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דבר הממונה על חופש המידע

הזכות לקבל מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות ,הינה מאבני היסוד של חברה חופשית
ומתוקנת.
חוק חופש המידע התשנ"ח  1998הכיר בזכותו של האזרח לקבל מידע מרשות ציבורית.
עיריית אור יהודה חרתה על דגלה את התפיסה המשפטית ,לפיה חבה רשות מקומית
בשקיפות ובנגישותו של הפרט לרשות ,ככלי להגברת האמון ובה ובהחלטותיה השלטוניות.
הנני מתכבדת להעמיד לעיונכם דין וחשבון שנתי ,הכולל מידע אודות פעילותה ,תחומי
אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה ,של עיריית אור יהודה.
דין וחשבון זה כולל גם דיווח של הממונה על חוק חופש המידע בגין הפעולות ויישום חוק
חופש המידע בעיריית אור יהודה .כמו כן ,הדיווח מפורסם בנפרד.

בכבוד רב,
נרקיס רובין ,עו"ד
הממונה על חוק חופש המידע
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משרדי העירייה בשד' אליהו סעדון 122

שם

מחלקה

מס' טלפון

מס' פקס'

ז'אנה כהן

חברת מועצת העיר

03-5388804

03-5388804

משה לורברבום

מהנדס העיר

03-5388108

03-5337965

ד"ר אסתי אשל

מנהלת אגף הרווחה

03-5388116

03-5337390

תמר חכימי

מנהלת אגף החינוך

03-5388114

1533-5388126

נתי פרוידנברגר

מנהל מח' תשתיות
וביצוע
מנהלת רישוי
עסקים
מנהל מיחשוב
ומערכות מידע
מנהל הרכש

03-5388121

1533-5388121

03-5388801

1533-5388801

03-5388167

-

03-5388878

1533-5388878

שרה סלמן
אייל שמחה
שמואל חלפון

משרדי העירייה באאוטלט עזריאלי ,שד' אליהו סעדון 120

שם

מחלקה

מס' טלפון

מס' פקס'

דוד יוסף

ראש העיר

03-5388106,128

03-5334385

עופר בוזי

סגן רה"ע

03-5388106,128

03-5334385

בנצי אזאצ'י

מנכ"ל העירייה

03-5388105

03-5333154

מזל זרחיה

גזברית העירייה

03-5388134

03-6340160

שלומית עיני

סמנכ"לית

03-5388846

03-5334385

דוד חמאני
יהודית שקורי

מתאם פעולות
מינהל ולוגיסטיקה
מנהלת משאבי אנוש

03-5388126

1533-5388126

03-5388118

03-5339539

יוסי גנון

מנהל מח' נכסים

03-5388123

03-5334385

עו"ד שלומית
שפינדל

היועצת המשפטית
לעירייה

03-5388834

03-5333107
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משרדי העירייה בכתובות אחרות

שם

מחלקה

כתובת

מס' טלפון

מס' פקס'

רחל עמיאל

מ"מ מנהל
הגבייה

לו סקלאר 1

03-5388855

רמי בן סעדון

מבקר העירייה

לו סקלאר 1

03-5388805

מגורים 1533-
5388822
עסקים 1533-
5388824
15335388805

מנהל אגף
קובי אוליאל
הבטחון
מנהל הפיקוח
אלעד כהן
העירוני ומ"מ
מנהל שפ"ע
ד"ר רונית גלר מנהלת השירות
הפסיכולוגי
מנהלת היח'
טליה יוסף
לקידום נוער
היח'
אבי יקיר
להתמכרויות
מור טוגנדרייך מנהלת המע"ש

לו סקלאר 1

03-7402403

03-7402405

יחזקאל קזז
38

03-5388894

03-6341450

כמוס עגיב 9

03-5335355

03-6344552

כמוס עגיב 9

03-5331505

03-5337957

השומר 57

03-6340808

-

העבודה

03-5334251

-

איילת השחר

03-6343813

03-6343813

מונטיפיורי

03-5331035

-

יחזקאל קזז
38

03-5388894

03-6341450

מריו מלקה
אופירה לוי
שור
אורי ג'ורג'

מנהל מוקד
הקליטה
מנהלת מועדון
לנערה ,מענ"ה
מנהל התברואה
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עיריית אור יהודה  -תרשים ארגוני
מקרא מועצת העירייה ,ראש העיר

מועצת
העירייה

מנכ"ל ,ראשי אגפים ויחידות כפופות

ביקורת פנימית

אחריות וכפיפות

ילד ונוער
נערות
במצוקה
גיל + 18
מעוכבי
התפתחות
שרות
נפגעי

גזברות

הכנסות וגבייה

תקציבים

אגף

אגף

גני ילדים
חינוך
מיוחד
רווחה
חי וך
ביקור סדיר

הנה"

תשלומים

ביטחון
וחירום
אבטחת
מוסדות
חינוך
וציבור
משק
לשעת
חירום

פיקוח
עירוני

יחידת
מחשוב

תחזוקה
ובטיחות

מחלקה משפטית  -יועמ"ש

ביטוח

רישוי
עסקים
שרות
וטרינרי
חיצוני

הנדסה והועדה
לתכנון ובנייה

מועצה
וועדות

פינוי

הכנה ואישור
תכניות בניין

ארגון מינהל
ולוגיסטיקה

גינון ציבורי

רישוי בנייה

ניקוי

פיקוח בנייה

מאור

תשתיות וביצוע

מכרזים
התקשרויות
חוזים

ניהול ורישום
מצאי

מוקד
עירוני

שפ"ע
ותחזוקה

מינהל רכש
ולוגיסטיקה

רכש  -קניין

מרכז להב"ה

שרות
פסיכולוגי
חינוכי

שכר

משאבי
אנוש

פס"ח
הסעות
תלמידים

מתנ"ס זרוע
ביצועית

מנכ"ל
העירייה

זרוע ביצועית
חיצונית

פרט
ומשפחה

לשכת ראה"ע
רל"ש

סגני ראה"ע

מחלקות/מדורים

בתי"ס

ראש
העירייה

קצין רכב
ובטיחות
ממונה אנרגיה
בקרת הוצאות
חשמל

תחזוקת כבישים
מדרכות

תכנון ניהול ופיקוח
בינוי ופיתוח תשתיות
רישום נכסים  -נדל"ן

דיווח הממונה על חופש המידע בדבר בקשות שהוגשו בשנת לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע לשנת 2014
מספר
בקשות
שהוגשו

