חזון העיר

דבר ראש העיר ומנכ"לית העירייה

הקדמה

אנו גאים ונרגשים להגיש לכם את החזון העירוני המחודש של העיר חולון .חזון העיר מהווה
“הצהרת כוונות” ,יעד ארוך טווח ,המקום בו אנו מבקשים להיות ואליו אנו מצעידים את העיר.
חזון העיר חולון גובש ופורסם לפני כשני עשורים .אולם ,שינויים ,אשר חלו בעיר ,בארץ ובעולם,
חייבו עדכון וריענון של החזון .בתהליך חשוב זה רצינו לשתף את הציבור ,להבין את צרכיהם של
התושבים ולהביא לידי ביטוי את ציפיותיהם .לשם כך הקמנו אתר אינטרנט ייעודי והזמנו את
כל מי שמעוניין – להעלות רעיונות בשורה של תחומים מהוויית החיים המוניציפאלית .במהלך
התקופה בה פעל האתר ,לקחו חלק פעיל בתהליך למעלה מ 1,000 -תושבים .מרגש היה לראות
כיצד ילדים ,בני נוער ,מבוגרים ,קשישים ,אנשי חינוך ,גמלאים ,מתנדבים – ולמעשה כל מי
שמעוניין – יכול בלחיצת כפתור – להביע את עצמו להשפיע על עתידה של העיר.
לאחר איסוף החומר וניסוחו בקפידה הגענו לתוצר הסופי ,הלוא הוא החזון העירוני ,המעצב את
פני העיר לשנים הבאות“ :חולון עיר הילדים ,עיר גדולה לצד משפחתיות וקהילה” .תחת הכותרת
הכללית הוגדרו ופורטו התחומים והנושאים השונים.

חזון העיר חולון גובש ונכתב לפני כמעט שני עשורים .החזון העירוני הינו מסמך מכונן ומתווה דרך,
“כוכב הצפון” שממנו נגזרים :תוכניות-אב ,דגשים עירוניים שנתיים ותוכניות העבודה של יחידות
העירייה וחברות הבת .שינויים ,אשר חלו בעיר ובסביבתה ,וכן מגמות עולמיות עוררו את הצורך
ברענון החזון .בצעד חדשני בחרה עיריית חולון לרענן את החזון במתודולוגיה של חכמת ההמון תוך
שיתוף מאות בעלי עניין (עובדים ותושבים) והזמנתם להעלות רעיונות מהם ייגזר החזון .יוזמה זו
מיקמה את חולון בין הערים המתקדמות בעולם בהקשר של שיתוף ציבור.

אנו שמחים כי הצלחנו לחוש את הדופק הציבורי ולהטמיע בחזון את התקוות ,הציפיות
והצרכים ,כפי שעלו מהציבור .בין המגמות והציפיות ניתן לציין את הצורך המתן מענים ייחודיים
לאוכלוסיית הצעירים בעיר ,הרצון להטמעת המורשת העירונית ולטיפוח זיקה ושייכות לעיר ,וכן
הרצון הברור בגיבוש קהילה חברתית ומשפחתית באופייה ,לצד המשך מיתוגה של העיר כמוקד
משיכה ועניין למבקרים ולשוחרי תרבות.
החזון המחודש ילווה אותנו בשנים הבאות ואנו נמצא את הדרכים ליישמו ,תוך כדי שמירת
הקשר עם הציבור החולוני ומתן מענה לצרכים ולציפיות התושבים.
תודה לכל השותפים ,לאגף לתכנון אסטרטגי ,ליועצים המקצועיים ,לעובדי העירייה ולמנהליה
וכמובן לכל התושבים שהיו מעורבים ותרמו מרעיונותיהם.

