הכולל
עובד סוציאלי ,מטפל באמצעות
אמנות ,ומטפל באמצעות בעלי-חיים;
עבור כל משפחה נבנית תוכנית טיפול
ייחודית המותאמת לצרכיה; הטיפול
הוא פרטני ו/או קבוצתי; במרכז
מטופלים בעת ובעונה אחת  80איש;
הטיפול מוגבל לשנה; הפניה לטיפול
מתבצעת על-ידי ועדות תכנון טיפול,
והוא מיועד למטופלי אגף הרווחה
(המרכז נמצא במתחם בית-ספר ויצמן
לשעבר)

פעם בשבוע או בהתאם
לצורך; משך הטיפול – עד
שנה

15

טיפול
בילדים
נפגעי
תקיפה
מינית

מיזם של המוסד לביטוח הלאומי,
משרד הרווחה ,קרן רש"י ועמותת
אל"י; הפניית הילדים לטיפול נעשית
באמצעות ועדות ביצוע; קבלת טיפול
מחייבת פתיחת תיק באגף הרווחה

בדרך כלל עד שנה; ועדת
מעקב אחת לחודש
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נושאי הטיפול

פירוט והארות

רמת השירות

16

השמת ילדים
בפנימיות

ההשמה מתבצעת לאחר קבלת
החלטה במסגרת ועדות לתכנון טיפול
והערכה

במהלך השנה

ניהול התחום
שפ"ח – הפניית ילדים ומעקב אחרי
תוכנית "שותפים"

אחת לחודשיים ובהתאם
לצורך

17

בריאות הנפש – מרפאה לילדים

אחת לחודשיים ובהתאם
לצורך

19

חינוך הגיל הרך – השתתפות בוועדה

אחת לחודשיים

20

ועדות השמה

מדצמבר עד מאי

21

עבודה עם
מתנדבים

תחזוקה ,הזמנה ,קשר בכל המסגרות

יומיומי

22

ועדת היגוי
עירונית של
הגיל הרך

השתתפות נציגת צוות ילד ונוער
בוועדה עירונית לגיל הרך ביחד עם
מינהל החינוך

אחת לחודש

23

ועדות תכנון
טיפול

ועדות לתכנון טיפול דנות בתוכניות
טיפול לילדים בסיכון בקהילה או
מחוצה לה (שוהים בפנימייה);
הוועדות כוללות את כל גורמי הטיפול
בילד :רווחה ,שפ"ח ,בית-הספר ועוד;
כל החלטה על טיפול בקהילה או מחוץ
לקהילה מתקבלת על-ידי הוועדה;
המשפחה מוזמנת לישיבת הוועדה,
ולעיתים מוזמן גם הילד; בדיון דנים
עם המשפחה על הקשיים והדאגות,
ובונים יחד את התוכניות הטיפוליות;
אחת לשנה ובהתאם לצורך ,בוועדות
מעקב מעריכים את דרכי הטיפול,
ומחליטים כיצד להמשיך בטיפול

לגבי כל ילד בסיכון
מתקיימת ישיבת ועדת
תכנון טיפול – אחת
לשנה ,ובפרקי זמן קצרים
יותר בהתאם לצורך

24

הפעלת
ועדות תכנון
טיפול

בקשות זימון ,ניהול דיון ,מעקב אחרי
ביצוע החלטות

טיפול יומיומי

25

ועדות
ארציות

נציגות בוועדות ארציות של מנהל
התחום ו/או מרכזי נושאים

אחת לחודשיים

26

הדרכה
מקצועית

ישיבות צוות אחת לחודש לשעתיים
לשם ניתוח מקרים; הודעות ודיונים על
נושאים עקרוניים ,והדרכות אישיות
בידי ראש הצוות

ישיבות ניתוח מקרים –
אחת לחודש; הדרכות
אישיות – אחת לשבועיים,
שעה וחצי לכל עובדת

27

תיקצוב

מנהלת התחום אחראית על בניית
תקציב ועל מעקב תקציבי

אחת לשנה ומעקב יומיומי

18

ממשקים עם
שירותים
בקהילה
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אגף הרווחה – אינטייק
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
מיון ואבחון בנושאי פרט ומשפחה למשפחות עם ילדים מתחת לגיל  ,18ולבודדים ללא ילדים
(לא כולל טיפול במשפחה ,יחידה לנערה ,התמכרויות וקשישים – עבורם מתקיים הליך אינטייק
נפרד)

דרכי התקשרות:
קבלת קהל :כל יום בשעות  ;14:00–9:00יש לקבוע תור מראש במודיעין האגף באמצעות
הטלפון.
טלפון03-5025603 :
פקס03-5025665 :
דוא"לrevaha@holon.muni.il :