מספר
בקשות
שנענו
בחיוב
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7

מספר
בקשות
שנענו
בשלילה

 2עקב אי
תשלום
אגרה ומתן
התחייבות
לנשיאה
בדמי טיפול
והפקה

מספר
בקשות
שנענו
חלקית

0

7

שיעור
הבקשות
שנענו
במועדים
הקבועים
בסעיף 7
לתקנות
7

מספר
עתירות
שהוגשו

0

תמצית
העתירות

לשכת מנכ"ל העירייה
מנכ"ל העירייה :מר בנצי אזאצ'י
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,120אור-יהודה
טלפון03-5388105 :
פקס'03-5333154 :
מנכ"ל העירייה הנו תפקיד סטטוטורי ,האמון על ניהול כל מחלקות העירייה.
סמכויותיו ותפקידיו מוגדרים בחוק.
במסגרת תפקידו:
• קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש העיר ומועצת העיר.
• קביעת סדר עדיפות וקדימויות ,בהתאם למדיניות ראש העירייה.
• גיבוש הצעת תקציב שנתית ,בתיאום עם גזברית ומנהלי מחלקות העירייה.
• פיקוח ומעקב על פעולות בעירייה :מפגשי עבודה עם מנהלי המח' ,מעקב על דיווחים תקופתיים וזיהוי
פיגורים בביצוע וחריגות תקציב.
• ייצוג העירייה בפני גורמי חוץ.
• מתן הנחיות למחלקות הכפופות לו ,בהתאם למדיניות העירייה.
• פיקוח ובקרה על תחום מערכות המידע בעירייה.
• ייעוץ לראש העיר ולמועצה בנושא מדיניות הרשות המקומית ,בגיבוש התכנון האסטרטגי ובקביעת
מטרות ויעדים והתוויית תוכניות רב-שנתיות.
• מתן הנחיות לגורמים הרלוונטיים בעירייה בנושא בניית תוכניות עבודה ,בהתאם למדיניות העירייה
ואישור תוכניות שנתיות ורב-שנתיות.
• גיבוש הצעת תקציב העירייה.
• מתן יעוץ מקצועי באישור תקציב הרשות המקומית ,במוסדות העירייה ובמשרד הפנים.
• קביעת נהלים קבועים ומותאמים לכל מחלקות העירייה ,בהתאם לחוקים ולכללי האתיקה והמינהל
התקין.
• התווית מדיניות העבודה אל מול אמצעי התקשורת ברשות.
• ייעוץ לראש העירייה במינוי מנהלים בכירים ,שאינם בתפקיד סטטוטורי.
• בקרה על פעילותה של יחידת משאבי אנוש.
• קידום וייזום חוקי עזר.
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המחלקה המשפטית
היועצת המשפטית לעירייה :עו"ד שלומית שפינדל
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,120אור-יהודה
טלפון03-5388834 :
פקס'15335388834 :
המחלקה המשפטית מונה ,בנוסף ליועצת המשפטית ,גם  4עורכות דין ומזכירה.
היועצת המשפטית אחראית על כל תחום המשפט בעיריית אור יהודה ,לרבות מתן חוות דעת משפטיות במידת הצורך.
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מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור :מר רמי בן סעדון
כתובת :רח' לו סקלאר  ,1אור-יהודה
טלפון03-5388805 :
פקס'15335388805 :
תחומי האחריות של המחלקה
אחראי לעבודת הביקורת ומתווה את דרכי והסדרי הביקורת.
בנוסף לתפקידו ,מכהן כממונה על תלונות הציבור בעירייה ,אשר מתפקידו לברר תלונות ציבור בעניין הנוגע
למילוי תפקידי הרשות המקומית ,מוסדותיה ,עובדיה ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן
על גוף עירוני מבוקר.
מבקר העירייה פועל מכוח החוק ,המגדיר את תפקידיו ,היקף משרתו ,מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.
מבקר העירייה מגיש דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה ,ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה ,פירוט הליקויים
שנמצאו ,והמלצות למניעת הישנותם .בנוסף ,מבקר העירייה רשאי להגיש דו"ח ביקורת בכל עת שייראה לו.
החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה ,ואלו הם :היעילות והחיסכון ,טוהר
המידות ,החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם וקיום הוראות הדין .דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת
מתנהלים במסלול מוגדר.
עם תום הדיונים ,מוצגים ממצאי דו"ח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר ,במסגרת זכותו של הציבור לדעת,
כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.
טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור נמצא באתר האינטרנט העירוני בכתובתwww.oryehuda.muni.il :
עיקרי פעילות המחלקה בשנת 2014
ביצוע ביקורות נושאיות באגפי העירייה ומחלקותיה.
טיפול ובירור תלונות ציבור אשר הוגשו לממונה על תלונות הציבור.
תקציב המחלקה בשנה החולפת
מבקר העירייה  -תקציב פעולות ₪ 55,000
ממונה על תלונות הציבור -תקציב פעולות₪ 5,000 :
פירוט הוצאות המחלקה בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב
מבקר העירייה  -תקציב פעולות ₪ 55,000
ממונה על תלונות הציבור  -תקציב פעולות ₪ 5,000
רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור ,שהמחלקה פירסמה בשנת 2014
• דין וחשבון מבקר העירייה מס'  8לשנת .2013
http://www.oryehuda.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/DOCH2012-mayor_remarks.pdf
• דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת .2013
http://www.oryehuda.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/DOCH2013-B(1).pdf
המקומות והמועדים ,בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות ,שלפיהן פועלת הרשות
• באתר האינטרנט העירוני בכתובת .www.oryehuda.muni.il
• סעיף 170א170-.ג .לפקודת העיריות.
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תכנית עיר ללא אלימות
מנהלת התכנית :גב' שלומית עיני ,סמנכ"לית
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,120אור-יהודה
טלפון03-5388846 :
פקס'03-5334385 :
התכנית הלאומית "עיר ללא אלימות" היא תכנית מערכתית ,רב-תחומית ומורכבת אשר מתמודדת עם כל סוגי ומצבי
האלימות ,הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית ,המתרחשים בעיר .התכנית מנוהלת ע"י ועדת היגוי לאומית ,בה
מיוצגים כל משרדי הממשלה העוסקים בתחום ובראשם המשרד לבטחון פנים.
התכנית העירונית מופעלת בהובלת ראש העיר ובשותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום )אכיפה,
רווחה ,חינוך ,קליטה ועוד(.
מטרת התכנית היא הגברת תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות הקמת מערך מתואם ואפקטיבי ,המחבר
את כלל המאמצים האזרחיים עם כלל המאמצים המשטרתיים בנושא.
התכנית "עיר ללא אלימות" פועלת באור יהודה זו השנה הרביעית תוך שיתוף פעולה מירבי בין כל הגורמים ,העוסקים
בתחום.
מדריכי מוגנות
רונית דדוש – בי"ס יובלים ז' – ח'
מירב אוחנה – בי"ס יובלים ט' – י'
חן קרייצר – בי"ס מסכים.
 .1תקציב התכנית בשנת ₪ 913,500 – 2013
 .2תקציב התכנית בשנת .₪ 913,500 - 2014
פעילות בשנת 2014
חינוך
• תכנית "אילנות" בגני הילדים – לצוותים החינוכיים ולהורים
• מדריכי מוגנות בבתי ספר
• הנחיית צוותי חינוך  -מדריכות מוגנות ומדריכי נוער.
אכיפה
• פורום אכיפה מתכנס באופן קבוע ומתכלל את עבודת הגורמים העירוניים והמשטרה בתחום אכיפת החוק
והסדר הציבורי
• פריסת מצלמות ברחבי העיר
• מוקד עירוני – משמרת לילה
• שיטור משולב – פקח עירוני  +שוטר.
רווחה
• עו"ס משטרה  -תיאום הטיפול במקרי אלימות במשפחה בין העירייה לבין המשטרה – שרון ימיני.
פנאי
• פעילות פנאי לנוער במהלך השנה ובחופשת הקיץ
• הקמת  2מועדוני נוער – "איילת השחר"" ,הדוקטור"
• פעילות עירונית למניעת תופעות אלימות – סדנאות והרצאות
הקשר עירוני רחב
• דוברות שיווק ויח"צ לעיר ללא אלימות
• הכשרות והדרכות עירוניות במגוון נושאים ולמגוון אוכלוסיות :עובדי עירייה ,נוער ,צוותי חינוך.
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מחלקת נכסים
מנהל המחלקה :מר יוסי גנון
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,120אור-יהודה
טלפון03-5388123 :
פקס'03-5334385 :
דרכי התקשרות עם המחלקה  -בתיאום מראש בטל' 03-5388123
נושאים בטיפול המחלקה
פעילות המחלקה כרוכה בעבודה שוטפת בנושאים הבאים:
 .1ניהול נכסי העירייה
 .2טיפול בקרקעות ציבוריות מול מינהל מקרקעי ישראל
 .3פינויים מושכרים מסחריים
 .4ביטוח נכסי העירייה
 .5מושכרים עמידריים
 .6ועדת הקצאות קרקע/מבנים של העירייה
 .7ועדת תנועה
 .8חניה שמורה לנכים
 .9רישום מקרקעין כתוצאה מסיפוח רמת פנקס לאור יהודה
 .10סיוע לעבודת רכזת הנגישות העירונית.
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המחלקה לרישוי עסקים
מנהלת המחלקה :גב' שרה סלמן
כתובת :רח' לו סקלאר  1אור יהודה
טלפון5388801/2/3 :
פקס15335388801/2/3 :
דואר אלקטרוני saras@or-ye.org.il:
קבלת קהל :א' ד' בין השעות 13:00-9:00
מבנה המחלקה
המחלקה מונה  4עובדים:
מנהלת המחלקה
מזכירה
תברואנית
מפקח רישוי עסקים
תחומי אחריות המחלקה
 .1מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול רישוי העסקים מכח חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968-ומתקנות אשר
תוקנו מכח חוק זה ,המגדירים במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק.
החוק נועד להבטיח שמירה על איכות הסביבה ,לרבות קיום תנאי תברואה
נאותים ,מניעת מפגעים ומטרדים וקיום דיני התכנון ובניה וכבאות אש.
 .2המחלקה מוסרת מידע לאזרחים ,המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראית על הפיקוח התברואי בעסקים.
 .3המחלקה אחראית על הנעת תהליך הרישוי מול הגורמים הרלוונטיים כגון:
המשרד להגנת הסביבה ,המשטרה ,השירות הוטרינרי ,משרד הבריאות וכדומה.
 .4ביצוע פעילות וביקורות באכיפה יזומה ,כדי להבטיח את בטיחות הנמצאים בעסק ובסביבתו ,למנוע היווצרות
סכנה לשלום הציבור ולטפל בתלונות הציבור בדבר פעילות בלתי תקינה של עסקים.
פעילות שוטפת
 .1התראות בכתב 91 -
 .2פיקוח על הפרת תנאים ברישיון עסק 2 -
 .3ביצוע שימועים 35 -
 .4לווי ופיקוח על שפכי תעשיה עם היחידה הסביבתית "אקודן" 132 -
 .5בדיקת תנאי תברואה נאותים 70 -
 .6טיפול ברישיונות עסק זמניים )כגון קייטנות ,אירועים פומביים וכו'( 40 -
 .7טיפול בחידוש רישיונות תקופתיים 7 -
 .8ביצוע צווי סגירה מנהליים 14 -
 .9טיפול בתלונות הציבור 15 -
עסקים פעילים בשנת 2014
בעיר אור יהודה פועלים  571עסקים טעוני רישוי
 383עסקים פועלים עם רישיון )(67%
במהלך שנת  2014בוצעו  308ביקורות בעסקים ,כולל טיפול בתלונות מוקד הן ביקורות יזומות והן ביקורות משותפות
ע"י הגורמים המאשרים כגון :לשכת הבריאות  ,תברואנית.
הוצאו  8צוי סגירה מנהליים
כנגד  15עסקים הוגש כתב אשום
₪ 12,000
תקציב לשנת 2014
תקציב לשנה החולפת ₪ 15,000
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מחלקת מינהל ולוגיסטיקה
מנהל המחלקה :מר דוד חמאני
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,120אור-יהודה
טלפון03-5388126 :
פקס'1533-5388126 :
עובדי המחלקה
שמוליק חלפון – קניין
טל'  ,03-5388878פקס'  1533-53888787דוא"ל shmuel@or-ye-org.il
ליזי דרור – רישום וניהול מצאי ,חשבונות צריכת חשמל
טל'  ,03-5388187פקס'  ,1533-5388187דוא"ל lizidr@or-ye.org.il
תחומי האחריות
המחלקה פועלת באופן שוטף בתחומים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מינהל כללי
ריכוז עבודת מועצת העירייה והועדות
רכש ולוגיסטיקה
ניהול הליכי מכרזי העירייה
התקשרויות בחוזים לרכישת טובין וביצוע עבודות
רישום וניהול מצאי
ארכיב העירייה
חשבונות צריכת חשמל
ניהול צי הרכב של העירייה.
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מחלקת הגבייה
מ"מ מנהל המחלקה :גב' רחל עמיאל
רח' לו סקלאר  1אור יהודה
כתובת:
03-5388855
טלפון:
פקס' מדור מגורים1533-5388822 :
פקס' מדור עסקים1533-5388824 :
דרכי התקשרות
קבלת קהל במשרד
קבלת קהל טלפונית