בברכה,
					
מוטי ששון

חנה הרצמן

ראש העיר					

מנכ”לית העירייה

התהליך ,שנפרס על פני כארבעה חודשים ,בנוי מששה שלבים:
הכנה שכללה בנייה של עולם התוכן ואפיקי פרסום המיזם ,השקת האתר להעלאת ואיסוף רעיונות,
קיבוץ הרעיונות על ידי מנהלי התוכן ,ניסוח מיני היגדים ,הערכת ההיגדים על פי קריטריונים באתר
וניסוח החזון .התהליך כולו היה לווה בשיתוף פעולה מלא מצד צוות ייעודי שהוקם בעירייה וקבוצה
של עובדים שתפקדו כמנהלי תוכן – שהיו מחויבים להצלחת התהליך ברמה המקצועית והאישית.
בסוף התהליך נבנה חזון עדכני הן מבחינת מבנה והן מבחינת תוכן ,שנבנה “מלמטה” ,מבליט את
ייחודיות העיר ומתחשב בהלכי הרוח ,הצרכים והשאיפות של מאות בעלי עניין.
בנוסף לחזון ,קבלה העירייה כ 1700 -רעיונות שמחולקים על פי נושאים וקטגוריות  -רעיונות
אלה הינם “חומר גלם” עשיר ומגוון העומד לשימוש העירייה והחברות העירונית בכתיבת תכניות
עבודה ,תכניות אב וכו’ .בתהליך נראתה רמת המעורבות הגבוהה של הדרגים הניהוליים בעירייה
ובחברות העירוניות ועבודת צוות תוך רתימת העובדים לתהליך -כל אלו חיזקו את תחושת השייכות
והמעורבות של עובדים בכל הדרגים .ברמת התושבים נתפסה העירייה כמקדמת ערכים של שקיפות
ושיתוף .האתר היה פתוח להעלאת רעיונות במשך  5שבועות 749 .משתתפים לקחו חלק בתהליך,
מתוכם  494תושבים 251 ,עובדים וגמלאי עירייה .ההשתתפות הפעילה נעשתה בשלוש רמות:
העלאת רעיונות :סה”כ הרעיונות שהועלו ,1664 :כתיבת תגובות :סה”כ מספר התגובות,2026 :
הצבעות (“לייקים”) :סה”כ מספר ההצבעות.7866 :

שלבי העבודה
שלב ראשון :הכנה לקראת השקה
בשלב ראשון הוקם צוות מטעם העירייה
אשר ליווה את התהליך .מתוך שלוש חברות
נבחרו חברות  Qmarketsו  Wiscomאשר
בנו את הפלטפורמה הטכנולוגית ותמכו
בהבניית וניהול תהליך השיתוף .בשלב
ראשון ,הוא שלב ההכנה ,האתר נבנה ועוצב,
נוסחו  7נושאי על :חינוך תרבות ופנאי; עיר
הילדים; פיתוח המרחב העירוני ועיצוב; אדם
וקהילה בריאות וקיימות; לקוח ,תושב ,נותן
השרות והעירייה; פיתוח כלכלי; ונושא פתוח
בו יכלו המשתתפים להזין את כל מה שלא
נראה להם שייך לנושאים הקיימים .לכל
נושא הותאמו כ  7תת קטגוריות זאת על מנת
ליצור הבנייה אופרטיבית לרעיונות ותמיכה
בשלב ניסוח החזון .להבטחת השתתפות
פעילה לאורך זמן נקבעה שיטת ניקוד
שמעודדת את שלושת רמות ההשתתפות
במערכת :העלאת רעיון ( 50נקודות) ,תגובה
לרעיון קיים ( 10נקודות) ,קבלת  likeלרעיון
( 1נקודה).
לכל נושא על מונו  2-3מנהלי תוכן
מקצועיים .מנהלי התוכן היו מבין עובדי
עירייה והחברות העירוניות אשר גויסו על
מנת לסייע להנהלת העיר להיות נוכחת
בשטח הוירטואלי .מנהלי התוכן נכנסו מידי
יום (ואף יותר מכך) ושוחחו עם המשתתפים,
הגיבו ,חיזקו וענו על שאלות .בשלב זה גם
נבנה המערך השיווקי לפרסום התהליך.
שלב שני :השקת והפעלת האתר לניהול
רעיונות
האתר לרענון החזון העירוני הושק לעובדי
העירייה ב  6/5/2012למשך שלושה שבועות,
לאור היקפי ההשתתפות המרשימים הוחלט
להשאירו פתוח ולאפשר גם לתושבים לקחת
חלק בתהליך זאת החל מיום 23/5/2012
למשך שבועיים נוספים .במהלך התקופה
ומתוך מטרה להבטיח השתתפות פעילה
במהלך חמשת השבועות בהם היה האתר

