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 , שיועבר לאישור מועצת העיר.2022אני שמחה להציג בפניכם את טיוטת תקציב 

 
מדובר בתקציב שנבנה לאחר עבודה מאומצת של כל יחידות העירייה, והשקעת זמן רב בחשיבה ולימוד 
הצרכים העירוניים המשתנים, התאמתם לשינויים בדרישות התושבים, התפתחויות פיסיות ותשתיתיות 

ידי צוות ועוד. בנוסף, תקציב זה נבנה כתף אל כתף עם התכניות האסטרטגיות שהוכנו בשנה האחרונה על 
', צוות החשיבה האסטרטגי של עיריית חיפה. התכניות העתידיות הללו מציגות שינויים 2030'חיפה 

תרבות, קהילה, ספורט, בנייה והתחדשות עירונית,  -עמוקים בתפיסת ההתחדשות של העיר במגוון נושאים 
 תחבורה, ים, סביבה, תיירות ועוד. 

 
ווה עם תכניות העתיד: ניהול ותיפעול העיר כיום מתחילים התקציב החדש מפגיש למעשה את צרכי הה

להתחבר עם החזון העירוני הצופה את פני העתיד, ויוצרים את הבסיס המשותף לתחילתו של מהלך עירוני 
משמעותי. אין כל ספק ששינוי פני העיר יימשך יותר משנה אחת, יותר משלוש ואף למעלה מזה... מדובר 

 ר לפני למעלה משנה, והיום אנו נכנסים לשלב הבא, שיהיה משמעותי אף יותר.בתהליך אותו התחלנו כב
 

שהם חשובים ומרגשים, ועליהם תוכלו לקרוא בחוברות ההסבר  2022ישנם סעיפים רבים בתקציב לשנת 
לספרי התקציב. אני בחרתי בהקדמה לציין ולהסביר את השינויים המהותיים, שישפיעו על כל תושבי חיפה 

א מן הכלל, בכל המגזרים, בכל השכונות ובכל מרחבי העיר; שני שינויים גדולים בתקציב הרגיל, ללא יוצ
 ושני שינויים גדולים בתקציב הבלתי רגיל.

 
 שינויים באגפי התיפעול (נקיון ובטחון) ובאגפי התרבות והקהילה –תקציב רגיל 

 
  –תיפעול  . 1

מציג שני שינויים גדולים במינהל התיפעול, הנדרשים לעיר  2022התקציב הרגיל של עיריית חיפה לשנת 
 באופן קריטי:

 
תוספת של כוח אדם, כלי ניקיון ושיטות ניקיון מתקדמות. מהפכת  –אגף התברואה ושיפור נקיון העיר  א.

של העיר החלה עוד בשנה הנוכחית עם הוספת משמרת שנייה לניקיון מתחמים רבים בעיר, רכישת  הנקיון
משאיות וכלי רכב, ותיגבור מצבת כוח האדם. לאחר שנים רבות מאד בהם אגף התברואה של עיריית חיפה 

יחידות  לא השתנה ולא גדל כלל וכלל למרות שלעיר התווספו שכונות חדשות, ולאחר השוואה מעמיקה עם
גילינו חוסרים רבים  -תברואה של ערים גדולות אחרות (כמות עובדים וכלי רכב ביחס לשטח העיר) 

ולמדנו שהעיר חיפה אינה רק גדולה בשטחה, אלא גם מורכבת בגלל הצמחייה הרבה הקיימת בה (שמפזרת 
ו קושי להגיע עם עלים, פירות ולכלוך רב) ובגלל הטופוגרפיה (סמטאות ורחובות מדרגות אליהם ישנ

 רכבים, ואדיות אליהם משליכים פסולת ועוד). 
 

בנוסף, בשנה האחרונה, החלה עיריית חיפה להיכנס ולנקות מתחמים רבים שהוזנחו משך שנים רבות בתוך 
וזאת בתיאום עם  –אקונומי נמוך -השכונות הוותיקות, בעיקר בחצרות משותפות בשכונות ממעמד סוציו

ל המשך תחזוקה במימונם. כיוון שאיזורים רבים בעיר לא נוקו ולא טופחו משך התושבים ובסיכום ע
 עשרות שנים, עלות התחזוקה שלהם היום מחייבת את הגדלת מצבת כוח האדם באופן משמעותי.
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בשנה האחרונה אוחדו כל יחידות הפיקוח של העירייה, וכל  – אגף הפיקוח, האכיפה העירונית והבטחון ב.
עובדיה הוכשרו לטפל בכל נושאי הפיקוח והאכיפה הנדרשים בעיר, על מנת לייעל את המערכת העירונית 
ולהגדיל את האחיזה בשטח. המהפך שהחל בשנה הנוכחית ואמור להמשיך בשנה הקרובה כולל הוספת 

 רכב ואמצעים נוספים הנדרשים לתיפקודם.  פקחים למצבת כוח האדם עם כלי

 

חיפה היא עיר אם המושכת אליה תושבים רבים מכל קצוות המרחב המטרופוליני בזכות ההיצע התעסוקתי, 
הבילוי, חופי הים ועוד. יחד עם אכיפה מואצת הנדרשת לחניה ולסדר הציבורי, העיר מושכת אליה לצערנו 

פיקוח והבטחון העירוני בתיאום מלא עם המשטרה. בהפרעות גם גורמי פשיעה, בהם מטפלת יחידת ה
 האחרונות שהתרחשו ברחבי המדינה, שלא פסחו גם על העיר חיפה, 

 
יחידת הפיקוח והבטחון של העירייה פעלה ללא לאות, לילות כימים, והצליחה להכניע את הגורמים 

יצעה עם כוחות השיטור וגורמי הקיצוניים תוך ימים ספורים בזכות הפעילות המתואמת והמשותפת שב
הבטחון הארציים. מדובר ביחידה הכרחית שצריכה להמשיך ולגדול על מנת לשמור על בטחון כל תושבי 

 העיר, ועל הסדר הציבורי במרחב העירוני כולו.
 
  –(תרבות, קהילה, ספורט וים)   תקס"י.  2

מציג שינוי משמעותי נוסף במינהל תקס"י, עם כניסתם של  2022התקציב הרגיל של עיריית חיפה לשנת 
משך שנים רבות  המנהלים חדשים לאגפים השונים, וכניסתה של מנהלת חדשה למינהל. לעיריית חיפה הי

אופן לא אגף אחד, "תרבות", שלא עשה אבחנה בין שני עולמות תוכן שונים במהותם, וחיבר אותם ב
טיבעי: חברה וקהילה (מתנ"סים, מרכזים קהילתיים ופעילות שכונתית וקהילתית) ותרבות (אומנויות, 
מוזיקה, מחול, אירועים ושאר ענפי התרבות החשובים). כיום, תחומי תוכן אלה הפכו לשתי יחידות נפרדות 

ופן מסודר ומקצועי כראוי ושונות במהותן, בהובלת אנשי מקצוע מהטובים בארץ, והן למעשה נבנות בא
 לעיר השלישית בגודלה בארץ.

 
בנוסף, למרות שחיפה היא עיר ים עם קו חוף ארוך ומורכב הכולל לא רק חופי ים לרחצה, אלא גם 

מעולם לא  –ממשקים עם גופים ימיים גדולים כמו נמלים, רציפים, תעשיות כבדות, תעשיות צבאיות ועוד 
ם ובממשקים של העיר עם הים באופן מקצועי. תחת מינהל תקס"י הקמנו היה אף גוף בעירייה שטיפל בי

אגף נוסף קטן בגודלו העוסק בכל הנושאים הקשורים לים, "רשות הים", המובילה את בנייתם של מרכזים 
ימיים, מקדמת את הספורט הימי, תנועות נוער וארגוני ים שונים וכו'. בין מרכזי הים והספורט הימי יוקם 

, צוות ההנהלה החדש של 2022רכז גלישה וצלילה, פרי עבודת היחידה החשובה הזו. בשנת בקרוב מ
תקס"י ימשיך ויבנה את כל הגופים הללו על מנת להעניק שירותים טובים יותר לתושבי חיפה, בכל הקשור 

 לפעילות קהילתית, תרבותית, לספורט ולים.
 

מעבירים לציבור את הכוח להחליט (על חלק מחזירים את ההדר להדר, וגם,  –תקציב בלתי רגיל 
 מהתקציב לעצמו)

 
 –"תקציב משתף" (או "שיתוף הציבור בתקציב הגמיש") .  1

מתרגשת לספר כאן על מהלך חדשני מאד, וראשוני, של שיתוף הציבור בקביעת תקציב גמיש המיועד 
התושבים. כמי שמאמינה שהתושבים יודעים היטב מה חסר להם ומה יכול  לטיפול בשכונות על פי תיעדוף

תקציב לא גדול שיאפשר לבנות את מנגנוני תהליך  2022נקצה בשנת  –לשפר את איכות חייהם בשכונה 
שיתוף הציבור בתקציב. ככל שהתהליך יתקדם בצורה מוצלחת ולשביעות רצון התושבים, כך נוכל להרחיב 

 בעתיד. את סכומי התקציב
 

הרעיון נבנה על פי מודל שיתוף ציבור של תקציבים מוניציפליים שקיים מזה שנים רבות במקומות רבים 
 בעולם, ולאחרונה גם בירושלים, בשכונת הגבעה הצרפתית.

 
המודל נלמד במפגשים שנערכו בין צוותי עיריית ירושלים ועיריית חיפה (אגף חברה וקהילה, מינהל 

 ') בחצי השנה האחרונה.2030התיפעול, בהובלת ויוזמת צוות 'חיפה  הכספים, מינהל
 

 ב



 

עבור כל שכונות העיר, והוא מסומן ₪ ליון ימ 30כהתחלה, הסעיף התקציבי המדובר יעמוד על סכום של 
כסעיף פתוח וגמיש לפרויקטים שיקבעו בתהליכים מסודרים על ידי הציבור, בהובלת אגף 'חברה וקהילה' 

תושבים, כל תושב ותושבת יקבעו  300,000התיפעול. היות ובעיר חיפה מתגוררים כמעט יחד עם מינהל 
למעשה את מהות השימוש בתקציב באופן יחסי, על פי גודל השכונה בה הם מתגוררים. שכונה כמו הדר, 

להחלטת התושבים. שכונה ₪ מליון  4תושבים, תקבל את הסכום של  40,000 -למשל, בה מתגוררים כ
 וכו'. ₪ מליון  3 -תושבים, תקבל את חלקה היחסי כ 30,000 -יית חיים בה מתגוררים ככמו קר

 
ההחלטה כיצד לממש את התקציב תיקבע בתהליך סדור על ידי התושבים, אותו יוביל אגף 'חברה וקהילה' 
 בעיריית חיפה באמצעות המרכזים הקהילתיים, בשיתוף עם מינהל התיפעול וכל היחידות הרלוונטיות.

לאחר לימוד הנושא על ידי אנשי המקצוע בעירייה במהלך החודשים האחרונים, נקבע שהתהליך השיתוף 
שנות היווסדה, בזכות המרכז הקהילתי הפעיל המצוין שקיים  100גלים, לציון -הראשון יעשה בשכונת בת

 בה. לאחר שהתהליך ילמד לעומק, וככל שיצליח, נתקדם לשכונות נוספות ברחבי העיר. 
 
  -מחזירים את ההדר להדר .  2

 תהייה שנת בשורה משמעותית לרובע הדר. 2022שנת 
' מזה חודשים רבים 2030במסגרת התכניות האסטרטגיות להתחדשות כל העיר חיפה, עובד צוות 'חיפה 

על התכנית לחידוש רובע הדר. על פי תפיסתנו, הדר מהווה את הלב העירוני ההיסטורי המשמעותי ביותר 
המרכז המסחרי הראשי ומרכז התרבות הגדול של העיר, המשולבים עם מגורים ותעסוקה:  -יפה של ח

רובע עירוני מעורב, מהנפלאים שיש בארץ. הדר היא מיקרוקוסמוס חברתי נדיר, שילוב של מגזרים שונים 
במרחב עירוני  יהודים, ערבים, דתיים וחילוניים, דוברי רוסית, ערבית ועוד שפות נוספות רבות, וכל זאת –

יפיפה, עם אדריכלות היסטורית עשירה, מבני ציבור מפוארים ושלל נכסים עירוניים שחייבים לחזור לימי 
 תפארתם.

 
במסגרת העבודה השוטפת והפורייה עם משרד השיכון ועם הרשות להתחדשות עירונית, קיבלה עיריית 

רובע הדר, מתקציבי הממשלה. לצערנו,  חיפה כבר לפני שנתיים התחייבות למימון תכנית אב להתחדשות
בגלל אי העברת תקציב המדינה בשנים אלה, המימון טרם עבר. על מנת לא לאבד שנים יקרות בהמתנה, 
וכדי למנוע המשך דעיכה חברתית ופיסית נוספת של לב העיר, התחלנו בפעילויות רבות ברובע זה כבר 

), בטחון (מצלמות ואכיפה מוגברת), שיפוץ וחידוש בתחום של תשתיות (שיקום רחובות –בשנה הנוכחית 
פרויקטי דגל (שוק תלפיות וסביבותיו, תכנון וחיזוק מתחם התיאטרון), שיקום חזיתות מסחריות (הוכנה 
מדיניות שתיושם ביתר שאת, אנו מקווים, החל מהשנה הבאה) ועוד. את התכנית האסטרטגית להתחדשות 

דה משותפת עם כל המינהלים והאגפים של העירייה, בתהליך מסודר הדר אנו בונים בחודשים אלה בעבו
ולאחר שלמדנו את כל החוסרים והחסמים הידועים למינהלים ולאגפים השונים של העירייה מזה שנים 
רבות. למעשה, את טיוטת תכנית ההתחדשות של הדר הכנו בעירייה בכוחות מקצועיים פנימיים, שיתוגברו 

 וניים ככל ויאושר תקציב הממשלה ומימון הפרויקט יאושר.עם צוותי התכנון החיצ
 

', יטופלו התחומים הבאים: בטחון 2030מסגרת תכנית ההתחדשות להדר שהוכנה על ידי צוות 'חיפה ב
אישי (סילוק מפגעים, תאורה, מצלמות), תחזוקה (שיפוץ תשתיות וניקיון), טיפול במרחב הציבורי (טיפול 

הסדרת תשתיות, שיפור נופי, רחובות מדרגות, חיזוק צירים עירוניים, גנים ציבוריים), תחבורה (הלכתיות, 
שירותי תח"צ, דרגנועים באזורים משופעים), תרבות (חיזוק הקשר אל מוסדות התרבות הקיימים, ויצירת 
 מרחבי תרבות חדשים עם העסקים הקטנים), סביבה (נטיעת עצים, בניה ירוקה וקידום גגות ירוקים),

י התושבים), מסחר ותעסוקה (שיפוץ רווחה (חיזוק החוסן הקהילתי, בחינת פיזור המוסדות על פי צרכ
רחובות מסחריים, הוספת שטחי תעסוקה), חינוך (התאמת הצרכים לביקושים משתנים בכל המגזרים), 
קהילה (העמקת הקשר עם הקהילות הוותיקות, חיזוק הקהילות הצעירות), שימור אדריכלי (בנייני מגורים 

מתוכם ₪, ליון ימ 50 -הדרוש לשיקום הדר עומד על כומבני ציבור), תיירות ודיור. סך התקציב ההתחלתי 
 מחצית מהסכום. ההשקעה תתבצע על פי יכולות המימון של העירייה. 2022נרשמה לשנת התקציב 

 
מדובר בתקציב שיש בו בשורה של ממש, בכל הקשור להתחדשות העיר על שלל תחומי החיים בה, ועל 

 מגוון תושביה ושכונותיה.
 ג



 

רייה ולכל ראשי המינהלים על אינספור ישיבות, בדיקות, חקירות ודיונים כיצד להיטיב תודה למנכ"ל העי
 עם העיר ולשפר את תיפקוד העירייה והשירותים שהיא מספקת.

תודה עמוקה לגזבר העירייה, רוני בן חיים ולצוות מינהל הכספים כולו, לראש אגף התקציבים שמוליק 
ה הקשה והישיבות איתנו עוד ועוד, שוב ושוב, על כל סעיף וסעיף, על העבוד –מרמלשטיין ולצוותו המסור 

 בסבלנות אין קץ ובאהבה.
 
 
 
 
 

 ד"ר עינת קליש רותם
 ראש העיר חיפה.
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 דר' עינת קליש רותם –כב' ראש העיר 

 סגני ראש העיר

 חברי מועצה

 

 מכובדי,

 2202תקציב רגיל לשנת הנדון: 

 

 . 2022 הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב הרגיל ודברי ההסבר של עיריית חיפה לשנת

  כלכלת ישראל.זו השנה השנייה בה מתמודד המשק מול מגפת הקורונה המשפיעה על אנו נמצאים 

ך ירידה בשיעור האבטלה עד לסוף תו 5% -ר אמור לצמוח בכהתוצ 2022בהתאם לתחזית בנק ישראל בשנת 

 .6% -השנה לכ

 .0.1%והריבית המוניטרית צפויה לעמוד  1.2%צפויה לעמוד על  2022לשנת רמת האינפלציה 

 2021ת שהגרעון הצפוי לשנת הממשלה תחל בצמצום הדרגתי של הגרעון המצטבר תחת הנחו 2022משנת 

 מהתוצר. 3.6% -על כ 2022מהתוצר ובשנת  8.2% -יעמוד על כ

 לפניכם מהווה בסיס לקבלת החלטות וליציבות הפיננסית של העירייה. תהמונחתקציב הצעת ה

 יעל מנת לתת להנהלת העירייה את הכלים לקביעת סדר התקציב נערך בהתאם לנתונים הידועים לנו בעת הזו.

 .2022דיפויות לשנת עה

 

 במסגרת הנחות העבודה הטמענו יעדים תקציביים כגון:

 ושמירה על שכר העובדים והתייעלות ארגונית. מימוש הסכמי השכר בין הממשלה להסתדרות .1

 השונים. שינוי בסיס הארנונה לסוגיה .2

 הסטת פעילות מתקציב פיתוח לתקציב רגיל. .3

 עובדי עירייה.הקטנת מיקור חוץ למימוש עבודות באמצעות  .4

 עפ"י הנחיות משרד הפנים.₪ מ'  26.7רזרבה ע"ס  תקצוב .5

 מיצויי הליכי גבייה בנושאים שונים כגון: ארנונה, שילוט, דוחות חניה וכו'. .6

 תקצוב ותקנון שכר עובדי פרוייקטים ברווחה ובחינוך במסגרת תקציב שכר העירייה. .7
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 2202פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 

            תקציב בי"ח₪ מיליוני  569לל בתוכו ווכ₪ מיליוני  3,260 -מסתכם ב 2022התקציב הרגיל לשנת 

 תקציב שכר עובדים מושאלים.₪ מיליוני  21 -ו  בני ציון

 בחשבון קידומי עובדים וזחילת שכר עפ"י הסכמי העבודה הקיבוציים והשכר נלקח תבתקציב הוצאו  .1

  .הארציים

ומבוסס על הלוואות קיימות ₪ מיליוני  168 -מסתכם ב 2022פירעון המלוות לשנת  תקציב . 2

 ועתידיות.

 ₪.מיליוני  145השתתפות תקציב הפיתוח בתקציב הרגיל בסך של  קצבמתו 2022בשנת   .3

 תקציב הפעולות העירוניות כולל בתוכו פעילויות מגוונות כלהלן: . 4

 , יוזמות חינוכיות, פרויקטים בתחוםפדגוגים, פתיחת מוסדות חינוךשקעות בחינוך בפרויקטים ה 4.1   

 איכות  הסביבה, הזנה, תנופה במגזר הערבי, מצוינות במדעים, רווחה חינוכית ועוד.        

 

 מרכזים קהילתיים, אירועים ומופעים, עם דגש עלהשקעות בתחום תרבות, ספורט וקהילה,  4.2 

 .וספורט במוסדות תרבותמקומית ותמיכות  תרבות      

 

 קשישים, ילדים בסיכון, ילדים על שקעות בתחום הרווחה : שיפוץ התשתיות, טיפול בעולים,ה 4.3

 מש"ה ועיוורים, מרכז תעסוקה מועדוניות לילדים, מרכזים לגיל הרך ועוד. הרצף,      

 

 ורט, אירועי ספורטהשקעות בתחום הספורט והנוער : פעילויות ספורט בבתי ספר, אולמות ספ 4.4

 ותחרויות ספורט, פרויקטים ייחודיים לנוער, מרכז צעירים, תנועות נוער ומרכזי נוער.            

 

 שיפור איכות החיים והסביבה: שיפוץ תשתיות, ניקיון בשכונות, אחזקת חופים, כבישים, גנים,  4.5 

 פרויקטים לאיכות הסביבה, פיקוח וטרינרי, תאורה ורמזורים, בטחון ועוד.             

 

 המשך שיפור תהליכים במינהל ההנדסה למתן היתרים ורישיונות. . 5

 

 בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות חזויות להוצאות מבלי לקחת בחשבון 2022הצעת התקציב לשנת  . 6

 ה ויתממשו יביאו להפרת איזון זה כגון:ר במידאירועים בלתי צפויים, אש    

 

 צמצמום השתתפות הממשלה במימון פעולות העירייה כגון רווחה וחינוך 6.1

 

 הסכמי שכר ארציים בין הממשלה להסתדרות 6.2 

 

 אי עמידה ביעדי הגבייה 6.3 
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 ₪להלן חלוקת ההוצאות במיליוני  . 7

 % ₪במיליוני    הוצאות    

 46  1,222   שכר     

      

 40  1078   פעולות   

  

 1  27   רזרבה      

 

 6  168  פרעון מלוות      

 

 7  175  הנחות בארנונה   

 100  2,670 סה"כ תקציב רגיל  
 
 569  בי"ח בני ציון  

 

 21  עובדים מושאלים  

 

 3,260 סה"כ תקציב העירייה  
 
 ₪להלן חלוקת ההכנסות במיליוני  . 8

 

 % ₪ במיליוני   הכנסות      

 

 54  1,445   ארנונה  

 

 7  180  הנחות בארנונה  

 

 7  189  יתר עצמיות  

 

 7                 183העברה מקרנות הרשות                  

 

 75  1,997 סה"כ הכנסות עצמיות  
 

 25  673  הכנסות ממשלה  

 

 100  2,670  סה"כ הכנסות  

 

 695  ציוןבי"ח בני   

 

  21  עובדים מושאלים  

 3,260 סה"כ תקציב העירייה  
 

 תודה מיוחדת לעובדי אגף התקציבים, שכמו בכל שנה, בזכות מסירותם וחריצותם הוכן התקציב בצורה 

 מקצועית, מפורטת וברורה תוך עמידה בלוחות הזמנים.

 

 בכבוד רב,         
 

 רוני בן חיים       
 העירייהגזבר        
    וראש מינהל הכספים             

  ז
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 מיסים ומענקים 1.1
 

 ארנונה 1.11

 מבוא

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל 
, 1992 –ארנונה מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 

 {להלן: "חוק ההסדרים"}.

העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים  מועצת
 המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. 
 מהתושב.בי גובה הארנונה הנגבית גשירותים להיות והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן ה

 המצב החוקי

 מקור הסמכות להטלת ארנונה כללית הינו בחקיקה ראשית של הכנסת.
 

{להלן: "חוק  1992 -חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 
הארנונה, לרבות נוסחת  הסדרים"} מהווה את מסגרת החקיקה הראשית המסדירה את כל נושא הטלת

סימום המותרים על פי חוק, כל נושא קעדכון הארנונה מידי שנה, אופן עדכון תעריפי המינימום והמ
 ההיתרים החריגים להטלת ארנונה, המסגרת החוקית למתן הנחות מארנונה ועוד.

 
טלת ארנונה הוקדם המועד הקבוע לקבלת החלטה בדבר ה - 2014בהתאם לתיקון לפקודת העיריות משנת 

ביולי של שנת הכספים נשואת החלטת המועצה ולפיכך שונתה גם נוסחת העדכון השנתי  1-בדצמבר ל 1-מה
של הארנונה והותאמה לתאריכי המדדים שיאפשרו למועצה לקבל את החלטתה על סמך השיעור המעודכן: 

 מאיהידועים בחודש  כך ששיעור עדכון המדד ושיעור עדכון מדד השכר הציבורי נקבעים לפי המדדים
 .2014במקום בחודש אוקטובר כפי שהיה קבוע עד לשנת 

לחוק הסדרים, שיעור עדכון הארנונה נעשה באופן אוטומטי מדי שנת  9בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 
כספים בתאם לנוסחת עדכון הקבועה בו. נוסחת העדכון שונתה בשנים האחרונות ובוטל מקדם ה

בה וכיום עדכון הארנונה נעשה בהתאם לשיעור המתקבל מחיבור מחצית שיעור  ההתייעלות שהיה קבוע
 עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי:

 
עדכון בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית  – "שיעור העדכון"

 שיעור עדכון מדד השכר הציבורי.
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 אגרות  1.12
 

 יונות לשלטיםרישאגרת  120000.220
אלא לפי רישיון מאת ראש עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו 

 .העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה
 אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

 טים.של 15,500עמד מספר השלטים על  2021בשנת 
 

 אגרת תעודות ואישורים 120000.230
העירייה גובה תשלום עבור הוצאת תעודות אישור לפי בקשת האזרחים. מרבית ההכנסה באה מאגרת 
תעודות אשור לצורך רישום בעלות בטאבו. התשלום נועד לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת 

 נתונים והוצאת תעודה.
 .ודשהתעריפים צמודים למדד כל ח

 ₪  92.9   9.2021 -התעריף ל
 
 

 אגרת מודעות על לוחות 120000.241
 לוחות. 220ההכנסות בסעיף זה נובעות מאגרת פרסום מודעות על לוחות מודעות. בחיפה סה"כ 

ימים  3לוחות מודעות או חלק מהם לתקופה של  40תעריפי ההדבקה הם עבור הדבקה על סידרה של 
 ם בחוק העזר לשילוט חיפה .  התעריפים מופיעי מינימום.

 
 (סעיף הוצאות כנגד הכנסות)אגרת שלטים  120000.242

 
 מתקנים לשילוט הכוונה. בנוסף לאגרת שילוט גובה העירייה 40 -. באזור המפרץ הקימה העירייה כ1

 דמי תחזוקה.דמי התקנה ומהמשתמשים     
 
  עירוניים במתקניםלפרסום חוצות מחברות פרסום עבור הזכויות . אגרה שנתית בהתאם למכרז 2

 : יםציבורי יםבשטח
 .גשרים 10 -   
 .מתקני פרסום חוצות (בלבורד) 30 -   
 
 :. פרסום על גבי מתקני ריהוט ברחוב3

 מתקנים   150  מכוונים -
 מתקנים    40  לוחות מפה -    

 מתקנים      90    עמודורים  -
 מתקנים 150סככות בתחנות אוטובוס  -

 
 עדת אגרות.ו. הסרת שלטים לא חוקיים לפי תעריפים שנקבעו בו4
 
 .בשטחים פרטייםשלטים על מתקנים  80 -. פרסום חוצות בשטחים פרטיים. כ5
 

 (סעיף הוצאות כנגד הכנסות) אגרת הדבקת מודעות 120000.243
המדביק  לןבההכנסות מדמי הדבקה עבור פרסום על לוחות פרסום עירוניים משמשות כמקור לתשלום לק

 .וועדת המכרזים העירוניתב ן נבחרמודעות. הקבל
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 מענקי משרד הפנים 1.19
 

 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת 192000.910
נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטת עובדים חדשים ברשויות  11/02 -החל מ

ף במסגרת ההסכם הורחבה ההפרשה לעובדים המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא תקציבית. בנוס
קיימים בגין רכיבי שכר נוספים. על מנת להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנוספת, משפה 

 המדינה את הרשויות במקצת העלויות.
 

 ג' 19שיפוי קופות גמל סעיף  197000.910
ים להפרשות עהכללים הנוג ונות גמל) ש(ג) לתקנות מס הכנסה (כללים לאשור קופו 19בעקבות שינוי תקנה 

מהשכר  0.15%מפרישה העירייה תוספת בשיעור  2003המעביד לקופת גמל כתוצאה מכך, החל מחודש מאי 
את הרשות על תוספת ה הקובע עבור עובדים שהחלו עבודתם טרם השינוי בתקנה הנ"ל, משרד האוצר משפ

 הפרשה זו.
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 שירותים מקומיים 1.2
 

 תברואה 2.1
 

 רישוי עסקיםאגרת  213000.210
נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון  1975בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 

 העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.
 

האגרה מתעדכנת בהתאם  9.2021לתאריך מעודכן  ₪  162ובעד כפל רישיון ₪  323שיעור האגרה לרישיון 
 למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

 לשנה.₪  258.5לפי  לסעיף זה הכנסות מרישיון לרוכלות ,כןכמו 
 

 קנסות 213000.270
 בית משפט.הקנסות בסעיף זה הם עבור רישוי עסקים שנפתחו שלא כדין בהתאם להחלטת 

 
 דוחות עישון  213000.290

. בסעיף זה נכנסים תשלומי הקנסות בגין הפרת ק למניעת עישון במקומות ציבורייםנקבע חו 1983בשנת 
 חוק זה. 

 
 שרות וטרינרי 2141

פקודת  ןביניהפעילות השירות הוטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. 
פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר  -כלבת. חוק עזר העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת ה

 ומצרי בשר.
השרות הוטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השרותים הוטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו 

 .מקצועית. עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה
 

 אגרת רישיונות לכלבים 214100.210
א רישיון לכלבים רישיון נקבעו תעריפים בנוש 2005ם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה בהתא

 .)9.2021 -(מעודכן ל₪  342  לכלב רגיל
 .₪ 37 או פטור מתוספת אגרה מעוקר ,רישיון לכלב מסורס 

 התעריפים צמודים למדד בינואר כל שנה.
 

 תחנת תצפית לכלבת 214105.410
ימי הסגר) וכן עבור  10ליום כפול (₪  36.5של נסות מהשמת כלבים בהסגר לפי מחירון לסעיף זה נכנסות הכ
 ).9.2021 -(מעודכן ל₪  83הובלת כלב משוטט 

 אלקטרוניים בכלבים. שבביםבנוסף מוכנסים הכנסות מהתקנת 
 .)9.2021 -(מעודכן ל₪  74לפי תעריף של 

 חיסוני משושה ועיקורי/סרוסי כלבים בכלביה. כמו כן, הכנסות בגין טיפולים בכלביה  נגד תולעים,
 

 ודגים , עופותדמי בדיקת בשר קפוא 214100.410
  .2015נקבעים לפי חוק הגנה על בריאות הציבור מזון תשע"ו התעריפים לדמי בדיקת בשר קפוא ודגים 

 הכספים מועברים לעירייה מהמרכז שלטון מקומי .
אזורית הבודקת מוצרים מהחי לאזור הצפון ובתמורה על כך עיריית חיפה מפעילה תחנת בדיקות משנה 

 מועבר תשלום נוסף ממרכז שלטון מקומי.
 

 אגרת בדיקת וטרינרית 214300.210
 בית המטבחיים משלם עבור בדיקה וטרינרית של בהמות בבית המטבחיים לפני השחיטה ולאחריה. 

ים בית המטבחיים את התשלום לכיסוי מכיוון שעלות האגרה כיום אינה מכסה את עלות הרופאים משל
 עלות הרופאים המבצעים את הפיקוח הוטרינרי במקום.
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 דמי חיסון כלבים 214300.410
התעריפים ונקבע תעריף לחיסון כלב מעוקר.  1994עקב החלטת הממשלה לעודד חיסון כלבים הופחתו בשנת 

 .₪ 30) 9.2021דמי חיסון כלב (מעודכן 
 ₪. 15) 9.2021ודכן חיסון כלב מעוקר (מע

 
 שמירה וביטחון 2.2

  
 קב"טים 227000.920

ותק  9לפי תקן משרד החינוך (דרגה  ממשכורותיהם של קב"טים, המשכורות 75% -השתתפות הממשלה ב
 מהמשכורות שהעירייה משלמת בפועל. שנים), הנמוך בהרבה 22

 
 תכנון ובנין עיר 2.3

 
 תנה בהכנסה)העתקות אור (סעיף הוצאה מו 231125.410

רת מידע במחלקה לתכנון , מפות דרכים, טפסי מכרז וכן בגין מסי .G.I.S-ההכנסות הן ממכירת מפות מ
 ארוך טווח.

 
 ועדה מקומית בז"ן  231116.410

 הוועדה של התכנון במרחב ,ן"בז מתחם ולבנייה לתכנון משותפת מקומית ועדה הוקמה 2010מאי  בחודש

 קרקעות מתחם את כולל הוועדה של התכנון מרחב .חיפה העיר ובניה לתכנון המקומית והוועדה המחוזית

חיפה).  מקומי תכנון במרחב המצוי( ן"בבז המפעלים מתחם ואת )חיפה מחוז תכנון במרחב המצוי( הצפון

 בתי ממוקמים עליהם, וחלקות גושים 'מס פני על המשתרעיםחיפה,  במפרץ נרחבים במקרקעין מדובר
 .לנפט הזיקוק
 מושתת עבודתה את המלווה המקצועי והצוות חיפה עיריית במשרדי מתנהלת המשותפת הוועדה פעילות

 והרישוי התכנון בהיבטי ן, החיפה ובניה לתכנון המקומית והוועדה העירייה של המקצועי הצוות על ברובו

  .המתחם על הפיקוח מבחינת והן
ויות המקומיות השותפות בוועדה (קריית אתא, ההכנסות בסעיף זה מורכבות מתשלומי השתתפות של הרש

 נשר ומועצה אזורית זבולון) וזאת על פי אחוזים קבועים מראש. 
 

 
 אגרת רישיונות בניה 233000.210

אגרת רישיונות בניה נגבית מכל תכנית בניה לפי תעריפים ארציים. התעריפים מועלים בהתאם לעליית 
 הפורסמו תעריפים חדשים ונקבע 11/06מאושר בהיתר, בחודש המדד פעם בשנה. האגרה נגבית מכל מ"ר ה

) לכל היעדים ובוטלה ההבחנה בין 9.2021 -מ"ר משטח הבניין (מעודכנת ל לכל₪  32.62בסיסית של אגרה 
 שטחי שרות לשטחים עיקריים לצורך חשוב האגרה.

 
 

 קנסות מנהליים פיקוח על הבניה  233100.690

 , 2017.10.25( להלן החוק( אשר נכנס לתוקפו ביום 1965 –ניה, התשכ"ה לחוק התכנון והב 116תיקון 
( ,להלן חוק העבירות המינהליות( וקבע כי 1985 –הביא לתיקון עקיף של חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו 

 . בשינויים המחויבים ,חוק העבירות המינהליות יחול על עבירות לפי חוק התכנון והבניה
 

הליות נועד לקבוע דרך חלופית לענישה פלילית, ובכך לאפשר אכיפת חוק וטיפול חוק העבירות המינ
בעוברים על החוק ללא הרשעה פלילית, תוך הבטחת זכותו של החשוד לבקש כי במקום הקנס יוגש נגדו כתב 

 .אישום בבית המשפט
 –קנס מינהלי (ות מאפשר להטיל קנס בגין עבירות תכנון ובניה שהוגדרו בתקנות העבירות המינהליהחוק 

 .כעבירות מינהליות 2018-התשע"ח)תכנון ובניה
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 המחלקה להתחדשות עירונית  232300.980
במסגרת "קול קורא להקמת מנהלות להתחדשות  2017המחלקה להתחדשות עירונית הוקמה בשנת 

 עירונית" של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (משרד הבינוי והשיכון),

 .לת התחדשות עירונית של חיפהומשמשת כמינה
 במסגרת זו ישנה השתתפות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בשליש מכלל הוצאות המנהלת .

 
 נכסים ציבוריים 2.4

 
 הכנסות משרד התחבורה 243000.990

 הכנסות בסעיף זה הינן בגין הפעלת מרכז ניהול תנועה ובקרה.
אחראי על תכנון, ביצוע ותחזוקת מתקני דרך רבים: רמזורים,  ניהול התנועה של מטרופולין חיפהמרכז 

חיישנים, מצלמות, שלטים, גנרטורים, תמרורים מוארים, מנהרות תשתית, בקרת תאורה, שרתים, 
 וכן בגין כח האדם המועסק במרכז. מחשבים וקילומטרים של תוואי התקשורת המטרופוליני

 
 עלי עסקיםאגרת שימוש במדרכות על ידי ב 242000.411

בתי קפה ומסעדות המבקשים להעמיד שולחנות וכסאות על המדרכה ליד העסק, חייבים ברישיון ובתשלום 
  9.2021עלות האגרה נכון ל  אגרה. האגרה נקבעת לפי השטח המאושר לכך ע"י מוסדות העירייה.