בימים א'-ה' בשעות 12:30 – 8:00
וביום ג' גם בשעות 18:00 -16:00
בימים ב'-ה' בשעות 15:00 – 13:00

עובדי המחלקה
רונית משיח  -מזכירת המחלקה
עו"ד הילה מעודד  -מחיקת חובות ,הקפאת הליכי גביה ותביעות חוב בכינוס נכסים
מלכה מיכאלי – מנהלת מדור עסקים
גבי גבריאל  -קופאי ראשי
תחומי אחריות
 .1חיוב וגביית המיסים והאגרות הבאים:
ארנונה ,אגרת שילוט ,אגרת שמירה ,יתרות אגרות מים וביוב שנצברו עד הקמת תאגיד המים ) ,(2/2014חיובי
מועדוניות וביטוח תאונות אישיות לגני ילדים ,היטלי פיתוח והשבחה )עפ"י חיובי הוועדה לבניין עיר(
 .2לצורך ביצוע החיובים שפורטו לעיל ,מחלקת הגבייה מבצעת איסוף מידע שוטף לגבי זהות בעלי ומחזיקי
הנכסים ,כתובתם למשלוח החיובים ,שטחי הנכסים והשימוש הנעשה בהם ,אסמכתאות המוכיחות זכאות
לקבלת הנחות בארנונה וכל נתון אחר שיש לו השפעה על החיוב ו/או הגבייה
 .3משלוח חיובים דו-חודשיים בארנונה ואגרת שמירה למחזיקי הנכסים בעיר ומשלוח חיובי אגרת השילוט לבעלי
העסקים אחת לשנה
 .4ביצוע אכיפת גבייה )באמצעות חברת גבייה(.
נתוני החיוב והגבייה בארנונה לתקופה 1-12/2014
סה"כ נישומים בעיר 12,160
סה"כ חיובים  111.27מלש"ח )לאחר מתן הנחות לזכאים עפ"י חוק וכולל חיובים מראש לכל השנה למי ששילם לכל
השנה(
סה"כ גבייה  98.07מלש"ח )כולל הנחות שניתנו בגין תשלום מראש ובהוראות קבע(.
כן גבתה מחלקת הגבייה סך של  14.7מלש"ח בגין חובות עבר בארנונה בתקופה זו ובגין יתרות מים וביוב גבתה
המחלקה  4.3מלש"ח נוספים.
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תקציב המחלקה בשנת 2013
 4.01מלש"ח
תקציב המחלקה בשנת 2014
 3.46מלש"ח

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור ,שהמחלקה פרסמה במחצית השנה החולפת וכן המקומות והמועדים ,בהם ניתן
לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות ,שלפיהן פועלת הרשות
.1
.2
.3
.4