פתוח נעשו מספר צעדים :מדי יום ראשון נשלח
מייל ממנכ”ל העירייה לכלל המשתתפים בתהליך
שמתאר את היקפי ההשתתפות ,מספר הרעיונות
שהועלו למערכת והודעה על הזוכים מהשבוע
שעבר .בימי רביעי נשלח לכלל המשתתפים מייל
ממנהלת האגף לתכנון אסטרטגי .מטרתו של
מייל זה הייתה הפניית תשומת לב המשתתפים
לרעיונות מובילים ,לנושאים בהם ההשתתפות
לא הייתה ערה מספיק ,ועידוד להשתתף בדירוג
הרעיונות וכו’.
למשתתפים ניתנה אפשרות להירשם לקבלת
עדכונים לנושאים כלליים או לרעיונות ספציפיים.
באופן זה ,עודכנו המשתתפים בנעשה במערכת,
מה שעודד השתתפות חוזרת ודיונים ערים
ורבי משתתפים .נוסף על הפעילות הערה
באתר נעשו פניות יזומות לקבוצות שונות
בהן פרלמנט הילדים,פורום סמנכ”לים מורחב
(הכולל סמנכ”לים ,מנהלי חברות עירוניות,
בעלי תפקידים להם נגיעה לתחומי החזון ועוד),
אנשי חינוך ,אנשי תרבות ועוד .הרעיונות שעלו
במפגשים אלה הועלו גם הם במרוכז למערכת בה
נוהל התהליך בכללותו .על מנת להבטיח חשיפה
נאותה והשתתפות מספקת של תושבי העיר
פורסמו מודעות במקומונים “שקמה” ו”ידיעות
אחרונות” ,באתר העירוני ,בדף הפייסבוק של
העירייה ,פלאיירים חולקו בעירייה (על כל מבניה)
ובמרכזים הקהילתיים .כמו כן ,נערך פרסום על
גבי הלוח הדיגיטאלי בכניסה לעיר ונתלו פוסטרים
ברחבי העיר .המאמץ נשא פרי ,ניכרת מגמה בה
למרות שיתופם בתהליך בשלב מאוחר יותר ,העלו
תושבי העיר יותר רעיונות מעובדי העירייה.
שלב שלישי :קיבוץ רעיונות על ידי מנהלי
התוכן
באתר נאספו כ  1700רעיונות .על מנת שניתן
יהיה להעריך את הרעיונות ולשלבם ברענון החזון,
היה צורך לקבץ רעיונות דומים יחדיו ולצמצמם
משמעותית את מספר הרעיונות שעוברים
להערכה הסופית .לשם כך חולקו הרעיונות
למנהלי התוכן השונים לפי קטגוריות .כל מנהל
תוכן קיבל את הקבצים שבאחריותו (בין 100 40-