 למ"ר . ₪  264.50הינה 
 

 אגרת חניה 244500.210
 :אפשרויות 3החניה בחיפה מוסדרת באמצעות 

 .. מדחני חניה1
 כרטיס חניה חכם המחליף את כרטיס הנייר. –. כרטיסי איזי פארק 2
 .. "פאנגו" וסלופארק3

פחות ₪ ובהתאם לחוק העזר הוא מעודכן פעם בשנה לפי חצי ₪  5.70 - 9.2021 -חניה מ שעתתעריף ל
 שעת חניה ארצימתעריף 

 
 
 

 קנסות חניה 244500.411
 כנסות מברירת משפט על חניה מוסדרת ועל חניה במקום אסור.בסעיף זה נכללות ה

 .₪ 100הקנס על חניה מוסדרת 

 .₪ 250חניה אסורה  -

 נאים מגבילים) גלגלים על המדרכה בת 2(למעט חניה עם ₪  500חניה על מדרכה  -

 ₪. 1,000נכה  חנייה במקום המיועד לחניית -
"דוח חלון" ו"דואר רשום") וכן מקנסות על ההכנסות בסעיף זה הם מתשלומים לפני האכיפה (תשלום 

 איחור בתשלום.
 
 

 מגרשי חניה 244700.210
 בסעיף זה נכללות הכנסות מהיתרי חניה למוניות.

 .)9.2021 -נכון ל(₪  489.10בעד היתר חניה לכל מונית התעריף 
 

 בית מרחץ 247400.410
שירותי  ,שירותי רחצה וטבילה לגבריםיו: , בין שירותבית המרחץ מתווסף בשירותיו למקוואות העירוניים 

 .שירותי סאונה לנשים, שירותי סאונה לגברים ,רחצה וטבילת טהרה לנשים
 הכנסות בית המרחץ מורכבות ממכירת כרטיסים ומנויים למשתמשים. 
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 פיקוח 2.8
 

 בית משפט לעניינים מקומיים 281000.410
עבירות במבנים מסוכנים, עבירות על חוקי התכנון והבניה,  בעבירות על בית המשפט לעניינים מקומיים דן

 חוק רישוי עסקים חוקי עזר למיניהם וברירות משפט בחניה.
 ההכנסות של בית המשפט הן מתשלום קנסות המוטלים על נאשמים אשר נשפטים על עברות אלו.

 
 להלן חלוקה לנושאים:

 קנסות בנושא מבנים מסוכנים. -

 חוקי עזר. –ס קנסות בנושא ברירות קנ -

 הכנסות מפקודות מאסר. -

 הכנסות ממכתבי התראה. -

 קנסות בתיקי בנייה. -

 קנסות בתיקי רישוי עסקים. -

 ברירת משפט. –הכנסות בנושא חנייה  -
 
 
 
 

 פינוי גרוטאות (הוצאות מותנות בהכנסות) 281005.410
 ת רכב נטוש למגרש גרוטאות עירוני.הכנסות מגריר
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 רותים ממלכתייםיש 1.3
 

 מההוצאה לשירותים ממלכתיים. 75% -הממשלה אמורה להשתתף ב
רותים, כמו יאך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של הש

 רותים הניתנים על ידי העירייה.יהממשלה אינה משתתפת בכל מגוון הש ,כן

 
 סותהכנ –האגף לחינוך  3.1

 
 מיגון והיגיינה קורונה –קולות קוראים  311005

רשויות מקומיות בעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה משרד החינוך יתקצב  –לנוכח מגפת הקורונה 
 ותגבור שירותי ניקיון לשנה"ל תשפ"א

דשי עבור שירותי מימון חד פעמי עבור רכישת מיגון כיתתי ובית ספרי לפני תחילת הלימודים וכן תקצוב חו
 ניקיון והיגיינה החל מתחילת שנת הלימודים.  

 
 אגרת תלמיד חוץ –השתתפות מועצות  317390

בחיפה. התעריף עירוניים הלומדים במוסדות חינוך רשויות  מקומיות בגין תלמידים ההתשלום בו מחויבות 
ים, חטיבות ביניים וחינוך מיוחד ייסודהנו פר תלמיד ונקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך לפי מוסד הלימוד: 

 ומאושר פורמלית ע"י ועדת האגרות של העירייה.
 

 השתתפות הממשלה עבור עוזרות לגננות –גני ילדים גילאי חובה  312220.920
 משרד על במשותף מוטלת והתפעול המימון אחריות .והתקנות החינוך חוקי מכח פועלים חובה גני

 .המקומית והרשות החינוך
 - הרשות ידי על ממומנות התפעול שהוצאות בעוד ,לשכר ההוצאה את מכסה המשרד ותהשתתפ

 .המקומית
 על ידי משרד החינוך. בלבד מאושריםמוכרים ו בגנים המשובצים תלמידים עבור מועברים אלו תשלומים

-על לגננת  העוזרת שכר את המקומית לרשות מדינה ומעביר עובדת שהיא הגננת מעסיק את החינוך משרד
 .פי עלות משרה ממוצעת, המתואמת עם מרכז השלטון המקומי

 ילדים בגן. 33מספר הגננות והסייעות הממומנות על ידי משרד החינוך הוא לפי 
 חודש.  12 -שנות וותק ל 10+ 6מתייחסת למשרה בדרגה  -שיעור ההשתתפות 

 .שעות העבודה בהתאם לחוקת העבודה של מרכז השלטון המקומי וההסתדרות
 '.ו יום בגין 17.85% + משרה 1 - בשבוע ימים 6 המופעלים בגנים

 .דשלחו₪  10,403.75השתתפות המשרד הינה בסך 
 

 חובה -גני ילדים טרום 312230.920
 השתתפות משרד החינוך הינה פר ילד.

 .לילד בגן₪  798.43השתתפות המשרד הינה בסך 
 :רשמי 3-4 גני החישוב נוסחת

 שכר שאינן הוצאות+  רשמי גננת עוזרת עלות+  רשמי גננת עלות=  גן עלות
 33 ל לחלק גן עלות=  ילד עלות

 = השתתפות המשרד 90% × ילדים מספר × ילד עלות :החישוב נוסחת
 יעתהסי את להעסיקעל הרשות .  3-4ילידם לפחות בגלאי  30ניתן בגין גן שבו מתחנכים  –סייעת שניה 

 ה)כז יש באם, הקצר היום כולל לא( בשבוע ימים 5 - ב לפחות הגן פעילות שעות מלוא של בהיקף השנייה

 .מלאה ממשרה יותר ולא
 

  ילדי השלמה  312230.922
בקשה מועברת . המיוחד ובחינוך הרגילבחינוך המשלימים לתקן קטיביים" יילדי השלמה הם ילדים "פ

כפוף להמצאת ביתות בעלות גודל פיזי מתחת למינימום הדרוש שבו יש כ הלילדי השלמה בגן מסוים במקר
 ילדים.  33למשרד החינוך ובחינוך המיוחד השלמה לתקן גן של מסמכים 

 
 קייטנות בגני ילדים  312224

 בגין קייטנות בקיץ ובחגים (חנוכה ופסח) הינן מתשלומי הורים.ההכנסות 
 ד החינוך.בגין קייטנות בחגים יש השתתפות של משר
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 מגרשי בטיחות בגנ"י 312225.990
מגרש ההדרכה מדמה רחוב הכולל כבישים, תמרורים ,מעברי חציה ורמזורים אשר מטרתו הנחת תשתיות  

 שעליהן יתבססו מיומנויות הנחוצות להסתגלות בדרך וטיפוח תרבות התנהגות בדרכים.
 במגרש.הכנסות משרד התחבורה הינן לפי מספר הילדים שעברו הדרכה 

 
 ת משרד החינוך בגין מיל"ת.הכנסו 31737

רחיב את התכנית לסבסוד המשרד החינוך  2017במאי  21מיום  2659בהתאם להחלטת הממשלה מספר 
לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי  מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים

 .משרד החינוך
 

 סל תרבות 312255.410
תלמידים במערכת החינוך, מגני ילדים ועד כתות י"ב מן  40,000 -נסה הינה בגין סל תרבות הנגבה מכההכ

 המגזר היהודי ומן המגזר הערבי ובכלל זה בתיה"ס של החינוך המיוחד.
 אירועים בשנה. 1,500 -מוסדות חינוך נהנים ממגוון של כ 220 -כ

ליך שבו משתלבים התלמידים מאז היותם בני ארבע, תה –סל התרבות היא תכנית מובנית העשויה שלבים 
וחמש ועד סיום לימודיהם בבתיה"ס על יסודיים. כאשר האירועים מותאמים לכל שלב ושלב ומתבססים על 

 חשיפה קודמת.
 

 רווחה חינוכית 313190
ם מהעלות לפרויקטים שונים בתחום בניית עוגנים ישובים המספקי 100%בשיעור הכנסות משרד החינוך 

 מענה קהילתי בשכונות שהוגדרו כשכונות רווחה או שיקום.
 עוגנים אלו כוללים מרכזים לגיל הרך מרכזי הורים ילדים ומרכזי נוער.

 שנים. 0-8אוכלוסיית היעד 
 

 שרתים ומזכירות –בתי"ס יסודיים  313220
 השתתפות בשכר שרתים ומזכירות.

 
 עוזרי הוראה קורונה  –קולות קוראים  313212

   תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי  100%יממן בהיקף של  משרד החינוךעת הקורונה , ב
 מה שיאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות. 

 
 כנית ניצניםות 3181

 בסבסוד משרד החינוך. 3-8תוכנית כלל ארצית של צהרונים לגילאי 
 לחודש.₪  900צהרון לילד הינה עלות 

 וההשלמה הינה ע"י תשלומי ההורים. לילד₪  200משרד החינוך הינה בסך השתתפות 
 

 מפעל הזנה יוח"א – 313271
 .בגין תרומה עבור תלמידים בבי"ס מגיניםהינה הכנסה ארוחות צהריים חמה ביום חינוך ארוך בבתי ספר. ה

 
 מגרשי בטיחות לבתי ספר 312225.990

 ת הספר שעברו הדרכה במגרש.הכנסות משרד התחבורה לפי מספר תלמידי בי
 

 קייטנות בבתי"ס  – 313273
 ההכנסות הינן ממשרד החינוך ומתשלומי הורים.

 
 מכון ביולוגי – 313287

 הכנסות משרד החינוך לפי שעות המתורגמות למשרת שרת ומזכירה.
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 חינוך יסודי משתלם – 313290
 תחת סעיף זה נמצאים מספר נושאים:

 תית בבתי"ס בשכונות חלשות.סיוע למערכת הקהיל ·

הכנסות משרד החינוך בגין הפעלת פרויקטים שונים כגון: סל לעולה ,מקדמי בריאות ,העשרה של  ·
החינוך המיוחד בבתי"ס רגילים ,תגבור יהדות וכו' הרשות מהווה צינור לתשלומי משרד החינוך 

 בגין פרויקטים אלו.
 
 
 

 בתי"ס יסודיים בניהול עצמי 3132
 45. כיום יש למעט המוכרים שאינם רשמיים והמיוחדים  –א הצטרפו כל בתי הספר היסודיים בשנת תשס"

 בתי ספר בניהול העצמי.
 

בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת  השתתפות משרד החינוך בבתי"ס בניהול עצמי היא
 וך בנושא כוח אדם.יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינ. בבתי ספר בהם מופעל פדגוגית

 ₪ . 50ולכן תעריף לתלמיד הינו  7עיריית חיפה נמצאת באשכול סוציואקונומי  
 

 ישובימרכז תמיכה  – מת"י 313314

טיפולי וארגוני המיועד לסייע למסגרות  ,פדגוגי -ידע ושרות מקצועי דמרכז ומאגמרכז התמיכה היישובי 
 .חוק החינוך המיוחד הרגיל ביישום החינוך המיוחד ולמסגרות החינוך

 
 השתתפות משרד החינוך בנושא זה בחינוך המיוחד לפי:

 משרה 1.03  שרת :
 משרה 2.06  מזכירה:

 
 הזנה חינוך מיוחד 313316.920

 הארוחות ממומנות ע"י משרד החינוך, כאשר גובה המימון נקבע לפי מגזר, שכבת גיל וסוג הלקות. 
 

 נוךהסעות תלמידים בתחום החי 313600.920
 השתתפות משרד החינוך הינה בשני אופנים:

הרשות מקבלת את השתתפות המשרד לפי עלות המסלול  –בחינוך המיוחד לפי עלות מסלול  .1
 המאושרת.

 השתתפות המשרד מבוססת על תעריף לתלמיד ליום הסעה. –עלות תלמיד   .2

 
 40% -שיעור השתתפות המשרד כ

 
 חוות חקלאיות – 3137

ת ספר, המהווה מרכז לימודי להוראת מדעי החקלאות ולימודי הסביבה וכולל שטח היא ביחקלאית חווה 
חקלאי מוגדר. אל החווה מגיעים תלמידי בתי ספר מהאזור, בהסעה מאורגנת, כדי ללמוד מדעי החקלאות 

 .ולימודי סביבה
 השתתפות משרד החינוך בגין שרתים ומזכירות לפי שעות המתורגמות למשרות.

 
 רכז ימי בחיפה מ 313830.921

ן עבור שרת חלק מהוצאות לפעולות ישירות בגין הפעלת המרכז הימי, וכ משרד החינוך מחזיר לרשות
 כיתות. 9ומזכירה לפי 
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 קציני ביקור סדיר 313844
קצין הביקור הסדיר הינו ממונה על מניעת נשירה מבתי ספר ועוסק בתיאום והפעלת אמצעים שיקומיים 

  .במוסדות החינוך במסגרת חוק חינוך חובה אינם מבקרים ביקור סדירעבור תלמידים ש
  משרות. 12החזר בגין הרשות מקבלת 

 הכנסות בסעיף זה הינן החזר משרד החינוך לפי מפתחות בגין הקבסי"ם המאושרים.
 מעלות משרה כוללת ואחזקת רכב דרגת ניידות א'. 75%אחוז השתתפות המשרד הוא 

 שנות ותק. 30 -שנות ותק עד ב.א. ו 5 -ב.א. ומתח הדרגות נע בין 
 נוסחת חישוב:

 .X75%עלות משרת קב"ס   Xתשלום = מספר קבסי"ם מאושר
 

 פרויקט איכות הסביבה – 313286.920
במסגרת הפרויקט לאיכות הסביבה מעביר המשרד בנושא זה את התמורה בגין פעילות התלמידים (איסוף 

ו') לעירייה וסכומים אלו מחולקים לבתי הספר השונים למימון פעילויות בקבוקי פלסטיק, מחסניות דיו וכ
 שונות לפי בחירתם.

 
 מוקד קליטת עולי אתיופיה 316920.930

 פרויקט במימון משרד העליה והקליטה.
 
 

 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 316930.930
 שרדי החינוך והרווחה.מימון של מ 100%-75%תוכניות שונות במימון משתנה שנע בין 

 
 מרכז טכנולוגי 315510.930

 השתתפות משרד החינוך בהפעלת המרכז במענה לקול קורא בנושא.
 

 שמירה במוסדות חינוך 3159
 המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה באשכולות גנ"י ובבי"ס.

 דו.מהתעריפים המוכרים על י 64%השתתפות המשרד בהוצאות האבטחה הם בשיעור 
 העירייה מתקשרת עם קבלני שמירה באמצעות מכרזים של החברה למשק וכלכלה.

 
 חינוך המיוחדההסעות בסייעות ומלוות  313842.920

 
 המשרד מתקצב את הרשות בגין הנושאים הבאים:

   סייעת כיתתית
תה בנושא זה ישנה הקצאה אוטומטית של סייעות כיתתיות במסגרות החינוך המיוחד עפ"י סוג הכי

לקראת שנת  .100% -וחלקן מתוקצבות ב 70% -במערכת התקן, כאשר חלק מהכיתות מתוקצבות ב
הלימודים, לאחר פתיחת הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, המשרד יקצה 

תחה פי סוג הכיתה כפי שנפ-באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד על
 .במערכת התקן

 
 )תגבור(סייעת כיתתית חריגה 

 :סל שעות סיוע תגבור מועבר למחוזות ומשמש למקרים הבאים

ניתן להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות  -כיתות המאכלסות תלמידים עם לקויות מורכבות  ·
 .ממכסת שעות התגבור המחוזית העומדת לרשות המחוז מדי שנה

לכיתות עם לקויות מורכבות בתפקוד נמוך, בהם נדרשת יותר מסייעת  הוספת שעות סיוע תגבור ·
 .אחת בו זמנית עפ"י קריטריונים שייקבעו במחוז

 .תגבור באופן דיפרנציאלי של בתי ספר לחנ"מ מורכבים ובעלי אפיונים ייחודיים ·

כבת במקרים חריגים, ניתן לייעד חלק ממכסת שעות סייעות התגבור כסיוע לתלמיד עם לקות מור ·
אשר שונה באפיון הלקות שלו וברמת התפקוד שלו באופן קיצוני משאר התלמידים במוסד החינוכי 

 .הקצאת סייעת להתנסות בשילוב, לתלמיד הלומד במוסד חנ"מ  .בו הוא לומד
 = תשלום 70%× מספר שעות מאושר × עלות שעה אופן חישוב: 
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 סייעת אישית

מצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים, שנקבעים בתוכנית תמיכה מסוג סייעת אישית היא חלק מהא
החינוכית של התלמיד, כדי לקדם את עצמאותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי 

טיפולית כוללת עבור התלמיד עם הלקות -הסייעת הינה חלק מתכנית תמיכה חינוכית .ועם התלמידים

תפקידה של הסייעת לאפשר שילוב מיטבי  .מדת בפני עצמה כתמיכה יחידההמורכבת בהשתלבות, ואינה עו
של התלמיד במסגרת החינוכית לשם קידומו בתחומים הלימודים, הפיזיים, הרגשיים, החברתיים 

  .והתנהגותיים בהנחיית המחנכת ולפי התוכנית שנקבעה לתלמיד ע"י הצוות הבין מקצועי
דת שילוב על פי קריטריונים ועל פי תפקודו של התלמיד במסגרת החלטה על זכאות לסייעת מתקבלת בווע

מעלות העסקת  70%משרד החינוך מעביר  .הרשות המקומית/עירייה היא המעסיקה של הסייעת .החינוכית
משכר  30%חודשי לימוד לתלמיד שנמצא זכאי, על הרשות להשלים  12הסייעת לרשות המקומית למשך 

 .הסייעת
 = תשלום 70%× מספר שעות מאושר × ה עלות שעאופן חישוב:

 
 מלוות בהסעות

 ,אוטיסטים, נפשיות הפרעות כגון:  לקויות עם התלמידים הינם הסעות לליווי הזכאים התלמידים
 מוגבלות, עמוקה התפתחותית שכלית מוגבלות, קשות רגשיות התנהגותיות הפרעות
 התפתחותית שכלית מוגבלות ,בינונית התפתחותית שכלית מוגבלות, קשה התפתחותית שכלית
 .חריגים ועדת פי על הסעות לליווי זכאים שנמצאו תלמידים או, פיזית מוגבלות, מורכב בינוני

 
 

 התקצוב אופן
 על ומתעדכנת למלווה לשנה ₪ 10,052 שהינה, המלווה העסקת מעלות 75% הינה החינוך משרד השתתפות 

 . מינימום שכר פי
 

 דות חינוךשירותים נוספים במוס 31411
האגרה נגבית ע"י העירייה עבור אספקת שירותים המוגדרים בחוק כ"שירותים נוספים" והניתנים בפועל. 
השר קובע בתקנות את פרוט השירותים ואת הסכום המותר לגביה וזאת בהתייעצות עם ועדת החינוך 

 והתרבות של הכנסת.
 האגרה נגבית עבור:

 לתלמיד לשנה.₪  49תלמידים. בעלות של תשלום חובה החל על  –ביטוח תלמידים  ·

בחיפה העירייה רוכשת באופן ספרי לימוד באופן מרוכז עבור התלמידים והשתתפות  – ספרי לימוד ·
 ההורים עומדת על:

 ט'  –לתלמיד לשנה לכיתות א' ₪  280 §

 יב'   –לתלמיד לשנה לכיתות י' ₪  320 §
 

 ת הממשלההשתתפו –שפ"י שירות פסיכולוגי ייעוצי  314300.920
תשלומים חודשיים כפול מס'  12 -הפסיכולוגים מועסקים על ידי הרשויות המקומיות ב –שיטת ההשתתפות 

 משרות כפול ערך משרה.

 מהעלות של פסיכולוג 68% -

שנות וותק כולל  17מח"ר +  43העלות הממוצעת לפסיכולוג בהתאם מוסכם חושבה על פי דרגה  -
 תקורה. - 20%נהל בשיעור של  ת רכב והוצאות מת ומס שכר, הוצאוזכויות סוציאליו

 .75%שנות וותק כולל סוציאליות ומס שכר  3מח"ר  38עלות מחושבת לפי  –פסיכולוגי מתמחים  -
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 השתתפות משרד החינוך בשכ"ל חטיבה עליונה – 3172.930
 ם:משתני ארבעהנקבע לפי עלות לתלמיד אשר נקבעת על ידי  תקצוב החינוך העל יסודי

 מספר שעות הוראה לתלמיד -

 פרופיל המורים -

הנגזר ממסלול הלימודים , סוג  –סל אחיד של שירותים נלווים שניתן לתלמיד  –מרכיב קובע  -
 הכיתה, מגמת הלימוד , וסטטוס רפורמת "עוז לתמורה" 

 אחוז רמת השירות שנקבע למוסד -
 

 החזר שכר שרתים ומזכירותחט"ב 
פר התיכוניים בבתי"ס בחט"ב עבור שרתים ומזכירות באה לידי ביטוי השתתפות משרד החינוך בבתי הס

במרכיב הקבוע של סל השירותים הנלווים בחישובי העלות לתלמיד. בבתיה"ס המיוחדים, חטיבות ביניים 
עמלניות וכן כיתות מיוחדות בבתי"ס רגילים, ההחזר מחושב לפי כיתה (אילו היה נהוג בבתי הספר 

של תשלום לפי מספר תלמידים, היה מספרם הקטן בכיתות גורם בהכרח להטיה  המיוחדים הקריטריון
 קיצונית מטה של ההכנסות.

 
 חטיבות ביניים 3177

הבסיס להחזרים הוא מס' התלמידים המדווח והכל במסגרת מערכת סל תלמיד לבתי הספר בחטיבות 
 הוא פר תלמיד. הביניים. המפתח התמחירי של סל זה 

 
 
 

 ביניים עמלניות חטיבות 31771
בחטיבות הביניים העמלניות השתתפות המשרד ללבורנטים, שרתים, מזכירות וספרנים מבוססת על מספר 

 .הכיתות
 

 לבורנטים  –עובדי סיוע 
 יים בהם מופעלת מעבדה למדעי הטבעהשתתפות המשרד בשכר לבורנטים תהיה בחטיבות בינ

 
 ספרנים

יים בעלי תעודת ספרן. בחטיבות הביניים שאין אפשרות למצוא בחטיבות הביניים מועסקים ספרנים מקצוע
ספרן מקצועי כנדרש, קיימת אפשרות להעסיק מורה ספרן. מורה שיסכים לעבוד גם כספרן יקבל את שכרו 

 42.5נו יבעבודתו כספרן לפי דרגת וותק המורה. שעות עבודתו תהיינה כשעות עבודה של ספרן מקצועי דהי
 ש"ש.

 החינוך בשכר הספרן המקצועי תיכלל בתקן של השירותים ולא בתקן שעות הוראה.השתתפות משרד 
 מורי השאלה בחט"ב – 31775

מורי חטיבות הביניים אינם עובדי עירייה, העירייה משאילה למשרד החינוך שעות הוראה בחטיבות. 
עירייה. את ההוראה ניתנת ע"י מורים המלמדים בחטיבה העליונה ומקבלים משכורתם (המאוחדת) מה

החלק המושאל מחזיר משרד החינוך לעירייה, מידי חודש, במערכת התשלומים המאוחדת ולפי קריטריונים 
 של פרופיל המוסד בו לימד המורה.

 
 ית חיים ובי"ס "רעות"יקר –אשכולות פיס בחט"ב  317332 317331

 .המועבר לרשות בתקציב קבוע השתתפות משרד החינוך התרבות והספורט בהפעלת אשכולות פיס
 

  קולות קוראים בחינוך 313288.920
 בתכניות העשרה לימודיות בבתי"ס היסודיים 50% -השתתפות משרד החינוך ב 
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 תרבות 3.2
 

 תרבות תורנית 3222
הינה הגורם העירוני האמון על הטיפול בנושאי התרבות התורנית  המחלקה לתרבות תורנית שבאגף התרבות

ופקדת על פעילות העירייה בתחום היהדות והתרבות התורנית באמצעות עריכה סדרות בעיר. המחלקה מ
 של הרצאות במתנ"ס הדר ובמרכז תרבות דתי נו"ש.

מערך האירועים ופעילויות המחלקה לתרבות תורנית נועדו לסייע בהפצת התרבות היהודית ורוח המסורת 
 בדרך לימודית ובדרך חווייתית.

הינן מענה לקולות קוראים המבוצעים ע"י המחלקה ומדווחים לגורמים המממנים בגין פעילות הכנסות  
  לשם קבלת השתתפותם.

 
 ספריות 323

הפסיקה  2008ספריות בסניפים וספריה מרכזית בפבזנר. החל משנת  16ספריות  17מתפעלת המחלקה 
תיקון חוק הספריות הגביה התאפשרה כתוצאה מ העירייה גביית דמי מנוי בספריות העירוניות, הפסקת

  , השתלמויות ופעולות תרבות.והקצאת משאבים בתקציב המדינה לטובת רכישת ספרים
 ההכנסות בסעיף זה הינן מהממשלה.

 
 הוצאה מותנית בהכנסה 327

בתחום התרבות קיימות פעילויות רבות המניבות הכנסות המיועדות לתגבר ולהעצים את הפעילות בגינה 
 נגבית ההכנסה.

 ירוט הפעילויות בהן קיימות הוצאות המותנות בהכנסות:להלן פ

 בגין הכנסות מהשכרת חדרי פעילות ומכירת כרטיסים באולמות מופעים. –מרכזים קהילתיים  ·

 בגין השכרת האולם  לקבוצות שונות. –אולמות ספורט  ·

 בגין פעילויות במרכזים השונים.  –מרכז לצעירים  ·
 
 

 ת ספורטהשתתפות הממשלה בפעולו 3292.920
לפי ההסדר הארצי של השלטון המקומי עם משרד החינוך והתרבות משתתפת הממשלה בפעולות ספורט 

משתתפת הממשלה בתקציב  ,בקרב נוער ומבוגרים לפי תקנים שנקבעו בהתאם לסל שרותי ספורט. כמו כן
 של העירייה לאגודות הספורט, בהתאם לתקנים שנקבעו בסל שרותי הספורט.

 
רט במשרד המדע, התרבות והספורט מסייע לרשויות מקומיות לבצע פעולות ספורט עממיות מינהל הספו

לעודד ארגון ליגות וטורנירים מקומיים, ו ותחרותיות של התושבים ולעודד הפעלת אירועי ספורט עממיים
 .שאינם מטעם איגודי ספורט או התאחדויות ספורט

במיוחד לאוכלוסייה במצוקה כלכלית, לאוכלוסייה בעלת לעודד הפעלת יוזמות ספורט לכלל האוכלוסייה,  
צרכים מיוחדים ובמגזר הלא יהודי ולעודד טיפוח והקמת תשתיות מצוינות בספורט בגילאים הצעירים 

 .ולסייע בהקמת קבוצות באגודות ספורט, במיוחד קבוצות נשים ונוער
 
 
 
 

 

 בריאות 3.3
 

 בית חולים בני ציון 3331
 מוסד עירוני ממשלתי משותף.כבית החולים פועל 

ההכנסות וההוצאות משתקפות בתקציבנו מאחר ואנו משלמים את שכר העובדים שהם בסטאטוס של 
 עובדי עירייה.

 
 
 



 

16 

 

 רווחה 3.4
 75% –השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד ל 

 ה.על ידי העיריי תממומנ 25% -מההוצאות. יתרת ה
 

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול,  - השירות לרווחת הפרט והמשפחה
דרי רחוב,   מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי ובסכסוכים. תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול,

 .מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ועוד-שרותי סמך
 

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים  -ולנוער השירות לילד
, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר 18ובני נוער עד גיל 

אשר  מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים  .הבמדינ

 .או לצמצם את הסיכון  יעזרו למנוע
 

ת שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונו - השירות לאזרחים ותיקים
 תומכות , קידום חקיקה ועוד. 

 
  התפתחותית  מוגבלות שכליתשרותים לבעלי  – שרותים למש"ה

( וחוקים  1969–חוק הסעד, תשכ"ט  וזאת על פי לאוכלוסייה זו, על מתן השירותים ת מופקד המחלקה 

, ובמקביל נבנית תכנית  כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , (נוספים
 ).כךתמיכה וסיוע לבני המשפחה המעוניינים ב

 
 שירותי שיקום

במשרד העבודה, הרווחה  אגף לשירותי רווחה ושיקוםהשירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה ב

 .והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה
 

 שירותי תקון

ה ושירותים חברתיים בעיריית חיפה. המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תקון הינה חלק מאגף לקהיל
סוגי אוכלוסיות בעיר חיפה. נוער, צעירים, אסירים, נפגעי  5 -המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל

 .סמים, ודרי רחוב
 

ים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות גמסייע לקהילות מסו השירות – פעילות בקהילה
שפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל קהילתית, בכדי שהן תוכלנה לה

והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות 
        קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

                                                             
 שירותי עולים 

לעתים לא קל להסתגל  ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות
 .למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי

במטרה לסייע לאוכלוסיות אלו ו הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע במצב כזה העולים זקוקים לסיוע,
סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים : הבאים השירותים מוצעים

 .בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים
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  ית למלחמה באלימות סמים ואלכוהולהתוכנית הלאומ 3.6
 

 פועלת , הרשות 2017 -בהתאם להוראות החוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז
 למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.

לימות ולמאבק בסמים , בין השאר, תכנית למניעת א2018במסגרת זו גיבשה הרשות במהלך שנת 
את התכניות למניעת אלימות  ,01.01.2019ובאלכוהול ברשויות מקומיות אשר החליפה, החל מהתאריך 

שהפעיל המשרד ברשויות מקומיות (ובהן 'עיר ללא אלימות' ו'מצילה') ואת התכניות למאבק בסמים 
 הול', טרם הקמת הרשות.ובאלכוהול שהפעילה 'הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכו

עם הקמת הרשות, המשרד לביטחון הפנים מביא למפת המאמץ הלאומי בנושא מניעת האלימות והמאבק 
בסמים ובאלכוהול, ידע ומשאבים מקצועיים המבוססים על גישה הוליסטית, מרובת כלים וניסיון שנצברו 

יסוקה של הרשות טרם הקמת בכל אחד מהגופים והתכניות שהופעלו ברשויות המקומיות בתחומי ע
הרשות. גישה זו רחבה יותר, ומקיפה מענים רבים יותר, מאלו שהובלו או יושמו עד כה על ידי כל אחד 

 מהגופים והתכניות בנפרד.

 .המימון לפעילותה של הרשות העירונית נסמך על תקציבי הרשות הלאומית לצד התקציב העירוני
 שות:הר י"התוכניות המרכזיות המופעלות ע 

 סדנאות והרצאות למניעה והסברה לילידם נוער והורים . ·

 סיירות הורים. ·

 מדריכי מוגנות בבתי"ס ובמרחב הציבורי. ·

 מצלמות ברחבי העיר. –הקמת מערכים טכנולוגיים  ·

 פעילות מניעה קהילתית למניעת אלימות שימוש בסמים ובאלכוהול (כגון:קיץ בטוח,ועוד). ·
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 נכסים, כרמלית –מפעלים  4
 

 נכסים 4.3
העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים, הכוללים: ביתנים, חנויות ומשרדים ומשכירה אותם 

 תמורת שכר דירה.
אגף הנכסים גובה משוכרי החנויות, קיוסקים, מזנונים, דירות ומועדונים דמי שכירות וכן דמי חכירה 

 דירות). 102משכון נוה יוסף (
 מערך הנכס. 2%במקרה שאדם מעביר דירה לאחר, משלמים דמי הסכמה בגובה 

דמי המפתח לפי חוק הגנת הדייר מוסדות ונכסים מכאשר סוחר מעביר את חנותו לדייר אחר, משלמים חלק 
 שחכרו קרקע עירונית, משלמים גם דמי חכירה.

 
 

 הכנסות שונות 5.1-5.4
כגון: ריבית זכות בגין הקדמת תשלומים לספקים, מכירת תפ"סים מכירת  בסעיף זה נכנסות הכנסות שונות

עבור עובדים שפרשו לפנסיה  2%כירת גרוטאות ומכירת טפסי מכרזים וכן הכנסות מקרן אלבומי חיפה, מ
  תקציבית.

 
הינן בעיקר עבור שכר דירה, ₪ מיליון  6הוקם תאגיד "מי כרמל" ההכנסות מהתאגיד בסך  2010בשנת 

 .וגביה ונהארנ
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 הנהלה
 

 רלשכת ראש העי 611
 

ברמה הניהולית: ריכוז עבודות המטה, קביעת  הבמילוי תפקיד לשכה שתפקידה לעזור לה לכבוד רה"ע
 עם גורמים חיצוניים.  לוחות זמנים, מעקב ובקרה אחר החלטות רה"ע וקישור

כולל הלאחזקת משרדי הלשכה ו בהחלטת ראש העיר לפרויקטים יחודיים לפעולות מיועדותההוצאות 
 טלפונים והדפסות.

 
 2030מנהלת  61112

 
חיזוק ענף  להציג ולקדם את האסטרטגיה העירונית להתחדשות של המרחב העסקי,תפקידה של המנהלת 

החברתית ו התחדשות של התפיסה הסביבתית רכת התחבורה הציבורית,התיירות בחיפה, התחדשות של מע
התנהגות בעיר כגון מדיניות חניה, מדיניות רישוי עסקים התחדשות של מדיניות המעצבת את ה של העיר,

 וכו.
מטרתה של המנהלת הוא לתכלל את כל הנושאים הנ"ל לכדי אסטרטגיה אחת ברורה ועקבית ולוודא את 

 מימושה. 
 

 בית יד לבנים  824393
 

להנצחת זכרם  פועל  שמש כתובת ובית לכל בני משפחת הנופלים, שאיבדו את יקיריהם. מיד לבנים, בית 
הנחלת מורשת הבנים וחינוך הדורות הבאים ברוח זו יהוו נדבך   של הבנים ולחקיקתו בזיכרון הלאומי. 

  הנופלים ולייצוגן בפני גורמי הממשל.  נים יפעל לרווחת משפחותבארגון יד ל  מרכזי בפעילות הארגון. 

 .הארגון ייעץ ויסייע למשפחות שהשכול פגע בהן מרגע התרחשות האסון ובהמשך, לאורך כל חייהן
 

 המנכ"ללשכת  6111
 

מנכ"ל העירייה הינו התפקיד הביצועי הבכיר במערכת, האחראי על ביצוע מדיניות הנהלת העירייה. תפקידו 
 המערכת העירונית על חלקיה השונים. לתאם, לרכז ולארגן את

לאחזקת משרדי המנכ"ל ו המנכ"ל  לפרויקטים יחודיים בהחלטת העיקריות לפעולות מיועדותההוצאות 
 כולל טלפונים והדפסות.

 
 

 מרכז למחקר כלכלי חברתי 618
 

רי במסגרת האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר פועלת המחלקה למחקר ומידע סטטיסטי מפתחת ומעדכנת מאג
מידע ונתונים בנושאים דמוגרפיים חברתיים וכלכליים שמשמשים בסיס להכנת ניירות עבודה לדיונים 
שונים ולהפצת המידע הסטטיסטי לגורמים השונים בעירייה ומחוצה לה. המחלקה מלווה ביצוע סקרים 

וקרים בנושאים עירוניים, מספקת שירותי מידע ליחידות העירייה לחברי מועצת העיר ליזמים לח
 לסטודנטים ולתושבים ואחראית על הכנת פרסומים המופצים בקרב מחלקות העירייה ובאתר האגף.

 מקצועיות ולתוכנות ייחודיים מידע עיבודי של ורכישה להזמנה מיועדות לפעולות העיקריות ההוצאות
 .שוטפות
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 טכנולוגיות ומערכות מידע 7641
 

חשוב העירוני על כל תשתיותיו ומערכותיו הכוללות בין השאר תחזוקה וניהול שוטף של כל מערך המ
מתוכננים מכרזים לכל מערכות  2022מערכות פיננסיות, לוגיסטיות אכיפה פיקוח וגביה עירוני, בשנת 

המידע הרשותיות לתשתיות לתקשורת ומחשוב לשרותי כ"א לתקשורת ועוד להחלפת המערכות והתשתיות 
 ים והסבות.הקיימות בחדשות כולל פיתוח

 
 ערכות מידעמ
 

 מערכות ליבה רשותיות
בתחום הפיננסים, לוגיסטיקה,  2022מערכות ששודרגו ומערכות חדשות שתוטמענה באופן הדרגתי בשנת 

אכיפה פיקוח וגביה עירונית. משאבי אנוש ושכר, ניהול בתי"ס וגנ"י, רישוי עסקים רווחה, לשכה משפטית, 
 תפעוליות והנדסיות.

 
 דע אבטחת מי

עירוניות לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצוניות יות ואתרי המחשוב התמערכות המספקות הגנה לתש
 לרשת התקשורת.

 
 תשתיות תקשורת

 אספקה ותחזוקת תשתיות תקשורת וחיבורי אינטרנט.
 