בינואר  2014פורסם צוו הארנונה לשנת  2014באתר האינטרנט של העירייה ובלוחות המודעות בעיר
אחת לחודשיים מפרסמת המחלקה על גבי החיוב התקופתי )והן בחיוב השנתי ששוגר ב (1/2014 -את עיקרי
החובות והזכויות של מחזיקי הנכסים בכל הקשור להעברת מידע חיוני למחלקת הגבייה ואפשרויות ההשגה
והערר הנתונות למחזיקי הנכסים כדי לערער על חיוביהם
ניתן לקבל במחלקה את רשימת ההנחות לזכאים בארנונה לפי דרישה במועדי קבלת הקהל
ניתן לקבל במחלקה את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן פועלת מחלקת הגבייה )לרבות צוו הארנונה
ורשימת ההנחות בארנונה( לפי דרישה במועדי קבלת הקהל.
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מחלקת משאבי אנוש
מנהלת המחלקה :גב' יהודית שקורי
כתובת :שד' אליהו סעדון  120אור יהודה
טלפון03-5388118 :
פקס'03-5339529 :
פירוט מבנה המחלקה ,יחידותיה ושמות בעלי התפקידים הבכירים במחלקה
סיגל אסרף – סגנית מנהלת המחלקה
ויקי פרץ – אחראית לתחום נוכחות
תיאור תחומי האחריות של המחלקה
 .1הובלת תהליכים ארגוניים בהתאם למדיניות הנהלת הרשות
 .2תכנון כ"א– גיוס ,מיון ,קליטה ,ניהול תנאי העסקה ,יחסי עבודה
 .3ניהול מערך ההדרכה – הכשרת עובדים ,פיתוח מנהלים.
עיקרי פעילות המחלקה
 .1חיבור בתי הספר וגני הילדים לשעוני נוכחות ממוחשבים
 .2השתתפות עובדים בהדרכות והשתלמויות
 .3השתתפות עובדי העירייה ביום מעשים טובים
 .4סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות למחצית השנה הנוכחית
 .5שינויים מבניים במס' מחלקות ,תוך קליטת עובדים חדשים
 .6המשך פיתוח והדרכת עובדים.
תקציב המחלקה לשנת 2013
₪ 798,000
פירוט הוצאות המחלקה לשנת 2013
לפי סעיפי התקציב ₪ 771,863
תקציב המחלקה לשנת 2014
₪ 314,000
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אגף הביטחון
מנהל האגף :מר קובי אוליאל
כתובת :רח' לו סקלאר  1אור יהודה
טלפון03-7402403 :
פקס'03-7402405 :
שם
קובי אוליאל

תפקיד
מנהל אגף ביטחון
ושירותי חרום
מנהלת המוקד

פיני לנג

קב"ט מוסדות
חינוך
מזכירת האגף

מירה קהלני

יונה נחום
מוקד עירוני

טלפון
03-7402410
03-7402409
03-7402402
03-7402403
106 ,03-7402400

יחידות האגף
 .1מוקד העירוני /ביטחון
 .2מדור מוסדות החינוך
 .3מוכנות לשעת חרום שמורכבת מועדת מל"ח ופס"ח ומהכשרת העובדים לתפקידם בחרום.
תחומי האחריות
 .1הכנת הרשות לכלל מצבי החרום השונים
 .2אחריות על השרות לתושב )(106
 .3מודיעין עירוני
 .4אירועים עירוניים
 .5תחושת הביטחון האישי של התושב.
עיקרי הפעולות בשנה החולפת
 .1הכשרת מכלולי החרום יחד עם פיקוד העורף ומשרדי הממשלה
 .2ביצוע אימון דו-ימי הכולל תרגיל לכלל המחלקות בעירייה ע"י פיקוד העורף ומשרדי הממשלה
 .3מעבר ביקורת משולבת פקע"ר  |+רח"ל  +משרדי ממשלה בציון 90
 .4השתתפות לראשונה בתחרות מקלטים של המועצה לישראל יפה וזכייה בארבעה כוכבי יופי
 .5הכשרה ושיפוץ מקלטים ציבוריים
 .6הקמת ופריסת מערכת קשר עירונית לחרום
 .7שדרוג מערכות המוקד ומרכז ההפעלה בחרום.
עיקרי הפעילות המתוכננת למחצית השנה הקרובה
 .1הכנה לביקורת מקיפה על כלל מוכנות הרשות לחרום ע"ח פיקוד העורף ומשרדי הממשלה
 .2רכש והקמת אס"ל )אתר סיוע לאזרחים( ,ביצוע השתלמות ופריסה
 .3ביצוע תרגיל רעידת אדמה בשיתוף פיקוד העורף
 .4הקמת חפ"ק נגרר עם מערכות מתקדמות
 .5הטמעת אפליקציה עירונית לקשר עם התושב בשגרה ובחירום
 .6ביצוע תרגיל פתע עירוני חוצה לילה.
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תקציב 2013

₪ 4,828,000

תקציב 2014

₪ 5,167,000

פניות ושיחות שהתקבלו במוקד
העירוני

פניות שהתקבלו במוקד
שיחות שהתקבלו במוקד

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

סה"כ פניות לשנת  2014במחלקות המובילות

שפ"ע9648-
מודיעין4167-
פיקוח עירוני3588-
ביטחון2228-
מי שיקמה2075-
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יחידת מחשב ומערכות מידע
מנהל המחלקה :מר אייל שמחה
כתובת :שד' אליהו סעדון  122אור יהודה
טלפון03-5388167 :
צוות המחלקה
אילן אביוב – מנהל תקשוב עירוני
איתי גלעדי – טכנאי רשתות ומחשבים
דרכי התקשרות
אייל שמחה –  ,03-5388167דוא"ל
אילן אבייב ilanabc@bezeqint.net -
איתי גלעדי – helpdesk@or-ye.org.il
תחומי אחריות
 .1פיתוח ותחזוקת מערכות מידע – ייזום ,איפיון צרכים ,עיצוב ,בחינת אלטרנטיבות לפתרון ,קיום מכרזים,
אינטגרציה של מערכות מידע ביחידות השונות עם המערכות המרכזיות
 .2תשתיות תוכנה – סיסטם ,כלי פיתוח ,בסיסי נתונים ,בקרה וניהול תקשורת ותוכנות תשתיות אחרות
 .3תשתיות חומרה – יעוץ ,בחינה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה בתחום מחשבים מרכזיים ,שרתים ,ציוד קצה,
מחשבים אישיים ומדפסות
 .4תשתיות תקשורת – יעוץ ,בחינה ,תחזוקה ,פיקוח ובקרה על הביצוע בכל הקשור לתשתיות פסיביות ואקטיביות
 .5יישום והטמעה – הדרכת משתמשים ,יישום ,ליווי והטמעה ,בחינת אופן יישום צרכים חדשים והגדרת צרכים
חדשים לפיתוח
 .6שירותי HELPDESK
 .7אבטחת מידע – נהלים ,פיקוח ובקרה על מערכות מידע ,תוכנות תשתית ותקשורת
 .8תקשוב – מחשוב מוסדות חינוך.
עיקרי פעילות המחלקה בחצי השנה החולפת
 .1התאמת משאבים לצרכיו החדשים של הארגון
 .2שדרוג מערכות הוועדה לבניין עיר
עיקרי הפעולות המתוכננות למחצית השנה הקרובה
הרחבת הכלים המקוונים לתושב.
תקציב לשנת 2013
₪ 2,222,000
תקציב לשנת 2014
₪ 2,274,000
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אגף הרווחה
מנהלת המחלקה – ד"ר אסתי אשל
כתובת :שד' אליהו סעדון  122אור יהודה
טלפון03-5388116 :
פקס'03-5337390 :
פרטי התקשרות וקבלת קהל של יח' המחלקה
 .1תושבים המוכרים באגף הרווחה פונים ישירות לעו"ס המטפל הן בטלפון הישיר ו/או על פי הזמנה מראש
 .2פניה חדשה )אינטייק( של תושב נעשית באמצעות מזכירות האגף באמצעות הטלפון או בהגעה לאגף בשעות
הפתיחה .המזכירה רושמת את הפרטים וסיבת הפניה ומעבירה לעו"ס מיומן הבודק את הפניה ועורך אבחנה
טיפולית על מנת להעביר לעו"ס הטיפולי הרלוונטי
 .3בשל העומס הרב יתכן כי הפניה תענה אחרי מספר שבועות להוציא מצבים של סיכון וסכנה.
שם השירות
אגף הרווחה

כתובת

קבלת
שם המנהל
טלפון
קהל
א'-ה'
 03-5388116ד"ר
 03-5388171אסתי אשל,
ג'
עו"ס
א'
 03-6340808ד"ר אבי
יקיר ,עו"ס
ב'-וד'