רעיונות) ותוך מספר ימים השיב את ההיגדים
מקובצים ומאוגדים (רעיונות דומים אחודו,
רעיונות שחוזרים על עצמם קובצו וכד’).
שלב רביעי :קיבוץ למיני – היגדים לצורך
הערכת הרעיונות על ידי חברת ויזקום
זהו השלב היחיד בתהליך שבוצע בלעדית על
ידי החברה המייעצת וזאת מכיוון שמאחר וכל
מנהל תוכן “ראה” רק את הרעיונות שבאחריותו,
היה מקום לעבור שוב על הרעיונות מנקודת
מבט כוללנית ורחבה .עם סיום שלב נוסף של
קיבוץ הרעיונות שנעשה ע”י חברת ויזקום –
צומצם מספר הרעיונות מ  1664ל  .140על מנת
שהתהליך כולו יהיה שקוף ומתודי – הופיעה ליד
כל רעיון מקובץ רשימת הרעיונות המקוריים
ממנה הרעיון החדש נבנה 140 .הרעיונות הוזנו
לאתר להערכה סופית.
שלב חמישי :הערכת הרעיונות על פי
קריטריונים
לשלב הסופי של הערכת הרעיונות הוזמן צוות
רענון החזון אשר כלל את פורום הסמנכ”לים
המורחב אליהם הצטרפו מספר עובדים שהיו
פעילים באופן מיוחד בשלב העלאת הרעיונות.
בשלב זה הופיעו שבעה נושאים בדף הכניסה
למערכת ,אך את מקומו של “נושא פתוח”
החליף נושא “ייחודיות העיר” – שבא לידי ביטוי
ברעיונות רבים שהועלו לאתר .על מנת לאפשר
לצוות המדרג להתרשם מהרעיונות המקוריים
שהרכיבו כל אחד מההיגדים ,מתחת לכל היגד
הופיע המשפט “רעיון זה נסמך על קיבוצם של
הרעיונות הבאים” .לחיצה על משפט זה גללה את
כל הרעיונות עם אפשרות לחזור ולקרוא בהם.
המשתתפים הוזמנו לדרג כל אחד מההיגדים
על פי שלושה קריטריונים שקבלו משקל שונה
בשקלול הציון הכללי:
יצירת ערך עבור התושבים ( ,)50%מהווה
בסיס ליצירת יוזמות נוספות ( ,)25%חדשני
וייחודי ( .)25%הדירוג בכל אחד מהקריטריונים
נעשה באמצעות דירוג כוכבים ( )5 1-כשהציון
המקסימאלי אותו יכול רעיון לקבל הוא  .4עם

סיום שלב ההערכה נבחרו כ  90הרעיונות
שקבלו דירוג משוקלל של ציון  3.5ומעלה או
ציון של  3.5ומעלה בקריטריון “יצירת ערך
עבור התושבים” .רעיונות אלה שולבו בחזון
העירוני.
שלב שישי :ניסוח החזון
עם סיומו של תהליך הערכת הרעיונות נוסח
החזון כך שיכלול את עיקרי הדברים מצד
אחד ,ויתייחס למכלול רחב של רעיונות מצד
שני .בתהליך כתיבת החזון וידא הצוות כי
כלל ההיגדים שעמדו בקריטריונים משולבים
באופן מלא בחזון הקיים.
החזון נבנה תוך התייחסות לארבע רמות:
הרמה הראשונה – הצגת היגד פתיחה כללי
שמתאר את חזון העיר ממבט על .ברמה
השנייה – לכל נושא על נוסח כותר ופסקה
המעבירים את המסר העיקרי והייחודי לעיר.
ברמה השלישית – היגדים שמרכיבים את
החזון ומפרטים את הכותר .זהו התוצר
המובא בפניכם בחוברת זו.

*
לפרטים נוספים אודות התהליך הנכם
מוזמנים לפנות לד"ר תמר שרויטמן מנהלת
האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חולון.