 ציוד קצה
 תחזוקת ציוד מחשוב ומתגי תקשורת.

 
 

 יועצת ראש העיר למעמד האישה 6124
 

עבור הפקות אירועים שונים, עידוד פיתוח וקידום הנשים הן במערכת והן במרחב התקציב מיועד 
 המוניציפלי.
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 אגף דוברות הסברה ופרסום 614
 

 האגף מטפל בארבעה תחומים עיקריים:

 דוברות .א

 הסברה ויחסי ציבור .ב

 פרסום .ג

 ניו מדיה .ד

 דוברות כוללת של העירייה: .א

לאמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית, על פעולות העירייה וסיקור  הזרמת מידע שוטף ועדכני -
 אירועים שונים, כדי להביאם לידיעת כלי התקשורת ובאמצעותם לתושבי העיר.

 פרסום החלטות העירייה, מועצתה וועדותיה, שיש בהן עניין לציבור. -

 ורווחת התושבים.פרסום ייזום של פרויקטים עירוניים ומכלול העשייה מיועדת לפיתוח העיר  -

יזום וארגון מסיבות עיתונאים בנושאים אקטואליים וסיורים של אנשי תקשורת במפעלים  -
 ובמוסדות עירוניים.

מתן שירותים לעיתונאים, בכלל זה איסוף נתונים עבורם, הכנת תגובות לשאלותיהם וטיפול  -
 בתגובות על כתבות, ידיעות ומאמרים המתפרסמים באמצעי התקשורת.

 פגישות של עיתונאים ואנשי תקשורת עם העירייה, בנושאים המקדמים את העיר. ארגון -

איסוף מידע ונתונים מהאגפים והמחלקות העירוניים בנושאים שונים, שיש בהם עניין לציבור,  -
 ניסוח המידע והזרמתו לאמצעי התקשורת.

 

 הסברה ויחסי ציבור: .ב

 סרטי וידאו.הפקת סרטים על העיר ותיעוד אירועים ע"י צילומים ו -

 סקירות על חיפה, הוצאה לאור של אגרות בנושאים שונים והפקות תדמית שונות. -

 הפקת תשדירי שירות לשיפור תדמית העיר, להסברה של שרותים מוגדרים ולפרסום אירועים.  -

 מעקב על ההפקה והטיפול בהקרנתם בטלוויזיה. -

 .הוצאת אגרות שכונתיות ודפי הסרה על פעילות העיר בשכונות -

 ייעוץ לראשי האגפים והמנהלים בגיבוש תכנית פרסום הסברה ויחסי ציבור לפעולותיהם. -

 פרסום .ג

פיקוח על כל פרסומי העיריה, תיאום והכוונה אסטרטגית של הפרסומים בכלל זה של חברות הבת  -
 העירוניות.

, ייה וחברות הבת שלהרועים גדולים המאורגנים ע"י העיריטיפול בפרסומים של מבצעים וא -
 : הכנת תקציב, הכנת מכרזים וטיפול בהם דרך מערך הפרסום.הטיפול כולל

הכנת תקציב שנתי לפעולות פרסום ומעקב אחר הביצוע, וכן סיוע ליחידות בהכנת תקציב פרסום  -
 יזום.

יתה ומעקב קשר הדוק ויום יומי עם חברת הפרסום שזכתה במכרז לטיפול בפרסומי העירייה, הנחי -
 הלים הקבועים בנושא.אם לנאחרי הביצוע, בהת

אגרות  ,עלונים ,כרזות ,שלטים ,חוברות מודעות –טיפול בפרסומי העירייה השוטפים בכלל זה  -
 ם.יואישור הבדיק

 שימוש מלא ועקבי בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשות העירייה. -

 ייעוץ לראשי האגפים בגיבוש תכנית פרסום תקצובה והוצאתה לפועל. -

 ניו מדיה .ד

 ערך הפייסבוק העירוני.הפעלת מ -

 ניהול ועריכת אתר "חיפה חיפה". -

 צילום עריכה והפקת סרטוני תדמית וכתבות וידאו. -

 צילום אירועים. -

 הפעלת ערוץ טוויטר, אינסטגרם ויוטיוב. -

 מות אינטרנטיות מרכזיים.אפיון וליווי הקמת פלטפור -
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 אגף הנהלת עיר 6131
 

 :אגף הנהלת עירתפקידי 

 ידות:פיקוח והנחיות ביח .1

 טקסים ואירועים רשמיים. -

 לשכת חברי מועצה. -

 לשכות סגני רה"ע. -

 פיתוח יחסי חוץ. -

 המועצה לאזרחים ותיקים. -
 

 אחריות לניהול לפעילות שוטפת של קרן תרבות חיפה, מעקב אחר החלטות ויישומן. .2

 ריכוז הקשר והטיפול במועצת העירייה והועדות. .3

 תפעול לשכת חברי המועצה. .4

 בפניות של חברי מועצת העירייה וסיוע לחברי מועצה במילוי תפקידם.אחריות וטיפול  .5

 פיתוח והעמקת קשרים עם הערים התאומות, ארגונים ומוסדות בחו"ל. .6

 ייצוג העירייה במוסדות וארגונים כגון אוניברסיטת חיפה, הטכניון וארגונים וולונטריים. .7

 סיוע בפעילות הלשכה לאזרחים ותיקים. .8
 

 צה, הועדות והלשכה לחברי המועצהמזכירות המוע 613
 

חברי המועצה, לפי חלוקה המבוססת על גודלן של הסיעות, חברים בוועדות העירוניות השונות, חלקן ועדות 
 חובה וחלקן ועדות רשות.

מזכירות המועצה והוועדות מסייעת לחברי המועצה במילוי תפקידם, מרכזת את ישיבות המועצה,  ועוקבת 
 ה והוועדות למיניהן.אחר החלטות המועצ

 
 להלן הנושאים בהם מטפלת מזכירות המועצה:

רישום, עריכה, ניסוח הדפסה והפצה של פרוטוקולים מישיבות מועצת העירייה, ועדת מכרזים, ועדת שמות 
 הוק.-לרחובות וועדות שונות ביניהן ועדות אד

 
וי תפקידם הציבורי ומסייעת הלשכה לחברי המועצה מספקת שירותי עזר לחברי המועצה ומסייעת במיל

 ללשכה ולאזרחים ותיקים.
 .'וכו הדפסות טלפונים, המשרדים להחזקת מיועדות לפעולות העיקריות ההוצאות

 
 לשכות סגני ראש העיר 6134

 
 ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לתפעול לשכות סגני רה"ע.

 
 

 רועיםיהיחידה לטקסים וא 6133
 

, יוזמים ומפיקים את הטקסים, אירועים וקבלות פנים אגף הנהלת עירק ממערך עובדי היחידה מהווים חל
 .חים רשמיים המגיעים לעירייהלמיניהם לאור

בתחומי הטיפול של יחידה זו נכללים, סיוע בהפקת אירועים מרכזיים ושנתיים קבועים, חנוכת רחובות 
 ון כנסים וימי עיון שונים. ומוסדות שונים בעיר, טקסי הענקת תארים ופרסים עירוניים. ארג

טיפול ב"חבצלת פיגועים" (הלוויות, אזכרות, חנוכת אנדרטאות של נפגעי פעולות האיבה וכד'). היחידה 
 מסייעת בייעוץ ובתכנון אירועים של יחידות אחרות בעירייה בפרט ובעיר בכלל.
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 פיתוח יחסי חוץ 7561
 

חוץ עם ערים, מוסדות, ארגונים מקומיים ובינלאומיים העיר עוסקת בפיתוח ובקידום קשרי  אגף הנהלת
 ערים תאומות. 21ברחבי העולם בנושאים חיוניים לפיתוח העיר. לעיר חיפה 

 
 הנושאים המטופלים כיום:

פיתוח והעמקת הקשרים עם ערים תאומות של חיפה ברחבי העולם לקידום שת"פ בנושאי תרבות,  .1
שאים משותפים כגון: פיתוח כלכלי ועיסקי, תיירות, איכות חינוך, חברה וכלכלה ושיתוף פעולה בנו

 הסביבה ותחומים רבים במסגרת מתן שירותים מוניציפליים.

 טיפול במגוון נושאים עם מוסדות וארגונים בחו"ל שאינם קשורים לערים תאומות. .2
 
 
 

 העירייה מבקר לשכת 6121
 

, מחשבים: כגון( נושאים של רחב מגווןב השכלה בעלי ביקורת עובדי מועסקים העירייה מבקר בלשכת
 בתחומים ביקורות ביצוע המאפשר דבר), ביצועים וחקר חשבון ראיית, משפטים, סטטיסטיקה, כלכלה

 .רבים
 

 :כלהלן העירייה מבקר תפקידי את מגדירה העיריות פקודת

 המוסמך בידי, כדין נעשו, והבנייה התכנון חוק לפי פעולות לרבות, העירייה פעולות אם לבדוק -
 .והחיסכון היעילות ועקרונות המידות טוהר שמירת תוך, לעשותן

 .העירייה עובדי פעולות את לבדוק -

 טוהר, דין כל הוראות קיום מבטיחים, בעירייה הנהוגים הנוהל והוראות הבוחן סדרי אם לבדוק -
 .והחיסכון היעילות ועקרונות המידות

 רכושה ושמירת העירייה כספי החזקת כידר אם ולבדוק העירייה חשבונות הנהלת את לבקר -
 .הדעת את מניחות

 
 אשר גוף או קרן, מוסד, מפעל, תאגיד בכל וכן העירוניות החברות בכל ביקורות עורך העירייה מבקר

 .הנהלתם במינוי משתתפת או, מעשירית יותר כדי השנתי בתקציבם משתתפת העירייה
 

 הליקויים תיקון אחר וכן, קודמים ביקורת חות"בדו יםהליקוי תיקון אחר מעקב גם עורך העירייה מבקר
 .המדינה מבקר חות"בדו שצוינו

 
 .המבקר ח"דו והוצאת המשרד תפעול עבור הינן לפעולות ההוצאות עיקר
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 השירות המשפטי 61711
 

 כל סוגיהם:השירות המשפטי אחראי על הטיפול בכל הנושאים המשפטיים הנוגעים לפעולות העירייה על 

 מתן ייעוץ משפטי שוטף למועצת העירייה וועדותיה, וליחידות העירייה השונות. -

 ייצוג העירייה בהליכים המשפטיים בבתי המשפט השונים. -

 ייזום פעולות חקיקה מקומית וממלכתית ושיתוף פעולה עם יועצים משפטיים ברשויות אחרות. -

 י.ניסוח חוזים ומסמכים אחרים שיש להם אופי משפט -

 הפעלת התביעה הכללית של העירייה בעבירות על חוקים שיש לאוכפם. -

 
 בית דין משמעתי

 :1978 –לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת) תשל"ח 
"יקומו בתי דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שתפקידם לשפוט את עובדי הרשויות המקומיות 

 על עבירות משמעת"
 

 לול בתקציב ההוצאות המשפטיות.תקציב בית הדין המשמעתי כ
 עיקר ההוצאות לפעולות השרות המשפטי הינם עבור ציוד משרדי, הדפסות, ספרות מקצועית וטלפונים.

 
 
 
 

 אגף משאבי אנוש 615
 

 המחלקה למשאבי אנוש חינוך
 

 עובדים על פי הסקטורים הבאים: 3,362המחלקה למש"א חינוך אחראית על 

 

עות כיתתיות, סייעות צמודות, סייעות תגבור, סייעות רפואיות בחינוך סייעות ומלוות בחנ"מ (סיי .1
 הרגיל.

 סייעות גני ילדים. .2

 שירות פסיכולוגי. .3

מנהלים, מזכירות, עובדי תקשוב, עובדי נוער קהילתי (ענ"ק), קבס"ים ורכזי  –עובדי מטה חינוך  .4
 מצויינות.

 עובדי אחזקה ומשק בבתיה"ס. .5

 ות, ספרנים, לבורנטים ומנהלנים.מזכיר –עובדי מינהלה בבתי"ס  .6

שילובים, מרכזים קהילתיים, מרכזי נוער ומערכת קהילתית (רכזים  –חינוך בלתי פורמלי  .7
 ומדריכים).

 עובדי הוראה בבתי"ס תיכוניים. .8
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 דירוגים שונים והסכמים שונים) 14ת של רכז מש"א בסקטורים השונים (ותחומי אחראי

 

ני עובדים/הסכמים של השלטון המקומי והעברת ההנחיות לביצוע מעקב אחר הודעות בעניי .1
 לסקטורים השונים.

 זי הערכה לקליטת עובדים.כרהשתתפות במ .2

 חתימת חוזה ואישורו. –קליטת עובד  .3

 מתן כרטיס נוכחות ממוחשב/ידני. –הקמת עובד  .4

 טיפול בדרגות, הכולל המלצת המנהל . .5

 לתקני משרד החינוך ותקני משאבי אנוש.שינוי ועדכון מישרה, הגדלה/הקטנה בהתאם  .6

 דיווחים לארגון העובדים: הולדת ילד, העברת רשימות עובדים הזכאים למתנות מידי חג. .7

 עדכון היעדרות ממושכת לממונה על הרווחה, ארגון עובדים ותנאי שירות. .8

 פרמיה, כונניות, תורנויות, שעות נוספות. –הכנת דוחות/גליונות נוכחות להגשה לשכר  .9

 דיווחים לשכר/משאבי אנוש: סיומי עבודה, פרישה, חל"ת, חל"ד, פרמיה, תאונות עבודה,  .10
 שינויים אישיים.

 ניהול חופשה/מחלה. –דוחות ידניים  .11

 קשר שוטף עם מחלקת שכר ומערכות מידע להעברת מידע וקבלת הנחיות. .12

 כתובת לעובדים בנוגע לבעיות אישיות, ארגוניות וכדומה. .13

 משרה ומעקב עד בחירת עובד וקליטתו. יושפתיחת בקשות לא .14

 מתן אישורים לעובדים כגון: הנפקת אישורים למעונות יום. .15

 יישום העקרונות והמדיניות של מש"א במינהל חינוך. .16

 אחראיות על הובלת פרוייקטים מערכתיים במינהל חינוך. .17

 תמיכה במנהלים ועובדים  במנהל חינוך. .18
 

 המחלקה למחשוב ונוכחות כ"א ושכר.
 

המחלקה למחשוב ונוכחות כ"א ושכר אחראית לארגון ותפעול מערכות ניהול כח אדם ונוכחות ממוחשבת 
 וביצוע מדיניות המחשוב של אגף משאבי אנוש.

 כמו כן, מבצעת את הפעולות הבאות:
 

הגדרה וניתוח צרכי האגף בנושא מחשוב, בקרה ושפור תהליכי עבודה בתחום: קליטת עובדים, תנאי  .1
 פרישה מהעבודה, רווחה, הדרכה, תקני כ"א וכד'.שרות, 

תכנון ותמיכה במערכת הנוכחות הממוחשבת ליחידות העירייה, כולל אחריות לתוכנית פריסת ציוד,  .2
 ניהול הסכמי נוכחות במערכת ותמיכה בבעיות חומרה או תוכנה.

 .אנוש משאבי של המחשוב במערך ושכר עבודה הסכמי והטמעת יישום .3

 .אנוש משאבי אגף של יםפרויקט קידום .4

 הכנת תכנית עבודה למחשוב ותכנית לרכישת ציוד מחשובי של האגף (חומרה, תוכנה וציוד נילווה). .5

מתן תמיכה והנחייה מקצועית למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול כח אדם, שכר ונוכחות ויצירת  .6
 מערכת נהלי עבודה מתאימים.

מול הגורמים המקצועיים, ומעקב אחר ביצועם, כולל שילוב  ריכוז דרישות האגף ומתן פתרונות מחשוב .7
 והטמעת מערכות חדשות בתחום ניהול כ"א.

 .אנוש משאבי אתר ותחזוקת אפיון .8
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, קורסים  106טפסי  אפיון מערכת תיק עובד באינטרנט הכוללת: תלושי שכר, מידע אישי, .9
 והשתלמויות, מעקב היעדרויות ועוד.

 .מידע אבטחת לנושא אחריות .10

 .וחוץ פנים לגורמי אדם וכח תקינה ,שכר בנושא נתונים להפקת אחריות .11

 .עבודתם ביצוע ואישור מחשוב ספקי עבודת על ובקרה פיקוח .12

 
 

 מחלקת ההדרכה
 

לבצע את עבודתם   מחלקת ההדרכה, אחראית להכשרה ופיתוח ההון האנושי ברשות על מנת שהעובדים יוכלו
 בצורה הטובה ביותר ובכל עת.

  –ההכשרות מטרות 
 

 .םהקניית הידע הדרוש לעובדים לשם מילוי תפקיד.1
 שיפור הרמה המקצועית ופיתוח מיומנות העובדים בתחום עבודתם..2
 פיתוח המחשבה, הרחבת אופקי הידיעות וההשכלה הכלליות..3
 הכשרת העובדים למילוי תפקידים אחראיים יותר..4
המנהל והתחומים המקצועיים  הגברת היעילות, שיפור השירות וקליטת חידושים בתחומי .5

 האחרים.

 טיפוח יחסים נאותים בעבודה והגברת רוח הצוות בקרב העובדים במשרדים וביחידותיהם..6

 
 
 

 ניהול תקציב ההדרכה ואחריות לתשלום מענקי השתלמות

 הכנת תקציב שנתי והגשתו לאישור. .1
 ₪  1,200,000ניהול תקציב בסך  .2
 ננסית על ביצוע תשלומים לספקים והחזרים כספיים לעובדים.עקב במערכת הפימהכנת פקודות תשלום ו .3

 משימות מחלקת ההדרכה
 

 הכנת דו"חות שנתיים

 תוכנית עבודה שנתית. .1
 בקרה רבעונית "תכנון מול ביצוע" של תוכנית עבודה שנתית. .2
 דו"ח מעקב על השתלמויות  .3

 הדרכות פנים ארגוניות
 

כי הלמידה ביחידות, הכנת ופרסום חודשי של תוכנית הכנה ופרסום של תכנית הדרכה שנתית  מיפוי צר .1
ההדרכה החודשית ואירועי כ"א, שהם נגזרת מתוכנית ההדרכה השנתית + פעולות הדרכה מעבר 

אחריות לארגון וביצוע פעילויות הדרכה  -כנית ההדרכהולתוכנית השנתית עפ"י צורכי השטח. ביצוע ת
 כולל  ביצוע פעילויות הדרכה מעבר לתוכנית. לכלל עובדי העירייה, בהתאם לתוכנית ההדרכה

 .ארגון המערך המינהלי /לוגיסטי של ביצוע הדרכה (קורס/כנס/יום עיון) .2
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 השתלמויות חוץ

 2800-אחריות לריכוז הטיפול בהשתלמויות חיצוניות של העובדים ביוזמת העירייה/ העובד, בממוצע כ .1
 די תעודה, קורס, כנס, יום עיון, סמינר).בקשות לשנה על כל סוגיה (לימודים אקדמיים/לימו

 בדיקת זכאות העובד לצאת להשתלמות (כל בקשה נבדקת לגופה). .2
ניהול שוטף של הלימודים האקדמיים של עובדי העירייה (תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה,  .3

 תואר שלישי)

 עובדים) 70קורסים בשנה ( 2פתיחת  -שנתי  -קורס דו –קורס מינהל בשלטון המקומי 

 120-אחריות לריכוז הטיפול בבקשות ההשתלמות של העובדים המעוניינים להשתתף בקורס (כ
 בקשות).

 

 ייעוץ והכוונה לעובדים
 

מתן ייעוץ והכוונה לעובדים בתחומי ההדרכה השונים בכל מה שקשור בפיתוח והשלמת השכלה, 
 סי הכשרה וקורסים מוכרים לגמול.לימודים אקדמיים, לימודי קורס מינהל בשלטון המקומי, קור

 
 חיפה, תל אביב וירושלים–הערים הגדולות  3אירוח כנס משאבי אנוש 

 שנים, בכל שנה מארחת את הכנס רשות אחרת. 3 -ארגון הכנס הוא אחת ל .1
לילות במלון, תיאום הרצאות  2משתתפים למשך  90ארגון הכנס כולל: אירגון לו"ז לכנס, אירוח של  .2

מים לנושאים הקשורים במשאבי אנוש כולל שילוב בעלי תפקידים ממשרד האוצר ומרצים המתאי
 ומשרד הפנים.

 אחריות על ארגון טקסי משאבי אנוש 

 טקס עובדים מצטיינים וצוות מצטיין. .1
 שנות עשייה בעירייה. 25טקס הוקרה לעובדים על  .2
 טקס הוקרה לפורשים לגמלאות. .3
 טקס חלוקת תעודות לנהגים זהירים  .4

 ת על תחום כ"א חירום אחריו

תכנון השמת עובדי הרשות לחירום בהתאם לתקנים ולצרכים וטיפול ב"ריתוק משקי" לעובדים מול  .1
 משרד הכלכלה.

 הוצאת כתבי מינוי לבעלי תפקידים במטה החירום הרשותי על כל יחידותיו. .2
ום ביחידות, קיום קשר עם משרד הכלכלה, אגף הביטחון ושירותי החירום והאחראיים לנושא החיר .3

 בכל הקשור לאיוש כ"א בחירום.
שיבוץ עובדים במערכת הממוחשבת מל"ח ועדכון שוטף של מצבת כח אדם על פי היחידות המופעלות  .4

 בשעת חירום.
 זימון עובדים לתרגילים, ימי עיון והשתלמויות לאורך השנה לשמירת כשירות ומוכנות לחירום. .5
 ם ולמתנדבים בהתאם להשמתם בחירום.סיוע בביצוע הכשרות והשתלמויות לעובדי .6
ידי השמת עובדים -השלמות איוש או תגבור כוח האדם בגופי הרשות בהתאם לצורכי החירום על .7

 מרותקים משקיים ומתנדבים.
שת"פ עם מכלול אוכלוסייה באיתור, מיון והשמת מתנדבים, לרבות תלמידים, לפעילות במוסדות  .8

 יות הוועדה המייעצת בתחום המתנדבים.הרשות ובמפעלים חיוניים, על פי מדינ
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 מחלקה לסיומי עבודה ופרישה ה
 

טיפול בסיומי עבודה מכל סיבה שהיא : פרישת עובדים בהתאם לקבוע בחוק, התפטרות או .1
 יטורין.פ 

ליווי העובד טרום פרישתו , הכנתו להליך הפרישה ( החל משנה טרם מועד פרישתו ), עד לביצוע   .2
 מר חשבון" מול העירייה.תהליך "ג

 טיפול בהפסקות שכר מסיבות שונות כגון: היעדרות ממושכת ללא סיבה, מחלה ממושכת וכו... .3
 אחריות לביצוע הארכות שירות לעובדים באמצעות ריכוז וועדת מנכ"ל. .4
ריכוז וועדת מנכ"ל העוסקת בבקשות להגדלת אחוזי הקיצבה בעקבות מגבלות רפואיות ובקשות  .5

 לחודשי הסתגלות.
 אחריות להוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ומעקב אחר חזרתם. .6
 הוצאות עובדות/ים לחופשות לידה, מעקב אחר בקשות להארכת החופשה וחזרה לעבודה. .7
 טיפול בחישובי זכויות והוראות לשכר בעת פטירת עובדי עירייה או גימלאים או שאריהם. .8
 רפואיות לעובדים המעוניינים לפרוש בעקבות מצב בריאותי.ריכוז ותכלול וועדות  .9

 אחריות לטיפול בעובד הנמצא בהליך של "תאונת עבודה" . .10
 

 המחלקה לבכירים

כל נושא הקליטה תוך עמידה בדרישות משרד  –אחריות לקליטת ראש העיר וסגני ראש העיר  .1
לתנאי עבודתם והמשך טיפול עומדת לרשותם בכל תקופת כהונתם בכל הקשור המחלקה הפנים. 

 בכל אשר נדרש מול משרד הפנים.
אחריות לקליטתם של עוזרי סגני ראש העיר במשרות אמון. הסדרת קליטתם בחוזה מיוחד  .2

עומדת לרשותם בכל תקופת המחלקה למשרות אמון בהתאם להנחיות משרד הפנים והאוצר. 
 עבודתם בכל הקשור לתנאי עבודתם.

ים, משרד האוצר ושלוש הערים הגדולות לעניין נבחרי ציבור, בכירים קשר רציף עם משרד הפנ .3
 ודירוגיים.

 טיפול בדוחות ביקורת תקופתית של משרד הפנים וליווי מבקרי משרד הפנים בנושא שכר בכירים. .4
אחריות לקליטת עובדים בכירים החל מרמת מנהלי מחלקות ומעלה בשכר בכירים , נגזר שכר  .5

 ת החוזה בהתאם לתפקיד, מעקב והעברת הנחיות ביצוע למחלקת השכר.מנכ"ל העירייה . עריכ
 ריכוז הבקשות לעדכון שכר בכירים קיימים והבאת בקשות חדשות לאישור הועדה לשכר בכירים. .6
 ביצוע הנחיות משרד הפנים והאוצר בכל הקשור להעסקה בחוזה בכירים, הנגזר משכר המנכ"ל. .7
כלכלנים, משפטנים, מהנדסים, הנדסאים,  –ים וחדשים תכלול העיסוק בחוזים דירוגיים קיימ .8

עובדי מחשוב ואקדמאים. עריכת חוזים בהתאם לתפקיד והדירוג וזאת בהתאם לטבלאות השכר 
 של משרד האוצר והעברת הנחיות ביצוע למחלקת השכר.

ים העסקת עובדים בחוזים סכומיים . פנייה למשרד האוצר והפנים לאשר חוזים בשכר כולל לתפקיד .9
 מקצועיים שהעירייה מתקשה לגייס. 

 עדכוני דרגה ,והמשכי העסקה לחוזים דירוגיים קיימים.(כולל מרכז רפואי בני ציון) .10
העסקה של עובדי מרכז רפואי בני ציון בחוזים דירוגיים בהתאם לטבלאות נש"מ. (עובדי מנהל  .11

 ומשק, פארה רפואיים ועובדי מחשוב).
ריכוז הבקשות של עובדים המבקשים היתר  –ביה"ח בני ציון).  בקשות להיתרי עבודת חוץ (כולל .12

לעבודת חוץ. העברתם לייעוץ משפטי למתן חוות דעת . הכנת והבאת  הבקשות בפני הוועדה להיתר 
עבודת חוץ  ולאחר מכן הבאת הבקשות לאישור ישיבת מועצת העיר. הוצאת המכתבים לעובדים על 

 החלטת הוועדה ואישור מועצת העיר.
מעקב  -אחריות לתכלול פניות אשר מתקבלות מהיחידה לפניות הציבור בנושאי משאבי אנוש  .13

 ובקרת ביצוע עד לסיום טיפול בפנייה ומתן מענה ליחידה לפניות הציבור.   
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 המחלקה לקליטה ותנאי שרות

 
ם לגימלאות / המחלקה לקליטה ותנאי שרות מטפלת בעובדים מיום חתימתם על חוזה העסקה ועד פרישת

 סיום העסקתם.
 הנושאים העיקריים אשר באחריות המחלקה:

 הכנת חוזה העסקה שונים ביחד עם השרות המשפטי בהתאם לדרישות המשרות. .1
 החתמת עובדים חדשים על חוזה העסקה. .2
הקמת העובדים החדשים במערכת משאבי אנוש ושכר והעברת הנחיה למחלקת השכר בגין תנאי  .3

 ל עובד ועובד.העסקה להם זכאי כ
 ביצוע המשכי העסקה לעובדים, שינוי מעמד לזמני וקבוע.  .4
 יישום כל הסכמי השכר הנחתמים במשק וחלים על העירייה. .5
מתן דרגות לכלל עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי "בני ציון" בהתאם לפז"מ / הסכמים  .6

 קיבוציים.
 בגין זכיה במכרז / שידרוג תפקיד.  מתן מינויים לעובדים והתנאים נלווים להם זכאים זאת .7
טיפול בכל הקשור  להשתתפות בקצובת רכב אישי / שרות העברת הוראות לשכר בגין החזר  .8

 תשלומי ביטוחים ואגרת רישוי.
מתן כל הטבות השכר בהתאם להסכמים ותפקידים כגון: תוספת ריכוז, תוספת רפורמה מינהל  .9

 הול וכו....ההנדסה, תוספות ענפיות שונות, תוספות ני
 טיפול ומתן הנחיות למחלקת השכר בגין התשלומים החד שנתיים כגון: ביגוד, הבראה, מענק יובל. .10
 מתן ביגוד "בעין" לעובדים הזכאים. .11
 תשלום בגין החזר נסיעות מהבית לעבודה וחזרה. .12
 ריכוז ועדת רכב חריגים וועדת רכב ליסינג. .13
 למעדוני "שלך" ו"מעוף לעמית".טיפול בכל החזרי דמי חבר לעמותות מקצועיות ו .14
מתן הוראות למחלקת השכר לתשלום בגין וותקים שונים כגון: וותק צה"ל, וותק מוכר, מואץ  .15

 וכו....
 

 רכזות כ"א
רכזות ורכזי כ"א הפזורים ביחידות השונות. תפקידי הינו תמיכה וליווי קהילה  50 -בעירייה חיפה פועלים כ

בדים והן מול המנהלים, גישור על פערי ידע ובניית צוות מקצועי זו בהתנהלותם השוטפת הן מול העו
 –באמצעות: ימי גיבוש, סדנאות, בניית תכנית הדרכות שנתית (כללי לכל הרכזות, לערבב בין המינהלים 

 קבוצות שיח, ממוקד צרכי מינהל, ליווי פרטני לרכזות הזקוקות לכך, חונכים, למידת עמיתים).
 ין/ת.בחירת רכז/ת כ"א מצטי

 
 ניוד עובדים

 שינוי עיסוק בעיריית חיפה, אפשרי באמצעות התמודדות וזכיה במכרז, או באמצעות בקשה לניוד.
פתיחת הליך הניוד יכול להתקיים ביוזמת העובד או ביוזמת המנהל/ת והוא מאפשר מעבר בתוך האגף 

 (ניוד פנימי) או בין היחידות השונות בעירייה.
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 מכרזיםהמחלקה לניהול 

 תחומי אחריות וביצוע פעולות המחלקה:

 זימון ותיאום וועדות מכרזים / משרות מול כל גורמי העירייה. .1
 ניהול וביצוע וועדות המכרזים / משרות  .2
 כתיבת פרוטוקול הוועדה כולל בדיקתו והגהתו. .3
 גיוס, זימון וקשר הדוק ורציף עם נציגי הציבור בשל השתתפותם בוועדות מכרזים. .4
 מקצועי לערעורים והשגות של מועמדים בגין וועדת המכרזים/משרות.מענה  .5
 מתן שירות פרונטלי / טלפוני לעובדי העירייה.  .6

 

 אופי העבודה:

מכרזים  500עובדות מקצועיות המבצעות בשיתוף פעולה מעל ל  3המחלקה לניהול מכרזים מונה  .1
 ). 2021ומשרות (בשנת 

ם המתנהלים מול גורמי העירייה וגורמים חיצוניים קביעת מועדים עבור כל המשרות והמכרזי .2
 כגון: משרד הפנים, חינוך ועוד.. 

 הזמנת אולמות לקיום וועדות המכרז וכיבוד מול מחלקת משק. .3
 זימון חברי וועדה :נציגי ציבור, נציג ארגון העובדים לפי הדירוגים השונים. .4
חיצוני/ פנימי, קובלנות ,האם קבוע/ ביצוע בדיקה יסודית ומקיפה לגבי כל מועמד, כגון: מועמד  .5

זמני/ ארעי האם עומד בתנאי הסף, הדמיית שכר ומבחני אמינות, הכנת שאלות מקצועיות לפי 
 והגהתו. אופי ודרישות התפקיד, לאחר מכן מבוצעת בפועל הוועדה תמלול הפרוטוקול

 
 
 

 רווחת העובד
 
 
 לרווחת העובד/ הפרט לעובדי עירייה:  על אחראית 
 

ת שירותי הרווחה לעובד/ת: היא מתן שירותים וסיוע בפתרון בעיות המתעוררות במישור האישי, מטר
המשפחתי, החברתי, והן במישור הבריאותי המשפיע ישירות על תפקוד בעבודה, וכן הגברת תחושת 

 השייכות והביטחון אצל העובד/ת, העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה בעבודה.
 

מסייעת לעובדים עם בעיות בריאותיות, אישיות ומשפחתיות, במתן שירותים   דממונה על רווחת העוב
  במסגרת מקום העבודה, הפנייתם במידת הצורך לגורמים המקצועיים המתאימים  ליווי במציאת פתרון

 או בייעוץ והכוונה לגורמי חוץ רלוונטיים. 
 

או בני משפחותיהם, החולים תקופות \ו  קשר עם עובדים/עובדות  מקיימת   לרווחת העובד  ממונה על
 ממושכות, פועלת בשיתוף עם מנהלי היחידות במציאת פתרונות לבעיות אישיות של העובדים.
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 יחסי עבודה והתנהלות עובדים
 

הכנת זימון לשימוע, זימון השימוע עם כלל הגורמים  -טיפול בכל נושא עריכת השימועים .1
וע והעברתו, כתיבת החלטת השימוע ופרסומו, כולל העברתו הרלוונטיים, עריכת פרוטוקול השימ

 למחלקה לסיומו העסקה במקרה של החלטת פיטורים.
 מתן ייעוץ למנהלים לגבי התמודדות עם עובדים והכנה מקדימה לצורך עריכת שימוע. .2
 מתן ייעוץ לגורמים הרלוונטיים לגביי סיום העסקה ראוי. .3
ת בירורים, הגשת קובלנות וליווי השרות המשפטי טיפול בכל נושאי המשמעת, לרבות עריכ .4

 בחקירות המשמעת.
 סיוע לשרות המשפטי במתן מענה למכתבי עו״ד בנוגע לעובדי העירייה. .5
ליצירת  תניסיונוטיפול בנושא עובדים נעדרים ללא סיבה מוצדקת, הכולל הוצאת מכתבי התראה,  .6

 קשר עמם.
 תי.טיפול בנושא עובדים עם אישורים מרופא תעסוק .7

 
 

 המחלקה לתשלומים (משכורות) 6214
 

 המחלקה לשכר אחראית על הכנת משכורות לכל העובדים כולל פנסיונרים על כל מרכיביהם.
באחריותה לוודא יישום מדויק של החלטות אגף משאבי אנוש בדבר זכאויות העובדים להטבות שכר שונות 

ולה עם החברה לאוטומציה לאפיון ההטבות ובכפוף להסכמי השכר והתקנות שבדין וזאת ע"י שיתוף פע
 במערכת השכר,  גיבוש תהליכי עבודה מכווני בקרות.  

כמו כן,  אחראית לטיפול השוטף בהפקדות עבור העובדים לקרנות הפנסיה,  חברות הביטוח וקופות הגמל,  
תקשורת  ציוד העובדים הפורשים בטפסים המתאימים למימוש זכויותיהם הפנסיוניות וזאת באמצעות

רציפה מול הקופות השונות להתאמות בין המערכות שיבטיחו שמירת זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים. 
 . 

 בין היתר, מבצעת את הפעולות הר"מ:
 

 חישוב הזכויות הסוציאליות. -

 עברת ניכוי והפרשה לקופות גמל למיניהן. -

 ביצוע עיקולי משכורת למשרדים השונים. -

 .גמר התחשבנות לפורשים -

 תשלומי פיצויים ומענקים למיניהם. -

 תשלומי מקדמות. -

 תשלום דמי הבראה שנתיים לכל העובדים והפנסיונרים. -

 יישום הסכמי שכר. -

 מתן אישורים שונים לעובדים ולמוסדות. -

 יישום החלטות לגבי העלאות בדרגה ותשלומים רטרואקטיביים. -

 יישום החלטות לגבי קצובת רכב. -

 יוקר. יישום הסכמי תשלום תוספת -

 יישום החלטות לגבי תשלום ביטוח ורישיון רכב לעובדים.  -

 בקרת תשלומי שעות נוספות, פרמיות, כונניות, תורנויות, דמי כלכלה, משמרות למיניהן וכו'. -

 בקרת השפעת שינויים בחלקיות משרה, בסעיפי תשלום,   בפרטיו האישיים של העובד וכו'. -

 סיעות . בקרת תשלומי טלפון, ביגוד, מעונות נ -

 קשר יום יומי עם החברה לאוטומציה בהעברת דיווחים, נתונים והוראות וקבלת הדרכה ומידע. -
 

ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקת משרדי היחידה, כולל מיחשוב,  טלפונים, הדפסות ודיוור 
 לעובדים. 
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 מינהל ארגון ושרות לציבור
 

, אמון על נושא השירות לציבור הכולל מסגרות שאמונות על מתן מינהל ארגון ושרות לציבור, כשמו כן הוא
השירות הן לתושבי העיר והן לבעלי העסקים כגון אגף פניות הציבור ובכללו המוקד העירוני, אגף רישוי 

בית המשפט לעניינים מקומיים  ,יההנותנת שירותי לתושבי הקרשמואל –עסקים, עירונית קריית חיים 
 וארכיון העיר.

האחר במינהל עוסק בתחום הארגון והשירות הפנימיים הכולל את אגף ארגון ושיטות, אגף בקרה  החלק
 (נמצא בתהליכי הקמה) והמשק העירוני.