יחידה
להתמכרויות

שדרות
אליהו
סעדון 122
רחוב
השומר 57

היחידה
לשלום
המשפחה

רחוב
כצנלסון/יהדו
ת קנדה

 03-6345105עו"ס
טלי עדן

מע"ש
)מפעל
תעסוקה
שיקומי
לאנשים עם
פיגור שכלי(
מועדון
"ברוש"
)לאנשים
עם פיגור
שכלי(
מרכז קשר

רחוב העבודה

 03-5334251מור
טוגנדרייך,
מרפאה
בעיסוק

א'-ה'

סמטת
המעפילים

 03-5337942שלומית
אהרון

א',ב',ה'

רחוב
המעפילים 1

עו"ס
אלישבע
באשה
א,ב,ג,ה'
עו"ס
מיכל מכלוף
 03-5331035עו"ס
א',ג',ה'
אופירה שור
לוי
ב',ד'

ג' -וה'

"נתיבים
להורות"
מענ"ה –
מרכז עירוני
לנערה

רחוב
המעפילים 1
רחוב
מונטיפיורי

מועדון
קשישים
לתעסוקה

רחוב
יקותיאל אדם
11

א'-ד'
ב'

ב' ו/או
ד'

 03-5337540דינה עמי -
רוחם
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א'-ה'

שעות

הערות

קבלת קהל בתאום
8:00 16:00עד עם עו"ס
18:30
- 7:30
שעות הערב
19:30
מותאמת לפעילות
7:30
מועדון נוער
22:00
וקבוצות מבוגרים
7:30
16:00
- 8:00
על
16:00
פי הזמנה
עד
19:00
7:30
15:30

16:00
19:30

מפגשים
מתואמים
מראש
על פי
הזמנה
13:00
18:00
16:00
19:00
8:30
12:00

רחוב
כצנלסון 17

 03-5337942דינה עמי -
רוחם

א'-ה'

8:00
12:00

רחוב הפלמ"ח

 03-6341054דינה עמי -
רוחם

א'-ה'

8:00
12:00

רמת פינקס

 03-5339967דינה עמי -
רוחם

מרכז יום
לקשיש

רחוב אליהו
סעדון )צמוד
למתנ"ס
העירוני(

מועדונית
"עזר מציון"
לילדים
מעוכבי
התפתחות

רחוב
דוד אלעזר 2

 03-6344903מנכל"ית -
ברכה בראון
יו"ר
העמותה –
רוני עזרא
א'-ג'
 03-5388159מנכ"ל -
ה'
מלכי
בריגה

מועדון
קשישים
"הבונים"
מועדון
קשישים
"הפלמ"ח
מועדון ברמת
פינקס

8:00
12:00
א'-ה'

8:00
13:30

מופעלת על ידי
עמותה עירונית
עצמאית

13:00
16:30

מופעלת על ידי
עמותת "עזר מציון"

מבנה המחלקה
תקציבאית האגף – רו"ח ליאל רובין
ראש צוות גיורא – עו"ס מומחה חווה עגיב )מ.א ,(.סגנית מנהלת האגף ומרכזת היחידה לנערות
ראש צוות עמידר – עו"ס מומחה מיכל פרוכטר )מ.א(.
מנהל המרכז לטיפול בהתמכרויות –ד"ר אבי יקיר ,עו"ס
מנהלת המרכז לשלום המשפחה  -עו"ס מומחה טלי עדן )מ.א ,(.פסיכותרפיסטית
ראש מדור לקשיש – עו"ס שוש שטארק
מרכזת תחום ילד ונוער הכוללים ועדות תכנון טיפול וראש צוות מרכז טיפולי "נתיבים להורות" – עו"ס מיכל מכלוף
)מ.א(.
מרכזת ראש צוות תחום חוק נוער – עו"ס ניצה חן )מ.א(.
מרכזת ראש צוות תחום סדרי דין – עו"ס דורית אלפיה
מרכזת צוות מרכז עירוני לנערה )מענ"ה( ומפתחת תוכניות ופרויקטים – עו"ס אופירה שור לוי ,פסיכותרפיסטית
ודוקטורנטית
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רשות
מקומית

משרד
הרווחה

מנהלת

תקציבאית
וזכאות

מועדוני קשישים

ועדות תכנון
טיפול

מפעל תעסוקתי
שיקומי )מע"ש(

אינטייק

צוות גיורא
 +פיגור
נערה במצוקה

תחום ילד
ונוער

סגנית וראש
צוות

יחידות טיפול
ייעודיות

מרכז
לשלום
המשפחה

קשישים
חוק סיעוד
מועדונים
סדרי דין

צוות עמידר
 +שיקום התנדבות

מרכז עירוני
לנערה
מענ"ה

חוק נוער

פרויקט
"נתיבים
להורות"

יחידת
התמכרויות
מרכז יום
טיפולי
טיפול בנוער

מרכז קשר
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תחומי האחריות של המחלקה
 .1ילדים וחסרי ישע הנמצאים בסיכון מיידי ובסכנה
 .2שירותים טיפוליים לכלל האוכלוסייה על פני מעגל החיים
 .3סיוע למשפחות בעת משבר ,במצבי מחסור וסיוע בנושא הורות
 .4קשישים  -מענה על פי חוק הסיעוד ,טיפול בחסרי ישע ואפוטרופסות וסיוע אחר בהתאם לכללי הזכאות
 .5פיגור  -טיפול באבחונים ובמתן מענים בקהילה או בסידור חוץ ביתי .כולל ילדים שאובחנו כאוטיסטים
 .6שיקום  -מיצוי זכויות ומתן מענים בהתאם לאפשרויות הקיימות
 .7טיפול ומתן המלצות לבתי משפט בכל הקשור לסידרי ראיה בין הורים לילדיהם במצבי פירוד וגירושין כולל
הפעלת מרכז קשר .הגנה על קטינים בסיכון ובסכנה על ידי עו"ס לחוק הנוער והגנה על חסרי ישע בוגרים על
ידי עו"ס לחסרי ישע
 .8התמכרויות – טיפול במכורים לסמים ואלכוהול למבוגרים על ידי טיפול לגמילה נפשית
 .9אלימות בתוך המשפחה – סיוע רגשי ומתן כלים להתמודדות
 .10טיפול בנערה למיגוון רחב של אוכלוסיית הנערות.
עיקרי פעילות המחלקה
 .1סיוע למשפחות בסיכון
 .2הגנה על קטינים וחסרי ישע על פי חוק
 .3טיפול באוכלוסיות נזקקות בתחומים שונים כמו :התמכרויות ,אלימות במשפחה ,בעיות בזוגיות ובהורות
 .4פיתוח שירותים לטיפול בהורים וילדים בנושא הדרכה הורית וטיפול רגשי – באמצעות המרכז הטיפולי
"נתיבים להורות"
 .5חיזוק ובנית תוכניות טיפוליות פרטניות במע"ש ובמועדון ברוש לאנשים עם פיגור שכלי
 .6הפעלת תוכניות במועדוניות בילדים בנושא קשר בין הורים וילדים והדרכה הורית.
תקציב לשנת 2013
₪ 37,495,000
תקציב המחלקה לשנת 2014
₪ 40,126,000
רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמחלקה פרסמה
פירסום של מענ"ה
מקומות ומועדים ,בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות ,שלפין פועלת הרשות
מידע במזכירות אגף הרווחה ובלוח מודעות בכניסה לאגף.
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אגף הנדסה ובינוי ותשתיות
מהנדס העיר :אינג' משה לורברבום
פרטי התקשרות וקבלת קהל
כתובת :רח' אליהו סעדון  122אור יהודה
טלפון03-5388108 :
פקס03-5337965 :
קבלת קהל בימים א' ,ה' בשעות 11:30 – 09:30
בשעות 17:00 – 15:00
ביום ג'
פעילות האגף
 .1קידום תהליך התכנון של העיר ,קידום תב"עות שונות ,הן למגורים בבניה פרטית ורוויה והן לאזורי מסחר
ותעסוקה ,המשלבים מבני ציבור ושטחים ירוקים ותשתיות
 .2מעורבות בקידום של תהליכי תכנון ארציים ומחוזיים אשר משפיעים על העיר אור-יהודה
 .3קידום של פרויקטים שונים של בינוי ותשתיות בכל חלקי העיר תוך הבטחת ניצול מהיר ויעיל של תקציבים
קיימים וכמובן ,פעולה לקבלת תקציבים נוספים
 .4פעילות נחושה כנגד הבניה הבלתי חוקית
תחומי האחריות
• תכנון
• פיתוח
• פיקוח ובקרה לבינוי ותשתיות עירוניות
• תכניות בנין עיר
• פרויקטים תחבורתיים
• אגרות והיטלים.
מחלקות האגף
• רישוי על הבניה
• פיקוח על הבניה
• השבחה.
בעלי תפקידים
שם העובד
עופר בוזי