שעות פעילות המודיעין
בימים א'–ה' בשעות  ,15:30–8:00ובימים ג' ו-ד' – עד השעה 19:00
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
פירוט

רמת שירות

מס' נושא
1

איסוף מידע

תיעוד של כל הפניות כולל סיכום

המתנה לפגישה
– שבוע ימים

2

אבחון והגדרת
בעיה

ליווי מול גורמים מטפלים בקהילה ומיצוי זכויות
הפונה; התערבות במשברים שונים ברצף
החיים ,כגון :לידה ,הגירה ,גירושין ,חולי ,נכות,
מוות ועוד; התערבות במשפחות עם ילדים
בסיכון ,הדרכה הורית ,מסגרות עבור הילדים
בקהילה או מחוצה לה ,טיפול וליווי פרטני
וכוללני

מפגש אחד או
שני מפגשים

3

קביעת דרכי
טיפול

 80%מהפניות מקבלות מענה בעקבות פגישה
עד  3פגישות באינטייק ,ללא צורך בהמשך
התערבות;  20%מהפניות ,לאחר מיון ,אבחון,
איסוף מידע וקביעת דרכי טיפול בשיתוף עם
המטופל ,לרבות חוזה ראשוני בחתימת
המטופל ,מועברות להמשך טיפול עובד סוציאלי
בצוות הרלבנטי; מענים קונקרטיים ניתנים
כחלק מההליך הטיפולי עם המשפחה ,על-פי
נהלי משרד הרווחה ,שיקול דעת וחישובי זכאות

מפגש אחד

4

פגישות עם
גורמים בקהילה

מפגשים מקצועיים ושיתופי פעולה עם הגורמים
הרלבנטיים בקהילה

על-פי הצורך
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אגף הרווחה – סדרי דין
אמנת שירות חיצונית ופנימית

ייעוד:
יישום עקרונות מדינת הרווחה לשם השגת טובתם של קטינים וחסויים; סיוע למשפחות (הורים
וילדים) ולערכאות משפטיות לממש את התוכנית ההורית הטובה ביותר עבור ילדים במצבים
של פירוד וגירושין; אחריות למינוי אפוטרופוס מתאים לקטינים ולחסויים הזקוקים לכך

הפניה ראשונית:
המשפחות מופנות מתוקף החלטות של ערכאות משפטיות בלבד :בתי-משפט לענייני משפחה,
בית-דין רבני ועוד; לעיתים מפנים גורמים מדווחים; ייתכן ייזום הליך למינוי אפוטרופוס
רמות השירות באמנה זו אינן נמדדות
פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי הטיפול
1

ניתוב הפנייה

ראש צוות/מדריכה מעבירה את הפנייה לאחת
מהעובדות הסוציאליות לעניין סדרי דין ,על-פי
שיקולים מקצועיים – סוג הפנייה ועומסים;
בית-המשפט קובע תאריך יעד להגשת
התסקיר; אם אין אפשרות לעמוד בלוח הזמנים
בגלל עומס ,מבקשים הארכה מבית-המשפט

 4–3חודשים

2

איסוף מידע והיכרות
עם המשפחה

עובד סוציאלי לעניין סדרי דין פוגש את
המשפחה בהרכבים שונים במשרד ובביקורי
בית ,וכן פונה לקבלת מידע מגורמים
רלבנטיים ,כגון :גורמי חינוך ,טיפול ,גורמים
רפואיים ועוד

חודש עד חודשיים

3

הגשת תסקיר לבית-
המשפט

מתוקף מינוי של משרד הרווחה ומתוקף החוק
ובהמשך להחלטות בית-המשפט ,על עובד
סוציאלי לעניין סדרי דין להגיש תסקיר
(התרשמות מקצועית) לגבי הסוגיה המשפטית
שעל הפרק ,כדי לסייע לשופט בקבלת
החלטות; סוגי תסקירים :תוכנית הורית לילדים
שהוריהם מסוכסכים בענייניהם ,קביעת
אבהות ,אפוטרופסות נוספת או יחידה
לקטינים ,אפוטרופסות לחסויים שאינם
קשישים (מפגרים ,חולי נפש ,חולים מוגבלים,
אוטיסטים) ,צו הגנה עקב אלימות במשפחה

לוח הזמנים נקבע
על-ידי בית-
המשפט

4

ועדת תסקירים

ועדה הכוללת את אנשי המקצוע באגף ואנשי
הפיקוח על המשפחה מתכנסת במטרה לגבש
המלצות לבית-המשפט לגבי הנושאים
שבמחלוקת בין ההורים הנידונים בבית-
המשפט