המינהל מקדם את הארגון בנושאים שאמורים לשפר את רמת השירות הניתנת לתושבי העיר מכלל יחידות 
 העירייה.

 
 אגף ארגון ושיטות 764

 
ות נובעת ממדיניות הנהלת העירייה לגבי ייעול והגברת הפריון ביחידות העירייה פעילות ארגון ושיט

 השונות. היחידה כוללת :

 המחלקה לארגון ותהליכי עבודה -

 מחלקת שכר עידוד, נהלים ואכלוס -

 
במסגרת עבודת היחידה ניתן דגש להתייעלות וארגון יחידות עירוניות כולל תהליכי עבודה, תוך תשומת לב 

 השרות הניתן לאזרח.לשיפור 
עיקר פעילות עובדי היחידה נעשית באמצעות סקרים ארגוניים ואבחונים נדרשים, אשר מביאים בשיטתיות 

 לשיפור תפקוד יחידות העירייה תוך מתן דגש להתייעלות ושיפור השרות לאזרח.
ות בין היתר, כלי בחלק מיחידות העירייה מופעלות מזה שנים רבות שיטות שכר עידוד. הפעלת השיטות מהו

ניהולי שבמסגרתו תמורת שיפור בתפוקה או ברמת שירות לאזרחים ולעובדי העירייה ניתן לעובד תשלום 
 נוסף המכונה "פרמיה" מעבר לשכרו הרגיל.

 
 פעילות ארגון ושיטות מתמקד בנושאים הבאים (באישור הנהלת העירייה):

 ות יחידות העירייה השונותעריכת סקרים, אבחונים ושינויים ארגוניים להתייעל -

 יישום מדיניות העירייה להמשך ביצוע תכנית התייעלות -

 ליווי ויישום המלצות סקרים ארגוניים -

 עדכון שיטות תמרוץ ככלי לניהול ולהנעת עובדים תוך ייעול המערכת -

 ליווי ופיקוח על עבודת חברות חוץ העוסקות באבחונים ארגוניים -

 דות העירייה וליווי היישוםתכנון פונקציונאלי לאכלוס יחי -
 

 עיקר ההוצאות לפעולות הינן בגין ציוד משרדי, הדפסות וטלפונים.
 
 

 האגף לפניות הציבור 6122
 

האגף הוקם במטרה להעמיד את השירות העירוני לתושבי העיר בראש סולם העדיפויות העירוני. הקשר עם 
 התושבים מתבצע בכתב ו/או בע"פ. 

שים עם התושבים וסיורים במוקדי פניות ברחבי העיר. האגף מנסה לפתור את בעיות כמו כן, יוזם האגף מפג
 התושבים בתאום עם אגפי העירייה השונים.

 הדפסות, צילומים טלפון ודואר. –ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות עבור הוצאות המשרד 
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 המוקד העירוני 729
 

ה מרכז עירוני לריכוז פניות תושבי העיר בכל הקשור לשירותים שעות ביממה ומהוו 24שרות עירוני המופעל 
מוניציפליים. השרות מפנה את האזרח לטיפולם של הגורמים המתאימים בעירייה ולאחר מכן עוקב אחר 

הביצוע. המוקד העירוני משמש כמרכז למסירת מידע בתחומים שונים לתושבי העיר וכן "מוקד חירום" בעת 
 בע, מלחמה וכיו"ב.פיגוע חבלני, אסון ט

עיקר ההוצאות לפעולות מיועד להתקשרויות טלפוניות, הוצאות דואר, הוצאות לאחזקת המשרד והוצאות 
 לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים.

 
 אגף בקרה 611130

 
איחוד כלל בקרי הטיב תחת קורת גג אחת תוך התמחות בתחומים ארגוניים, תפעוליים ופיננסיים ביחידות 

 .העירוניות
מערך הבקרה יהווה כלי עזר ממדרגה ראשונה להנהלת העירייה לקבלת החלטות ולקיום מדיניות ראש 

  .העיר
 
 

 ושמואל חיים קריית עירונית 73112
 

 וקריית חיים קריית לתושבי מעניקה שהעירייה השירותים את לשפר נועדה ושמואל חיים קריית עירונית
 במשרדי הניתנים השירותים מירב את לספק, לעירייה בהתוש בין המקשר הגורם את להוות, שמואל

 .לחיפה הארוכה הדרך את ולחסוך בקריה העירונית
 

 עוסקת שמואל ובקרית חיים בקרית עירוניים ופרויקטים פיתוח פעולות העירונית יוזמת פעילותה במסגרת
 עם רציף לקשר ואגתד, העירוניים השירותים ופיתוח שוטפות עבודות ביצוע אחר ומעקב תיאום בריכוז
 בקשר ונמצאת הקריות בשתי אופרטיביות יחידות שלהן העירייה של ומחלקות אגפים מנהלי, מנהלים ראשי
 .התושבים של ציבור ונציגי השכונות ועדי עם ישיר

 
 השירותים הניתנים בעירונית הינם:

 
 רשים עבור תושבי משרד קבלת קהל וטיפול בכל הצרכים הנד –. יחידת הארנונה ואכיפת הגביה 1

 בשנה.₪ מיליון  10 -שמואל. גביה שנתית כ –קריית חיים    
 
 , שמואל וקריית חיים קריית תושבי את ומשרת העירונית במסגרת פועל הדיור לתרבות האגודה סניף. 2

 .הבתים חזית לשיפוץ המודעות והגברת ויעוץ בתים ועדי להתארגנות סיוע ניתן, כן כמו  
 
 רישום, ביטול רישום, בית אגרות חינוך. –וך . שרותי חינ3
 
 חיסונים לבעלי חיים פעם בחודש. –. וטרינר 4
 
 נציג מהנדס העיר מקבל קהל פעמים בשבוע. –. פיקוח על הבניה 5
 

 ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקת המשרד, כולל טלפונים, הדפסות, פרסום.
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 המשק העירוני 938
 

מבנים  40 -על כל עבודות התחזוקה (שבר ומונעת), לרבבות שיפוצים בקרית העירייה. תחזוקת כאחריות 
ברחבי העיר ברמות תחזוקה שונות, כולל תחזוקת המזגנים. תפעול אירועים באולמות השונים. מתן שרותי 

כיבוד ליחידות ניקיון לכלל משרדי העיריה. טיפול במעבר, שינוע ואכלוס היחידות השונות. אספקת שתיה ו
 השונות.

 
ציון , מלון 32אחזקת מבנים עירוניים כגון: היכל העירייה, מרכז לתושב, י.ל. פרץ ההוצאות מיועדות ל

 לשעבר ושאר משרדי העירייה.
 

עיקר ההוצאות: חשמל, מים, ניקיון, תיקוני בנין, ביטוח מזגנים אחזקת מעליות, אחזקת שעוני נוכחות וכן 
 טקסים ואירועים. הוצאות אירוח בגין

 
 

 ביהמ"ש לעניינים מקומיים 7821
 

 על פי חוק בתי המשפט נוסח משולב סימן ד'. 1983בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, הוקם בשנת 
סמכותו של בית משפט זה לדון בעבירות על חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, חוקי עזר למיניהם 

 וברירות משפט בחנייה.
 

בית משפט  בית משפט זה כדין בית משפט השלום ודין שופט בית משפט לעניינים מקומיים כדין שופטדין 
 השלום לכל דבר ועניין.

ימי שיפוט בשבוע (ארבעה ימים עובדים שני שופטים במקביל) בחלוקה  תשעהבבית המשפט מתנהלים 
 לנושאים:

 תיקי רישוי –יום ראשון 
 תיקי חנייה –יום שני 

 תיקי בנייה – יום שלישי
 תיקי חנייה ותיקי עזר (שני שופטים במקביל) –יום רביעי 

 )תיקי חניה ובנייה  (שני שופטים במקביל –יום חמישי 
 קידו עם משלוח פסק הדין לאזרחים.בית המשפט מסיים תפ

 .יות אגף הגבייהרגביית קנסות בית המשפט באח
 

תשלום דמי שכירות, חשמל, תפעול בית המשפט  ( ההוצאות העיקריות לפעולות של בית המשפט הן בעבור
 עבור ימי שיפוט, שירותי תמלול, שירותי שמירה)

 נייר, טונרים למדפסות, מעטפות וציוד משרדי.מיועדות להזמנת מכשירי כתיבה ההוצאות מסעיף 
 

 ארכיון העיר 619
 

 מ' אורך של רשומות. 1500 -עובדי עיריית חיפה מייצרים בשנה יותר מ
זו אינה פוחתת עם הכנסת המחשבים למשרדים, אלא להיפך ככל שהמשרד ממוחשב יותר, כך הולכת  כמות

 וגדלה כמות הרשומות שהוא מייצר.
 :הטיפול כולל על הטיפול ברשומות אלו מופקד הארכיון 

איסוף, מיון, סידור ורישום החומר הארכיוני מיחידות העירייה וממוסדות, גופים מסחריים, קהילות  -
 נשים פרטיים בעיר.וא

 הנגשת החומר הארכיוני לעובדי העירייה, לחוקרים, סטודנטים, תושבים ולכל המתעניין. -

 .אחסון רשומות שיש להם ערך לשמירה ארוכת טווח, לטובת העירייה ולטובת תושבי העיר -

 הדרכת יחידות העירייה בהקמת מגנזות יחידתיות וניהולן -

 פיקוח על ביעור רשומות. -

 
 .ניהול הרשומת ושימורןהארכיון ועבור מבנה העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקה השוטפת של ההוצאות 
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 האגף לרישוי וקידום עסקים 7112

 
התקנות והצווים  האגף לרישוי וקידום עסקים מטפל בכל תהליכי הרישוי לעסקים עפ"י חוק רישוי עסקים, 

הנפקת רישיונות והיתרים,  ,תקופתיים רישיונות חידוששנקבעו לפיו ובכלל זה, טיפול בבקשות חדשות, 
עבודה מול גורמי האישור השונים לאישור הבקשות, גורמים פנימיים וחיצוניים, יצירת קשרי עבודה 

ושוטפים, גביית אגרות רישוי עסקים כגון: אגרות להיתרי שולחנות וכסאות, היתרי רוכלות, מקצועיים 
 טראק ועוד. -פוד

לחודש  תעלי עסקים וגורמי רישוי במסגרת "מרכז שירות משותף" המתקיים לפחות אחקיום מפגשים עם ב
בהשתתפות כלל הגורמים הרלבנטיים, קיום ועדת רישוי לקידום תהליכי רישוי עם בעיות תכנון ובניה 
בהשתתפות הגורמים המקצועיים בעירייה, שיתוף פעולה עם השירות המשפטי בכל הקשור לרישוי עסקים 

טראקס ורישוי -הצורך השתתפות בדיונים בבתי משפט, קידום פרוייקטים מיוחדים, כגון: פוד ובמקרה
לחוק רישוי עסקים  34תיקון  –ים. הטעמת הרפורמה הטמעת נוהל חזיתות וקירויעסקי של מפעלי חומ"ס, 

י עבודה על מורכבותה ושלביה השונים תוך עמידה בלוחות זמנים קצובים ומוגבלים לפעולה קידום תהליכ
 ליעילות תהליכי רישוי, צמצום פערים מתן שירות לבעלי העסקים בסטנדרט גבוה.

י לכל אלה ועוד, האגף אמון על קידום העסקים בעיר בהיבטים שונים לרבות מידע, סיוע והדרכות לבע
 העסקים סיוע וליווי בהטמעת נהלים כגון חזיתות וקירויים ועוד.

 וונים שנמצאים בתהליכי פיתוח חשיבה לגיבוש תכנית עבודה.לקידום עסקים היבטים שונים ומג
 

 :היחידה מטלות פירוט להלן

 טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים.   עסקים לרישוי בבקשות טיפול -

 טראק.-טיפול בבקשות להיתרי רוכלות לרבות פוד -

 טיפול בהיתרים להוצאת סחורה והצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק. -

 ישוי.הסדרת תהליכי ר -

 קיום וועדות רישוי לעסקים עם בעיות תכנון ובניה. -

קיום מרכז שירות משותף לכלל גורמי הרישוי בהשתתפות בעלי עסקים לקידום תהליכי  -
 רישוי.

 .מרקחת בבית תורנות קביעת -
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 כספים
 

 לשכת גזבר 621111
 

מדיניותה וניהולה של מערכת הכספים של נהל הכספים והינו ממונה על קביעת גזבר העירייה עומד בראש מ
 העירייה. סמכויותיו וכמו כן אחריותו נרחבים וזאת בהתאם לקביעת החוק ומוסדות העירייה.

 
נהל הכספים באמצעות הוראות והנחיות בעיקר בניהול האגפים הכלולים במ עבודתו השוטפת מתבטאת

עדת מכרזים ועדת ועדת כספים, ועדת אגרות, ולמנהלי האגפים, דיווח, תיאום שוטף וייעוץ לראש העיר, 
 הנכסים, ועדות הנחות וועדות אחרות שמונו ע"י מועצת העיר או ראש העיר.

מקיים הגזבר קשר רצוף עם מנהלי כל היחידות בעירייה כמנחה ומחליט בתחומים כספיים אשר  ,כמו כן
 נוגעים למעשה לכל פעילותה של העירייה. 

ש הגזבר כצינור קשר עיקרי עם הדרג הבכיר של משרדי הממשלה, מוסדות נוסף לתפקידיו הנ"ל משמ
 שונים, בנקים ומנהל עימם מו"מ כנדרש, יחד עם ראש העיר ו/או נציגי הנהלה או בשמם.

 
 עיקר ההוצאות לפעולות מיועדות לאחזקת לשכת הגזבר, הדפסות, דואר וטלפון.

 
 אגף החשבות 62131

 
התואם למדיניות הנהלת העירייה תוך מתן ביטוי לכל הפעילויות  שלוםתאגף החשבות אחראי על ביצוע 

הכספיות של הרשות המקומית ע"י רישומן, קיבוץ הנתונים ועריכתם באופן שניתן יהיה להציג את הביצוע 
כנגד התכנון (התקציב) וכן לשקף את הנכסים ואת ההתחייבויות ואת העודף או הגרעון שנוצר כתוצאה 

 ריך נתון.מהפעילות לתא
 

לצורך הצגת הנתונים הנ"ל מכין אגף החשבות שלושה סוגים של דיווחים כספיים: דו"ח כספי חודשי, דו"ח 
 כספי רבעוני  ודו"ח כספי שנתי.

 נהלים ומנהלי החשבונות בעירייה.ומפקח על החשבים המאגף החשבות אחראי מבחינה מקצועית 
וכן עורך ימי עיון בהתאם לנושאים האקטואליים בתחום דואג להוצאת נהלים והוראות בנושאים כספיים 

 החשבונאות.
הנהלת האגף יוצרת קשר יום יומי עם בנקים, מוסדות, חברות הביטוח, חברות האשראי, קבלנים ונותני 

 שרות אחרים. הנהלת האגף דואגת לפיתוח מיכון מערך החשבות.
 גף.ת משרדי האעיקריות לפעולות שוטפות הינן אחזקההוצאות ה

 
 מחלקות ויחידה אחת.מחמש  מורכבאגף החשבות 

 
 מחלקה לחשבונותה

 בדיקת והכנת דו"ח כספי חודשי, רבעוני ושנתי. -

 ליווי המבקרים החיצוניים לבדיקת הדו"חות הכספיים שנתמנו מטעם משרד הפנים. -

ך של העירייה ובדיקת יתרות הוצאות של יחידות הסמבדיקה חודשית של סעיפי ההכנסות/ -
 זכות בסעיפי התקציב השונים ותיקונים בהתאמה עם היחידות השונות.בה החו

בדיקת יומני חשבונות של כל יחידות העירייה ומעקב אחר פקודות התשלום ששולמו ע"י קופת  -
 העירייה. 

 עדכון תעריפי העירייה השונים.  -

 בי"ח בני ציון.התחשבנות מול  -
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 המחלקה להתאמת בנקים

הנה"ח והתשלומים השונים המשולמים ע"י התושבים בבנקים ו/או בקופה, התאמת כל תנועות  -
 עם התנועות בבנקים. 

זיכוי העירייה מול חברות האשראי בגין תשלומים ת הפעילות הכספית הקשורה בחיוב/בקר -
 ששולמו ע"י התושבים בכרטיסי אשראי.

 

 

ירייה ולא נפרעו ת שהוצאו ע"י העטיפול בהמחאות חוזרות, המחאות שאבדו ו/או המחאו -
 מבחינת הנה"ח ורישום בספרים. 

 רישום ומעקב ממוחשב אחר הערבויות שהעירייה מקבלת או נותנת.  -

 המלוות. פירעוןרישום ההלוואות ותחזית  -

 
 מחלקת תשלומי ספקים וקבלנים

 בדיקה ורישום חוזים והסכמים עם ספקים / קבלנים חיצוניים. -

ע"י יחידות העירייה, ניכוי מס במקור, קיזוז חובות בדיקה ואישור פקודות תשלום שהוכנו  -
 במידת הצורך והכנת המחאות לתשלום.

 טיפול בקופות קטנות של כל יחידות העירייה. -

 דווח חודשי על השכר לשלטונות המס. -
 

 מחלקת ביטוחי העירייה

 התקשרות עם חברות הביטוח לצרכי ביטוחים שונים. -

 .ח (רכוש ורכב)טיפול בתביעות העירייה מחברות הביטו -

 .טיפול בתביעות צד ג' נגד העירייה -

 .טיפול בתביעות ביטוח אחריות מעבידים -

 .טיפול בקרן ביטוח של העירייה -
 

 המחלקה לתקבולים

 מתן אישורים לטאבו לאחר בדיקה שאין חובות מבחינת אגרות והיטלי פיתוח.  -

 רתם לזכאים.פרצלציה מהחייבים והעב גביית דמי איזון בעת ביצוע פרצלציה/רה -

 חיוב בעלי נכסים בהיטל השבחה, היטל ביוב, היטל דרכים, אגרת תיעול וגבייתם. -

 . 4טיפול בטופס  -

 מעקב אחר חייבים והעברתם לטיפול משפטי. -
 

 יחידת הקופה

 ביצוע כל סוגי התשלומים. -

 הפקדת כספים בבנקים. -

 .שחרור המחאות לספקים וקבלנים -

 .באמצעות כרטיס אשראי טיפול בתנועות המשלמים דרך הטלפון -

 .סגירת קופות יומיות (עמדות טלר באגף הגביה, עמדות קופה ראשית ותנועות אשראי) -
 

 עיקר ההוצאות לפעולות מיועדות לאחזקת המשרדים, הדפסת הדו"חות הכספיים, טלפונים ודואר.
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 אגף התקציבים  6212
 

, המחלקה גיל, המחלקה לתקציב פיתוחתקציב רהמחלקה ל: מחלקות מארבעאגף התקציבים מורכב 
 ומחלקת התמחיר. לתקציבי ממשלה

 
אגף מתרכזים בניהול השוטף של מחלקות האגף, קשר רצוף עם מנהלי כל התפקידיו העיקריים של מנהל 

 יחידות העירייה, משרדי ממשלה, מוסדות שונים, יזמים וקבלנים שונים. 
, ועדת אגרות, ועדת בלאי שונות: ועדת מנכ"ל, ועדתה עדתואגף משמש גם כנציג הגזברות בוהמנהל 

 .הקצאות ועוד
 
 

 להלן פרוט המחלקות ותפקידיהן:
 

 המחלקה לתקציב רגיל
 ל התקציב הרגיל של העירייה.עפיקוח הוה עוסקים בכל שלבי התכנון עובדי המחלק

 תחום עליו אחראי.בבעירייה ומשמש כ"רפרנט" הגזברות  נהלייםמ נהל או מספרל עובד במחלקה מרכז מכ
 
 

 המחלקה לתקציב פיתוח
כניות פיתוח בכל תחומי פעילותה של העירייה ברחבי הכנה, ריכוז, מעקב ופיקוח אחר ת עבודתם כוללת

 העיר.
 

 המחלקה לתקציבי ממשלה
 תפקיד המחלקה הינו טיפול בכל הקשור לתקציבים ממקורות חיצוניים.

מעקב אחר התקדמות הפרויקטים ,דיווח בגין  חר אישורם ,,מעקב א הגשת קולות קוראים התפקיד כולל:
התקדמות הביצוע לשם קבלת כספים ,מתן מענה ליחידות העירייה השונות המבקשות להגיש בקשות, 

 העברת דוחות להנהלת העירייה. 
 
 

 תמחירל החלקהמ
ההצעות המוגשות ונוטלים חלק פעיל בניתוח והערכת  עדת המכרזיםועובדי המחלקה הם נציגי הגזברות בו

 למחלקה.
עובדי המחלקה עוסקים בבדיקה, ניתוח ואישור חשבונות עבודה וכל חשבונות ההתייקרות. המחלקה 
עוסקת באופן שוטף בבחינות כלכליות של תפקוד כל יחידות העירייה, בדיקת חלופות כלכליות, עזרה 

 שוטפת בתחום בחינת עלויות השכר וכו'.
 
 

ות של אגף התקציבים מיועדות לאחזקת משרדי האגף, טלפונים וכן הדפסות ההוצאות העיקריות לפעול
 פרי תקציב.ס
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 אגף חיובי ארנונה 623
 

המס המקומי המרכזי היה ונשאר "הארנונה הכללית" על דירות מגורים, על בניינים אחרים הארנונה הינה 
ת, בניינים אחרים וקרקע תפוסה והיא הארנונה הכללית מתבססת על החזקת דירו ועל קרקע תפוסה.

 מוטלת לפי שטח, סיווג ואזור.
 בצד החיובים מופיעים גם הזכויות להנחות למיניהן כגון:

 קנה.מקבלי קצבת ז -

 .הנחה עפ"י הכנסה למשק בית -

  לסטודנטים.הנחות  -

 .למעוטי יכולתולעיוורים  -

 בעלי מוגבלויות. -
 

 מבנה האגף
מהווה כיום שילוב של מחלקות ויחידות אשר פעלו במסגרות  ,סקיםהאגף שבמקורו עסק בארנונה ומס ע

במטרה לאחד את תהליכי הגביה בתחומים  ,שונות בעירייה (כמו אגף החינוך) וצורפו במרוצת השנים לאגף
 מתן השירות לאזרח לכתובת אחת תוך כדי שיפור שיטות ותהליכים.ובאלו 

 
והמחלקה  ,אגרת חינוךרותי קהל, מחלקה גביית מחלקת ש ,המחלקה לחיובים: באגף ארבע מחלקות

 לצרכנות ומדי מים.
 
 

 מחלקת חיובים
 אחראית על מסד הנתונים של חיובי הארנונה.

פניות  1000 -למעלה מ מדי חודש מתקבלות בנושא ארנונה.עילות מתרכזת במענה בכתב לפונים עיקר הפ
 של הנכס.חלק מהטיפול דורש בדיקה בשטח  שעל המחלקה להשיב עליהן.

 קיימת במחלקה יחידה העוסקת בחיוב בנינים חדשים בארנונה. ,כמו כן
בנוסף קיימת יחידה העוסקת באיתור מחזיקים או בעלים של נכסים שהודעות התשלום הנשלחות אליהם 

 חוזרות לעירייה.
 יחידת הבקרה במחלקה זו מבקרת את כל הפעולות המבוצעות באגף בנושאי ארנונה.

 
 י קהלמחלקת שרות

אחראית לקשר הישיר עם התושבים הן מבחינת שרות פרונטלי והן מבחינת מענה טלפוני באמצעות מוקד 
מקבלים תוך כדי עבודה הכשרות כדי לשפר כל הזמן את  יםייצוג םהמיסים. עובדי המחלקה הלבושים במדי

 איכות השרות לתושבים.
 .ד להעברת הנושא לטיפול ישיר על ידי מי כרמל)המחלקה נותנת שרות הן בנושא ארנונה והן בנושא מים (ע

 
 מחלקת גביית אגרות חינוך

 -של כ באוכלוסייהאגרות החינוך ושכר לימוד של גני ילדים טרום חובה. המחלקה מטפלת  לגבייתאחראית 
 בעלי חשבונות פעילים. 50,000

 
 המחלקה לצרכנות ומדי מים

 ה לאחר שאגף המים הפך לתאגיד "מי כרמל".חלק מאגף המים ונשארה בעיריי הייתהמחלקה זו 
 הטיפול של האגף הינו טיפול פרונטלי לפניות תושבים, טיפול טלפוני ומענה בכתב לפונים.

 
עיקר הוצאות האגף מיועדות להדפסת שוברי ארנונה הוצאות משלוח, שכ"ד, חשמל, ניקיון המשרדים 

 והוצאות בגין פעילות ועדות ערר.
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 לרישוי שלטים ופרסום מודעות היחידה 7114

 
ע"י טיפול ברישוי שלטי עסקים  1995 –באחריות היחידה לאכוף את חוק העזר לחיפה שילוט התשנ"ו 

 ברחבי חיפה.
היחידה מטפלת בגביית אגרות שילוט מחברות פרסום אשר קיבלו היתר לפרסם על גבי המתקנים העירוניים 

 השונים עפ"י תוצאות מכרזים.
 לוחות מודעות שונים ומעליהם מתפרסמים אירועים בתשלום. 300 -כנית כורים על פי תפז ברחבי העיר

 
 קבלני הסרת שלטים וכן ציוד משרדי הדפסות.ות לפעולות הינם עבור עיקר ההוצא

 
 אגף אכיפת הגביה 6232

 
ו/או האגף לאכיפת גבייה הוקם במטרה להעמיק את גביית חובות מיסי העירייה וחובות בגין אגרות 

 תשלומי חובה אחרים באמצעות עובדי עירייה.
חלק מהחובות מועברים לטיפול חברות גבייה ועורכי דין חיצוניים. האגף מביא חובות שאינם ניתנים לגביה 

 לאישור תת הועדה למחיקת חובות.
 

 .ועו"ד חיצונייםעיקר ההוצאות לפעולות מיועדות לאחזקת משרדי האגף, קבלני גבייה, 
 
 
 

 כש ואספקהראגף 
 

 נהל הכספים כולל את היחידות הבאות:במסגרת מ רכש ואספקהאגף ל

 הנהלה -

 המחלקה לרכש ואספקה -

 מחלקת הדפוס והוצאה לאור -

 מזכירות כללית -
 

האגף באמצעות פעילות המחלקות הייעודיות נותן מענה לוגיסטי לצרכי העירייה תוך שיפור השירות 
מוש החלטות העירייה ומועצת העיר באמצעות ועדת מכרזים האגף פועל ליישום ומי וצמצום העלויות.
 וועדת רכש ובלאי.

 
 ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקת משרדי הנהלת האגף.

 
 מחלקת רכש ואספקה 619400

 
המחלקה לרכש ואספקה מופקדת על ביצוע הרכש ואספקתו ליחידות העירייה השונות, לרישום וניהול 

 וניהול מחסן הדפסות באמצעות המערכת הלוגיסטית במחשב.אינוונטר העירייה 
(מחסנים מוקצבים) מלאי של מחסני העבודה היחידתיים  המחלקה מבצעת תיאום, פיקוח מקצועי ועיתוד

 ומחסן החלפים במוסך העירייה (מחסן בלתי מוקצב).
 במוסדות החינוך.יחידת האינוונטר מנהלת רישום ממוחשב ופיקוח על הציוד האינוונטרי בעירייה ו

המחלקה מבצעת רכש בהתאם לדרישות מכינה ובודקת הצעות מחיר ומכרזים בהתאם לנהלים ומכינה 
 הזמנות לספק.

המחלקה בודקת ומאשרת את חשבונות הספקים ומבצעת פקודות זיכוי (תשלום) לרכש טובין שבוצעו על 
 סמך ההזמנות לספק.

 יה בקרית חיים במפרץ חיפה.יי באזור התעשמשרדי המחלקה והמחסנים נמצאים בשטח ייעוד
 

ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקת משרדי ומחסני המחלקה, תשלומים לקבלן שמירה, חשמל 
 ותחזוקה.
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 יחידת דפוס עירוני 6132210
 

 בית הדפוס העירוני נותן שרותי גרפיקה, עריכת תוכן והדפסה ליחידות העירייה.
 ן העירייה.ילות מיועדות לאחזקת בית הדפוס הממוקם בבניההוצאות העיקריות לפעו

 
 מזכירות כללית 6132

 
 דואר פנימי וחיצוני. לית תפקידיה לתת שירותים כדוגמת:המזכירות הכל

ההוצאות העיקריות לפעולות מיועדות לאחזקת משרדי המזכירות הכללית וכן להוצאות הכוללות תשלום 
 אל ומאת יחידות העירייה הנמצאות ברחבי העיר. לחברה קבלנית המבצעת משלוחי דואר
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 הנדסה
 

 לשכת מהנדס העיר 731111
 

נהלים, אגפים ויחידות רת ומתאמת בין מהנדס העיר וראש מנהל ההנדסה לבין מהמשרד מהווה זרוע מקש
נהל ההנדסה לגופים ולגורמים דסה עצמו ובין מיה, בין המחלקות והיחידות בתוך מנהל ההנאחרות בעירי

 שמחוץ לעירייה.
 

 המשרד פועל בתחומים:
נהל ההנדסה, או באמצעותו לגבי פרויקטים המבוצעים על ידי מהנדסה, ייעוץ, תכנון, תיאום, פיקוח ובקרה 

 וכן דיווח כספי בנושא מבנים ציבוריים.
 ת משנה שלה באמצעות מזכירות הועדה המקומית.מרכז את נושאי הועדה המקומית לתכנון ולבניה וועד

ים, שיפור חשוב, משק, חשבונות, תקציבים וכספם, מח אדוהמשרד מטפל ומרכז את הנושאים של ארגון, כ
 שמאות.ו פני העיר, ועדה מקומית

 ובנוסף עבודות כגון: טיפול בוועדות בניין עיר, שיפור חזות מבני ציבור. 
 נים: אגד ערים ביוב, בטיחות בדרכים וכו'. השתתפות בוועדות וגופים שו

טיפול במכרזים במסגרת תקציב פיתוח, מתן ייעוץ וסיוע הנדסי לגורמים עירוניים שונים (עמותה לתיירות 
 נהל ההנדסה.ים וכו') טיפול בנושא  מחשוב  מונופש, מוזיאונים, חברה לתערוכות ויריד

 
 

 אגף בניה ציבורית 731114
 

פיקוח וביצוע פרוייקטים הנדסיים בתחומים של תשתיות ומבנים בהתאם ל, יהואחראי על נהאגף 
 לאסטרטגיה העירונית . 

 
 

 ראש מערכת תחבורה עירונית 736100
 

 אחריות לתכנון , ניהול ותפעול מערכת התחבורה על כל גווניה ( פרטית, ציבורית, הולכי רגל, אופניים וכו' ) 
נית ומטרופולינית, ובשילוב מלא של שיקולי בטיחות בדרכים , בהתאם באופן כולל ומשולב, בראיה עירו

, בתיאום ובעבודה שוטפת עם כל רשויות התכנון והרגולציה 2030לחזון ומדיניות ראש העיר ומנהלת 
 הארציות. 
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 ומידע מרכזי הנדסי לארכיון היחידה 731113

 
, המשפטית המסגרת את ומהווה הארכיונים חוק חומכ ועלתפ ומידע מרכזי הנדסי לארכיון היחידה

 צינור המהווה המידע יחידה פועלת זו במסגרת. במדינה ארכיונאות מערכת לניהול והמקצועית המנהלית
 רלוונטי חומר כל לתושבים לספק ניתן ובאמצעותו הנדסה מנהל מחלקות לבין הרחב הציבור בין המקשר
 .פרשנויות או/ו הסברים במתן צורך ללא להעביר ניתן שאותו

 
 :היחידה ותפקידי יעדי

 הוספת, תשתיות תיקי, ע"תב תיקי, בנין תיקי( ביותר הנאותה ברמה עליו ושמירה החומר אחסון -
 הועדה של פרוטוקולים, ונוף תנועה דרכים, אוריגינלים וגנים דרכים תכניות, עיר תכנון מפות

 תיקי, היתרים אגף, תכניות עותקי אגף, מסוכנים בניםמ תיקי, אוויר תצלומי, והמקומית המחוזית
 ).מנהליים הריסה צווי

 .בקומפקטוס וסידורו החומר קבלת -

 .בניין תיקי ושיפוץ תיקון -

 .פרוטוקולים סידור -

 .הממוחשבת המערכת ועדכון תכניות עותקי רישום -

 .4 טופס להוצאת חומר הכנת -

 .לרפרצלציות בהתאם התיקים גבי על וחלקות גושים לגבי סופיים מספרים ורישום בדיקה -
 

 הפונה בעיות איתור, ההנדסה מנהל מחלקות פעילות לגבי התושבים פניות לכל ראשוני מוקד מהווה היחידה
 .במנהל אחראי לגורם והכוונתו

 .תהליכים סטטוס לגבי תשובות מתן -

 .הטופס למילוי הנחיות כולל לבקשות סטנדרטיים טפסים מסירת -

 .למיניהן ועדות דיון בנושא מידע מסירת -

 .לשימור במתחם למבנה או לשימור מבנה לגבי מידע מסירת -

 .הבניין תיק לגבי מידע הכולל דיסק מסירת -

 .מסוכן מבנה סטטוס טופס מסירת -
 

, ההנדסה מנהל שרותי אל לפונים תשובות מתן עבור אחת כתובת – ביצוע תוך שיפור הינו המרכזי היעד
 התיקים אחסון אופן על פיקוח מאפשר אחד ארכיון, המנהל שבטיפול תחום לכ וברור ראשוני מידע מסירת

 .ממוחשבים אחסון אמצעי והפעלת
 

 בנייהה רישוי אגף 733
 

 :הבאים בנושאים מטפל האגף

  .חדשים לבניינים בנייה להיתר בקשות -

  .בנייה להיתר בקשות -

 סורגים, דלק מיכל, שמש ודיד הקמת, מרפסות סגירת" (מצומצמת עבודה"ל בקשות, בנייה תוספות -
 .)וכדומה

 .מבנים ייעוד לשינוי בקשות -
 

 ערים בניין תכניות, והמופקדות המאושרות המתאר לתכניות הבקשות והתאמת בדיקה פי על נעשה זאת כל
 .והבנייה התכנון וחוק מפורטות

 
 מים צינורות להנחת אגרות, בנייה אגרות בגביית המחלקה עוסקת בנייה להיתרי בבקשות הטיפול  במסגרת

 .הבנייה היתרי תנאי למילוי וערבויות בפיקדונות טיפול, הקלות בגין השבחה היטל בנושא טיפול וכן
 בנוגע לקהל מידע מתן הכוללת נוספת שוטפת פעילות מתבצעת, המוגשות השונות בבקשות לטיפול בנוסף

 את לפתור מנת על פתרונות והעלאת דויותהתנג קבלת וכן המבוקשת הבנייה לגבי ייעוץ, בנכס בנייה לזכויות
 .השכנים סכסוכי
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 ומעקב  לקידום המחלקה

  .הבניה על ולפיקוח לרישוי למחלקות מזכירות שירותי מתן -

  .ההנדסה מנהל מוקד הפעלת -

 .גביה פקודות הפקת -

 . תהליכים אחרי ומעקב להיתר בקשות של פיזית פתיחה -

 . ושחרורם ופיקדונות ערבויות גבית, להיתר מוקדמים תנאים קבלת -

  .ערר לוועדת חומר איסוף -

 דואר לקליטת" מפנה" תוכנת הפעלת, המחלקה ומנהלי המפקחים של הביצוע הוראות אחר מילוי -
  .תשובות ומתן עליו מענה אחר מעקב, נכנס

 . עליהם ומעקב ביצוע חות"דו הפקת, האגף לכל הדפסות ביצוע -

 . השונות בוועדות דיון לצורך הועדה למזכירות םהעברת לצורך ופרסומים התנגדויות ריכוז -

  .אחריהם ומעקב רשום דואר דברי משלוח -

 .באגף הנמצאים והתכניות המסמכים כל וסריקת המפקחים עבור בקשות תיקי וניוד חיפוש -
 
 

 הבנייה על פיקוח 7331
 

 כפי התכנית לאימות בשטח ביקורות מספר מתבצעות בנייה היתר מתן ולאחר הרישוי תהליך כדי תוך
  :בשטח קייםה

 מילוי אי או מההיתר בחריגה בניה על התראות ומתן לסיומה עד הבניה תהליך אורך לכל בדיקה -
 .אישום כתב הגשת לשם אשמה ח"דו הגשת כולל היתר תנאי

 ושחרור טלפון/מים/לחשמל וחיבור אכלוס אישור מתן לפני הבניה באתר ביקורת ביצוע -
 .פיקדון/הערבות

  .בשטח ובדיקה חוקית לא בניה על נותתלו קבלת -

 כתב הגשת לשם אשמה חות"דו והכנסת התראה שליחת ,הריסה צווי, עבודה הפסקת צווי הוצאת -
 .הדין גזרי ביצוע אחרי ומעקב אישום

 
 מסוכנים למבנים היחידה

 .מסוכנים למבנים עזר חוק לפי מבנים בדיקת -

  .כמסוכנים החשודים מבנים על תלונות קבלת -

  .מידית סכנה קיימת כאשר דחופים תיקונים עביצו -

  .במבנה והמחזיקים הבעלים איתור -

  .מסוכנים מבנים על והודעות התראות משלוח -

 אין בהם במקרים אישום כתב הגשת לשם אשמה חות"דו והכנת המבנה תיקון נושא ריכוז -
 .הסכנה להסרת עד אלה מבנים אחר מעקב וביצוע המבנים מתוקנים

 
 המקומית דההוע מזכירות

 . הועדה והחלטות פרוטוקולים, כתבות של והפצה הדפסה, רישום -

 . השונות בוועדות דיון לקראת התיקים והכנת בדיקת -

 . לוועדות הזמנות משלוח המחוזית לוועדה חומר העברת -

 .ההחלטות מתן לפני בשטח לסיורים הבקשות הכנת -
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 ן"בז תחםמ – ולבניה לתכנון משותפת מקומית ועדה 731116

 
 על 2010 במאי הוקמה) המשותפת הועדה: להלן( ן"בז מתחם – ולבניה לתכנון המשותפת המקומית הועדה

 את כולל שלה התכנון ומרחב 2010 – ע"התש), ן"בז למתחם משותפת מקומית ועדה( והבניה התכנון צו פי
 במרחב המצוי ן"בבז המפעלים מתחם ואת חיפה מחוזי תכנון במרחב המצוי", הצפון קרקעות" מתחם
 . חיפה מקומי תכנון

, פנים/האוצר משרד( ממשלתיים משרדים של נציגים חמישה מהם חברים תשעה מונה המשותפת הוועדה
 במתחם הגובלות הרשויות של נציגים וארבעה) הלאומיות התשתיות ומשרד בטחון, בריאות, הסביבה הגנת

 ונציג המחוז על הממונה, משלב יוסף מר עומד המשותפת הועדה בראש). וזבולון נשר, אתא קריית, חיפה(
 ).הפנים שר( האוצר שר

 
 את המלווה, המקצועי והצוות וטרמן אריאל' אדר, חיפה העיר מהנדס הינו המשותפת הוועדה מהנדס
 ב"לתו המקומית הוועדה/חיפה עיריית של המקצועי הצוות על ככולו רובו מושתת המשותפת הוועדה עבודת
 .המתחם על הפיקוח מבחינת והן והרישוי התכנון בהיבט הן, חיפה

 
 מהמחלקה  מסוכנים וחומרים סביבה מהנדסת, העיר מהנדס עוזר, העיר מהנדס את למנות יש זה בכלל

 פעילות את המרכזת ייעודית אדריכלית, ייעודי בניה ת/מפקח, עיר לתכנון המחלקה, טווח ארוך לתכנון
 הנהלת, ייעודית ש"יועמ), מאוישת אינה המשרה 2016 לשנת נכון( ישויהר הליכי ואת המשותפת הוועדה

 '.וכו העירייה שמאי, הבניה על ופיקוח רישוי אגף
 

 הוועדה הוצאות כאשר ההנדסה מנהל במשרדי, חיפה עיריית בתוך מתנהלת המשותפת הועדה פעילות
 עבודה שעות של יחסי חלק כימות לרבות, הוועדה של חיצוניים ושירותים מנהלה, שכר מהוצאות מורכבות
 עבור ותשתיות ציוד משרדים אחזקת בגין היחסיות וההוצאות הוועדה בפעילות העירייה עובדי שהשקיעו

 .אלו עובדים
 

 יחידה לאיכות הסביבה 731117
 

 סביבה וקיימות.ל אגף הקימהעיריית חיפה, כחלק מחזונה לקידום איכות החיים, 
היערכות לשינויי האקלים, המשפיעים על איכות החיים העירוניים, כגון:  בנושאי הסביבהאגף זה עוסק 

 ה, אקולוגיה וטבע עירוני, תכנון סביבתי ובניה ירוקה.יאיכות אוויר וסיכונים מתעשי
יזום ולקדם מהלכים עירוניים המשיך ללמצבת כוח האדם לנושאים אלו על מנת לחזק את  בכוונת העירייה

 משמעותיים.
 