תפקיד

טלפון

אינג' משה לורברבום

ס' ראש העיר יו"ר הוועדה
לתו"ב
מהנדס העיר

03-5388108

סולי חבה

מזכירת מהנדס העיר

03-5388108

אדר' ראובן עילם

מנהל מח' רישוי

03-5388122

רחל בן זיקרי

מזכירת מח' רישוי
ואחראית ארכיב בחצי
משרה

03-5388172
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03-5388128

לילך וורצל

מחלקת רישוי

03-5388172

מיכל רביד

אדריכלית ,מח' תכנון

03-5388812

מאיה טוויטו

תקציבאית

03-5388852

עו"ד אפי יצחקי

תובע הוועדה

03-5388168

מירב קורל

מדור השבחה

03-5388192

עו"ד יאיר שינובר

מנהל מח' פיקוח בניה

03-5388102

מסעוד נאמן פור

מפקח בניה

03-5388813

תמיר גטאצ'ו

מפקח בניה

03-5388108

יפה קסטורינו

מזכירת מח' פיקוח

03-5388126

פעילות הועדה בשנת 2014
מספר ישיבות ועדת משנה

10

מספר ישיבות רשות רישוי

13

מספר בקשות שנדונו בוועדה

170

מספר היתרי בניה שהונפקו

59

מספר תכניות בנין עיר שהוגשו לוועדה

19

מס' תכניות בנין עיר שאושרו למתן תוקף

4

מספר תכניות שהופקדו

8

פעילות פיקוח על הבניה בשנת 2014
דו"ח ביקור באתר
ביקור במקום לצורך אישור להעברת זכויות בנכס

33

תיקי פיקוח שנפתחו

52

התראות

17

הזמנת עדות

17
26

צווי הפסקה מנהלים

11

צווי הריסה מנהלים

20

צווי הריסה שיפוטיים

16

צווי הריסה בפועל ושימושים חורגים

10

העברת תיקים לתובע הוועדה

15

תלונות תושבים

תקציב לשנת 2013
₪ 4,494,000
תקציב לשנת 2014
₪ 4,548000
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מבנה ארגוני במחלקת הועדה המקומית
יועצים חיצוניים
לועדה המקומית
יועמ"ש
איל ממו  /איל שרון

מהנדס העיר
משה לורברבום

יועצת תנועה
זהבה שפיגלר
מזכירת מהנדס העיר ותכנון-
עיר

תובע
אפי יצחק

סולי חבה

נגישות

תכנון עיר

תכנון עיר
בדיקת תוכניות
וליווי וקידום
הליכי תכנון
ומתן מידע

מיכל רביד
מידען

היטלי
השבחה
ואישורי
טאבו

רישוי ופיקוח בניה

יעודי
קרקע
וGIS-

רישוי בניה

מירב
קורל

מנהל רישוי בניה
ומזכיר הועדה
וטיפול באגרות

)60%
משרה(

ראובן עילם
) 80%משרה(
מזכירת הרישוי וארכיב

רחל בן זיקרי
) 50%משרה(
בודקת תוכניות

לילך וורצל
גם אחראית נגישות
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פיקוח
בניה
מנהל הפיקוח על
בניה

יאיר שינובר
מזכיר/ת הפיקוח

יפה קסטורינו
גם חשבות הנדסה
,הסכמים
חשבונות הזמנות
מפקחי בניה

אגף החינוך
מנהלת האגף :גב' תמר חכימי
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,122אור-יהודה
טלפון03-5388114 :
פקס'1533-5388126 :
דואר אלקטרוניtamarh@or-ye.org.il :

שם

תפקיד

מס' טל'

מס' פקס'

תמר חכימי

מנהלת אגף החינוך

03-5388140
03-5388114

03-6342126

מרטין חננאל

מנהלנית אגף
החינוך
מזכירת אגף החינוך
ורכזת ועדות השמה
מנהלת מחלקת
גני ילדים
מזכירה באגף
החינוך
מזכירת מחלקת
גני ילדים
מזכירת גני ילדים

03-5388140

03-6342126
1533-5388140
03-6342126

03-5388174

03-5388851

רונית רותם

אחראית מחלקת
הסעות
קב"ט מוסדות חינוך 03-7402402

03-7402405

טליה יוסף

ממונה על הטיפול
בפרט

03-5388195

03-6342126

ענבר הרפז
ליהי ביסטרי
ענבר הרפז
קארן לביא
אורין גהרי
נטע אהרונסון
ליטל כהן
רותם פאל
רות קמר

עובדות היחידה
לקידום הנוער

03-5331505

03-5337957

מנהלת היחידה
לרווחה חינוכית

03-5388194

1533-5388194

מירי ארצי
נוגה נדלר
מורן מושייב
דינה יהושע
סמדר סלמן

פיני לנג

03-5388114

03-5388114

03-6342126

03-5388140

03-5388851

03-5388142

1533-5388142

03-5388162

1533-5388162
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חנה דואניס
ניצה ולדוקס
כוכבה תמאם
עירית שי

קצינות ביקור סדיר
היחידה לביקור
סדיר

רו"ח אבי בללי

חשב אגף החינוך

אורית אברמצ'ייב

מזכירת חשב החינוך 03-5388147

סוניה סעדה
ד"ר רונית גלר
אילן אביוב

מנהלת פרויקט
השאלת ספרים
מנהלת השרות
הפסיכולוגי  -חינוכי
מנהל מערכות מידע
בחינוך

03-5388830

1533-5388830

03-5388143
03-5388152
03-5388166

1533-5388152
1533-5388143
1533-5388166

03-5388821

03-6342126
1533-5388821
1533-5388147

03-5388821

1533-5388821

03-5335355

03-6344552

03-6341351

03-5627015

תחומי אחריות
קשר עם בתי הספר ,עם התלמידים ועם הורי התלמידים מהגן ועד י"ב
רישום לבתי הספר בעיר
העברת תלמידים בין מוסד למוסד
מידע לציבור ההורים והתלמידים
קשר שוטף עם מנהלי בתי הספר
ריכוז ועדות ההשמה עד לשיבוץ כל התלמידים
גביית אגרות חינוך מול רשויות אחרות
כ"א  -סייעות ,מלוות ועובדי מינהלה
הסעת תלמידים זכאים
אכיפת חוק חינוך חובה
מניעת נשירה
השלמת השכלה לתלמידים נושרים
תחזוקת מוסדות חינוך
קידום רווחת כל תלמיד למימוש הפוטנציאל
העצמת הצוותים החינוכיים והענקת כלים
ייזום תכניות פדגוגיות
הפעלת תכניות מגוונות לקידום החינוך
טיפוח מצוינות.
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תכניות הפועלות בשנת הלימודים תשע"ה
תכניות מערכתיות
•
•
•
•
•
•
•

פרויקט השאלת ספרי לימוד
התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגני הילדים ,בבתי הספר היסודיים ובחטיבת הביניים
צוותי משימה להבניית החינוך הדתי בעיר
צוותי משימה לחינוך המיוחד
השתלמות מנהלי בתי הספר ועובדי אגף החינוך "מחשיבה יצירתית ליזמות מעשית"
הפעלת שבוע המדע
עידוד תחום המדעים באמצעות עשייה ביסודיים ובחטיבות.