חולון  -עיר הילדים:
עיר גדולה לצד
משפחתיות וקהילה

חולון עיר הילדים מטפחת את דור העתיד ,קהילתיות
ומשפחתיות ,שייכות ומעורבות.
חולון מיישמת בהתנהלותה את עקרונות העיצוב
כדרך חיים ,תרבות לכול ,חדשנות ומובילות מבוססת
ידע ומידע ,ניהול עירוני רב תחומי בשיתוף כלל
הגורמים הפועלים בעיר.
חולון מעמידה במרכז את רווחתו הפיזית והנפשית
של התושב ,מקפידה על יצירת סביבת חיים
איכותית ,ירוקה ואסתטית.
בחולון מוסדות העיר ,הרחוב והמרחב העירוני
מהווים מקומות מפגש ,המעודדים את תרבות החוץ
והחברותא.
חולון משמשת מרכז כלכלי מטרופוליני וארצי
ומקדמת את עקרונות הבריאות והקיימות למען
הדורות הבאים.

חולון היא בית המטפח
שייכות ,קהילתיות ואת
רווחת התושבים

חולון היא בית לכל תושביה .בעיר מתקיימים חיי
קהילה פעילים ,המעודדים ערכי התנדבות ,ערבות
הדדית ,סובלנות ,קבלת השונה ,שייכות וזיקה
למורשת העיר .העיר ממוקדת בתושב ומספקת
מענים לצרכיו .חולון דואגת לרווחת תושביה
וביטחונם ומקדמת אורח חיים בריא.
• בחולון ממוקדים בתושב :סביבתו ,מענה
לצרכיו המגוונים ,האישיים ,החברתיים,
הכלכליים ,החינוכיים והתרבותיים.
• חולון מעודדת את ערכי ההתנדבות,
הערבות ההדדית ,הסובלנות וקבלת השונה.
• חולון מעודדת מעורבות תושבים ,יזמות
ואחריות קהילתית.
• חולון מטפחת את כל שכונות העיר
ומספקת להם מענים התואמים את צרכיהן
הייחודיים.

• חולון בונה קהילה תומכת ומשפחתיות
היוצרת גשרים וקשרים משמעותיים בין
תושביה ,בונה מעגלים של שותפות ויוצרת
רשתות חברתיות חזקות.
• חולון מטפחת בקרב תושביה זהות
קהילתית ושייכות עירונית.
• חולון פועלת לתיעוד ולשימור עברה
תוך הדגשת מאפייניה הייחודיים של העיר
וחיזוק זיקת התושבים אל עירם ומורשתה
החל מהגיל הרך.

• חולון מספקת סביבה בטוחה לתושביה
ודואגת לאיכות חייהם ולרווחתם.
• חולון מוקירה את אזרחיה הותיקים
מטפחת אותם ומעודדת קשר בין דורי.
• חולון מספקת מענים לצרכי אוכלוסיות
חלשות ,ואוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים.
• חולון מנגישה את הספורט והבריאות
לכלל תושבי העיר ומחנכת לאורח חיים
פעיל ובריא.

• חולון מנצלת את משאבי הטבע הקיימים
בה ומהדקת את הקשר בין תושביה לטבע
ולשטחים הירוקים שבה.
• חולון מקדמת העצמת נשים ותומכת
בצרכיהן השונים.

חינוך  -כי כל ילדה
וילד חשובים

חולון הינה מרחב חינוך ולמידה אחד כולל ,בו
נרתמים כל גורמי החינוך ,התרבות ,ההעשרה
והפנאי לטיפוח הילד ולהפיכתו לבוגר משכיל,
נאור ,ערכי ,תורם לחברה ,לקהילה ולמדינה,
הממצה את מלוא יכולותיו ,כישוריו האישיים,
הייחודיים והחברתיים ומגיע להישגים ולמצוינות
אישית .מערכת החינוך של חולון מובילה
בהיערכותה הפדגוגית ,מטפחת סביבה לימודית
מעוצבת ואסתטית ,המנחילה לתלמידיה את ערכי
העיצוב כדרך חיים ,מספקת להם את התנאים
המיטביים לתהליכי למידה וחינוך ומקדמת את
עקרונות הבריאות והקיימות במוסדותיה.
• בחולון מערכת החינוך רואה את התלמיד
כאדם בעל צרכים ,יכולות וכישורים
מגוונים ומספקת מענה דיפרנציאלי בכל
שלבי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

• חולון מעודדת מצוינות אישית של כל ילד
וילד תוך פיתוח תחושת מסוגלות והצלחה
מבוקר עד ערב.