בשיתוף האגפים השונים בעירייה וכן עם גורמים חיצוניים, כגון המשרד  פועלנהל ההנדסה, במ בהאגף היוש
 טבע.להגנת הסביבה, איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה ורשות שמורות ה

 
 ונוף תנועה, דרכים לתכנון אגף 736

 
 :תפקידי האגף

 רכבים, ושרות אספקה רכבים, ציבורית תחבורה, אופניים, רגל הולכי: לציבור הדרכים רשת תכנון -
 .פרטיים

: האגף באחריות פים"והשצ הציבוריים וגנים שטח, העירונית הדרכים רשת של פיזי תנועתי תכנון -
 מכרזים להוצאת החומר הכנת פרויקטים ועלות תקציבים הכנת, השקיה, גאומטרי תכנון, מדידות

 .הציבוריים יםוהגנ הדרכים רשת ביצוע אחר מעקב) ותוכניות כמויות כתבי(

 ).והנוף התחבורה בהיבט( בעיר הבינוי הדרכים תכניות כל ואישור תיאום -

 תכניות כולל הנחיות מתן'. וכו תשתיות, מגורים, למסחר בניה: כגון חוץ גורמי של תכנון אישור -
 .פתוחים ציבוריים שטחים ולפיתוח רחובות לסלילת הבנייה היתר לתנאי בהתאם לביצוע

 ציבוריים שטחים תכניות את הכולל הטכני המידע ואחסון ריכוז – וארכיב אינפורמציה מתן -
 עיר תכנון, וביוב תאגיד, העירייה ולגורמי בזק, חשמל חברת: כגון למוסדות תכניות מתן, פתוחים

 .הרחב ולקהל  לארכיטקטים למהנדסים וכן
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 ושטחים כבישים היטלי רשימת והכנת בעיתונים פרסום, העירייה במועצת פרסום רשימת הכנת -
 או הבניה על לפיתוח למחלקה והעברתם הגובלים המגרשים מבעלי לגביה פתוחים ציבוריים
 .לתקבולים המחלקה

 הקשור בכל לקהל אינפורמציה, עיר מפות עדכון, הרחובות שמות לקביעת החומר הכנת – מיפוי -
 .בתים ומספרי חלקות, לגושים

 
 דרכים תכנון מחלקת

 
 .התחבורה משרד עם משותף במימון הדרכים רשת פיתוח ודותעב של תכנון ביצוע -

 במימון מכרזים במסגרת קבלנים י"ע הדרכים רשת פיתוח לעבודות תכנון הערכת: התכנון נושאי -
 .העירייה או, הגובל הרכוש בעלי

 תחנות ומפרטי תנועה איי בניית, מעקות, מדרגות, תומכים קירות תכנון, מדרכות, כבישים סלילת -
 גורמים עם תאום, מערכות תאום תכניות וניהול הכנה, סלילה עבודות מכרזי הכנת וסיםאוטוב
 .שונים

 חישובי, בשטח סימון, תכנון, בשטח מדידות: הכוללים הנדסיים שירותים מבצע המחלקה צוות -
 ביצוע בעת בתוכניות שינויים הכנסת, חוץ גורמי ועם העירייה מחלקות עם פרויקט תאום, כמויות
 .מסירה עד העבודה וליווי ותהעבוד

 
 

 תנועה תכנון מחלקת
 

, צמתים של חדש ותכנון גאומטריים שיפורים כולל בעיר וחניה תנועה הסדרי תכנון: כללי תכנון -
 מוסדרת חניה תכנון, העירוניים העבודה באתרי זמניים תנועה הסדרי, חניונים, עירוניים רחובות

 .חדשות לשכונות עתידית דרכים ורשת

 אישורים, והמשטרה התחבורה משרד, לעירייה המשותפת תנועה תאום ועדת ריכוז: ותמרור וןסימ -
 .העיר ברחבי דרכים וסימון תמרור להצבת הנחיות ומתן תכנון, מקומית תמרור רשות של

 במסגרת העיר ברחבי בניה תכנית לכל חניה אישור ומתן בדיקה: בניה היתר במסגרת חניה אישור -
 .בניה היתר

 בדיקת, התחבורה ומשרד מוניות ארגון) מטרונית אגד( צ"תח מפעילי בין תאום: ציבורית רהתחבו -
 .צ"תח של חניה והסדר גישה דרכי, צ"תח מרכזי להקמת ועתידיות ביצוע תכניות

 עזר חוק פי על ציבורי בשטח נכים חניות מתן המאשרת נכים ועדת ריכוז: נכה לחניית אישור -
 .עירוני

 
 יםגנ תכנון מחלקת

 
 תכנון, רקע חומר איסוף כולל') וכד ציבור מבני, גנים, רחובות( הציבורי המרחב של נופי תכנון -

, למכרז החומר הכנת, לביצוע ואומדנים כמויות כתבי הכנת, השקיה מערכות תכנון, לביצוע מפורט
 .הביצוע על ופיקוח בניה היתרי הוצאת

 ')וכד הכלכלית החברה מתכנני, נוף יפה מתכנני, םיזמי עבור מתכננים כולל( חיצוני תכנון על בקרה -

 לחיוב משלים מידע מתן כולל, בניה היתרי הוצאת בעת פים"שצ בהיטל בניה היתרי בעלי חיוב -
 .תקבולים' מח י"ע ההיטל

 .בניה להיתר כתנאי פרטיים למגרשים פיתוח תכניות ואישור בדיקה, ליזמים תכנון הנחיות מתן -

 .תשתיות תכנון של פיהנו ההיבט ואישור בקרה -
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 המטה לבטיחות בדרכים 7362
 

 ואחד עשר עובדים בהיקפי משרה שונים.  כולל מנהלהמטה 
קסום הבטיחות בדרכים באמצעות טיפול ותכלול הגופים השונים בתחומים קידום ומ תפקידי המטה:

 הבאים: חינוך והסברה, תשתיות דרכים בטיחותיות ואכיפה.
לאי תיכון והגיל יהדרכה של חתך גילאים רחב החל בגני ילדים דרך בתי ספר יסודיים גהמטה פועל לביצוע 

 השלישי.
המטה פועל להטמעת המודעות לבטיחות בחתכי אוכלוסיה שונים ומפעיל הדרכות במספר שפות בין השאר 

 ערבית ורוסית לחילוניים דתיים והמגזר הערבי.
נועים בני נוער לרכיבה על אופניים וגלגיחיל בהכשרה של השנה מתכנן המטה לבצע פעילות ייחודית ולהת

 חשמליים.
 המטה מבצע תחקירי בטיחות בדרכים וביחד עם אגף התנועה ואגף שפ"ע מנחים לבצוע שיפורים נדרשים.

 
 האגף לתכנון עיר

 
 .מחלקות 6 -ו אגףה הנהלתאת  כולל עיר לתכנון האגף

 
 המחלקה לתכנון עיר 7321

 
 והשלמת ובתאום חיצוניים יזמים י"ע המוגשות עיר תכנון תכניות בקידום עוסקת ירע לתכנון המחלקה

 והוועדה שכנים ועדות 38 א"תמ ועדות, העיר מהנדס צוות במסגרת והרישוי עיר לתכנון האגף בין הקשר
 .מקומית

 וועדהב, במחלקה העובדים י"ע ומקודמות עיר לתכנון במחלקה המוכנות תכניות גם יש מהנושאים בחלק
 . ערר וועדת ארציות ועדות כמו אחרות תכנון וברשויות מחוזית בוועדה, המקומית

 ואחרות המקומית הועדה בסמכות חלקן, עיר תכנון תכניות של רבות מאות מצויות המחלקה בטיפול
  .המחוזית הועדה בסמכות

 .לציבור פ"בע מידע במתן גם עוסקת מחלקהה
 

  קרקע לייעודי המחלקה 7340
 

 נותנת המחלקה. העיר של והקדסטר הקרקע ייעודי שכבת את ומעדכנת מייצרת קרקע לייעודי חלקההמ
 מאגדת המחלקה. העיר של ומיפוי קרקע ייעודי של למידע הקשור בכל העירייה ולמחלקות לציבור מידע

 .העירוני באתר להטמעתו ודואגת החדשות התכניות כל של מידע וקולטת
 

  טווח רוךא לתכנון המחלקה 7715
 

 לאישור אילו תכניות של וקידומן חדשות לשכונות תכניות בהכנת עוסקת טווח ארוך לתכנון המחלקה
 כלל על החלות נושאיות תכניות או עירוניות כלל בתכניות או וחלוקה איחוד בתכניות המדובר. ולביצוע

 ובבדיקת בניין לתיקי דעת חוות מתן, מידע במתן סביבתיים בנושאים המחלקה עוסקת בנוסף. העיר
 .לגבולות חקירה ובוועדת סביבתיים ונושאים הסביבה על השפעה תסקירי

 
 לקראת המתאר תכנית של בקידומה גם ועוסקת והמחוזית הארצית ברמה תכניות גם מלווה המחלקה

 .אישור
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 עיר תכנון למידע המחלקה 77151
 

 מידע גם מרכזת המחלקה. לציבור מידע ומכתבי תרלהי מידע בהכנת עוסקת עיר תכנון למידע המחלקה
. שבו התכניות תיקי כל על האגף מארכיון מידע ומתן תחזוקת את וכוללת העיר בכל תשתית לעבודות

. שונים בשטחים וציבוריים פרטיים ולשימושים למידע הקשור בכל העירייה לאגפי גם מידע נותנת המחלקה
 .יבורלצ פ"בע מידע במתן גם עוסקת המחלקה

 להפקעות חומר ובהכנת רישום לצרכי ומפות חלוקה בתכניות גם עוסקת למידע המחלקהבנוסף לכך, 
 .העיר ברחבי ציבוריים בשטחים

 
 מבנים ואתרים לשימור המחלקה 7322

 
 סדרי מפיצה, השימור ועדת את מרכזת המחלקה. השנה שהוקמה חדשה מחלקה הינה לשימור המחלקה

 והן הבניין תיקיי ברמת הן השימור בתחום מידע מתן על אחראית היא. וטוקולהפר להפצת ודואגת יום
 לקדם )הנדרשים העובדים קליטת השלמת עם( ואמורה שימור עבודות בביצוע יזמים מנחה היא. לתכניות

  .שיפוצים ביצוע על ופיקוח, החזיתות שיפוץ את
 
 

 המחלקה להתחדשות עירונית 7323
  

במסגרת "קול קורא להקמת מנהלות להתחדשות  2017ית הוקמה בשנת המחלקה להתחדשות עירונ
 עירונית" של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (משרד הבינוי והשיכון),

 .ומשמשת כמינהלת התחדשות עירונית של חיפה
 בין תפקידיה:

 סיםהנגשה ופרסום של מידע וחומרי הסברה לתושבים, יזמים ובעלי מקצוע, לרבות באמצעות כנ -

;מתן סיוע לדיירים בהתארגנות  מתן סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת בחירת נציגות מטעמם -
 לקראת פנייה ליזמים וקביעת העקרונות לבחירת יזם מבצע

 ביצוע בדיקות היתכנות לקידום פרויקט התחדשות עירונית -

 תיאום פעולות הרשות המקומית מול המחלקות הרלוונטיות בעירייה -

 פרויקטים במחלקות התכנון והרישוי ברשות המקומיתסיוע בקידום  -

 
 ושמאות נכסים אגף

 
 שמאות מקרקעין 7392
 לתכנון המקומית הועדה י"ע הניתנים ואישורים תכניות אישור בעקבות השבחה היטל שומות הכנת -

 .ובניה

 .והכלכלה השמאות בתחומי השונים העירייה לגופי מקצועי וסיוע ייעוץ -

 .וקבלנים יזמים, נכסים בעלי עם פעולה ישיתופ וחיזוק פיתוח -

 .בשומות טיפול בנושא תהליכים וקיצור ייעול, שיפור -

 חיי איכות ושיפור עירוניים פרויקטים פיתוח לצורך דין לכל בהתאם ציבור לצרכי הפקעות, רכישה -
 התושבים

 
 מקרקעין ופיתוח לייזום המחלקה 7390
 .כלכלי לפיתוח פוטנציאל בהם שיש) וקרקעות מבנים( העירייה של המקרקעין בנכסי וטיפול איתור -

 .פרטית ליזמות לעידוד תמיכה ומתן העירייה נכסי להשבחת פעולות ייזום -

 .במכרז הזכייה לאחר יזמים ליווי -חיצוניים במכרזים עירוניים נכסים של השכרה/מכירה -

 .תלפיות ושוק סאליב ואדי, גרמנית מושבה, התורכי שוק, הנמל קמפוס מתחם פיתוח קידום -

 הכלולים העירייה לידי להתקבל האמורים ולנכסים העירייה לנכסי הנוגע בכל תכנון בהליכי שיתוף -
 .חיפה של השיפוט בתחום אישור בהליכי הנמצאת תכנית בכל
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 .בעיר חנייה מצוקת בפתרון עזרה -צווים ופרסום חנייה מגרשי לפיתוח מתאימים שטחים איתור -

 למבנים עדיפות מתן תוך, המשתנים לצרכים בהתאם השונות העירייה ותיחיד עבור מבנים איתור -
 .מבנים שכירת הצורך ובמידת עירוניים

 .יותר זולים אלטרנטיביים פתרונות ומציאת לעירייה המושכרים המבנים כלל של מחודשת בחינה -

 .וחיצוניים עירוניים דין עורכי באמצעות שוכרים של ופינויים חובות גביית -

 תקשורת מתקני הצבתל אתרים -
 

 ציבוריים לנכסים המחלקה 9310
 או תמורה ללא, ממכרז בפטור) מבנים או קרקעות( עירוניים נכסים הקצאת נושאי כל הסדרת -

, רווחה, בריאות, דת, תרבות, חינוך בנושאי הציבור לטובת הפועלים למוסדות, סמלית בתמורה
 .הקצאות ועדת באמצעות', וכו ספורט

 מבנים בתחזוקת השתתפות, הנכסים אגף בחזקת הנמצאים מבנים של שוטפת תחזוקה -
 .תמורה כל ללא לעמותות שנמסרו/מושכרים

 .המשפחה לבריאות תחנות תחזוקת -

 .פולשים ופינוי סיורים, העירייה נכסי שמירת -

 .לעירייה המושכרים נכסים בגין תשלומים וביצוע מעקב -

 .ציבוריים נכסים מסירת/קבלת -

 ').וכו העירייה הנהלת, אזרחים, הציבור פניות( ציבוריים נכסים בנושאי הפניות לכל מידע ומתן מענה -
 

 נכסים איתור ורישום 7393
 הרשויות תקנות להוראות בהתאם) וקרקעות מבנים( העירייה נכסי של עירוני ורישום איתור -

 .דין י"עפ המתנהל רשמי מרשם ובכל המקומיות

 נוסח( במקרקעין זכויות הסדר פקודת לפי מקרקעין בנכסי העירייה זכויות לרישום תביעות הגשת -
 .1964 – ט"התשכ) חדש

 .)חדשות שכונות( המקרקעין רשם בלשכת רישום לצרכי תכניות רישום -

 .מקרקעין בנכסי העירייה לזכויות בקשר העירייה ליחידות מידע מתן -

 .תיקים וסריקת נכסים סקר קידום -
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 התפעול מנהל
 

 עירוני פיקוח חופים, רמזורים, תאורה, גנים, דרכים, ניקיון בנושאי העיר של השוטפת לתחזוקה אחראי
 .החניה ורשות

 :התפעול מנהל את המרכיבות היחידות פירוט להלן
 

  התפעול מנהל הנהלת 711
 

צאות הינן עיקר ההו.   המנהל והפעלת ארגון, לניהול אחראית התפעול מנהל ראש ובראשה המנהל הנהלת
 בגין אחזקת המשרד 

 
  וטרינרי פיקוח שרותי 7141

 
 :להלן וטרינריוה השירות פעילות עיקר

 .העיר ברחבי בעסקים וביקורות פיקוח -

 .בחיפה המשווקים מהחי למוצרים משנה בדיקות ביצוע -

 .המטבחיים בית פעילות על פיקוח -

    מקצועי שרות מתןבהקפדה על ו חיים בעלי רווחת על דגש שימת תוך, החדשה יהיהכלב הפעלת -
 .העיר לתושבי אמיןו

 .האימוץ ביצוע לפני ועיקור רפואי טיפול לאחר העזובים לכלבים חם בית ומציאת לאימוץ פעילות -

תוך ) סוסים, עורבים, נחשים( אחרים חיים ובעלי מכלבים מטרדים בנושא תושבים לפניות מענה -
 .אמין מקצועי שרות ובמתן תגובה זמן ביעדי עמידה על דגש שימת

 טיפול בנושא ריווחת בעלי חיים (חוק צער בעלי חיים) -

 .העירונית בכלבייה שנשכו לכלבים הסגרים ביצוע הכלבת, פקודת אכיפת -

  .)חתולים 900 -כ, כלבים 11,000 -כ( בחיפה לכלבים רישיונות ומתן כלבת חיסוני ביצעו -

 .      רישיונות ומתן החיסונים ביצוע אחר םמעקב ורישו, הכלבים בעלי של עדכנית רשומה הפעלת -

 .מהם הנגרמות ובעיות משוטטים בכלבים טיפול -

 .דגים ויבוא, הדיג ממעגן דגים שיווק על פיקוח -

 פעילות לעיקור חתולי הרחוב להקטנת מפגעים ולשיפור ריווחת חיי החתולים. -

 .שמירה על מאזן אקולוגי של חיות הבר בעיר והקטנת מפגעים -

 . טרינריםוהו בנושאים והסברה חינוך פעילות -
 
 

 אגף התברואה 712
 

אגף תברואה מטפל בנושא ניקיון העיר הכולל איסוף פינוי ושינוע האשפה לסוגיה השונים אל תחנות 
רחובות ומדרכות ידני ומכאני, ניקיון מגרשים ציבוריים, שטחים פתוחים, מרכזים טיאוט המעבר, 

חזור והפרדה במקור (אורגני ואריזות), יים, טיפול בנושאי ממתחמים ציבורמסחריים, שווקים ו
שירותים ציבוריים, הדברה, טיפול בצי הרכב העירוני כולל משאיות וצ.מ.ה וכן גביית אגרת פינוי אשפה 

 מעסקים.

 מחלקת הניקיון 
 

-רב מטפלת בניקיון העיר באמצעות משאיות דחס, מנופים, רמובילים, מכונות טיאוט מכאני, דחסנים 
תכליתיים משאיות פתוחות, עגלות שטיפה בלחץ וכד'. בנוסף אחריות על ניקיון החופים העירוניים 

 המוכרזים והלא מוכרזים, אצטדיון סמי עופר, תחנות אוטובוס ומפגעי גרפיטי.

 חבלי ניקיון. ארגונית לשישהלצורך ביצוע יעיל של הניקיון העיר מחולקת מבחינה 
 ילה מטפלת בניקיון השווקים ומרכז העיר. כאשר משמרת אחה"צ  והל

 חבלי הניקיון מנוהלים ע"י מנהלי החבלים המופקדים על צוותי פועלים ומנהלי עבודה.
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ברשות החבלים נמצא הציוד התברואתי הדרוש לביצוע המשימות כגון: מכוניות דחס ומנופים לפינוי 
משאיות פתוחות, שופלים לניקוי  אשפה וגזם, מטאטאים מכאניים, עגלות שטיפה בלחץ, נגררים,

 מגרשים. כמו כן, כל חבל מצויד בטנדרים להובלת כלי עבודה וניוד פועלים לנקודות העבודה.
 

מסלולי  17פעמים בשבוע ומכאנית ע"י  6 - 2טיאוט הרחובות והמדרכות מתבצע ידנית בתדירות של 
 אשפה בעיר:טיאוט ביום. להלן פירוט תדירות מסלולי משאיות הדחס לאיסוף 

 מסלולי בוקר - 22
 מסלולי אחה"צ  - 6
 מסלולי לילה -  2
 

איסוף הגזם מרחובות העיר מתבצע לפי תכנית שפורסמה ברבים בימים קבועים לפי אזורי העיר, 
 בשבוע. יום עד יומייםכשלכל אזור מוקצב 

מסלולים  10 בשבוע לפי הצורך באמצעות פעם עד פעמייםאיסוף ערימות פסולת וגרוטאות מתבצע 
 יומיים בממוצע.

 
 טון ביום כולל גזם. 500 -כמות הפסולת הביתית והתעשייתית הנאספת בחיפה, הינה כ

 טון ליום. 100 -מעבר לכך, קיימת פסולת תעשייתית המפונה ע"י קבלנים בכמות של כ
 

 שינוע אשפה והיטל הטמנה 
 

 בחוק שמירת הניקיון .  9תיקון , לפי 2007ביולי  1היטל הטמנת פסולת נכנס לתוקפו ביום 
 החוק דורש ממפעילי מטמנה לשלם היטל על כל טונה של פסולת מוטמנת.

זיהום אויר,  מטרת ההיטל לשקף את המחיר האמיתי של ההטמנה כולל עלויות חיצוניות (עלות קרקע,
טות טיפול מחלות כתוצאה מזיהום אויר, חלחול מזהמים למי התהום ועוד) ולאפשר תחרות הוגנת לשי

 מחזור והפקת אנרגיה מפסולת.מתקדמות , כגון 
 
 

 לניהול פסולת ומחזורהמחלקה 
 

מטפלת בנושאי המחזור ברחבי העיר הכולל בתוכו מחזור זרמים ייעודיים כגון: קרטון, נייר, פלסטיק, 
 טקסטיל, זכוכית, פסולת אלקטרונית, סוללות ומרכזי מחזור שכונתיים.

 רדה במקור לזרם יבש/רטוב ואריזות.בנוסף מטפלת בנושא הפ
באחריות המחלקה הטיפול בתחנת מעבר "דנו" הכולל קליטת האשפה והעברתה לאתרי הטמנה ו/או 

 ין ושיפוצים.ימחזור באמצעות קבלן וכן הטיפול בתחנת קריית חיים אליה מגיעה פסולת בנ
 

 מחלקת תובלה
 

ה ולפקח על שירותי תובלה, השכרת רכב, מתפקידי המחלקה לספק שירותי תובלה למחלקות העיריי
 ליסינג תפעולי, הסעות מוניות וכד'.

המחלקה ממוקמת ברחוב אופיר עם מקום חניה מוסדר ושמירה רצופה עבור המשאיות הציוד ותחנת 
 הדלק.

 
 להלן סוגי הרכב והציוד לשירותי התובלה:

 משאיות דחס לפינוי אשפה. -

 רמובילים לפינוי מכולות. -

 ף לפינוי גזם וערימות.משאיות מנו -

 משאיות פתוחות. -

 משאיות להעברת חומרי מחצבה. -

 כליות ביוב.מ -

 מטאטאים מכאניים. -

 מכבשים. -
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 סולם הידראולי. -

 קטנועים. -

 טרקטורים ושופלים. -

 ניידות דרכים להובלת אספלט. -

 טנדרים שונים. -
 

 מחלקות העירייה.משק המכוניות והציוד הכבד שבבעלות העירייה, מוחזק במצב תקין ועומד לרשות 
 

 מוסך העירייה
 

העירוני ולנהל את מחסן חלקי  .ה צ.מ המכוניות המשאיות ה מתפקידי המוסך לספק שירותי מוסך לצי
 החילוף. 

 בתי מלאכה: שניהמוסך מתפקד באמצעות 
 בית מלאכה למכונאות הידראוליקה. ו בית מלאכה לשירותי מוסך (מכונאות רכב)

 
 וציבוריים המחלקה לשירותים מונעים

 
עבודות אלו נעשות בתום עונת הגשמים ובהם יש לרסס בחומר הדברה את  -פעולות אנטי מלריות 

 מקווי המים והשלוליות שבהם עומדים מים.
טיפול הניתן לכל תושבי העיר בחינם עפ"י פניה למוקד העירוני  -טיפול והדברת יתושים ברחבי העיר 

 ים בוגרים.ובו מבצעים הדברה סביבתית נגד יתוש
בעונת הפריה קיימת בעיה של קיני דבורים. כידוע, עקיצת הדבורה מסתיימת  -טיפול נגד דבורים 

 לעיתים במוות ולכן המחלקה נותנת עדיפות ראשונה להדברת מוקדים וריכוזים של דבורים וצרעות.
למרות שאין מחויבות לתת שרות בסעיף זה, המחלקה  -עטלפים ופעולות מיוחדות נגד קינון יונים 

 ערוכה מבחינת ציוד וחומרי הדברה במקרים בהם יש סכנה לשלום הציבור.
 

 שלבים: שניעבודה זו מתחלקת ל -ברת עכברים פעולות להד

 שלב ראשון נעשה טיפול מונע בכל חצרות  הבתים בעיר באופן שיטתי. -

 דברה עפ"י פניות למוקד.שלב השני מתבצעות פעולות ה -
 

ישנם מקרים בהם מתגלות גופות אדם בדירות או  -פעולות חיטוי מיוחדות במבנים בהם נמצאו פגרים 
פגרים אחרים. עקב כך, מבצעת המחלקה הדברה עם חומרי חיטוי וטיהור עפ"י בקשת המשטרה או 

 ה.משרד הבריאות. בנוסף מבוצעות פעולות הדברה במוסדות ובמבני העיריי
 

בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר. עבודות כעשרים  היחידה מפעילה ומתחזקת -שירותים ציבוריים 
 האחזקה השוטפות, השיפוץ והשיקום בכל הנושאים הקשורים לעבודה:

 חשמל, שרברבות, בנייה וריצוף, מתבצעים על ידי עובדי המחלקה.
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 תשתיות עירוניותאגף  714
 

 :הנדסיים נושאים במגוון לציבור שרות מתןב מטפל האגף
 

 .דרכים ושיפור אחזקה -

 .גנים ושיפור אחזקה -

 .הציבורית התאורה ותחזוקת פיקוח תכנון -

 .רמזורים ותחזוקת פיקוח תכנון -

 .ורמזורים לתאורה בקרה מרכזי הפעלת -
 
 
 

 :האגף הנהלת
 

 .חלקותהמ בין נושאים לפי משימות חלוקת כולל השונות העבודות מערך ניהול -

 .חשבונות והנהלת חשבות בנושאי האגף יחידות לכל שרות -

 .ומנהל אדם כוח בנושאי האגף יחידות לכל שרות -

 .עידוד שכר חישוב -

 .ביחידות טיב ביקורות -

 :האגף של משנה יחידות הפעלת -

 .בנייה היתר במסגרת פיתוח ביצוע על פיקוח' יח .1

 .עצים כריתת על פיקוח' יח .2

 .האגף יחידות לכל עבודה וכלי חומרים של מלאים ומעקב הספקה, וןאחס, להזמנה מחסנים' יח -

 ,ומכתבים תלונות מעקב הכוללים האגף' ליח מחשוב שרותי למתן – מחשוב יחידות -
 .אינפורמציה ומאגרי ממוחשב מיפוי, אינוונטר רישומי

 
 דרכים ולשיפור לאחזקה המחלקה 742

 
 .בטיחות מעקות מדרכות, מיסעות :יביהמרכ כל על בעיר הדרכים מערכת של שוטפת אחזקה

 וגידור. קירות, מדרגות, בשבילים טיפול
 .בעיר התמרורים מערכת ותחזוקת התקנה
 .היממה שעות בכל בעיות לפתרון כוננות צוותי הפעלת

 
 לתאורה חשמל ואנרגיה המחלקה 7431

 
 מרכזיות, פנסים, תאורה עמודי הכוללת העירונית התאורה מערכת אחזקת

 .לתאורה בקרה זומרכ
 .התאורה והגברת בחשמל חסכון לשם הקיימות המערכות שיפור
 .מאור מתקני של ביצוע קבלני על פיקוח
 .חוץ מתכנני והנחיית מאור מתקני תכנון
 .העיר ברחבי מוארים ושלטים סככות מערכת על פיקוח

 .ההיממ שעות כל המתחזק הקבלן על ולפיקוח בעיות לפתרון כוננות צוותי הפעלת
 

  ונוף לגנים המחלקה 746
 

 .דונם 2,300 -של כ בשטח, קבלנים י"ע והן המחלקה י"ע הן ציבוריים גנים אחזקת
 .וגיזום נטיעה, רחוב בעצי טיפול
  2,200 -ל מעל הכוללים משחק מגרשי 176 -מ למעלה - ציבוריים בגנים משחק במתקני טיפול

 י כושר . רחבות עם  מכשיר  32מגרשי ספורט ו 65 .מתקנים
 .חדשות גן פינות והקמת קיימים גנים שיפור
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    וניקוז תיעול 716

 
 הראשונים הגשמים לאחר ומיד החורף לקראת. ובקרה ניקוי כולל הניקוז מערכת של שוטפת אחזקה ביצוע

 .ביממה שעות 24 של ובסבב לצורך בהתאם טיפול מתבצע החורף ובהמשך
 וצמחיה מפסולת פתוחות תעלות פינוי, ניקוז וקווי קליטה שוחות, ביקורת בריכות ניקוי כולל הטיפול
 .  הקיץ לקראת בפחות הקליטה רשתות וסגירת

 העירוני המרחץ בית 7474
  

 . ונשים לגברים וסאונה מקוואות רחצה שירותי לספק העירוני המרחץ בית תפקידי
  מרתף וקומת לקהל ותיםריש קומות שלוש מופעלות המרחץ בבית ,1968 משנת ופועל קיים המבנה

 .סאונהו אדים חדרי, מקלחות תאי, הלבשה חדרי, רותיםיש אגפי הכוללות
 22:00 בשעה ערב בכל ומסתיימת) לגברים מקווה( 4:00 בשעה יום בכל מתחילה השגרתית הפעילות

 ).סאונה, נשים מקוואות(
 

 מרכז ניהול תנועה ובקרה  7432
 

 עיר.פיקוח על תחזוקת מערכת הרמזורים ב
 פיקוח על עבודות קבלנים בביצוע עבודות רמזורים.

 הפעלת צוות כוננות לפתרון בעיות ולפיקוח על הקבלן המתחזק בכל שעות היממה.
 
 

  לחופים אגף 7472
 

 מתוכם מ,"ק 17 -כ של באורך, בדרום הדרומי החוף גבול עד בצפון חיים קריית מגבול משתרעים חיפה חופי
 כוללים אלה, לרחצה אסורים מ"ק 14.3 -כ .לרחצה מוכשרים חופים או/ו ופיםכח משמשים מ"ק 2.7 -כ

 .לרחצה ניתנים בלתי שטחים או ל"צה, נמלים י"ע התפוסים שטחים
 : העירוניים הרחצה חופי

 חיים קריית חוף -

 גלים בת חוף -

 כרמל חוף -

 דדו חוף -

 זמיר חוף -

 דדו דרום חוף -
  בחופים דתיים תושבים לרבות, ואחרים הקריות ראזו, חיפה לתושבי רותיםיש נותן לחופים האגף

 בימי מתרחצים 20,000 -וכ חגים/בשבתות מתרחצים 100,000 -בכ בממוצע המסתכמים, לדתיים מיוחדים
              .מתרחצים 5,600,000 -הרחצה כ בעונת כ"בסה חול.

 , למרחקים ריצות, כדורעף, כדורגל תחרויות, שונות ספורט פעילויות מתקיימות חיפה בחופי
 .ועוד טריאתלון, אירובית התעמלות

 :משימות האגף עיקרי

 .הרחצה בחופי וסדר ניקיון שירותי מתן -

 .וחרום הצלה שרותי מתן -

 .הפנאי שעות בפעילות החופים שילוב -

 .בחופים והמשטרה הפנים משרד בדרישות עמידה -

 .העירוניים העזר לחוקי בכפוף, בחופים החוק ואכיפת פקוח -

 .ואכיפה אלימות וונדליזם מפני לשמירה לילה ימבצע -
 

 דגל של לאומיים בין בסטנדרטים שעומד דדו בחוף במיוחד שוטפת אחזקה לצרכי האגף את משמש התקציב
 .כחול
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  הכללי האכיפה אגף 781
 

 :הם האגף תפקידי

 .העירוניים העזר חוקי אכיפת -

 .ותקנותיו עסקים רישוי חוק -

 .התברואה בתחום שונים מפגעים וסילוק מניעה -

 אכיפת חוק איסור עישון . -

 .העיר תושבי של החיים איכות על ושמירה הציבור בתלונות וענייני מהיר טיפול -
 

 :תברואה נושאי

 .עירוניים עזר חוקי י"עפ במפגעים טיפול -

רישוי ' ממח המועברות לרישיונות בקשות( עסקים רישוי חוק י"עפ רישוי כניותת ואישור בדיקה -
  ). עסקים

 .תברואתיות ביקורות – מזון בעסקי שיגרה ביקורי -

 .לכך המיועדים בימים שלא ולכבישים למדרכות גזומת הוצאת מניעת -

 .ומגרשים חצרות ניקוי על פיקוח -

 .הציבורי לשטח בניין ופסולת גרוטאות הוצאת מניעת -

 .עסקיהם בחזית המדרכה את לנקות עסקים בעלי המחייב עזר חוק אכיפת -

 .רישיון ללא העוסקים את לדין ולתבוע לרישיון בקשות להגיש רישיון טעוני סקיםע בעלי הנעת -

 מקלטיםפינוי , רעש מפגעי, ביוב מפגעי: בנושאי הפונים ציבוריים וגורמים אזרחים בתלונות טיפול -
 פרטיים.