גני ילדים
"אילנות" :תכנית הדרכה בתחום הצבת גבולות ודחיית סיפוקים ,קשיי התנהגות וקשיים בקבלת סמכות
גנים ירוקים :הטמעת ערכי החינוך הסביבתי בתהליך רב שנתי
השוטר שלי ואני :תכנית חינוכית-שנתית המופעלת בשיתוף פעולה עם תחנת משטרת מסובים
זהב בגן :תכנית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים
חושבים שפה :התפתחות אוריינית ורכישת המיומנויות הנדרשות לקראת קריאה וכתיבה
מדעים בראי היהדות :שילוב חקר המדעים ותופעות הטבע ביום יום עם המקורות הכתובים
ניצני אוריינות :תכנית התערבות לטיפוח כישורי השפה אצל ילדי הגן.
"חושבים שפה בגני חובה" :לטיפוח חשיבה ואוריינות שפתית.
שיתופי פעולה עם מכללת לוינסקי בגני טרום טרום חובה :סטודנטיות לחינוך קדם יסודי מתמקדות
בתכנית "קריאה חוזרת" לעידוד וטיפוח הקריאה.
בתי ספר יסודיים
מרכזים טיפוליים  -פתיחת שני מרכזים למתן מענה לתלמידים בסיכון ,תראפיות ,הדרכת הורים ,חוגים
והעצמה.
" חושבים שפה" בבתי הספר :בשכבות א'-ו' בכל בתי הספר היסודיים בעיר ,לטיפוח השפה ,החשיבה,
הקניית אסטרטגיות ואוריינות שפתית.
אולימפידע במתמטיקה" :המתמטיקה היא מוזיקה למוח והמוסיקה היא מתמטיקה לנשמה" )אוסקר
ויילד( .כנס עירוני לשכבות ו' כסיום תהליך טיפוח החשיבה המתמטית.
תגבור לימודי אנגלית :תגבור לימודי אנגלית בבתי הספר ע"פ תכנית בית ספרית.
חדשנות חינוכית :המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך בבי"ס סעדיה גאון לטיפוח השפה בכל שכבות הגיל
חלוץ חינוכי :אקדמאיים שעברו הסבה להוראה בסמינר הקיבוצים משובצים כמורים צעירים בבי"ס
הדרים
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רבדים :תכנית תלת שנתית בשיתוף קרן רש"י ,קרן גלנקור ועיריית אור יהודה לטיפוח והעצמת בי"ס
אלונים
תובנות בחינוך :עמותת 'תובנות בחינוך' אימצה את בי"ס הדרים ל 3-שנים במטרה להעצים את ביה"ס,
לשפר בו הישגים ולטפח אותו
מיל"ת :מסגרות יום לימודיות תוספתיות ב 5-בתי ספר יסודיים ,הארכת יום הלימודים  4פעמים בשבוע
כולל ארוחה חמה .תכנית ללקויי למידה ופעילויות חברתיות להעצמת תלמידים בעלי קשיים רגשיים
והתפתחותיים 4.5 ,מסגרות בכל מסגרת  35תלמידים.
מצוינות  :2000תכנית העשרה במדעים ומתמטיקה הנותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת החינוך
ויוצרת תרבות של מצוינות בית-ספרית
ניתוח התנהגות :איתור תלמידים שהתנהגותם חורגת מהנורמה ,הפעלת תכנית התערבות כוללת
בביה"ס שתביא לשינוי הנדרש .בחמישה בתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים
שרים מורשת :מקהלות בתי הספר שרות שירי מורשת ,שיא הפעילות בכנס עירוני מכובד
עידוד קריאה :הפעלת ספרניות בבתי הספר לעידוד הקריאה
חידון מורשת העיר :תלמידי העיר בשכבה ה' לומדות את תולדות העיר מחוברת ייעודית ,מבקרים
במוזיאון יהדות בבל ,שומעים הרצאות מפי ראש העיר ,בסיום התהליך מתקיים חידון עירוני פומבי
מעבדות מדעים :הפעלת  4מעבדות מדעים חדשות בבתי הספר היסודיים לעידוד חשיבה מדעית.
בתי ספר תיכוניים
תכניות אתגריות ייחודיות:
מחנה מדע במכון ויצמן 9 :ימים במכון ויצמן ,במסגרת "מחנה" הכולל לינה ,מעשירים התלמידים את
ידיעותיהם בתחומי הכימיה ,הפיסיקה והאסטרונומיה ושומעים הרצאות ממיטב המרצים ,כמו כן
מודגשים ערכים חברתיים בצד ערכי מצוינות כמו מנהיגות לאורם של נשיאים מדענים כמו הנשיא ויצמן,
הנשיא הראשון של מדינת ישראל.
תכנית "גם אני יכול" :מטעם המינהל למדע וטכנולוגיה/משרד החינוך ,עוסקת בהמצאת מוצרים
טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
תחרות אילן רמון :מטעם מכון ויצמן למדע וקרן רמון .בתחרות זאת השתתפו תלמידי כיתות ח'-ט'.
נושאים בהם מתמודדים התלמידים הם מחזית המחקר המדעי :פיתוח ננו לויין לבדיקת משימות
מדעיות ,קידוח מים על הירח ,חקר הירח טיטאן ועוד.
רובוטיקה  -תחום הרובוטיקה מפגיש את תלמידי בתי הספר היסודי וחטיבות הביניים,
עם אתגרים טכנולוגיים -מדעיים ,נוגע בתחומים ידע רבים :הנדסה ,פיסיקה ,ומדעי
המחשב ,מקדם את פיתוחן של מיומנויות מגוונות כמו פתרון בעיות בדרך מעשית וחווייתית ,מטפח את
הסקרנות והיצירתיות ,משביח את תהליך פתרון בעיות ומעודד כישורים אישיים וחברתיים של עבודת
צוות ושיתוף פעולה.
תכנית  :FLLמטעם ארגון פירסט העולמי .תכנית  FLLחושפת תלמידים צעירים לעולם
האמתי של אתגרים הנדסיים ,על ידי בניית רובוט אוטונומי לביצוע מספר משימות על גבי לוח משימה
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מרובת אתגרים ונושאים .בהנחיית מדריכים ובעזרת דמיונם הרב של התלמידים ,מגלות קבוצות FLL
עולם מרגש של אפשרויות .באמצעות התהליך לומדים התלמידים גם את מהות התרומה לקהילה.
תוכנית רובוסטאר :מטעם משרד החינוך/מינהל מדע וטכנולוגיה כוללת  4נבחרות מבתי הספר הבאים:
בית ז'-ח' ,בית ט'-י' ,ישיבת יעדים אור אבנר ,סעדיה גאון .התלמידים לומדים את יסודות הרובוטיקה
ולומדים לבנות מערכת הנדסית היכולה לבצע פעולות בעזרת חיישנים ותוכנות מחשב.
אולימפידע בנושאי סביבה :בנושא צמצום פסולת ,מחזור ושימוש חוזר נערך לכל תלמידי שכבת ז' בהיכל
התרבות.
קרן אור :להעשרת הידע המדעי והאמנותי בקרב תלמידים צעירים .בשנת תשע"ד נפתחה מסגרת זאת
לילדים מגיל גן חובה ועד כתה ו' .בכל שכבת גיל הילדים יתקדמו ברמת הלימוד המדעי :פיסיקה ,כימיה,
ביולוגיה ובתחום נוסף :אמנות ,מתמטיקה ,שחמט רובוטיקה.
מרכז עירוני למצוינות באמנות :המרכז העירוני למצוינות באמנויות הוקם בשנת תשס"ט ביוזמת אגף
החינוך של עירית אור יהודה ,ג'וינט ישראל ומשרד החינוך  -האגף למחוננים ולמצטיינים .מזה כשנתיים
המרכז נתמך בלעדית על ידי עיריית אור יהודה לשם קידומם של תלמידים שוחרי אמנות ,סקרנים ובעלי
מוטיבציה בתחומים אלה.
במרכז מתקיימים  3מסלולים הפועלים במקביל בכל יום ראשון משעה  14:00עד השעה  :17:00צילום
וקולנוע ,אמנות חזותית ותיאטרון .הילדים המשתתפים מגיעים מהכתות הגבוהות של בתי הספר
היסודיים וכן מכתות ז'-ט' .המורים המלמדים הם מורים מצטיינים בתחומם ומובילים את הילדים
להישגים גבוהים.
העשרה שפתית באנגלית" :אנגלית איננה שפה זרה ,אנגלית היא שפת העבודה".
תכנית כתיבה בחטיבת הביניים :הכשרת מורים ועבודה עם תלמידים על שיפור הכתיבה.
איל :תכנית להכשרת מורים למתן מענה לתלמידים לקויי למידה במקביל לעבודה עם תלמידים.
תכנית חוסן :העצמת היועצות והפסיכולוגים של כל בתי הספר לחיזוק החוסן של הצוות החינוכי ושל
התלמידים.
תכנית "גשרים" :להעצמת תלמידים בסיכון בחטיבת הביניים.
כיתת ספורט :הכיתה נפתחה על מנת לאפשר לספורטאים מצטיינים לבוא לידי ביטוי ולקבל כלים
מקצועיים שילוו אותם בהמשך דרכם
נחשון :תכנית נחשון למנהיגות מופעלת בכתה ט' –י"א בבית ספר "יובלים"
סיפורו של מקום :הנצחת פועלם של מקימי אור יהודה ואתרים חשובים והיסטוריים בעיר
צהלה :הכנה לצה"ל בחטיבת הביניים "יובלים"
תגבורים :לצמצום פערים ולקראת בגרות בכיתות ט'-י"ב.
שיעור אחר :הנושאים במפגש הם נושאים שמעבר לתוכנית הלימודים הרגילה ומתקיימים באווירה
נעימה ובאופן חוויתי.
אני אזרח :הענקת תעודת זהות לתלמידי י'.
"פלא" :תיגבור לימודי לתלמידים יוצאי אתיופיה וחבר העמים.
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תכנית מנהיגות :בשיתוף מחלקת הנוער.
"חוק ומשפט" :בשיתוף אוניברסיטת תל אביב לתלמידי שכבה י'.
"תכנית הנבחרים" :העצמת תלמידים למנהיגות חברתית קהילתית באוניברסיטת תל אביב.
מיזם תקשורת בתיכון ברנקו וייס
"גינה מטבח" בבי"ס ברנקו וייס :העצמה באמצעות הממשק של הגינה והמטבח ,מודעות לתזונה בריאה.
מלגות
ל 430-סטודנטים בסך של  ₪ 1,500לסטודנט
תקציב ₪ 72,227,000 – 2014
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מחלקת תשתיות וביצוע
מנהל המחלקה :אינג' פבל זינגרמן
כתובת :שד' אליהו סעדון  ,122אור-יהודה
טלפון03-5388121 :
פקס'15335388121 :
פרטי התקשרות וקבלת קהל
אנג'לה שמעונוב ,מזכירת המחלקה ,טל' 03-5388121
קבלת קהל ביום ג' בשעו 17:00 – 15:00
תחומי האחריות
• ליווי וקידום תכנון עירוני תשתיות בעיר ופרויקטים תחבורתיים
• פיקוח ובקרה לבינוי תשתיות עירוניות
• תיאום עם גופי תשתית בתחומי ביוב ,מים ,תאורה ,תחבורה וכיוצ"ב.
פעילות האגף
 .5קידום תהליך התכנון של העיר בשיתוף עם מהנדס העיר למגורים ,למוסדות ציבור ולאזורי מסחר
ותעסוקה ,לרבות תיאום תשתיות עירוניות וגורמי תשתית
 .6קידום פרויקטים תחבורתיים :הנגשת הולכי רגל ,כבישים ,רמזורים ,תאורה
 .7קידום פרויקטים בנושא חניונים.
בעלי תפקידים
שם