לפי הצורך

5

פעילות מתוקף
סמכויות שמעניק
בית-המשפט

בית-המשפט מעניק לעובד סוציאלי סמכויות
לקביעת זמני שהות של ילדים עם שני ההורים,

הסמכויות
מוגבלות בזמן,

349

פירוט והארות

רמת השירות

מס' נושאי הטיפול

במצבי מחלוקת :זמני שגרה ,שהות בחגים,
אירועים מיוחדים ,חופשות ושמחות

בדרך כלל שנה
עד שנתיים

6

הופעה בבית-
המשפט

במקרים בהם בית-המשפט או הצדדים
מזמינים את העובד הסוציאלי לחקירה לגבי
התסקיר

כאשר בית-
המשפט או צדדים
מזמנים

7

ייזום הליך למינוי
אפוטרופוס

ייזום פנייה לבית-המשפט לצורך מינוי
אפוטרופוס באמצעות הייעוץ המשפטי של
משרד הרווחה ,במצבים שאין בן משפחה או
גורם אחר שיוזם את ההליך

בעת הצורך

8

מרכז קשר הורים-
ילדים

שירות שנועד לסייע לקיים קשר בין הורים
לילדים במצבי פירוד :בנייה של קשר – היכרות
ובניית קשר בסיוע איש מקצוע (במקרה של
נתק ממושך); שימור קשר – במקרים בהם
הקשר אינו יציב; ליווי קשר באופן מוגן – כאשר
מדובר בהורה אלים ,מכור ,חולה נפש וכדומה;
ההתערבות המקצועית היא באמצעות תצפית
ו/או הדרכה לפי הצורך

המרכז פועל
פעמיים בשבוע
בשעות –15:00
 ;20:00כ 20-עד
 25משפחות
המגיעות בדרך
כלל לשעה בשבוע

9

ייעוץ לעובדי רווחה,
חינוך ובריאות

ייעוץ וסיוע לגורמים מקצועיים בנושאים
הקשורים לתחומי הטיפול של היחידה

על-פי הצורך

10

הדרכה מקצועית

הדרכה אישית לעובדי היחידה בידי ראש
הצוות

אחת לשבועיים
למשך שעתיים,
או לפי הצורך
(דלת פתוחה)

11

ראשת הצוות קוראת את כל התסקירים לפני
העברתם לבית-המשפט ,מתקנת אותם
ומוסיפה על הנאמר בהם

על-פי הצורך

12

ישיבות צוות :ניתוח מקרים ,דיווח על מאמר,
נושאים כלליים

קריאת התסקיר
ביום שהוא הוגש

13

השתתפות בפורום מקצועי מחוזי וארצי –
מרכז סדרי דין ומרכזי קשר

ישיבות צוות –
אחת ל3-
שבועות; פורום
מחוזי/ארצי – 5
פעמים בשנה
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פרסים על שירות מצטיין
פרסים על שירות מצוין
עיריית חולון זכתה ב 6-פרסים על שירות מצוין:
•
•
•

 3פרסים של המרכז הישראלי לניהול (בשנים )2007 ,2004 ,2003
ו 3-פרסים של משרד הפנים (בשנים )2015 ,2013 ,1997
בנוסף ,בשנת  ,2012אמנת השירות של עיריית חולון צוינה על-ידי מבקר המדינה

בנושא "סלי שירותים של רשויות מקומיות":

"אמנת השירות של עיריית חולון  ...ראויה להיות מודל לחיקוי
לרשויות אחרות".
על-פי החלטת ממשלה משנת  ,2014כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך חייבות להכין אמנת
שירות:
•

ביום עיון שנערך בשנת  2015הוזמנה עיריית חולון ,באמצעות האגף לפיתוח ולהדרכה,
להדריך את נציגי משרדי הממשלה השונים בבנייה ובהטמעה של אמנת שירות.
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אינדקס שאלות נפוצות
התשובה
בעמוד
מינהל כללי
מתי הוקמה העיר?

25

מה זה המרכז צעירים?

27

מה יש כאן ,במחלקת הצעירים ,ומה ניתן לקבל?

27

אילו פעולות מיוחדות יש בחולון עבור נשים?

32

עדיין יש חוסר בפעילות העשרה חינוכית ,הנגשת המתנ"ס לכל הציבור
הדתי בחולון.

34

בעיית הבריכות העירוניות שעדיין לא נמצא לה פתרון הולם.

34

מינהל החינוך
מתי משפצים את הגן של הילד שלי?