 .הדרושים במקומות אשפה ומכולות עגלות לרכוש עסקים בעלי הנעת -

 .לעסק מחוץ סחורה הוצאת מניעת -

 .רכב וגרוטאות שימוש מכלל שיצאו ברכבים טיפול -

 .נטושים מבנים/בבתים טיפול -

 .חוקית בלתי ורוכלות מסחר מניעת -

 .ושבתות חגים, במועדים עסקים סגירת על פיקוח -

 .ביטחון וגדרות בשווקים הסדר על שמירה -

 חניה בגנים ציבוריים. -
 :כלליים נושאים

     אכיפת איסור עישון במקומות ציבוריים  -

 .)קיץ וחגיגות מים"לאח פנים קבלות, פסטיבלים, טקסים( הציבורי הסדר אבטחת שירותי -

 .העירוניים העזר חוקי באכיפת עירוניות ליחידות סיוע -

 .4 טופס ושחרור טיפול -

 .הציבור אשר מופנות מהמחלקה לפניות בתלונות טיפול -

 .106 ממוקד בתלונות טיפול -

 .משולב שיטור -

 הבניה. על לטיפול פיקוח עברתםוה בניה עבירות גילוי -

 .המשפטית המערכת מול סגירה צווי ביצוע -

 .    העירייה הנהלת י"ע אחרת מטלה כל -
 

  החניה רשות 7811
 

 רכבים כנגד התעבורה ותקנות וחנייתו רכב העמדת, העירוני העזר חוק אכיפת: תפקידה של הרשות 
, כרטיס ללא מוסדרות בחניות, אסורים יהחני במקומות רכבם את שהעמידו במקרים החוק את המפרים

 .   אשפה למכולות המיועדים במקומות רכב כלי חניית, מדרכות על חניה
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 אגף לביטחון ושרותי חירום
 

  האגף הנהלת 721
  לטפל המתוכננים בצוותים שילדי בסגל לתפקידם ח"פס למערך המוצבים עירייה עובדי הכשרת -

 .גג קורת במחוסרי -

 מטה תרגילי, קורסים עריכת, התאורטי החומר לריענון עיון וימי תלמויותהש, הדרכות קיום -
 .שטח ותרגילי

 .   אלחוטי קשר במכשיר הטיפול ריכוז  -
 

 נסיעה הוצאות, דואר, הדפסות, טלפון, משרד לאחזקת מיועדות האגף לפעולות העיקריות ההוצאות
 . והשתלמויות

 
 שוטף בטחון מחלקת 7214

 

 .חיפה עיריית של האירועים בניהול הקשור בכל הביטחוני ההיבט לביצוע ישותוהדר הנתונים ריכוז -

 העירייה לעובדי נשק רישוי וחידוש נשק רישוי המאושרים גורמים אצל וטיפול הדרישות ריכוז -
 .החינוך במוסדות העובדים וסגל

 .הנשק ליכ רישוי חוק י"עפ וזאת באקדחים ויעיל תקין לשימוש העובדים להכשרת מטווחים קיום -

 .העירייה במוסדות השמירה בנושא ופיקוח ריכוז -
 

 למתנדבים נסיעה הוצאות, הדפסות, טלפון, המשרד לאחזקת מיועדות לפעולות העיקריות ההוצאות
 .נשקים תקינות ואישורי, מטווחים, השתלמויות, בקורסים המשתתפים

 
 בשכונות אבטחה  722

 
 ולמגר למזער במטרה העיר בשכונות יסיירו אשר עירייה עובדי עירוניים סיירים ובהן סיור ניידות הפעלת
 וונדליזם, הרחוב בריונות תופעת, רעש, למנוחה הפרעה: בדגש העיר תושבי של החיים איכות בתחום עבירות

 .העיר תושבי נחשפים לה אשר והאלימות
 

, 106 למוקד מופנות האזרחים פניות .ומסומנות ייעודיות ניידות באמצעות גלויים בסיורים פועלים הסיירים
 לעבר העירוניות הסיירות את השולח") רואה" מוקד( עירוני מצלמות מערך עם מבצעי למוקד מפנה אשר

 .טיפול להמשך משטרה מוזעקת שנדרש והיכן התושבים תלונות אזורי
 שוטפת אחזקה, שוטף בטחון ציוד, הכשרות, הדרכות, סיירת רכבי, מבצעי מוקד לאחזקת מיועד התקציב

 .הקשר לציוד
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 א"הג 7232
 

 ארגון, עליונה ח"פס רשות והנחיות הנהלים לפי החרום מחסני ואחזקת מלחמה טיפול וחדרי חירום מחסני
 המתגייסים הכוחות של מהירה הצטיידות לאפשר כדי כוננותם והבטחת בתקנים השינויים לפי המחסנים

 . חירום בשעת
 את המשמשים המלחמה חדרי באחזקת סיוע. ארציים כמחסנים המשמשים ציודםוב במחסנים טיפול

 .חיפה מחוז יחידות
 

 )        ציבוריים( מקלטיםאחזקת 
  ביוב, מים, חשמל בתחומי הציבוריים המקלטים של וכוננותם תקינותם לאבטחת שוטפת אחזקה
 .וניקיון
 .החירום במחסן זה בציוד לוהטיפו הציבוריים המקלטים  של תקנית בהצטיידות טיפול
 .חרום בשעת המחוז מפקדת הנחיות לפי הציבוריים המקלטים של מהירה פתיחה לאבטחת שוטף פיקוח
 נעשה שהשימוש להבטיח מנת על תכליתי דו בשימוש הנמצאים הציבוריים מקלטים על מיוחד פיקוח

 .החוק ובמסגרת הרישיון במסגרת
 

, חשמל, ביטוח כולל. החרום ומחסני המקלטים של שוטפת לאחזקה מיועדות לפעולות העיקריות ההוצאות
 .ארציות כלל א"הג בפעולות משתתפת העירייה. ופרסום מים

 
 )לשעבר משמר אזרחי( משטרה קהילה אגף  - מ"אק 725

 
 .מתנדבים של הפעלה בסיסי 31 כיום קיימים חיפה בעיר
 ישראל למשטרת וכסיוע המגורים ריאזו על שמירה שמטרתו מתנדבים ארגון הוא בחיפה מ"האק

 . בפעילותיה
, ומבוגרים צעירים, המינים משני והעדות המגזרים כל בני, והעיסוקים הגילים שכבות כל בני בשורותיו

 . ותיקים ותושבים חדשים עולים, סטודנטים, בית עקרות
 עיריית עם ובתיאום ישראל משטרת של והארגונית המבצעית האחריות במסגרת פועל בחיפה הארגון סניף
 .חיפה

 
 :הבאות הפעולות את הביטחוני בתחום מקיים מ"האק

 ק"מש שרות והפעלת מיוחדות יחידות, תנועה, סיור מהיבטי ישראל משטרת במערכי פעילות -
 .שכונתי

 .לסיור עזר ככוח יפים'ג של מתנדבם' יח הפעלת -

 .בחיפה בבסיס הממוקם, צפון מחוז א"זק כוח והפעלת תמיכה -

 מחוזי. ימי בשיטור התמיכ -

 .חרום בעת מקיפה לפעילות התארגנות -
 

 קל כיבוד, שתיה כולל לוגיסטיקה, ההיבטים מכל קיימים, בסיסים הקמת בגין הינה בתחום ההוצאה עיקר
 ).כנסים כולל( פרסומים וכן למתנדבים

 
 לבטיחות יחידה 726

 
 ומתקניה.  העירייה עובדי בטיחות בנושאי ומטפלת עוסקתהיחידה לבטיחות 

 והמחלקות האגפים י"ע ממומנות העבודה ותקנות לחוק בכפוף ודרישות ביקורת, לבדיקות תקציבים
 הגורם את מזמן, ביקורת/הבדיקה מועד אחר עוקב העירוני הבטיחות ממונה. לתקצובן בהתאם השונות
 .  לביצוען האמון

 וטלפון משרדיות הוצאות עבור הינן לפעולות ההוצאות עיקר
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 חינוך מוסדות בטחון  727
 

קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית אחראי על כלל מערך האבטחה במוסדות החינוך ומונחה ע"י קב"ט 
 המחוז ומשטרת ישראל.

הערכות והתארגנות מוסדות החינוך  .החינוך במוסדות ותרגילים ביקורות וביצוע נתונים ריכוז -
 בעת מלחמה, בהתאם להנחיות קב"ט המחוז ופיקוד העורף. לאירועי חירום בשגרה ולשעת חירום 

ואחראים על הכשרת עובדי הוראה המבקשים  חינוך במוסדות המגזרים לכל השתלמות קיום -
 לשאת נשק כולל ביצוע רענוני מטווחים במהלך השנה.

 משרד הנחיית י"עפ וזאת ספריות בית חוץ ופעולות טיולים, טחוןילב הקשור בכל הנחיות מתן -
 . החינוך

 '.וכד גידור, מצוקה, קשר, אזעקה מערכות בטחון, ציוד ואספקת מעקב -

  .אחרים וגופים החינוך משרד על שמבוצעות ועדכונים להשתלמויות יציאה -
 
 

 מבנים אבטחת יחידת 9381
 .לתושבים שרות מתן בעת שונים איומים מפני העירייה מבני אבטחת -

 .הצורך י"עפ ותיעוד בלילה וביום המיגון ילעיבו הגנה ומערכות מצלמות מערך הפעלת -

 .מועצה ישיבות קיום בעת המליאה באולם הסדר על השגחה -

 .העיר ראש למתחם הכניסה מערך אבטחת -

   .העירייה בחניית וסדרנות פקוח -
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 החינוך מערכת
 

 :הבאות היחידות את כוללת החינוך מערכת הנהלת
 
 רישום זמרכ -811130 

 
המרכז אחראי על מתן מענה ורישום התלמידים למוסדות החינוך העירוניים כגון גני ילדים ,בתי ספר 

פוני לשיח וטיפול מיידי והשנה בפעם הראשונה גם תעמיד העירייה לרשות הורי הצהרונים מוקד שירות טל
 לנרשמים.

 
 המחלקה לחשבונות ותקציבים - 811004

 
וניהול חשבונאי של הכנסות מערכת החינוך בים אחראית על ניהול התקציב של המחלקה לחשבונות ותקצי

 והוצאות המנהל .

 השתלמויות ופרויקטים  - 818300
 
 לפרויקטים ייחודיים בהחלטת ראש מנהל החינוך  מיועד 

 
 חינוך במוסדות שמירה 8159

 
 .המקומי השלטון במרכז שזכו שמירה חברות מעסיקה חיפה עיריית

 .העירייה ומתקני למוסדות שמירה שרותי נותנות במכרז שזכו החברות
 על שירות זה אחראי האגף לביטחון בעירייה.

 
 
 וכספים לארגון אגףה
 

, חינוךה מוסדותב שמירה, המיוחד בסקטור תלמידים ליווי, ההסעות למערכת אחראיות האגף יחידות
 .המח' לתשתיות מחשוב, פורטל פדגוגי ותוכנית תקשוב לאומית

 
 חינוך בתחום תלמידים הסעות מערכת 8136

 
 הסעות מאורגנות בחינוך המיוחד וכרטיסיות נסיעה באוטובוסים.

 לתלמידי מסגרת לימודים לאפשר כדי, ובחזרה החינוך מוסדות אל תלמידים להסעת מיועדות ההוצאות
 .מביתם רב במרחק נמצא החינוכי שהמוסד חובה חינוך

 :ההסעות את מבצעת המקומית הרשות כאשר, נסיעה בהוצאות משתתף המשרד הרגיל בחינוך

 יסודיים ספר בבתי -

 הביניים בחטיבות -

  עליונה חטיבה' י-'ט כיתות -

 שאינם מוכרים, רשמיים ספר לבתי מאורגנת הסעה בהוצאות משתתף המשרד – מיוחד חינוך -
 .3-4 גילאי ילדים ולגבי רשמיים

 
 :הוא הסעה המצדיק ביותר הקרוב ספרה לבית המגורים מקום בין המינימלי המרחק

 מ"ק 2': ה כיתה ועד חובה מגן לילדים -

 מ"ק 3': י כיתה ועד' ו מכיתה לילדים -

 .מרחק להגבלת קשר ללא מיוחדת מאורגנת להסעה זכאים המיוחד החינוך תלמידי -
 

 .מתאים רפואי באישור המצויד בתאונה שנפגע תלמיד ל"כנ
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 חברות מול  להסעות המכרזים בהכנת טרחתו בגין המקומי השלטון כזלמר, עמלה גם בתוכו כולל זה תקציב
 . השונים החינוך במוסדות ההסעות על פיזי בפיקוח וכן, השונות ההסעה

 
 קורונה  – והיגיינהקולות קוראים מיגון  811005

 
ת מפני תקציב ייעוד למערכת החינוך לקראת שנת הלימודים תשפ"ב במימון משרד החינוך המיועד להתגוננו

 .  נגיף הקורונה כפי שיתפרסם במהלך השנה
בשנים קודמות התקציב שימש למימון חד פעמי עבור רכישת מיגון כיתתי ובית ספרי לפני תחילת הלימודים 

 וכן תקצוב חודשי עבור שירותי ניקיון והיגיינה החל מתחילת שנת הלימודים, נאמני קורונה וכו'.
 

 חוץ ילדי 81739
 

 מחוץ מיוחדים במוסדות הלומדים חיפה ילדי בגין אחרות לרשויות חיפה עיריית שלמתמ אותה האגרה
התעריף נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לנושא אגרות תלמידי חוץ ומאושר על ידי הפיקוח על משרד  .לעיר

 החינוך.
 
 והנהלה מחשוב לתשתיות המחלקה 811006 

 
  מגוון תפקידים למחלקה:

פיזית , תחזוקה והטמעה מולטימדיה והתקנתו במסגרות החינוך השונות וציוד רכישת מחשבים -
 .ךופדגוגית בכל מוסדות החינו

 חיבור משתמשים (תלמידים) למערכת מיקרוסופט.  –עבודות מערכת (סיסטם)  -

 רכישת ספרים דיגיטלים (ספרים חוברות ושאר ציוד הלמידה מרחוק בכל המקצועות). -

 .האינטרנט צעותבאמ לימוד -לרנינג  E פרויקט -

 קהילות לומדות בחטיבות הביניים -

 בקר וירטואלי -

-  
 .משרדי ציוד, טלפון, מים, לחשמל מיועדות השוטפות לפעולות ההוצאה במסגרת התקציב הרגיל 

 
 

 לאומית תקשוב תכנית 811007
 

, במתוקש לארגון הספר בית את להפוך הינה החינוך במוסדות התכנית מטרתתוכנית של משרד החינוך, 
 בשילוב, משמעותית למידה ומבססים דיגיטלית אוריינות ללומדים מקנים אשר תקשוב תהליכי המקדם

 .הדיגיטלית והלמידה ההוראה בסביבת והתלמידים המורים ולהעצמת ותקשורת מידע טכנולוגית
 ."בסיסי דגם" או" מתקדם דגם"ב תמיכה חבילת במסגרת הספר בתי יתוקצבו, התכנית במסגרת

 .)בכיתות האינטרנט לרשת וחיבור מקרן, מחשב( מתוקשבות שכיתותיו ספר בית: יסיבס דגם
 .המתוקשבות לכיתות בנוסף) טאבלט/מחשב( קצה אמצעי תלמיד לכל: מתקדם דגם
 :   שבתכנית בחיפה ספר בתי

 יזרעאליה -

 באק ליאו -

 בנים ה"הרוא אהרון -

 רמות -

 'אלחאג רחמן אל עבד -

 גוריון בן -

 מ"ח גניגר -

 ב"חט 'א עירוני -

 אלון -

 גבריאלי -
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  קולות קוראים בחינוך 813288
 

 הלימודים שנת במשך החינוך משרד י"ע הנקבעות היסודיים הספר בבתי לימודיות העשרה תכניות
המוגשים ע"י בתי הספר או המחלקות  הגשת קולות קוראים באמצעות   50%- 100% -ב ידו על והממומנת

  השונות.
 
 

 חינוכי –הפסיכולוגי  השירות 8143
 

 ולעזור, הנפשית רווחתם ואת הנוער ושל בני הילדים של ההתפתחות את לקדם שתפקידו מקצועי גוף
, אחראי, בשל, בוגר אדם של לגדילה להביא כדי, שלהם והחברתי הרגשי, הקוגניטיבי הפוטנציאל במימוש
 .ולקהילתו העצמית להגשמתו לעשות המסוגל
 רגילות ביניים חטיבות, ומיוחדים רגילים יסודיים, ספר בתי, 3 מגיל דיםמיוח גנים, חובה בגני ניתן השירות

 .הערבי ובמגזר היהודי במגזר - 21 גיל עד המיוחד ומיוחדות. בחינוך
 דחק במצבי התמודדות המלוות בבעיות האוכלוסייה לכלל מענה הפסיכולוגי השירות נותן חירום בזמן

 .וחרדה
 

   הנהלה -הערבי  בחינוך תנופה מטה 813311
 

 של ובקרה ניהול כולל, הממלכתית הערבית החינוך במערכת" התנופה תכנית" יישום את מוביל המטה
 בבתי פדגוגיות כניותת יישום י"ע המבניים בשינויים אינטנסיבית פדגוגית תמיכה הכולל התוכניות תקציב
 . הספר
, חיוואר, אלכרמה, אחמדייה, אחווה( הערבי במגזר ממלכתיים היסודיים הספר בתי ארגונית כפופים למטה

 .ב"י ועד' מכיתה ט התיכון שיזף ס"ובי') אלחאג  אלרחמן עבד
 

 הערבי בחינוך תנופה תכנית 81736
 

 על ובגישור התלמידים של הלימודיים לצרכים פרופורציונאלי מענה מתן אהו זה תקציב של העיקרי הייעוד
 לתגבור מורות לשכר מיועד התקציב עיקר. המחוננים תהעשרו המצוינות וחיזוק ורגשיים לימודיים פערים

 טיפולי מסייע מערך להקמת וכן התלמידים והעשרת
 

 מערך מסייע  817361
 

ארגון רב תחומי, בעל ראיה טיפולית הוליסטית הרואה את התלמיד במרכז. הוקם בשנת הלימודים תשס"ז, 
הנמצאים במערכת החינוך הערבית הרגילה את  במימונה המלא של עיריית חיפה, במטרה לספק לתלמידים

רפואיים בתחומים: השפתי, המוטורי התפקודי והרגשי אשר כולל בתוכו טיפולים רגשיים -הטיפולים הפרא

ביבליותרפיה וטיפוח קשרי הורה  ,באמצעים שונים לרבות טיפול במוסיקה, טיפול באמנות, טיפול בתנועה

עי שבנוסף למתן טיפולים לתלמידים, אחראי לליווי והדרכת צוותי צוות המטפלים הינו צוות מקצו . ילד

 .בתי הספר וההורים בכל הנוגע לתהליכים הטיפוליים
 

 ביה"ס חיוואר  813289
 

 עם מוסדות החינוך המוכרים שאינם אשר נמנה בית ספר ערבי ממלכתי לחינוך אלטרנטיבי
 רשמיים.

ינוך ובהוראה אלטרנטיבית המשלבת למידה דרך חדשה בח פורץבית הספר "חיואר לאמנויות" 
 השוניםתחומי האמנות בבחוויה ואסטרטגיות מגוונות המעצימות ידע קיים אצל התלמידים 

.בזיקה לאיכות הסביבהו  
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 בי"ס תיכון אלמותנבי שיזף  817217

 
תלמידים  24בכל כיתה יב.  -כיתות לימוד, לתלמידי ז  18בו לומדות  1979נוסד בשנת  שיזף, מקיף אלמותנבי

 .בממוצע
 

 הסברה בחינוך 1817120-780
 

מערך תמיכה מקצועי בבתי הספר העירוניים הציבוריים לשיפור מיומנויות שירות והעברת מידע להורים 
ההסברה לבעלי ולקהילה, באמצעי שיווק, הסברה ופרסום. סדנאות הענקת כלים מקצועיים בתחום 

בבתי ספר ותלמידים. הנגשת מידע באשר לשירותי מערכת החינוך. יום  רכזי הסברה –תפקידים מוגדרים 
החינוך החיפאי כיום הוקרה לצוותי החינוך בחיפה. ימי עיון לאנשי מינהל, אחזקה, חינוך מיוחד ועוד. טקס 
לתלמידים חיפאיים מצטיינים. שבוע ייחודיות בחינוך החיפאי המדגיש את הישגי מערכת החינוך הציבורית 

 ודיותם של מוסדות החינוך בקהילה. פורום רוח ודעת להרחבת אופקים עבור עובדי המינהל.וייח
 
 

 חינוך קדם יסודי
 

 ילדים לגני המחלקה 8122
 

 לרוח הילדים גני התאמת -זה  ובכלל, בחיפה הילדים בגני הפעילות של והאיכות התפקוד על תאיאחר
 יות פיזיות, העשרה ומתן מענה מקצועי וממוקדהתקופה באמצעות הפעלת תכנים מתאימים, התאמת תשת

 .הילדים כל של לצרכים
 '. וכו ריהוט, משחקים וציוד, מריםוח, תרבות פעולות, טלפונים, מים, לחשמל מיועדות לפעולות הוצאות

 .   מדינה עובדות גננות לשכר מיועד ההוצאה עיקר
 
 

 הורים במרכז 812222
 

שמטרתו  6צרכי הורים לילדים בגיל הרך החל משלב ההיריון ועד לגיל מודל חדשני רב מימדי הנותן מענה ל
לחולל שינוי משמעותי בעיר חיפה במניעת התופעה של ילדים ונוער בסיכון. הוועדה כוללת מתנדבים 

 ך, עבודה סוציאלית, קהילה,מומחים מדיסיפלינות מקצועיות שונות (חינו
ידה לקדם את הטמעת המודל בעיר ולסייע למרכז הפועל הערכה, ניהול וכלכלה , הנחיית הורים ) ותפק

 בשכונת קריית אליעזר וקהילת ההורים בשכונה . 
 
 
 מרכז לילך  812226 

 
מרכז התפתחותי לגיל הרך . המרכז מופעל ע"י מערכות החינוך והרווחה בעיריית חיפה בשיתוף משרד 

 והוריהם. 6גיל החינוך ומשרד הבריאות ישמש "בית פתוח" לילדים מלידה ועד 
במרכז הפועל משעות הבוקר ועד שעות הלילה מופעלות בשעות הבוקר תכניות העשרה ותמיכה רגשית, 

מוטורית לילדים. בשעות אחר הצהרים והערב יתקיימו במקום פעולות הדרכה ותמיכה -שפתית וסנסו
 להורים בצעדיהם הראשונים. 

המאחד תחת קורת גג אחת שירותים התפתחותיים לצד פעילות פנאי.  ,החיפמדובר במרכז ראשון מסוגו ב
המרכז מופעל ע"י צוות רב מקצועי הכולל בין היתר: קלינאית תקשורת, מרפאות בעיסוק, תרפיסטים 
וסייעת. לצד כל אלה, פועל במרכז מערך מתנדבים בהם סטודנטים ותלמידי תיכון שיסייעו בהפעלת 

 .והדרכת הילדים
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 הרך בגיל התפתחותי איתור 812223
 

 :רפואיים-פרא צוותים הכולל, ההתפתחותי הליווי בתחום מקצוע אנשי של מערך
  מוקדם איתור על המושתת התפתחותי לליווי במטרה, תקשורת וקלינאי בעיסוק מרפאים, פסיכולוגים

 . יסודיה ס"לביה הגעתו בטרם עוד הילדים, גן - קרי, הילד של הראשונות בשנותיו כבר
 אישיות ובהדרכות הגננת הדרכת בשילוב בגן אישית טיפול תוכנית עוצבה המקצוע אנשי באמצעות

 .ההורים של וקבוצתיות
 

 קייטנות בגני ילדים 812224
 

   מיועדות לילדי טרום טרום חובה עד חובה
 משקפת את ההוצאה העירונית בגין הפעלת הקייטנות 

 
 

 מגרש בטיחות  812225
 

"ב לגיל הרך המדמה רחוב עם רמזורים , כבישים , מדרכות, חנויות וכדומה , בו הילדים מתנסים מגרש זה

 .יסודות הבטיחות בדרכים וכללים שימושיים לחיים היומיומייםולומדים תוך משחק חוויתי והנאה את 
 
 

 סבסוד צהרונים בגני ילדים  812227
 

לחודש והיתרה ₪  450ההורה משלם הזנה ופעילות. הכוללים באזורים מוחלשים   צהרונים 20 -כהפעלת 
מגיעה מתקציב הרשות ומשרד הכלכלה. הצהרונים מופעלים על ידי מתנ"ס נוה יוסף. הפעלה עירונית של 

 שלושה צהרונים בחינוך המיוחד כולל הזנה ופעילות.
 
 

 חינוך חברתי ערכי ובתי"ס יסודיים 
 

       יסודיים ספר ובתי ערכי חברתי לחינוך המחלקה 8132
 

 :עיקריות קטגוריות לשתי אחראית

 בית את המעמידה כוללנית תפיסה על הישענות תוך, יסודיים ספר בבתי הקשורים ההיבטים כל -
 .הרחב ולקהל לתלמידים -הערב  ועד הבוקר משעות פעילות -הקהילה  במרכז הספר

 החינוך בתחום העשייה תהעצמ -העירונית  החינוך במערכת המוסדות כלל את הכוללת קטגוריה -
 .ועוד להורים ספר בית, תרבות סל כמו משלימות בתכניות הספר בבתי ותמיכה, ערכי החברתי

 
חיזוק החינוך הציבורי ומתן מענה מותאם לילדים העולים לכיתה א' נבקש תומכת לטובת  תומכת חינוך

ים בכיתה תוספת סייעת בכל כיתה ילד 27תלמידים. הממוצע עירוני הוא  30חינוכית בכל כיתה בה יותר מ 
 כיתות בשנה בממוצע) 26ילדים ומעלה (כ  30בה 
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 השמה לוועדות היחידה 811120 
 

ועדת ההשמה ברשות המקומית דנה בדבר זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד ותפקידה לקבל 
היחיד  החלטה לגבי סוג המסגרת המתאימה לו. במרבית המקרים, ועדת ההשמה הינה הגוף

 המוסמך להחליט לגבי העברתו של תלמיד
ממסגרת רגילה למסגרת מיוחדת, וממסגרת מיוחדת אחת למסגרת מיוחדת אחרת בעלת אפיון  

  .שונה, כאשר הדבר המרכזי העומד לנגד עיני חברי הוועדה הינו טובת הילד
ם, רשות החינוך מוסדות חינוך מוכרי בקשה לקיום ועדת השמה יכולה להיות מוגשת ע"י הורים,

, וועדת 1990-המקומית, ארגון ציבורי לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), תש"ן

  .שילוב מוסדית
 

 בתי ספר יסודיים  813220
 

 כרוןיסיוע לבתי הספר בהוצאות שונות כגון לכידת נחשים השתתפות בטקסי יום הז
  

 
 עצמי בניהול יסודיים ספר בתי 813221-67

 
 הרשות מן סמכויות האצלת של בתהליך חוליה -עצמאית  בצורה כיום מתנהלים יסודיים ס"בתי 44 

 .  ספר לבית -דהיינו ", ביצוע יחידת" לידי המקומית הרשות ומן המרכזית
 מקומית יזמות מעודד, ותקציביות מנהליות פדגוגיות החלטות לקבל ספר לבית מאפשר העצמי הניהול
 בעל מוסד של ובנייה החלטות בקבלת גמישות מאפשר וכן, אמת בזמן החלטות קבלל הספר לבית ומתיר

 .שלו הקהילה ואופי הספר בית חזון, התלמיד צרכי על הנשענים ייחודים מאפיינים
 
 

  תרבות סל 812255
 

. ייחודיות הבעה לדרכי הפתיחות ואת לאמנות החינוך לקידום ומטרתו, ארצי תרבות סל עם פעולה שיתוף
 מאירועים נהנה תלמיד כל ב כלל מוסדות החינוך בעיר."י כיתה ועד מהגן תלמידים 40,000 -כ תתפיםמש

זו  התלמידים מן לחלק. עצמם התרבות ובמוסדות החינוך במוסדות המתקיימים השונים האמנות בתחומי
 . האמנויות עם ולמפגש לחשיפה, יחידה ולעיתים אף, ראשונה הזדמנות
 ד, תיאטרון-ג כיתות לתלמידי הקלאסית המוסיקה עם והיכרות חינוך - "קדמה: "ייחודיות פעילויות

 .המיוחד החינוך מן ספר בתי טיפוח הערבי, מהמגזר לתלמידים
 

 חברה פעולות 81738
 

 שיפור ועוד בדרכים בטיחות, הסביבה איכות, קריאה עידוד: העשרה תכנית היהודי החינוך להעמקת המרכז
: אזרחות לפולין, מסע -ישראלית  זהות זהירה, נהיגה קורסי המטופח, הספר בית/הגן תחרות -העיר  חזות

 . ועוד א"י לתלמידי פעילה אזרחות' ט לתלמידי כיתה ציונות חידון', ט לתלמידי כיתה עירונית דמוקרטיה
 
 

  ייחודיים ספר בתי 813270
 

 של בתהליך הביניים חטיבות את משךובה היסודיים הספר בתי כל את הדרגתי בתהליך מעבירה חיפה העיר
 הבית הלמידה תתקיים שסביבו בנושאים יבחר חינוכי מוסד כל הייחודיות בתהליך, ספרית בית ייחודיות

 את הן לארגן פועלים ואנו היועצים במימון תקציבית לנו מסייע הניסויי אגף -החינוך  משרד, ספרית
 .התלמיד לרמת ידהיר עם ספרית הבית הסביבה והן הלימודית הסביבה
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 להורים ספר בית 811703
 

 ביחסים ומתמקדת, ב"וכיו דיון במות, סדנאות, הרצאות, חוגים -הכוללת , להורים השתלמויות של מסגרת
 עם ממפגשים תועלת והפקת תיאורטיים מחומרים למידה לקיים ובניסיון, חינוכי מוסד -משפחה  -ילדים
 . משלהם התנסויות המביאים הורים

 עם פעולה בשיתוף). וכיו"ב בידוד התמכרויות, המלחמה השפעות( הזמן של לבעיות מותאמים הנושאים
 .החינוך משרד

 
 תוכנית ניצנים  –צהרונים בבתי"ס  818100

 
 .8-3תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, הארכת יום הלמודים לגילאי במוסדות החינוך 

ולצורכיהם ההתפתחותיים  ענה איכותי, חוויתי, הפגתי המותאם לגיל הילדיםהרחבת מ: התוכניתמטרת 
 הכולל תוכניות העשרה .

פיתוח כישורים אישיים וחברתיים המטפחים תקשורת בין אישית, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וביטוי 
  שמחת חיים.ו העבודה מתן מענה להורים בהקלה בנטל התשלומים ועידוד השתלבותם בשוק. הכולל אישי

 
    הזנה יום חינוך ארוך מפעל 813271

 
  ל"מול משכ במכרז עירייהה ההתקשר, ארוך לימודים ביום" לתלמיד יומית ארוחה" -חוק  בעקבות
 .  בעיר מוסדות שישהל חמות ארוחות  המספק

 
 

 קייטנות בבתי ספר  812224
 

 ג'עד  כיתות א'מיועדות לילדי 
 בגין הפעלת הקייטנות משקפת את ההוצאה העירונית 

 
 
 

 פרויקט איכות סביבה 816900
 

ומטרתו  העלאת מודעות וחינוך לסביבה נקיה ע"י פרויקט בשיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה 
קיום קידום תוכניות של הכשרה ולמידה אימוץ אורח חיים סביבתי כדוגמת "בית ספר ירוק" הכולל  

 ל במשאבים, ביטוי סביבתי בחזות בית הספר והכשרת צוות המוריםתוכניות לימוד, הנהגת שימוש מושכ
 

  ל"מל - 811160
 
 

"רצף חינוכי מהגן לבית הספר". בחוזר  0156תכנית הרצף החינוכי מתבססת על חוזר מנכ"ל משרד החינוך 
 נקבע שעל עיריית חיפה לתת מענה לסוגיית המעברים בין גני הילדים וכיתות א'.

 כזו לרמה מצויה ממסגרת -יה ילשנ אחת חינוכית מרשות המעברים את ולפשט, הקלל, למנוע בא הרצף
 .התלמיד אצל משבר למנוע המיועדת

 
 :ההנחיות בדפי כמוגדר -הרצף  יעדי

 חברתיים ותאום מענה לשם מוקפדת סמך בקהילת שונים חינוך מוסדות בין פעולה שיתופי יצירת -
 .התלמיד בצרכי ממוקדת תוך ראיה

 .הגיל שכבות בכל רפלקסיבי, רגשי, חברתי, לימודי חינוכי ףרצ פתוח -

 .המסגרות בין רכים מעברים יצירת -

 .לימודיים והישגים פערים צמצום -

 ועד והמסוככת המגוננת המערכת תחת מכניסתו הילד את המלוות המערכות כל בין ותיאום שיפור -
 ובשל. כבוגר צאתו
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 –י הספר בקיום שגרות וקשר בין גני הילדים ובתי הספר באמצעות התכנית, עיריית חיפה תלווה את בת
 שכבה א' וכן בין שכבות וט' ביסודיים לבין חט"ב.

 
מהגן לבית הספר על הילדים ועל  ברלהקל ולרכך את המע ייעוד התכנית –במעבר בין גן הילדים לכיתה א' 

 ההורים כאחד. 
 :מרכזיים פעילות מסלולי בתכנית ארבעה

 בהשתלבותו ולסייע 'א לכיתה החובה מגן "רך" מעבר לילד להבטיח רתהמט -תחילה 'א .א
 לתרום שנועדה ,משמעותית-חווייתית ללמידה כלים הקניית תוך החדשה במסגרת

 .העצמי והמימוש השייכות ,המסוגלות תחושת חיזוק ,האישית להתפתחותו
 בו ולפתח לחזקו ,התלמיד של הפוטנציאל מלוא את למצות מטרתם -למידה מרכזי .ב

 יפעלו הלמידה מרכזי .חינוכיים בהישגים פערים לצמצום שתביא ,מסוגלות תחושת
 קטנות בקבוצות ,הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי הלימודים שנת במהלך

 .שונים לימוד בתחומי ויעסקו בשבוע פעמיים של בתדירות
 התלמיד את לחזק דוונוע ,הקיץ חופשת במהלך הספר בבתי מתקיימים -קיץ קורסי .ג

 .הביניים לחטיבת היסודי ס"מביה המעבר לקראת הליבה במקצועות
 ,תרבות :כגון( שונים עניין בתחומי ערכית-חווייתית העשרה פעילות-"חופשישי" פעילות .ד

 לאופי תוך התאמתה ,הלימודים יום במהלך יסודיים ספר בבתי להתבצע המיועדת ,)ועוד ספורט ,אמנות
 גיל ולקבוצות ספרית הבית הקהילה

 
 
 
 

 המיוחד החינוך מערכת
 

 לפעולות ההוצאות מיועדות, השאר בין. בעיר המיוחדים התלמידים לאוכלוסיית הולם פתרון לתת באה
 אחר ציוד וכן מיוחדת לתעסוקה מריםוח, מים בריכות לחימום סולר הכוללים מיוחדים צרכים עבור

 .אלו למטרות
 
 

 מת"י 813314
 

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוכיות, תוך אחריות ארגונית,  -ישובי תמיכה מרכז

ליווי והדרכת צוותי בתי ספר והגנים בבניית תוכניות מותאמות  .מתפקידי המרכז: .תקציבית ופדגוגית

        ,מרכז משאבים פדגוגיים ודידקטיים בתחומי החינוך המיוחד ,חדיםלתלמידים בעלי צרכים מיו
עידוד והפעלת יוזמות לשילוב  המורים לפרסומי אקדמיה ופדגוגיה עדכניים בתחום החינוך המיוחד, חשיפת

ליווי אישי עם מומחי ידע המתאם בין הגורמים השונים ומסייע  ,ילדי מסגרות החינוך המיוחד בחינוך הרגיל
 .השתלבותב
 
 
 

 גן הילד  812221
 

ופועל כמרכז חברתי , חוויתי לשעות הפנאי וסופי השבוע לילדים, לנוער ולמתבגרים בעלי  1977הוקם בשנת 
 צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם. 