• בחולון מתקיימים קשרי גומלין בין
המוסדות השונים הפועלים בעיר (כגון:
מוסדות להשכלה גבוהה ,התעשייה) ובין
מוסדות החינוך בעיר.
• בחולון מוסדות התרבות משלימים
ומשולבים במערכת החינוך.
• בחולון מערכת החינוך מקדמת דיאלוגים
ושותפויות (כגון :תלמידים-תלמידים,
מורים-מורים ,תלמידים-מורים ,מורים-
הורים).
• מערכת החינוך של חולון חושפת את
התלמידים לתחומי ידע מגוונים וחדשניים.
• חולון מטמיעה בקרב ילדיה ערכי אהבת
הארץ אהבת המולדת ,תרומה למדינה וגיוס
לצה"ל וערכים קהילתיים ,משפחתיים
וחברתיים בהם :התנדבות ,נתינה ,מעורבות,
מנהיגות ,ערבות הדדית ,שוויון ,ראיית
החלש והכרת השונה.

• מערכת החינוך של חולון מעודדת פיתוח
וטיפוח תהליכי הוראה-למידה אפקטיביים.

•

חולון מטפחת הישגיות תלמידיה.

• בחולון מערכת החינוך מתנהלת על פי
עקרונות העיצוב כדרך חיים הכוללת מחד
סביבת לימודים אסתטית ומיטבית ומאידך
מערכת המנחילה ערכים אשר תורמים
ומסייעים ללמידה.
• חולון מקדמת אורח חיים בריא בקרב
תלמידיה ושמה דגש על שימור משאבים
ושימוש מושכל בהם כחלק בלתי נפרד
ממערכת החינוך.
• חולון מקדמת מערכת חינוך טכנולוגית
מתוקשבת וחדשנית.
• חולון רואה באנשי החינוך כמובילי
מצוינות פדגוגית ,חברתית וערכית
ומטפחת אותם.

תרבות ופנאי לכל

חולון רואה בתרבות גורם מהותי ומוביל בהווייתה
ובחיי תושביה ומוקד משיכה עבור המבקרים בה.
ההיצע התרבותי הינו רב תחומי ,איכותי ,חדשני,
זמין ונגיש למגוון גילאים ,קבוצות אוכלוסייה,
טעמים וסגנונות .העיר מטפחת יצירה מגוונת עבור
צרכני התרבות בעיר ,בארץ ובעולם.

• חולון רואה בתרבות ערך מוביל בעיר
וחלק מרכזי בהווייתה ובחיי תושביה
והמבקרים בה.
• חולון מציעה מגוון פעילויות
תרבות ופנאי לכלל תושביה ואורחיה.

• חולון מפתחת מקומות בילוי ופנאי בעיר
לרווחת תושביה ולרווחת המבקרים בה.
• חולון מפתחת את הגנים הציבוריים
כמקום בילוי.

צילום :תמי כספי אשל

• בחולון מוסדות התרבות מהווים מוקד
לפעילות המתקיימת בתוכם ובקהילה.

• חולון מעצימה ומנגישה את האטרקציות
הייחודיות לעיר לתושביה ולמבקרים בה.

חולון:
עיר הילדים

חולון מעמידה בראש סדר העדיפויות את איכות
החיים ובריאותו של דור העתיד ,מספקת מענים
ייעודיים וייחודיים לתינוקות ,פעוטות ,ילדים ,בני
נוער ,צעירים והורים .חולון חושפת אוכלוסייה זו
לחידושים במדע ,בתרבות ובאמנות ,תוך הקניית
ערכים ,שיתוף בתהליכים ואימוץ עיצוב כדרך
חיים .חולון דוגלת בשימור משאבי הטבע והסביבה
למען הדורות הבאים.