37

מדוע לא ניתן לבחור את בית-הספר בו אמור ילדי ללמוד?

39

איך מבצעים העברה בין בית-ספר לבית-ספר?

43

מה ניתן להציע לילד אשר נשר ממערכת הלימודים הפורמלית ,ומה הם
המענים של היחידה לקידום נוער בעניין זה?

46

איך ניתן להשלים פערים לימודיים אצל הילד שלי?

48

מדוע אין מענה לתלמידים ,הן מהמגזר החילוני והן מהמגזר הדתי,
המבקשים ללמוד בחינוך הטכנולוגי מקצועות כגון מכונאות רכב,
חשמלאות וכדומה?

48

כיצד מגישים בקשה לוועדת השמה ,והאם ניתן לקבל מסגרת לתלמיד
כבר השנה?

49

מה הם הפעילויות או מקומות הבילוי לנוער בעיר חולון?

53

בקשות לאירועים קהילתיים נוספים ,כמו ימי כיף.

55

בקשות להזמנת אמנים ים-תיכוניים.

55

בקשת סיוע בפתרון קונפליקטים ,קשיים של התמודדות עם ילדים
מאתגרים בגנים ,עידוד יוזמות פדגוגיות יחד עם הפיקוח ,בעיות של
ליקויים בגנים.

57

באילו מקרים הרשות נותנת אישור לאגרת חוץ (לימודים מחוץ לחולון)?

59

בנושא תשלום :האם יש אפשרות לקבלת מלגה מהעיר?

66

מתי נפתחת קבוצת הורים לילדים בגיל מסוים?

67

אגף הרווחה
איך מתארגנים בחיים לאחר שהייה בכלא?

70

אני רוצה להתנדב /לתרום – איך אפשר?

72

אני חד-הורי /עולה חדש ומבקש לדעת מה זכותי/למי עלי לפנות?

72
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התשובה
בעמוד
טיפול בנערות ,בצעירות ובצעירים ,כמה זה עולה?

73

הורים חסרי אונים מתייעצים איך אפשר לעזור לנער שמשתמש בסמים.

75

האם היחידה יכולה להתערב במצב של אי-הסכמה בין הורים פרודים או
גרושים לגבי זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים?

77

מינהל תשתיות
מתי יסללו כביש/מדרכה ליד ביתי ,בשכונה בה אני מתגורר?

88

התאורה ליד ביתי ,בשכונה בה אני מתגורר ,איננה מספקת.

89

בקשות הנוגעות לאחזקת הגנים ,כגון :ניקיון ,בקשות לתוספת אלמנטים
(הצללות ,ריהוט גן ומתקנים) וכדומה ,וכן בקשות לפיתוח גינות חדשות
ולשיקום גינות ותיקות.

92

מתי יש מבצע לעיקור חתולים?

94

האם יש לחסן כלב נגד כלבת כל שנה?

94

האם בטוח ונקי לקנות בשר באטליז מסוים?

94

האם סוג עסק מסוים טעון רישיון עסק?

97

כיצד מפנים אסבסט?

98

מתי מסיימים את מחלף חולון מזרח והיציאה ממנו צפונה?

99

מתי יושלם מחלף חולון מזרח?

101

מינהל הנדסה
האם הבקשה שלי להיתר טופלה?

105

שאלות לגבי מצוקת החנייה בעיר.

109–108

בקשות הנוגעות לתוספת/החלפה/תיקון שלטי רחובות ברחבי העיר.

111

האם בונים בהיתר?

112

מתי יגיע המפקח למקום?

112

כמה צריך לשלם?

114

כמה עולה להזמין שומה?

114

האם צריך לשלם היטל השבחה בהעברה ללא תמורה?

114

מינהל גזברות
119

בירור מצב חשבון
מינהל תפעול ומינהלה
מדוע אין שמירה בכל גני הילדים בחולון?

125

לאן מגיעה הפסולת המופרדת?

126

למה לא הציבו מכל מיחזור ליד הבית שלנו?

128

למה הצבתם מכל מיחזור ליד הבית שלנו?

128
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התשובה
בעמוד
מהי בעצם קיימות?

130

האם ניתן לשלם בבית המשפט?

136

האם ניתן להיכנס לשופט?

136

האם ניתן לפרוס את הקנס לתשלומים?

136

תאגיד המים והביוב – חברת מי שקמה בע"מ
למה אני צריך לשלם על נזילה בבניין?

הופק ע"י האגף לפיתוח ולהדרכה 03-5027309
עריכה לשונית :יעל אונגר
איור :יובל רוביצ'ק
עיצוב ודפוס :דף אור
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