מטרתו של "גן הילד" היא להעניק לבעלי הצרכים המיוחדים המגיעים אליו סביבה חברתית חמה, לקדמם 
 ויות העשרה איכותיות.באמצעות פעיל

יחודו של "גן הילד" בשימת הדגש על מיומנויות חברתיות ברמת הקבוצה כבר החל מקבוצת הגיל הצעירה 
 ביותר, תוך שאיפה להקניית כישורי חיים וכישורים חברתיים שיסייעו בידם להגיע לעצמאות תפקודית
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  הביניים חטיבות 8177

 
 המורכבת מיפוי ועדת י"ע הנקבעים רישום אזורי לפי הביניים לחטיבות נרשמים היסודיים הספר בתי בוגרי

 . העירונית החינוך מערכת ומאנשי החינוך משרד מאנשי
 גישה נוחות על ושמירה הכיתות תפוסת של ניצול רמת, חינוכיות מדיניות על מבוססים הועדה שיקולי
 .הספר לבתי התלמיד מגורי ממקום מתאים ומרחק
. אזורי על רישום מאפשרת, אליעזר בקריית" רעות" הקהילתי הספר בבית פועלת ייחודית ביניים חטיבת

 .שונים אמנות לתחומי ונטיות יכולת בעלי לתלמידים ומיועד, לאומנויות ס"בי זהו
 ואלו, הרישום לאזור שמחוץ תלמידים ללמוד יכולים בהן חיפה בכלל אזוריות על כיתותתשע  יש ,כן כמו

 .וייחודיים מגוונים לימוד בתחומי התמחויות מגוון מציעות
 אינטגראלי חלק הן הביניים חטיבות ולכן שנתיים 6 ספר בתי שלה התיכוניים ס"בבתיה רואה חיפה עיריית

 זו מסיבה. הביניים חטיבת על וגם העליונה החטיבה על גם האחראי אחד מנהל של בניהולו הספר בית של
 .התיכון ס"ביה שם תחת הנה) עהש לפי-בלבד( הפעולות תקציב הצגת

, תובלה גיזום: כגון חינוך מוסדות לאחזקת מיועד הביניים בחטיבות שנותר השוטפות הפעולות תקציב
 .ושונות כיבוי ציוד תחזוקת

 
 

 חקלאיות חוות 8137
 

 : הביניים ובחטיבות היסודיים ס"בתיה התלמידים לרשות עומדות חקלאיות חוות שתי

  דונם. 160אשר משתרעת על  – ביאליק שבקרית הסביבה ומדעי חקלאי לחינוך חווה -

, דונם 80 של שטח על אשר משתרעת –גלים  שבכפר כרמית -גן וטבע חקלאות ללימודי חווה -
 לשבוע אחת לימודי יום למרכז המגיעים תלמידים ומשרתת

 . להשקיה ומים צמחים, זרעים, שתילים לרכישת מיועדות עיקריותה וצאותהה
 

 מרכז טכנולוגי  815510
 
מרכז הטכנולוגי הוקם בשיתוף משרד החינוך, התעשיינים ועיריית חיפה ונועד לאפשר לתלמידים מרחבי ה

 .העיר להתנסות וללמוד מתוך סקרנות פנימית ושימוש בכלים החדישים ביותר
אתגר  במרכז הטכנולוגי בחיפה מתבצעת למידה מבוססת פרויקטים שהיא למידה הכוללת התמודדות עם

טכנולוגי. כתוצאה מתהליך החקר מתבצעת למידה שחלק מתוצרי הלוואי שלה הם הפרויקט שהתלמידים 

  .מייצרים בכוחות עצמם בהתאם לדרישות שהוגדרו
 

התלמידים מתנסים בייצור באמצעות הציוד המתקדם ביותר, הלימוד תוך התנסות וחקירה מאפשר 
מגוון התחומים הכוללים עבודת צוות, יצור מכני הרכבות ובקרה שיפורים ותיקונים במהלך העבודה. שילוב 

         מפתח את החשיבה ומכין את התלמידים להשתלבות
בצוותי עבודה שבהם פועלים אנשים מתחומי ידע שונים תוך יצירת שיתוף פעולה ליצירת מערכת העונה על 

 .הדרישות

 
 

 הימי המרכז 81383
 

 'ח-'ז כיתות הביניים חטיבות לתלמידי להקנות ומטרתו חיפהב השקט בחוף ממוקם הימי המרכז
 .הימי והספורט הים לאהבת חינוך

 עיוניים ולימודים בסרטים בצפייה הן, השיט ספורט את מקרוב להכיר הזדמנות לתלמידים ניתנת במרכז
 .מעשית בעבודה והן

 אחד לימודים יום ומקיימים בסירות ובהפלגה בחתירה ,קשר מכשיר בשימוש מיומנות רוכשים התלמידים
 .הימי במרכז בשבוע
 .חתירה וסירות מנוע סירות ,מפרש סירות - שייט כלי למרכז

 מיוחדות הוצאות וכן, וריהוט ניקיון חומרי, מים, חשמלגון כ השוטף תפעולה העיקריות הן עבור הוצאותה
 .ולאחזקתם) עץ, וחדמי דבק, אטימה חומרי, זכוכית סיבי ,מרק( סירות לתיקון חומרים לרכישת
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 המכון הביולוגי  813287
 

 בכרמל. וקם מהמכון הביולוגי מ
החיים והצומח של ארץ ישראל . המכון רואה בחשיבות רבה  תיו של המכון הינן לימוד והכרת בעליומטר

את ייעודו כמחנך , הן בהרכבת דעתו של המבקר בגן החיות והן בהגברת המודעות לנושא שימור המגוון 
 יולוגי , לצד פיתוח בר קיימא. הב

המכון הביולוגי וגן החיות מהווים מזה שנים מוקד להוראת הביולוגיה, הזואולוגיה, האקולוגיה 
והבוטניקה. הלמידה בגן החיות יוצרת קשרים בין הדיסציפלינות השונות ומאפשרת הוראה בין תחומית 

 .מגוונת, המשלבת לימוד עם הנאה וחוויה
ות של המכון הביולוגי תוכננה והותאמה במיוחד לתוכניות הלימודים החדשות של חטיבות וכנית הפעילוית

טבע, הרצאות ,הנחיית עבודות -הגיל השונות. התוכנית משלבת סיורים מודרכים, סדנאות יצירה, קמפוסי
 אישיות וכיתתיות, 

נאות ניהול, קייטנות חוגים, פעילויות ייחודיות: ימי שיא בית ספריים, פעילויות לגני ילדים, סד גםכמו 

 .אירועים משפחתיים, ספארי לילה ועוד
 

 בית ספר למחוננים  813400
 

ט' אשר אותרו כמחוננים . תוכנית הלימודים נבנתה ע"י האגף -המכרז מיועד לתלמידים בכיתות ג'
פוח לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ומתמקדת בעיקר בפיתוח חשיבה ומיומנויות ,טי

 כישורים אישיים ומחויבות ערכית וחברתית  
 ן ששימש בעבר את בית הספר בסמ"ת אשר העתיק את מקומו. יממוקם ברחוב מסדה, בבניבית הספר 

 
 חינוך על יסודי

 
 ומקצועיים עיוניים תיכוניים ספר בתי 8172

 
 העברת עיקרון. חברה ופעולות מלאכה חומרי, שוטפת לאחזקה מופנות העליונות בחטיבות ההוצאות
 בסיס על ההבנוי הקצבה מועברת חודשים ארבעה מידי - הביניים בחטיבות גם זהה הספר לבתי ההקצבות

 . התלמידים ומספר הספר בבית הכיתות מספר
 .העירייה של הרכש לאגף המועברות והזמנות דרישות באמצעות מתבצעות ציוד רכישות

 מאמצים מושקעים. יסודיים העל הספר בבתי יבוריהצ החינוך מערכת חיזוק על מושם מיוחד דגש
 לאורך יימשך הקשר ,אותם המזינים היסודיים הספר לבתי הביניים חטיבות בין הקשר בחיזוק ומשאבים

 .השנה כל
 את לחזק כדי אותן המזינים היסודיים הספר בתי תלמידי עם ומפגשים פעילות יערכו הביניים חטיבות
 בפניהם שייפתחו הלימוד מסלולי אפשרויות את בפניהם ולחשוף, ידיםוהתלמ ההורים בעיני תדמיתן
 . ובתיכון בחטיבה לימודיהם במהלך

 שכבת לכל הרגילים הלימודיים לתכנים מעבר והעשרה תגבור פעילויות של מיוחדת תוספת תינתן ,כןכמו 
 .אותו ולמתג הספר לבית התלמידים את למשוך במטרה, גיל

 
 

  רעות ס"בי
 

. לאומנויות שנתי שש ספר לבית הביניים לחטיבת שצורפה העליונה החטיבה את לבעלותה העבירה העירייה
 . ומחול מוסיקה תיאטרון, פלסטית אומנות התחומים נלמדים ס"בבי
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 ' ד עירוני ס"בי
 

 "עתיד" רשת באמצעות אותו ומפעילה לשעבר " סנש חנה אורט" ס"בי את לבעלותה העבירה העירייה
 . ב"י-'ט שנתי 4 טכנולוגי חינוך מרכז ט"מח ס"כבי מוגדר ס"ביה
 :הבאים המקצועות נלמדים ס"בבי

 .החן -וטיפוח תקשוב ,)C.N.C( מ"סיג -מ"תיב
  

 
 חינוכית להעצמה המחלקה

 
המחלקה להעצמה חינוכית פועלת למתן מענה לתלמידי העיר בהתאם לצורכיהם המשתנים, ובכלל זה 

כתלמידים בסיכון ובהדרה, חיזוק תהליך ההתמדה, טיפוח יכולות אישיות,  טיפול בתלמידים המאותרים

  .העלאת אחוז הזכאות לבגרות וכן קידום תהליך המצוינות

עידוד התמדה, ביקור סדיר ומניעת נשירה  :תחומי אחריותה וכן יעדיה המרכזיים של המחלקה כדלקמן

שיפור הישגים לימודיים ,אוכלוסיות מוחלשות צמצום פערים לימודיים וחברתיים בקרב  ,ממערכת החינוך
  עידוד מצוינות בבתי הספר תוך שימת דגש על התחום המדעי ,ואישיים של תלמידי התיכון העירוניים

 העצמת קהילות לומדות בקרב אנשי חינוך בעיר
 
 
 

 במדעים מצוינות תכנית 817372
 

דגש על התחום המדעי . מטרתה של התוכנית תוכנית  לעידוד מצוינות בבתי הספר העירוניים, תוך שימת 
הובלת שינוי פדגוגי משמעותי ,אקונומי נמוך -ע סוציוקלקדם תלמידים מצטיינים ממגזרים שונים ומר

בנוסף יעד מרכזי הינו העלאת אחוז הזכאות לבגרות העירוני והשבחת   .בלימודי המתמטיקה והמדעים
 תעודת הבגרות. 

יש כי העיר חיפה הגיע לנתונים הללו לאחר עבודת עומק בשנים האחרונות להלן היעדים כאשר חשוב להדג
 ואנו מובילים גם ברמה הארצית:

 25%מ  )החינוך משרד לנתוני בהתאם( ל"יח 4 מתמטיקה בגרות בעלי הבוגרים במספר 1%-ב עליה .1
 26%ל 

 כנ"ל ).וךהחינ משרד לנתוני בהתאם( ל"יח 5 מתמטיקה בגרות בעלי הבוגרים במספר 1%-ב עליה .2

 1% ב עליה). המחשב ומדעי ביולוגיה, כימיה ,פיסיקה( מדעיים מקצועות הלומדים אחוז העלאת .3
 . פיסיקה הלומדים מספר של

 14%ל  125מ . המחשב מדעי הלומדים מספר של 2% -ב עליה .4

 17% -ל 16% -מ .ביולוגיה הלומדים מספר של 1%-ב עליה .5

 11%ל  105של מספר הלומדים כימיה  מ  1%עליה ב  .6

 2,  מתמטיקה יחידות 4-5( איכותית מדעית בגרות תעודת בעלי הבוגרים מספר על שמירה .7
 .40% )מדעי אחד לפחות  מוגברים מקצועות

 מקצוע והרחבת יחידות 5 ברמת מתמטיקה הבוחרות בתכנית המשתתפות מספר על שמירה .8
 משתתפות. 550.מדעי

 .79%ל  78%מ  )מ"חנ כולל(  בעיר לבגרות הזכאים במספר 1%-ב עליה .9

₪  א'  350בנוסף בשנת תשפ"ב נחל בתוכנית עירונית ייחודית עבורה הבקשה להגדלת התקציב בסך  .10
 ציבוריים. יעדי התוכנית : ספר בתי 12ב" גבולותיו אינם הספר בית קירות" תכנית הפעלת

 . חיים כדרך סקרנות מתוך למידה לפיתוח הזדמנות מתן .א

 .המשתתפים בקרב וחריצות ינותהמצו תפיסת לגבש אפשרות מתן .ב

 .הבוגרים לחיים והכנה 22 -ה המאה מיומנויות, חיים כישורי פיתוח .ג

ייחודית התלמידים יחוו למידה פיזית  חוויתית למידה לצורך העירוניים המשאבים הנגשת .ד
  חוץ בית ספרית דוגמת תאטרון, אוניברסיטה מרכז ימי וכו'
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  חינוכי תגבור 817370
 

 ולהגיע פערים לצמצם, נמוכים לימודיים הישגים בעלי לתלמידים לסייע באותיות לתגבור לימודי מערך תכנ
 - כמו, ולשון אנגלית, במתמטיקה בעיקר התלמידים את ולחזק למידה שיטות להקנות - וכן, הכיתה לרמת

 .ועוד דייםיסו ספר בבתי והעשרה תגבור, מתקנת הוראה של מועדוניות, ילדים בגני' א לכיתה מוכנות
 

מטרתן של כל התוכניות היא מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך וזאת באמצעות תכניות לצמצום 
 פערים לימודיים ומענים רגשיים מגיל יסודי ועד תיכון. 

תכניות הנבנות בהתאמה למיפוי הבית  –את באמצעות כמה תכניות ומענים: תכנית חליפה אישית כל ז
הוראה מתקנת, תרפיה, מסגרות המשך יום מתרגלים באמצעות תכנית אומ"ץ,  –ם ספרי וצרכיי התלמידי

עובדים  –סיוע באבחונים למתן התאמות לבחינות הבגרות לתלמידים סוציו אקונומי נמוך ותוכנית עוצמה 
 , הנמצאים בסכנת נשירה .   250סוציאליים המלווים תלמידי חט"ב בעיר , כ 

 1%שרה המדד הוא שמירה על אחוז ההנ
 לכל תוכנית מתבצעת בקרה ומעקב.

 תיכונים בעיר .  14התוכניות פועלות ב 
חט"ב בשל עליה במרכיבי השכר של העובדים   10בקשה ההגדלה עבור תוכנית עוצמה הפועלת ב 

 הסוציאלים המועסקים בתוכנית זו .
 

 מסגרות יום תוספתיות –מיל"ת  817371
 
ם ולתת הזדמנות שווה לתלמידים במערכת החינוך. התכנית מאריכה תכנית נועדה לצמצם פערים לימודייה

ידי -מטפחת לקבוצת תלמידים מובחנת במטרה לקדמם על-מעטפת טיפולית את יום הלימודים ומעניקה
העשרה, טיפול פרטני (אבחונים וטיפולים  הענקה תשומת לב מיוחדת ויחס אישי, לרבות תגבור לימודי, 

 רפואיים).-פרא
 
 

  חינוכית רווחה 81319
בשכונות שהוגדרו ובגני ילדים  יסודיים ספר בבתי ורגשיים לימודיים פעריםתוכנית שמטרתה צימצום 

 כשכונות רווחה או שיקום. 
בגני ילדים מטרת התוכנית הינה צמצום פערים שפתיים ובבתי הספר היסודיים צימצום פערים לימודיים 

 ורגשיים.
 גני ילדים במסגרת תוכנית אור . 49-תי ספר יסודיים ובב 20 -התוכנית מופעלת פועלת ב

 

18 עד 3 מגילאי בילדים מטפל - החינוך משרד של שחר אגף י"ע מתוקצב  

 

 

 קידום שכונות 817373
 

חברתי של מדינת ישראל, שמטרתו היא התמודדות מקיפה ורב ממדית עם תופעת הפער  -פרויקט לאומי
פול במוקדי מצוקה חברתית ובאזורי התבלות פיזית במרכזים החברתי המתרחב במדינת ישראל , וטי

 .עירוניים
פיתוח ההון החברתי וההון האנושי  :כיום בתחום החברתי בשני מסלולים עיקר פעילותו מתמקדת 

, במטרה ליצור קהילה חזקה ועצמאית, מצעות העצמת קבוצות שונות בקהילהבשכונות השיקום, וזאת, בא
  .וההזדמנויות של תושבי השכונות , לשם קידומם בתחום ההשכלה והתעסוקה כמו גם מיצוי היכולות
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 פרויקט שילובים 816910
תכנית אסטרטגית מערכתית עירונית המשלבת בתוכה את פעילות כל הגורמים המעורבים בקליטת 

המכסה את  הקהילה האתיופית בעיר. התוכנית עוסקת במקביל בשלוש רמות ארגוניות: ברמה העירונית,

 .כל הרצף הגילאי החל מגיל לידה ועד זקנה

ייחודיותה של תוכנית זו ,שהיא מתבססת על הצרכים של הקהילה כפי שעולים על ידי פעיליה וישנה 
 .שותפות פעילה של הקהילה האתיופית והעצמתה 

 .אל ומערב העירבשכונות : מזרח , קרית חיים שמומוקדי קליטה בעיר חיפה   3מופעלת באמצעות  התוכנית
תחומים, כאשר לכל מוקד צוות של מנהל/ת ועובדים . המוקד מקבל קהל , יוזם  5 -ב במוקדים ניתן מענה

 תוכניות ומפעילן בשיתוף הגורמים בקהילה לטובת כלל התושבים  יוצאי אתיופיה בעיר .

 .חינוך, רגישות רב תרבותית, בריאות, העצמת הקהילה והמשפחה ותעסוקה 
 "קד משמש כבית קהילה עבור עולי אתיופיה והינו חלק "מפרויקט שילוביםהמו

 :מוקד נותן מענה לקהילת יוצאי אתיופיה בתחומים הבאיםה
 בתחום החינוך סיוע בשיח ישיר עם בתי הספר והצוותים החינוכיים .  - .  1

  .סיוע לימודי ורגשי ברצף הגיל בבתי הספר -
 .זכאות לבגרות והשבחת תעודת הבגרותסיוע ממוקד למטרת העלאת אחוז ה -
 

 . גינה קהילתית רב תרבותית. סדנאות להורים בנושא חינוך ונושאים נוספים שפחה וקהילה:מ. 2 
 .בית קהילה. עילות קבוצת פעילים וקבוצת נשיםפ .ימי תרבות וחגים קשישים פעילות     

 
 .  תוארגון סדנאות בריאו. גישור ותרגום בקופות חולים בריאות:. 3 

 
 . סיוע לדורשי עבודה  .רכז תעסוקה: תעסוקה: בשיתוף מרכז התעסוקה העירוני , מרכז  הזדמנות. 4 

 .סדנאות בנושא תעסוקה. .קורסים להכשרה מקצועית ,עסקית יזמות     
 

 יעדי התוכנית:
 76%ל  75%בזכאות לבגרות בקרב תלמידים יוצאי הקהילה  מ  1% -עליה ב

 85%שמירה על אחוז המועסקים 
  65ל  54עליה במספר הפעילים העירוני מ 

 
 רועים החשובים לקהילה תוך חיבור לקהילה הקולטת וייזום תהליכים .יציון א –. רגישות רב תרבותית 5

השכונות למען הקהילה בעיקר לקיום אירועי   3 -בתי קהילה בתקציב עירוני נוסף ב מופעלים שלושהבנוסף 
 שמחה ואבלות. 

 
 ליטת עולי אתיופיהמוקד ק 816920

  
 "המוקד משמש כבית קהילה עבור עולי אתיופיה והינו חלק "מפרויקט שילובים

 :מוקד נותן מענה לקהילת יוצאי אתיופיה בתחומים הבאיםה

 חינוך: .1

 .בתי ספר, גנים, מרכזים קהילתיים)מגשרת חינוך (בכל  -

 .וגים ופעילות העשרה(טניס, אומנות לחימה, כדורגל ועוד)סבסוד ח -

 .יות בבתי ספרסבסוד מועדונ -

 .ע לימודי בבתי ספר ובמרכזי למידהסיו  -

 .טיפול רגשי  -

 יום. נותסבסוד מעו -

 
 

 משפחה וקהילה: .2

 .סדנאות להורים בנושא חינוך ונושאים נוספים -

 .גינה קהילתית רב תרבותית -

 .פעילות קשישים -
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 .ימי תרבות וחגים -

 .עילות קבוצת פעילים וקבוצת נשיםפ  -

 .בית קהילה -

 .וכנית עצמאות למשפחותת -

 

 בריאות: .3

 .גישור ותרגום בקופות חולים -

 .טיפת חלב וארגון סדנאות בריאות -

 

 תעסוקה: .4

  .רכז תעסוקה -

 .סיוע לדורשי עבודה -

 .יזמות עסקית -

 .קורסים להכשרה מקצועית -

 .מלגות לימודים והכשרה מקצועית -

  .השלמת השכלה -

 .סדנאות בנושא תעסוקה -

 

 

 

 

ת לילדים ובני נוער בסיכון התוכנית הלאומי 816930  

 

 חברו , שמידט וועדת  ובמצוקה בסיכון ונוער ילדים של מצבם לבדיקת הציבורית הוועדה המלצות בעקבות
. בסיכון ונוער לילדים הלאומית התוכנית ליישום ממשלה משרדי חמישה  

 במשפחתם אותם המסכנים במצבים החיים הנוער ובני הילדים היקף את לצמצם מכוונת התוכנית
ובסביבתם. כתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות 
הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, 

 מסכנת התנהגות מפני והגנה אחרים מפני הגנה, חברתית והשתתפות השתייכות, נפשית ובריאות רווחה
.עצמם שלהם  

שכונות בעיר הדר , קרית אליעזר בת גלים ומערב דרומי, חליסה והורחבה  3התוכנית הלאומית פועלת ב 
 במימון עירוני מלא לחברה החרדית. 

נה בתוכניות תמיכה בגיל הרך , בבתי הספר ובתוכניות בקהילה.  התוכנית מבוקרת ברמה הפעילות הי
הארצית באמצעות כלי שנקרא תמ"י לכל תוכנית מדדי בקרה כאשר היעד המרכזי הקטנת מצבי הסיכון 

 אצל ילדים ובני נוער ומשפחותיהם, כמו גם צמצום פערים לימודיים חברתיים ורגשיים .

 
 לות פיס אשכו 817331-2

 
קט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי ומהווים הוקמו כפרוי אשכולות הפיס

מרכז יישובי ללימודי מדע, טכנולוגיה ואמנות , הן בשעות הלימודים והן בשעות הפנאי. אשכולות הפיס נבנו 
שכולות היא לשמש סביבה חלק בלתי נפרד מביה"ס. מטרת האוהם מהווים בצמוד לחטיבות ביניים, 

לימודית מתקדמת להענקת מושגי יסוד במדע, טכנולוגיה ואמנות, בהתאם לתוכנית הלימודים במקצוע 
 ."מדע וטכנולוגיה" ובתחומי האמנות השונים

  בשעות אחה"צ כאשר המקום פנוי מתלמידי ביה"ס מתקיימות בו פעילויות בתחום המדעים
שכול פיס בקריית חיים  ואשכול פיס רעות הפועל בשכונת קריית בחיפה הוקמו שני אשכולות פיס ,א

 אליעזר. 
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 בי"ס להכשרת מורים  –פסגה  818600
 

 ע"י השתלמויות , למידת עמיתים, קבוצות דיון ועוד..משמש כמרכז לפיתוח מקצועי עבור עובדי ההוראה 
כי למידה משמעותיים במערכת לקדם תהליו מטרתו של הפיתוח המקצועי של עובד ההוראה הוא לסייע ל

החינוך ובמקביל לשפר את עבודתו. הפיתוח המקצועי הוא גם כלי מרכזי לבניית זהותו המקצועית של עובד 
 וע.ההוראה כמומחה בתחומו, לשיפור זהותו האישית, להעצמתו ולהתמודדותו עם אתגרי השחיקה במקצ

 
 חוק נהרי  817650

 
בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא יבת להשתתף רשות מקומית  מחו וך ממלכתי לפיוסעיף מתוך חוק חינ

  בשיעור יחסי להשתתפות המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים רשמיים
 
 

 נוער ותנועות נוער  828292
 

 :בנושא העירוני הטיפול את מובילה היחידה

  אירועים, תלמידים מועצות נוער ימרכז, נוער תנועות במסגרת( בעיר הנוער בני של הפנאי שעות -
 ).ייחודים ופרויקטים מנהיגות מרכזי, לנוער

 
 וכן", פתוחה דלת" מדיניות יישום באמצעות, היעד אוכלוסיית עם אמצעי בלתי קשר מקיימת היחידה

 . בעיר והצעירים הנוער נציגי עם מלאה שותפות תוך חדשים עירוניים מיזמים יצירת
 .תחומים במגוון לצעירים שירות ניתן שבו לצעירים מרכז על הנוער רשות אחראית כן, כמו

 
 תנועות נוער

 

 עבאס בשכונת הקיימות הנוער מסגרות מיפוי לאחר -בעיר  הערביות הנוער תנועות פעילות הרחבת -
 הערבי במגזר והלומד העובד הנוער תנועת. בשכונה הנוער תנועות פעילות את להעצים הוחלט
 .הצהריים אחר בשעות בשכונה התנועה בקן הנוער לבני הפעילות את תרחיב

 נוער בני מנהיגות להעצמת חיפה בעיר מסוגה ראשונה תכנית -ספרי  בית תלמידים מועצות הכשרת -
 על בתכנית יושם רב דגש. הספר בבתי הכשרה סדנאות יתקיימו, התכנית במסגרת. הספר בבתי

 :בסדנאות יועבר אשר התכנים בין. חיים םה בה בקהילה שינוי כמובילי הנוער בני פעילות
 .ושיווק פרסום, משאבים איגום, מתוקצבת שנתית עבודה תכנית בניית, צוות וניהול מ"מו ניהול

 מובילים אשר חיפאיים נוער בני המאתרות תכניות -בקהילה  חדשה מנהיגות תכנית פיתוח -
 .  בעיר הנוער בני לחיי הנוגעים םותחומי רעיונות להובלת פוטנציאל בהם ויש ייחודיים בתחומים

, פוליטיקה, התנדבות, חברה – שונים מתחומים ומנהיגים מקצוע אנשי י"ע יונחו המנהיגות תכניות
 .לנפגע סיוע, כלכלה, ספורט

, הדר בשכונת להתגורר עוברים והלומד העובד הנוער תנועת בוגרי -בהדר  העירוני המחנכים קיבוץ -
, שונות במסגרות ומתנדבים, פורמאליות ובלתי פורמאליות במסגרות חינוכית בפעילות עוסקים

 . הדר בשכונת קהילתיות פעילויות וארגון לקשישים פעילויות, ספר בבתי פעילות כגון
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 מינהל תרבות קהילה ספורט וים 82
 

 הנהלת תחום תרבות 821000
 

ית , חיפאית וייחודית המגיעה לכלל אגף התרבות בחיפה שם לעצמו למטרה להוביל תרבות עירונ
האוכלוסיות והקהילות המרכיבות את הפסיפס האנושי המתקרא "חיפה". אגף התרבות מבקש להוביל 

מגוון של פעילויות המגיעות לכלל הגילאים ונותן מענה לצרכי התושבים  ולפיתוח קהילת האמנים 
 והאומנים החיפאיות והחיפאים. 

עולה עם האגפים האחרים במינהל תקס"י , במטרה להרחיב את הפעילויות אגף התרבות פועל בשיתוף פ
הנוספות הנעשות במינהל. לדוגמא פיתוח התרבות הקהילתית במגוון השכונות בחיפה, מגוון פעילויות 

תרבות אשר ייערכו בצמוד ויחד עם אירועי ספורט גדולים (דוגמת המכביה לנוער העתידה להיערך בחיפה 
 וד. ) וע2022בקיץ 

אנו רואים את אגף התרבות העירוני משתלב בכלל הפעולות העירוניות ומביא את התרבות, על גווניה 
 השונים לכל האירועים, החגים והימים המיוחדים  לטובת האוכלוסיה החיפאית. 

 
 להלן פירוט קצר של מחלקות האגף לתרבות. 

 
 

 מחלקת הפקות ואירועים  820110
 
ה של מחלקת הפקות ואירועים באגף התרבות למחלקה שהיא לב ליבו של האגף. תסמן את שוב 2022שנת  

בעזרת מחלקה זו, אגף התרבות יפיק בעצמו חלק משמעותי מאירועי התרבות בעיר, ללא הכרח להסתמך 
.מחלקה זו תוביל, תתכלל   ולהיות תלוי במפיקים / תאגידים חיצוניים לכל פעולה, קטנה ככל שתהיה

מאירועי ה"ברזל" הידועים והמפורסמים  –ן האירועים וההפקות השונות של עיריית חיפה ותבצע את מגוו
של העיר  דוגמת יום העצמאות, חג החגים, מצעד הגאווה, פסטיבל בית גלים  ועד לאירועים קטנים  יותר , 

ר תחתית, אשר יהיו פרושים ברחבי העיר כולה. דוגמת אירועי מוסיקה ואמנות בשכונות השונות (הדר, עי
כרמל עליון ועוד) , אירועי תרבות לילדי העיר במוסדות התרבות העירוניים , אירועי קולינריה בחוצות 

 העיר, ירידי אמנות ווינטג' ועוד. 
 
 

 המשכן החיפאי לאמנות בת זמננו –הפירמידה   821020
 

נים מקומיים, הפירמידה משמשת בימים אלו בעיקר כגלריה לתערוכת מתחלפות וחללי סטודיו לאמ
בצורה משמעותית לקראת  מימוש החזון שלה כמרכז תרבות רב  2022מתוכננת להרחיב את פעילותה בשנת 

 תחומי. מתוכננים  שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות ואקדמיה שונים, יצירת לוח פעולות מגוון ועמוס.
ומית ותאפשר מרחב עבודה כשנת מפנה בה תהיה שוקקת חיים בצורה יומי 2022הפירמידה מסמנת את  

לסטודנטים, אנשי אמנות ותרבות, תעמיק את הקשר בין אמני הפירמידה ולבין השדה התרבותי החיפאי 
והקהילה המקומית אשר מתגוררת סביב המקום, ויצירת מגוון רחב של פעילויות תוך כדי שימוש מלא בכל 

 חללי המקום. 
תכלל ויש בכוונתנו ליצור מרכז תרבות שוקק חיים. כרגע התכנון לפעילויות הפירמידה הינו הוליסטי ומ

 נמצאים בתכנון גגות ירוקים אשר ייבנו על גגות הפירמידה ויהוו מקום משיכה לקהילה מסביב לפירמידה. 
פסלים ופרטי אמנות חוצות יועמדו בפארק המקיף את הפירמידה . אירועי מוסיקה ואמנות מתוכננים 

במקום יוצבו תערוכות לטובת המבקרים בפירמידה , בוואדי סאליב ובשוק לאמפי למרגלות הפירמידה. 
הפשפשים וההופעות שיתקיימו במקום יהוו מקור משיכה לפירמידה ויעודדו את הקהל לבקר גם בעסקים 

 מסביב למקום. 
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 מחלקת אומנויות  820120
 

יות האמנותיות בעיר: באמנויות מחלקת אומנויות בה נוכל לפתח את מגוון הפעילו תוקם  2022בשנת 
פלסטיות, תיאטרון, ספרות ושירה , קולנוע ועוד. מחלקה זה תסייע הן לעירייה והן לתאגידים העירוניים 

הן בהגדלת והצגת האוספים האמנותיים בעיר,  –העוסקים בתרבות להמשיך ולפתח את האמנות בעיר 
ות חוצות אשר תתקיים ברחובות ובפארקים בהנגשת והרחבת פעילויות התיאטרון ברחבי העיר, באמנ

 הציבוריים ועוד. 
מחלקת האמנויות תרחיב את הפעילויות המדהימות שכבר מתקיימות בחיפה ותביא אותן לכלל השכונות 

 והקהילות בעיר. 
 
 

 המחלקה לתרבות תורנית 822220
 

ת למגזר הדתי והחרדי שבאגף התרבות אחראית להכנת והפקת כל אירועי התרבו המחלקה לתרבות תורנית
בעיר, וכן להפקת אירועי תרבות לקהל הרחב הקשורים במסורת ישראל כדוגמת אירועי הקפות שניות, 

סליחות, הרצאות וכדו'. המחלקה אמונה הן על יצירת פעילות בתכנים המותאמים לקהילות השונות בעיר, 
לאים, לרבות פעילות לילדים ונוער, וכן על הפקת אירועים כלליים לכלל הציבור הדתי והחרדי לכל הגי

 נשים וגברים.
כשהמחלקה שמה דגש על פעילות נרחבת בתקופת החגים והחופשות. כחלק מפעילות המחלקה גם הרצאות 
תורניות לנשים וגברים סביב מעגל השנה. המחלקה מבצעת גם פעילות משותפת עם המרכזיים הקהילתיים 

בגין מכירת כרטיסים מאירועים אותם מפיקה המחלקה, כאשר בשכונות השונות. הכנסות המחלקה הינן 
באירועים שונים המחלקה מממנת את האירועים ולוקחת סכום סמלי בכניסה לאירוע. מטרת המחלקה 

 .הינה לקיים מגוון של פעילויות החל מתרבות תורנית ואירועים גדולים ועוד לפעילויות בקהילות
 
 

 פעולות תרבות כלליות 820169
 

 התרבות מתכנן ומוציא לפועל מגוון רחב של פעולות תרבות.  אגף
האגף מתגוון לייצר מגוון רחב של אירועי תרבות, ומטרתו להקיף את הספקטרום המלא  2022בשנת 

קולנוע, מחול, מוזיקה,  –שרלוונטי לעיר חיפה בימינו: אירועים חדשים במגוון תחומי התרבות השונים 
ועוד. במקביל לכך יהיה דגש להגיע לשכונות רבות ככל הניתן ברחבי העיר, ולא  קולינריה, אופנה, תיאטרון

 להתמקד במרכז הכרמל ומטה כמו שנהוג ברוב השנים.
יש בדעתנו להמשיך ולקדם את שיתופי הפעולה עם בתי הספר לעיצוב בעיר .השנה התקיימה לראשונה 

פה , במרחב הציבורי במושבה הגרמנית וזאת תצוגת האופנה של בוגרי מכללת ויצ"ו בעיר חיפה  בעיר חי
בעקבות ההכוונה והתמיכה של אגף התרבות אל מול הנהלת מכללת ויצו) אנו נפעל להמשך פעילויות אלו 

 אל מול בתי הספר והמכללות. 
אנו מבקשים גם להרחיב את שיתופי הפעולה עם כלל בתי הספר למוסיקה של ילדי חיפה וחשיפתם של 

 רים לכלל תושבי העיר והנגשת המוסיקה לכל האוכלוסיות. הכישרונות הצעי
 

 מכינות קדם צבאיות  820200
 

המכינות הצבאיות הוקמו על מנת לתת מענה לקבוצות שונות בחברה הישראלית העומדים לפני גיוס לצה"ל 
ת אלה הן מסגרות שמאפשרות עיסוק בתחומי יהדות, התנדבות, מנהיגות ומוכנות לבוגרי תיכון לקרא

 שירות צבאי משמעותי.
לחיקוי מעוררי השראה. התכניות המשתתפים חיים, עובדים ולומדים יחד, בקבוצות קטנות, עם מודלים 

מעודדות שילוב מיוחד של לימוד תוך עצמאות וחיי קהילה סוללות דרך לשירות צבאי משמעותי יותר 
 ומעורבות חברתית.

חריות אישית ופיתוח מודעות למתרחב בחברה הישראלית הן מאפשרות לחניכים לטפח תכונות מנהיגות, א
 ומעודדות הפיכתם לאזרחים תורמים פעילים.
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 המחלקה לספריות 823000
 

ספריות הפזורות ברחבי העיר ומשמשות כמרכזי מידע וידע לכל באי  18רשת הספריות העירוניות כוללות 
 הלקוחות הפעילים.  24,000 -הספריות ובמיוחד ל

 700,000לספרייה, כמו שירותים נוספים הניתנים בספריות, הוא חינמי . אוסף הספריות מכיל הרישום 
ספרים מודפסים, כתבי עת, ספרים דיגיטליים , ספרי שמע, סרטים ומאגרי מידע ובשנה רגילה (לא 

לך שפות שונות. ברשת הספריות העירוניות מתקיימות במה 7 -פריטים ב 400,000 -בקורונה) מושאלים כ
אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים, הכוללים ערבי הקראת שירה וסיפורית, הצגות  600 -שנה (רגילה )מכ

והפעלות לילדים . פעולות אלו מבוססות ברובן על ספרות ומטרתן לקדם את הקריאה לכלל המגזרים 
לת שיתופי הפעולה , נפעל להגד2022והגילאים. פעולות אלו גם מהוות  את עיקר ההכנסות השנתיות. בשנת 

עם בתי הספר בעיר וכן עם הקהילות עצמן בשכונות השונות.   יש לציין כי רשת הספריות החיפאיות 
 מפעילות מספר פעולות ייחודיות:

פסטיבל "קרא תן" שהינו שוק ספרים יד שניה, המבוסס על עודפי הספריות ובו ניתן לקבל ספר מעודפים 
רים מביתם. אירוע החלפות ספרים אלו , מתקיים במקביל לחודש אלו תמורת ספר אחר המביאים המבק

 הקריאה וזוכה לאלפי מבקרים מדי יום ולהצלחה מרובה. 
כן יש לציין אירועים אחרים דוגמת פסטיבל בית גלים, פסטיבל כותבים חיפאים (שהתקיים לפני פרוץ 

ם בשיתוף עם מחלקת הספריות הקורונה ובדעתנו להחזירו לפעילות) ואירועי ספרות ושירה המתקיימי
המשכן לאומנות בת זמננו  -באולמות ובחללי האמנות הפזורים ברחבי העיר חיפה , דוגמת הפירמידה  

 בחיפה.
 