תפקיד

טלפון

פבל זינגרמן

מנהל המחלקה

03-5388124

עוז זכריה

פיקוח

03-5388853

אנג'לה שמעונוב

מזכירה

03-5388121

פעילות המחלקה במחצית השנה הראשונה 2014
מספר פרויקטים תחבורתיים

6

מספר פרויקטים בבינוי

5

מספר פרויקטים בתאורה )חיסכון אנרגטי(

1

מספר פרויקטים בניקוז עירוני

1

מספר תכניות שהופקדו למתן היתר

4

תקציב לשנת ₪ 13,000,000 2013
תקציב לשנת ₪ 2,700,000 2014
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אגף גזברות וכספים
מנהלת האגף וגזברית העירייה :גב' מזל זרחיה
כתובת  :שד' אליהו סעדון 120
טלפון03-5388134 :
פקס'03-6340160 :

תפקיד

מס' טל'

מס' פקס'

שם
כרמלה חמאני

מנהלת מחלקת שכר

035388149

03-6340160

איציק הרשקוביץ

מנהל חשבונות
ראשי
מנהלת חשבונות

03-5388113

03-6340160

03-5388809

03-6340160

תמר דגן

מנהלת מדור
תשלומים
ניהול פרוייקטים

03-5388150

03-6340160

03-5388845

03-6340160

אורנה סעדון

תקציבאית
ואחראית ביטוחים

03-5388844

03-6340160

אפרת סקעת

סוזי פז

קבלת קהל
ימים א' ,ב' בשעות 12:00-10:00
ימים ד'-ה' בשעות 15:00 -12:00
הפעילות השוטפת
בניית תקציב שנתי
תכנון ופיקוח על ביצוע התקציב
תכנון וניהול כספי העירייה
אחריות על מחלקת הגבייה
אחריות על מחלקת הנהלת חשבונות
גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים שונים
הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים
הכנת תקציבי פיתוח ומעקב אחר ביצועם
אחריות לנושא הביטוח
ניהול השקעות
תקציב שנת 2013
₪ 2,948,000
תקציב שנת 2014
₪ 3,043,000

ביצוע שנת 2013
₪ 2,902,345
ביצוע שנת 2014
₪3,022,594
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אגף פיקוח ,שפ"ע ותזוקת מוסדות ציבור
מנהל האגף :מר אלעד כהן
כתובת :יחזקאל קזז 38
טלפון03-5388894 :
פקס'03-6341450 :
דו"חות חוקי עזר
קנסות
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
סה"כ

62
8
43
31
98
13
4
14
6
13
16
22
330

התראות לטיפול במפגעים
חדש
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
סה"כ

ירוק
208
128
333
280
183
206
550
243
110
128
234
256
2,859

אדום
2
45
54
23
36
94
45
16
32
53
93
493

סה"כ התראות 3,352
פינוי כלי רכב נטושים מרחבי העיר  30 -כלי רכב
סיורים בעיר עם המשטרה  -במהלך השנה בוצעה עבודה משותפת עם המשטרה במגוון תחומים .לא
נרשם מס' הסיורים המשותפים.
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מאגרי המידע של העירייה
 .1מערכת החינוך
 .2גזברות
 .3מח' הגבייה
 .4יח' המיחשוב
 .5אוכלוסין
 .6רווחה
 .7הנדסה
 .8נכסים
 .9משאבי אנוש
 .10רישוי עסקים
 .11פיקוח עירוני.
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