• חולון מספקת מענים ייעודיים וייחודיים
עבור תינוקות ופעוטות.

ומנהיגותית ומפתחת עבורם תרבות פנאי
והעשרה.

• חולון מובילה באיכות חיי ילדיה
ובבריאותם.

• חולון מפתחת מענים יעודיים לצרכי
אוכלוסיית הצעירים בתחומים כגון:
השכלה ,בילוי ,פנאי ,מגורים ועוד ודואגת
לשמר את תושביה הצעירים.

• חולון מטפחת את בני הנוער ומעודדת
אותם לקחת חלק פעיל בפעילות חברתיות

• חולון מטפחת את קהילת ההורים
מספקת הכוונה חינוכית וכלים המסייעים
להתמודדות עם אתגרי ההורות וחינוך
הילדים.
• בחולון המרחב העירוני מעוצב
ומותאם לילדים ולנוער.

• חולון מעודדת חשיבה ועשייה מקיימת
ובכלל זה מיחזור וחסכון במשאבים למען
הדורות הבאים.

טיפוח הסביבה
העירונית ועיצוב
כדרך חיים

חולון מהווה מוקד פעילות בינ"ל מוביל וחדשני
בעולם העיצוב .העיר ,בשיתוף גורמים נוספים
(כגון :המכון הטכנולוגי חולון ,תעשיינים) ,מפתחת
חזות עירונית ייחודית ,המעמידה במרכז את
רווחתו הפיזית והנפשית של התושב ,תוך הקפדה
על יצירת סביבת חיים איכותית ,ירוקה ואסתטית
ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים .חולון
מפתחת ומגבירה את השימוש במרחב הציבורי,
מייצרת סביבה עירונית תוססת ופעילה המאפשרת
מפגשים פורמליים ובלתי פורמליים.

• חולון מעמידה את רווחתו הפיזית
והנפשית של התושב במרכז ,תוך הקפדה
על יצירת סביבת חיים איכותית ,אסתטית
ותרבותית.

• חולון מקדמת שימוש באמצעים
טכנולוגיים על מנת ליצור סביבה עירונית
תוססת ,עדכנית ,חדשנית ונוחה.

• חולון רואה בעיצוב ערך מוביל בעיר
המשולב בכל המערכות ואורחות החיים.
• חולון מטפחת ,משפרת ומחדשת את
חזות המרחב הציבורי ותשתיותיו תוך
יצירת סביבה אסתטית ,אחידה וייחודית.
• חולון מקדמת שיתופי פעולה וראיה רב
תחומית בתחום עיצוב המרחב העירוני עם
כל שותפיה.
• חולון רואה ברחוב ובמרחב העירוני
מקום מפגש בו מתקיימת תרבות החוץ
והחברותא.
• חולון משמרת משאבי הטבע בתחומה:
שטחים פתוחים ,מים ,אויר וקרקע.

• חולון מנגישה ומתאימה את המרחב
העירוני ואת מוסדות הציבור לקבוצות
אוכלוסיה שונות :ילדים ,אזרחים ותיקים,
בעלי צרכים מיוחדים ועוד.
• חולון פועלת לפיתוח שיוויוני ואיכותי
של התשתיות בכל אזורי העיר.
• חולון מייצרת סביבה עירונית ירוקה
המטפחת מרחבים פתוחים ,גנים ופארקים
ומעודדת בניה ירוקה.
• חולון פועלת לטיפוח מבני המגורים
בעיר.

מוקד משיכה לעסקים,
יזמים ותעשיינים

חולון יוצרת אפשרויות לפיתוח כלכלי ,מעודדת
פעילות של עסקים ויזמים מתוך העיר ומחוצה לה
ומהווה מרכז כלכלי מטרופוליני וארצי.
העיר מעודדת הקמת מקומות ומתחמי בילוי ופנאי
תוך העצמת היתרונות הקיימים בה .חולון מטפחת
את אזור התעשייה ,מחדשת ומחייה את מרכז
העיר ,תוך שמירה על אופיו הייחודי ומעודדת
כלכלה מקומית.

• חולון משמשת מרכז כלכלי
מטרופוליני וארצי.

• חולון מעודדת עסקים קטנים
ויזמות מקומית.

• חולון הינה מוקד משיכה עבור יזמים
משקיעים ותעשיינים מכל ענפי הכלכלה.

• חולון מפתחת את אזור התעשייה
תוך חיזוקו כמוקד משיכה.

• חולון מחזקת את אוכלוסיית העיר
ומעודדת התאמת ההיצע התעסוקתי בה
למאפייני התעסוקה של תושבי העיר.
• חולון מחדשת ומחייה את מרכז העיר,
תוך שמירה על אופיו הייחודי ומייצרת
סביבה עירונית תוססת.

•

חולון מעודדת כלכלה מקומית.

• חולון מעודדת העסקה של קבוצות
אוכלוסייה שונות ובהם :בני נוער ,אוכלוסיה
מוגבלת ,מכורים נקיים ותושבים ותיקים.

בחולון 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.

• חולון מספקת ומנגישה מידע עירוני
עדכני ,בזמן אמת ,רב–ערוצי ,דו–כיווני
ושקוף.

• בחולון נותני השירות אפקטיביים,
מקצועיים ואדיבים  -בזכות תהליכי מיון,
הכשרה ,הנעה ובקרה.

• חולון מציבה את התושב והלקוח במרכז,
ומעניקה לו שירות בהתבסס על טכנולוגיה
מתקדמת ותהליכי עבודה יעילים.

• חולון מטפחת שירות פנימי ,המאפשר
שירות לתושב ולקוח.

• חולון מקשיבה ומחוברת לצרכי התושבים
בשיטות ובכלים של שיתוף הציבור.

• חולון עובדת על–פי כללי מינהל תקין,
חוקים ,תקנות ואתיקה.
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עירייה חדשנית ויוזמת
המטפחת את מנהליה
ועובדיה

חזון העירייה

עיריית חולון מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה
תוך שיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון .העירייה
מעודדת יוזמה וחדשנות ,מתנהלת ע"פ עקרונות הניהול
הרב–תחומי ומעודדת שיתופי פעולה ,קבלת החלטות
מבוססת ידע ושימוש באמצעים טכנולוגיים .עיריית
חולון דואגת לבטיחות ולבריאות עובדיה ולרווחתם.
הטיפול במשאב האנושי מתנהל על-פי החוקים ,התקנות
וההנחיות ,בהגינות ותוך דאגה כנה לרווחת העובדים,
הקפדה על כבודם ,שיתופם ועידודם לשמש כשגרירים
של העשייה העירונית.
• עיריית חולון מפתחת ומטפחת את מנהלי
ועובדי העירייה.

• העירייה מאפשרת ומעודדת את עובדיה
להתנהל על–פי עקרונות בריאות וקיימות.

• עיריית חולון משפרת את השירות
הפנימי וממשקי העבודה בין יחידות
העירייה השונות לרבות חברות
הבת.

• עובדי העירייה מכבדים האחד את השני
ומקפידים על .כללי אתיקה ,כבוד הדדי
וסובלנות.

• העירייה מעודדת יוזמה וחדשנות,
מתנהלת על–פי עקרונות הניהול
הרב–תחומי

• עיריית חולון מעודדת שיתופי פעולה,
קבלת החלטות מבוססת ידע ושימוש
באמצעים טכנולוגיים.