 

 חברה וקהילה 
 

 הנהלת אגף חברה וקהילה 821100
 

אגף חברה וקהילה הינו היחידה העירונית המאפשרת פיתוח ויצירה של פעילות וסביבת חיים מותאמת 
ממוקדת לכל אחת משכונות העיר, בהתאם למאפייניה השונים ובאמצעות הפריסה הרחבה של המרכזים ו

. זאת לצד יכולתו של האגף להחזיק ראיית מקרו והיחידות הקהילתיות הייחודיות הנוספות הקהילתיים
, יעירונית, המקיימת חלוקה אדפטיבית של משאבים ומפעילה פעילות עירונית רוחבית בהיבטי פנא

סיוע למטה העירוני בהובלת משימותיו בנושאים אלו. על האגף להוות ציר פיתוח כן, והתנדבות ו מעורבות
מתמיד לשיתופי פעולה במרחב העירוני והאזורי, בדגש על חיזוק מעמדה של העיר חיפה כמוקד 

ם והטבעיים המטרופולין הצפוני, תוך מימוש מערך ההזדמנויות המצוי בנכסיה התרבותיים, ההיסטוריי
 הייחודיים של העיר ופיתוח מנופי צמיחה חברתיים וכלכליים.  

אגף קהילה הינו הפונקציה המקצועית העירונית המשמעותית והישירה ביותר ביכולתה של העירייה 
 להתייחס לתאי שטח שכונתיים ולמקסם את הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם התושב. 

 
 

 המחלקה לתכניות ופרויקטים
  

לקה תכניות ופרויקטים אמונה על תהליכי בינוי ופיתוח קהילה, תוך שימת דגש על קידום ועיצוב המח
החברה החיפאית בהיבט העירוני והשכונתי ותוך קידום ערכי משמעותיות, שייכות, אמון ומחויבות בקרב 

טים קהילתיים כלל תושבי העיר. המחלקה תפעל בשני ערוצים מרכזיים: הראשון, בייזום והובלה של פרויק
ברמה העירונית, כגון: קמפינג עירוני, יום המעשים הטובים, ביכורי תינוקות, ציון יום המאבק באלימות 

מטר של אחריות, חיפאיות פורצות דרך ועוד. במקביל,  100נגד נשים, החודש העשירי, תודה על התשובה, 
פקידים נוספים באגף להקמה והובלה תפעל המחלקה בהנחיה וליווי של מנהלי היחידות השונות ובעלי ת

של מערך ניהול קהילה בדגש על עידוד מעורבות ויזמות בשכונות ובעיר. הוצאות המחלקה מיועדות לצרכי: 
 תוכן ופעילות, תשתיות לוגיסטיות ופרסום ושיווק הפעילות. 
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 רשות הצעירים 820400
  

בעיר, על שלל  18-40ייה העירונית לשכבת הגיל רשות הצעירים הינה הגוף העירוני המאגד בתוכו את הרא
הצמתים והשינויים המשמעותיים החווה אדם בטווח גילאים זה. רשות הצעירים עוסקת בפיתוח 

אסטרטגיה וביצוע פעולות אשר מטרתן להביא לשימור צעירי העיר חיפה ולגידול במספר הצעירים 
 3החברתי. רשות הצעירים מקדמת כיום הבוחרים לראות בחיפה את עתידם המשפחתי, התעסוקתי ו

תחומים מרכזים: תחום המשפחות הצעירות, הפועל ליצירת קהילה חיפאית חזקה ומעורבת המטרה לענות 
פעילויות בשנה למשפחות  80 -על הצרכים הייחודיים העולים בקרב משפחות צעירות. התחום מפעיל כ

ה משפחה צעירה ולצרכיה המשתנים. תחום צעירות במגוון תחומים ובהתאמה לשלבים השונים שחוו
התעסוקה, הפועל כחממה לתעסוקת אקדמאים בחיפה, כאשר מטרתו הינה יצירת אופק תעסוקתי הולם 

בחרו להשתלב באחד מהמוסדות האקדמיים בה,  על מנת להבטיח את שלצעירים תושבי חיפה או כאלו 
הכוונה וייעוץ מקצועי, מנוהל קשר ישיר  הישארותם בחיפה. במסגרת תחום התעסוקה מתקיימים שירותי

עם מעסיקים גדולים בחיפה ובסביבתה וכן, ימי זרקור עם מעסיקים המגיעים לימים ייעודיים לאיתור 
מועמדים, מגוון  רחב של הרצאות וסדנאות לפיתוח קריירה וניהול מאגר מידע של משרות ושל קהילה 

ימים אלו, הינו התחום הסטודנטיאלי אשר יפתח ויחזק חברים. התחום השלישי, המתפתח ב 4,800המונה 
את הקשר עם המוסדות האקדמיים בעיר, בדגש על משיכת צעירים ללימודים בחיפה, פיתוח הווי חיים 

סטודנטיאלי בעיר ויצירת מענים הוליסטיים לסטודנטים באמצעות מלגות חברתיות, פיתוח ערוצי 
 עוד. התמחות וסטאז' בעיר, קבוצות משימתיות ו

 
 מרכז לצעירים 828296

 
חיפה הינה מהערים המובילות בארץ בכמות הצעירים ביחס לאוכלוסיה. העיר חיפה שמה למטרה את 
טיפוח צעירי העיר והפיכת חיפה לעיר צעירה ותוססת. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של חזרת 

בות שונות כגון רמת חינוך, מחירי צעירים אחרי סיום לימודים אקדמאיים ובעלי משפחות לחיפה, מסי
 נדל"ן וקרבה למשפחה גרעינית.

לראשונה בישראל, הקימה רשות הצעירים של עיריית חיפה רשת של מרכזי צעירים מוכווני לקוח ומציאה 
לפועל את תפיסת העבודה החדשה לעיר חיפה, בטיפול בצעירים. תפיסה חדשנית זו, גורסת כי חתך 

י להתייחסות לקבוצת הייחוס "צעירים, אינה רלוונטית עוד בבואנו לתת טיפול יניהאופ 18-40הגילאים 
איכותי ועדכני. בחיפה, כמו בערים מתקדמות אחרות בעולם, אנו מבינים כי שכבות גיל שונות, כגון חיילים, 

 סטודנטים, צעירים בעלי משפחות, דורשים התייחסות ומתן שירות שונה. מאפייני הגילאים הללו, אינם
 משותפים לכלל חתכי הצעירים ומכאן שגם אופי השירות משתנה בהתאם.

 
 

  המחלקה לקשרי קהילה
 

יצירה,  פועלת לקידום וחיזוק חוסנה הקהילתי והחברתי של העיר חיפה באמצעות קשרי קהילה ל החלקהמ
אזרחית הידוק וחיזוק של יחידות האגף השונות (והעיר ככלל) לבין גופי פילנתרופיה, ממשל, חברה 

באמצעות פעילות המחלקה יונחו וילוו מנהלי היחידות השונות באגף בתהליכי יצירת  ואחריות תאגידית. 
המאפשר יצירת מענים , איגום וניהול שותפויות פנים שכונתיות, שילוב ידייםשותפויות וניהולן, תוך 

ן יזום לגופים אשר יכולים במקביל, תפנה המחלקה באופאופטימאליים לתושב, לשכונה וברמה העירונית. 
לגלות עניין בחיפה, בדגש על הפעילות הקהילתית המתרחבת בה, ולראות בה מקום משמעותי להשקעה 

ארוכת טווח הן באמצעות משאבים תקציביים והן באמצעות משאבים שווי ערך כסף. המחלקה תפעל 
יחודי המהווה מוקד עניין, למיצובה של העיר חיפה בתחום הקהילתי, כעיר המקיימת מרחב קהילתי י

 משיכה והזדמנות להשקעה עבור שותפים אפשריים במגזר העסקי, הממשלתי והאזרחי.   
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 מרכזים קהילתיים
 

מתנ"סים ומרכזים קהילתיים המהווים ליבה וזירה שכונתית וקהילתית עבור התושבים  35בחיפה פועלים 
קהילה לכל שכבות הגיל תוך עידוד מעורבות ושותפות בתפקידם להוביל ולקדם תהליכי פיתוח ובינוי 

. המרכזים הקהילתיים פועלים הקהילה, החברה, התרבות והפנאי תושבים בתהליכי ההשפעה בתחומי
באופן מקצועי, מובנה ורציף לפיתוח מגוון תחומי פעילות המאפשרים לכל תושב הקהילה לקחת חלק 

יוזמות, תוך הקפדה על שוויוניות, סובלנות, לפיתוח וקידום בהתאם לשאיפותיו וכישוריו, ומהווים חממה 
שקיפות ושותפות. המרכזים הקהילתיים מציעים מגוון רחב של פעילות אומנות פלסטית, תיאטרון, 

מוסיקה, מחול, ספורט, סדרות ידע, מועדונים חברתיים, תרבות קהילתית, ציון חגים ומועדים בקהילה, 
העצמה נשית וכן, מקיימים אירועים קהילתיים רבים במרחבים ציבוריים פעילות רב דורית, קיימות, 

אירועים קהילתיים  282בשכונות ובעיר. על אף האתגר בתקופת הקורונה, קיימו המרכזים הקהילתיים 
. לצד פעילות התרבות והפנאי פועלים המרכזים לשימור וחיזוק מערך אוגוסט -בחודשים יוליבשכונות רק 

ילים השכונתי וכן, לרתימת שותפים מהמגזר העסקי והחברה האזרחית לפעילות המרכז המתנדבים והפע
 בשכונה. 

 

  רשות הספורט
 

 .ולנשמה לנפש לגוף בריא העיסוק כי ומאמינה ספורטיבית פעילות מעודדת חיפה עיריית
 העממי והספורט התחרותי הספורט בקידום ומחשבה רבים משאבים משקיעים אנו זה בתוקף

 . בעיר

 ,האוכלוסייה לכלל ספורט תוכניות ,מקצועיים תכנים בקידום עוסקת העירונית הספורט רשות

 .עירוניים ומתקנים ספורט אולמות ואחזקת ובהקמה החינוך במערכת ייחודיות ספורט תוכניות

 הגאווה את מעלים ,לעיר התושבים של הקשר את מחזקים ספורט אירועי כי מאמינה הרשות

 הפקה ,תכנון על שוקדת הרשות .ומהעולם מהארץ לתיירים ראווה חלון יםומשמש העירונית

 .וארציות בינלאומיות ואליפויות טורנירים אירוח ,ספורט מפעלי של וארגון
 והחיובי החיוני את העיר תושבי לתודעת להביא הינה הספורט רשות של המרכזית המטרה

 כחלק בספורט העיסוק להטמעת דואגת ךכ ולשם , וגיל מין לכל וספורטיבי בריא חיים שבאורח

 בקבלת לכל הזדמנויות ושוויון חיים איכות על הקפדה תוך ,העיר תושבי למירב החיים מאורח

 לפתוח דואגים אנו כך לשם .בכלל ולקהילה בפרט לתושב ותחרותיים עממיים ספורט שירותי

 אקטיביים ופארקים רטספו מתקני להקים ,האוכלוסייה לכלל המתאימים ומגוונים רבים חוגים

 את וחושפים בריא חיים אורח המעודדים פרויקטים לקיים ,חופשית לפעילות לתושבים פתוחים

 . בנושא למודעות התושבים
 

  עממיים ספורט אירועי  829901
 'ועוד work out אליפויות ,החזק האיש ,המדרגות מרוץ , כרמל כף משחה ,טריאתלון ,חיפה מרתון חצי

 .הארץ רחבי מכל ספורטאים אלפי משתתפים בהם גדולים ספורט ועימאיר חלק הם

 .הרבים לספורטאים חברתי והפנינג גופנית פעילות של בשילוב מתאפיינים האירועים

 .העיר של הטבע במשאבי ומשתמשים העיר של יופיה את חושפים האירועים

 

 .קיץ בפעילויות אהלשי שמגיעה מגוונת חינמית בפעילות זוכים חיפה העיר תושביבנוסף 

 בפארקים פילאטיס ,יוגה ,עגלות עם מהותיא , מודרכת צעידה חוגי התקיימו השנה כל לאורך

 פעילות מתחמי נפתחים ,משמעותי באופן גדלה הפעילות כמות הקיץ בחודשי .העיר ובשכונות

 .והמאמנים המדריכים מטובי ליהנות זוכות חדשות ואוכלוסיות חדשות בשכונות

 

 לאחר .ובשכונות הקהילתיים במרכזים הספורט פעילות את לחזק כוונה יש רובההק בשנה

 תבנה מרכז בכל .השנה כל במהלך חינמית שוטפת ספורט פעילות תערך הקהילה צרכי מיפוי

 .יחד הקהילות לכל ספורטיביים שיא ימי יערכו השנה ובמהלך ספורטאים קהילת
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 רשות הים

 

שמה לעצמה רשות הים  2022. בשנת מפיתוח הפעילות הימית בעיר כחלק 2020רשות הים הוקמה בשנת 
 מספר יעדי מפתח בתחום: הפנאי, החינוך, תיירות וקהילת משתמשי הספורט הימי.

הפעילות ומיצוי הפוטנציאל תתקיים במספר מרכזי שייט קיימים כגון קריית חיים, חוף השקט ובהמשך 
 ת גלים ובמרכז הימי  המחודש בקריית חיים.כחלק מהתכנון והביצוע למרכזים נוספים בב

 כאשר לצורך כך יבוצעו צעדי התייעלות ,שינויים ארגוניים והעברת תקנים מהנהלת המנהל לרשות הים.
  

 מיצוי הפוטנציאל יעשה במספר מישורים:
 

 אירועי שייט 27בתכנון, בהתאם למגבלות הקורונה, ארגון  וביצוע של   -פעילות ספורט ימי ושייט
משתתפים  8,000. באירועים אלו מתוכננים  להשתתף  מעל  2022ימי פעילות בשנת  52המתפרסים על 

 פעילים. בנוסף, תהיה חשיפה לעשרות אלפי תושבים נוספים.
אמורה לפעול במספר מוקדים בעיר  ומופנית לכלל האוכלוסייה עם צפי  -פעילות הספורט הימי והשייט 

מאות חובבי שייט וים ,אשר השייט הים היה עבורם רק חלום רחוק ויקר. של מעל  2022השתתפות בשנת 
 התכנית פונה כאמור לכלל האוכלוסייה ומאפשרת נגישות (גם כלכלית) לספורט זה . 

 

כחלק מתוכנית הפעילות ,רשות הים תומכת  -קידום ותמיכה בעמותות ומועדוני שייט בתחום הימי בעיר
 עמותות ומועדוני השייט הפועלים בעיר.באירועים ובתוכניות הפעלה של 

 
 המשך הפעלת תוכנית שייט למגזרים השונים החיים בעיר.-תוכנית "אדם וים"

 
הגדלת הפעילות הימית של משרד החינוך במרכז הימי בחוף השקט, העלאת כמות -משרד החינוך

פר הפתוח בשכונת בת תלמידים מרחבי מחוז חיפה. שיתוף פעולה עם בית הס 1,500לכדי  20%התלמידים ב
 גלים אשר פועל תחת פיקוח של  משרד העבודה.

 
חניכתם של שני מרכזים ימיים חדשים ,אשר יאפשרו לאלפי חובבי הגלישה,  -מרכזים ימיים חדשים

. עלו בעיר למען קידום "תרבות הים"אשר יפ הספורט הימי והצלילה מקום לפעילות והקמת קהילות,
 תוכננים כמקום נגיש ובטוח לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. המרכזים הימיים החדשים מ

 
העמדתו והסדרתו לצורך הגדלת פעילות  -רכש וטיפול בציוד ימי אשר נמצא בשחיקה ובלאי גדול  -שוטף

 ועמידה בהנחיות הבטיחותיות.
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  חברתיים מינהל רווחה ושירותים
 

תושבי העיר חיפה כשרות סטטוטורי השירותים פועלים על פי רותים חברתיים נותן מענה לימנהל רווחה וש

  .חוקי הסעד השונים ונגזריהם, בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה
לוסיות השונות  בטיפול רב כהשירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות יעודי לאו

 תי , קהילה ומדיני.ארבע שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצ –מימדי 
. הינו מגוון , בחלקו השירות ניתן בהתאם לצרכיו תמקבלי השירות המקבלים טיפול ומגוון התערבויו

ובקשותיו וחלקו ניתן בתוקף חוק.   הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות הנשען על מבחני נזקקות 
 וזכאות 

 י השתלבותן החברתית. בקדימות מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיז
 שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן

 

 מבנה אירגוני 

 מינהל השירותים החברתיים בנוי  ממחלקות מטה ומחלקות אזוריות . 
מחלקות המטה המקצועיות כוללות את המחלקות   מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת המינהל, 

 יקום אנשים עם מוגבלויות , אזרחים ותיקים  משאבי קהילה .ילד, פרט ומשפחה, ש
 מאגף למינהל 2020לאור הגידול בהיקף מתן השירות לאוכלוסיות ומתן השירותים הפךאגף הרווחה  בשנת 

 אגפים  3מבנה המינהל יתעצב ל 2021ארגוני בשנת  נויכהשלמה לתהליך השי
 שני אגפים אזוריים ואגף  מינהל ומשאבים  

הרווחה מעניק מגוון רחב של שירותי טיפול, סיוע חומרי, מסגרות שהייה ואחזקה בקהילה ושילוב אגף 
 מסגרות חוץ ביתיות.   

שיטות ההתערבות הטיפולית הינן פרטנית, קבוצתית וקהילתית ועיקר הפעילות של עובדי המינהל  הינה 
 בטיפול מקצועי.

 

 הנהלת האגף

חשמל, מים  -והוצאות הנהלת האגף ואחזקת משרדי המערכת  התקציב מיועד לכיסוי הוצאות השכר
 שכירות, טלפונים , ציודי משרדי.  ואבטחה .  

 

 המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה  842

הטיפול במשפחות כולל התערבות במגוון גדול של תחומים בחיי בני המשפחה שמטרתה לסייע למשפחות 
רה חברתית , מיצוי וסנגור מול שירותים בקהילה, מרכזי להתמודד עם קשיים הנובעים מחיים בעוני ובהד

 העצמה, תפקוד משפחה והפרט.

 

 טיפול במשפחות צעירות במצוקה  

 שילוב חונכות סומכות לשיפור תפקוד המשפחות במשק הבית ועם הילדים. 

יים, סיוע חומרי בתחומים הבאים: ציוד ביתי ראשוני ובסיסי, ביגוד והנהלה, הסעות לטיפולים רפוא
הוצאות לביקור בני משפחות במוסד, מכשירים רפואיים, הוצאות טיפולי שיניים במרפאות ציבוריות, 

 הוצאה לתזונה מיוחדת, תשלום שכ"ד במקרים דחופים, דאגה לאשפוז במקרים מיוחדים.
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 המרכז העירוני  לטיפול ומניעת אלימות במשפחה 

ים מכים בילדים עדים לאלימות , עו"ס משטרה לטיוב יחידה עוסקת בטיפול ישיר בנשים מוכות ,בגבר
 כים ובהדרכת עובדים סוציאליים מהמחלקות האזוריות המטפלים במשפחות בהן יש אלימות. יתהל

 הטיפול מתבצע גם במחלקות האזוריות וצוות המרכז מדריך את העובדים .
 ך הגנה מיידית.כחלק מתוכנית ההגנה לנשים חלקן  משולבות עם  ילדיהם במקלטים לצור

 75%תקצוב משרד הרווחה 
 

 התחנה לטיפול משפחתי 

התחנה לטיפול משפחתי מסייעת בהערכה  אבחון וטיפול במשפחות במשבר (תפקודי, אובדן, וטראומה). 
 המתודה טיפול דיאדית /זוגית ו/או משפחתי .

 טיפול בשכול ואובדן 

 .75% -ההוצאה מתבצעת ע"י העירייה והממשלה משתתפת ב
 . טיפול במשפחות בקונפליקט גבוה. גוינט ישראל  100% פרויקט במימון -תאום הורי

 

 יחידה לאישות ואפוטרופסות

הערכה ואבחון של המערכת המשפחתית לצורך התערבות והמלצות בסוגיות הורות מטיבה במצב גירושין 
 באמצעות תסקירים לבית המשפט והמלצה למנוי אפוטרופוס .

 ת בכפוף להחלטות בתי משפט.היחידות עובדו

 מרכז קשר

מרכז הקשר משמש למפגש מוגן עבור הילד וההורה שאינו משמורן במצבים בהם ההורים נמצאים 
 בקונפליקט גירושין קשה. השהות במקום על פי פסיקה משפטית. 

יפגשו קטינים המושמים במסגרות חוץ ביתיות בתוקף חוק הנוער ויש חשש למפגש עם ההורים ללא פיקוח 
 את הוריהם במרכז קשר 

 .75% -ההוצאה מתבצעת ע"י העירייה והממשלה משתתפת ב

 מרכז הרב תחומי  לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 השירות ניתן יחד עם הקרן למחקרים של בית חולים בני ציון 
ום ושיקום המרכז מעניק מעטפת  טיפולית הכוללת הערכה, אבחון טיפול פרטני/קבוצתי, מרכזי י

 י תקיפה מינית .עלנפגעות ונפגתעסוקתי 
 .75% -ההוצאה מתבצעת ע"י העירייה והממשלה משתתפת ב

 

 עוצמה –נושמים לרווחה 

התכנית מתמקדת בתחום הכלכלי, התעסוקתי, במיצוי זכויות והשתלבות בקהילה. מטרת התוכנית הינה 
משפחות השרויות  500 -. התוכנית מסייעת לכלהביא התקציב מיועד להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה"

לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתחומים אלו ולהפחתת העוני ותחושת ההדרה בה הם  בעוני והדרה
 נתונים

 .התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה  
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 המחלקה לילד ונוער  843

וע לילדים בעלי קשיי תפקוד, כולל התערבות ישירה בסי -הטיפול בילדים ובנוער, בשותפות עם ההורים 
טיפול ושילובם במסגרות יום בקהילה (משפחתונים, מעונות, מועדוניות טיפוליות), פיתוח והפעלת  תכניות 

 בקהילה , והשמות במסגרות חוץ ביתיות. ההתערבות על פי חוק הנוער.

 ילדים במעונות יום, מעונות יום רב תכליתיים  ומשפחתונים 

 שנים 3-חודשים  6בגילאי  השמת ילדים בסיכון
 לאחר שעברו חוק פעוטות בסיכון  -במסגרות יומיות עד שעות אחה"צ.

 ות היום בכל רחבי העיר עונשילוב במסגרות מ
 .  25% -ההוצאה משולמת ע"י הממשלה העירייה משתתפת ב

 בסיכון.  משפחתונים ברחבי העיר הנותנים מענה למשפחות עובדות ולמשפחות להן ילדים 28הפעלת עד 
 4000משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים משתתף בתקציב של הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 

 משפחתונים  28לשנה על כל מטפלת חדשה לעד ₪  2000ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 
 

 הורים  –מרכזים ילדים 

 ילדים באזורים שונים בעיר  . -מרכזי הורים 6הפעלת 
הוא פרי תכנית אב לילד ולנוער בסיכון ומהווה מרכז טיפולי להורים לילדים בסיכון . מרכז טיפולי ש

המרכזים מסייעים בהדרכות וטיפול למשפחות לגדל את ילדיהם בצורה מיטבית ולמנוע הוצאתם למסגרת 
 חוץ ביתיות.

 גיל רך מקבלי שירות , הורים וילדים בגילאי חביון ו 100בית בועז בקריית חיים נותן מענה ל 
 בגילאי חביון וגיל רך  –מקבלי שירות , הורים וילדיהם, במזרח חיפה   100מענה ל –בית רותם 

 בילאי חביון  –מקבלי שירות , הורים וילדיהם במערב חיפה  100מענה ל  –בית מיה 
 הורים וילדיהם בגיל הרך בהדר  70מרכז ל –מעגלים 

 ים בגיל הרך בהדר הורים וילד 70מרכז  לחברה הערבית   –סווא 
 מקבלי שירות הורים וילדיהם במערב חיפה  40נתיבים להורות ל –עוגן 

 .  25% -ההוצאה משולמת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב
 חלק מהתקציבים מגיעים מתקציבי התוכנית הלאומית 

ורא של ביטוח מרכז להורים בסיכון להם ילדים בגיל הרך. תוכנית חדשנית במימון קול ק –מרכז ראשית 
 לאומי הקון למפעלים מיוחדים. 

 

 מועדוניות משותפות 

 .משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך 2מועדוניות משותפות הן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימונן 
 מועדוניות משותפות  9מינהל הרווחה  מפעיל 

 במצבי סיכון. 12-6ילדים בני  15בכל מועדונית עד 
  18.30כל יום משעות סיום הלימודים עד לשעה  המועדונית פועלת

 
 מועדונית לגיל הרך 

 ילדים בסיכון מהחברה הערבית . 15מועדונית בשכונת חליסה , לעד 
  18.30המועדונית פועלת כל יום משעות סיום הלימודים עד לשעה 

 
 עדוניות ביתיות ומ 4

ילדים בגיל  5לת בבית המדריכה , לעד מסגרת הארכת יום לילדים בסיכון בשכונת הדר , המסגרת מופע
 הרך בשכונת הדר

 מתוכננת פתיחת מועדונית לילדים עם הפרעות התנהגות בבית ספר הורים 
 ילדים בסיכון שלהם מאפיינים התנהגותיים מורכבים שאינם מאפשרים  12המועדונית תתן שירות לעד 

 השתלבות במועדונית משותפת. 
  . 25% -כאמור שני משרדים העירייה משתתפת בההוצאה משולמת ע"י הממשלה , 
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 טיפול בילד בקהילה 

תמיכה חומרית וטיפוח אישי, ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות 
לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית, למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, 

 העשרה ואביזרי עזר. תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות 
 .וע יתן באמצעות המחלקות האזוריות יהס

 
 טיפול בפגיעות מיניות בילדים 

 . טיפול  רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית וקטינים המפגינים התנהגות מינית מטרידה
 טיפול בקטינים והדרכה הורית 

 . 25%ההוצאה משולמת על ידי הממשלה והעירייה משתתפת ב 
 

 ית לילדים ונוער בסיכון תוכנית לאומ

שהיא  ,חיפה אחת מהישובים בארץ  שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון
משרדי ממשלה . לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי  5חלק מיישומו של דו"ח שמיד ושותפים לו 

תוכניות   23ברתיים, והיא ממונה על ביצוע יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים הח
  שנקבעות בשותפות על פי אוכלוסיות היעד. 

 על ידי המדינה  100%ממומנת ב  –אחת  מהתוכניות החדשניות בתוכנית הלאומית  -תוכנית ההון האנושי
 

 סידור קטינים במסגרות חוץ ביתיות ושילוב במשפחות אומנה 

 ילדים .     321ות חוץ ביתיות בשנה החולפת סודרו  השמת קטינים בסיכון וסכנה במסגר
 .  25% -ההוצאה משולמת ע"י הממשלה העירייה משתתפת ב

 

 טיפול באזרח הוותיק  844

 יעדים מרכזיים בטיפול באזרחים ותיקים :

  ..לשמר ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר1

וע מידי והגנה במצבי משבר אקוטיים ומצבי חרום, באמצעות סי. -. איתור ומניעת מצבי סיכון וסכנה2
 מגוון מענים לטובת תושבי העיר האזרחים הוותיקים

. לסייע לאזרח הותיק להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות 3 
 בכבוד ובקהילה. רישות בקהילה . 

 .המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם 4
. שיפור באיכות החיים של ניצולי שואה באמצעות הגברת קשרים החברתיים המשמעותיים ופעילות 5

  .פנאי, הנגשת שירותים ותוכניות ייעודיות ומיצוי זכויות בקרב ניצולי שואה

  .מודדים עם האתגרים הכרוכים בטיפול בקשיש. שיפור מנגנוני התמודדות של בני משפחה מטפלים המת6
.מניעה והפסקה של מצבי אלימות, התעללות והזנחה בקשישים באמצעות איתור, אבחון וטיפול 7 

 .בקשישים נפגעי אלימות, התעללות והזנחה
 

 החזקת זקנים במוסדות 

 יים.קשישים המסודרים בבתי אבות ובמוסדות בהם נדרשים השגחה וטיפול יותר אינטנסיב
 .  25% -ההוצאה משולמת ע"י הממשלה העירייה משתתפת ב

 
 מסגרות יומיות לאזרחים ותיקים  

מרכזי יום לקשיש . מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן   4בעיר חיפה פועלים 
ענה בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מ

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים הכולל הזנה, הסעה, פיזיוטרפיה, חוגי  .טיפולי על בסיס יומי
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מינהל הרווחה מסבסד השתתפות של קשישים תשושים הזקוקים לשירותי תמיכה  .תעסוקה ועוד
 משלימים לתפקודם .

 השירות ניתן על פי אבחון של עו"ס והתאמה מסגרת .
 ה השתתפותם של  אזרחים ותיקים בעיר בשנה האחרונה סובסד

 . 25% -ההוצאה משולמת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב

 מועדון מועשר מופת

מועדוני מופת תוכנית המיועדת לתת מענה לקשישים מעוטי הכנסה, הסובלים  3בעיר חיפה פועלים  
ארוחת בוקר התוכנית פועלת מבדידות וזקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית כוללת סל שירותים של הסעות, 

 שלוש פעמים בשבוע 
 אזרחים ותיקים 32בכל מועדון משתתפים עד 

 מדינה 100%מימון  –לניצולי שואה  -אחד בשכונת הדר
 100%מימון מידנה ב  –לניצולי שואה  –בקריית חיים 

 .25%והעירייה  75%ההוצאה משלומת על ידי המדינה  –לותיקים  –בויזניץ 
 

 לאיםמועדוני הגמ

 פועלים באמצעות תאגיד עירוני מיל"ב.
מועדוני הגמלאים בעיר מאפשרים ניצול של שעות הפנאי, קידום חיי חברה ותרבות, הגברת מעורבות 
קהילתית והתנדבות, פיתוח עזרה הדדית וקשרים חברתיים, הפעלת מסגרות תעסוקה והפעלת מוקדי 

 ארוחות חמות.
 גיש תרבות על פי שכונות העיר.המועדונים ערוכים ועובדים באופן ר

 מועדונית חברתיים  17מילב מפעיל 
 מועדוני הגמלאים ממונים ע"י העירייה ומשרד הרווחה משתתף באופן חלקי.

 
 +60מרחב יזמות 

יזמות עסקית , עסקית  אזרחים ותיקים הלוקחים חלק בקידום 900המרחב יזמות מהווה מקום פעילות לכ 
מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים לאחר הפרישה ובנוסף  חברתית וחברתית .  מספק

 מהווה רשמת תמיכתית משמעותית.
 .במימון עירוני ומפעל הפיס וחברת מגדל 2000משותף הם ציונות מאז הקמתו לפני שש שנים פעל כפרויקט 

 
 ים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים האזורי -טיפול באזרח הוותיק בקהילה 

מיועדת לצרכים  .הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה

צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה;  ;המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית
 צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר; 

 
 סיוע לניצולי שואה

לניצולי שואה מתן  סל השירותים לניצולי שואה מעבר למענה לצרכים חומריים בלבד ניתנים בנוסף סיוע 
 מענים לצרכים חברתיים וטיפוליים של ניצולי שואה מקבלי הבטחת הכנסה

 מימון מלא של משרד הרווחה 
 קהילות תומכות ניצולי שואה

 .ל אב בית, יעוץ רפואי, רכזת  חברתית וכוניצולי שואה, השירות כול 320-תוכנית מיועדת לתת מענה לכ
 .התוכנית במימון מלא של המשרד הרווחה
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 תוכנית קהילות תומכות

קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים לבתי אב בקהילה זאת בכדי לאפשר להם 
 ה ורכזת חברתיתלהזדקן בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונ

 25%ההוצאה משולמת על ידי הממשלה והעיריית משתתפת ב 
 קהילות תומכות  7בעיר סה"כ 

 

 בתים חמים 

מסגרות חברתיות לאזרחים ותיקים  בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים  28הפעלת 
נים עירוניים . הפינות קשישים במתק 25-15קהילתיים. ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 

 החמות מפוזרות ברחבי העיר והפעילות רגישת תרבות 
 ניצולי שואה וותיקים .  –התקציב מחולק בין שני סעיפים  

 
 תיאום טיפול לאזרחים וותיקים 

תוכנית לתיאום טיפול בין מערכות הרווחה והבריאות לאזרחים וותיקים המתגוררים בקהילה. צוות 
יות בעיות מורכבות בריאותיות וסוציאלאבחון ובונה תוכנית לאזרחים וותיקים בעלי מתאמי טיפול עורך 

 .החיים בקהילה באמצעות טיפול משולב המתבצע באמצעות אחים/ות של קופו"ח ועובדים סוציאליים
התוכנית הינה חוזית ובמימון מלא של משרד הרווחה ואשל  משרות עו"ס . 4ההקצבה מיועדת למימון 

 ג'וינט
 כנית "בני משפחה מטפלים" תו

תוכנית לפיתוח תחום התערבות חדש לטיפול באוכלוסיית בני המשפחה המטפלים באזרחים וותיקים כדי  
לאפשר להם לבצע את תפקידם באופן מיטבי. התכנית כוללת פיתוח שירותים ייעודיים לבני המשפחה 

 .י מיצוי זכויות ומענה טיפולי קצר מועדולאזרחים הוותיקים, כלים להתמודדות עם העומס, מתן מידע לגב
 25%ההוצאה משולמת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב 

 
 נופשונים לקשישים 

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים לקשישים בסיכון  לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית 
 ואינם יכולים לחזור לביתם ללא סיוע . 

 
 השמת אזרחים בבתי אבות

אזרחים ותיקים תשושים המוכרים ע"י מחלקות האזוריות ואינם יכולים  130בבתי אבות  של כ  השמה
 להמשיך ולהתגורר בביתם מאחר והתמיכות הקהילתיות אינן מספקות הגנה מספקת . 
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 שירותים למש"ה ושיקום   845-846

ו הנמכה קוגניטיבית, נכות פיזית, מחלקה לשיקום מטפלת בילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית אה
תקשורתית וחושית ומשפחותיהם. צוות המחלקה נותן שירותי לווי ותמיכה רגשית, תיווך, ייעוץ והכוונה 

לשירותים מותאמים, מיצוי זכויות, הגנה וסנגור. מחלקת השיקום מפתחת ומשלבת את האנשים 
 מגיל חצי שנה ולאורך כל חייהם. בפתרונות דיור חוץ ביתי ובמגוון רחב של שירותי קהילה 

 
 

 השמות בסידורים חוץ ביתיים 

מיועדים לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, אשר אינם יכולים להישאר לגור בקהילה באופן עצמאי וזקוקים 
למסגרת הכוללת תמיכה והגנה. אנו שואפים לשלב ילדים במסגרת של משפחת אומנה, לעומת נוער 

 רות של הוסטלים למעונות פנימייה. ומבוגרים המשתלבים במסג
ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית (על פי חוק) ילדים ומבוגרים עם הנמכה קוגניטיבית ונכויות פיזיות 

 וחושיות הנמצאים בסיכון וסכנה, 
 סה"כ מסודרים     בסידורים חוץ ביתיים 

 25%השתתפות רשות  75%מימון מדינה 
 מימון משרד הרווחה).  100%לדים ומבוגרים על רצף האוטיזם ( י 118סידורים חוץ ביתיים ל  

 

 שירותי קהילה 

מיועדים לאפשר לילד ולאדם עם המוגבלות להשתלב בקהילה באופן מיטבי, תוך מתן תמיכות מותאמות 
לו ולמשפחתו. שירותי הקהילה מותאמים על פי גיל כרונולוגי, יכולות אישיות, צרכים ייחודיים ורצון 

 מהעלות. 75%ומשפחתו. השתתפות משרד הרווחה הינה בגובה של האדם 
 

 מעונות יום שיקומיים

שירות הניתן על פי חוק, לפעוטות עם מוגבלות מגיל חצי שנה ועד גיל חינוך. השרות כולל מענה חינוכי, 
 טיפולי ושיקומי וכן הסעות בטיחותיות, הכוללות לווי.

מגוון נכויות במעונות יום ולסיוע בשילוב פעוטות במעונות יום בתקציב  מיועד למימון השמת פעוטות עם 
 רגילים. 

 
 21שירותים תומכים לילדים עד גיל 

 ימים בשנה על מנת לקחת פסק זמן מהטיפול הרצוף.  15-נופשונים: כל משפחה זכאית לכ
 חונכויות: סיוע אישי לילדים סביב קשיי תפקוד אישי, לימודי וחברתי. 

ום לימודים: תכנית המופעלת כהמשך ליום הלימודים להעשרת הילד, הקלה על מסגרות הארכת י
 המשפחה ודחיית היציאה לסידורים חוץ ביתיים. 

,זכאי ביטוח לאומי  3חלופה למעון יום שיקומי התקציב  מיועד לסייעות בבתי פעוטות בגילאי חצי שנה עד 
 8-גיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת לשבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים לה

 .פעוטות עם עיכוב התפתחותי ופעוטות על הרצף האוטיסטי 8שעות סייעות ביום עבור 
 

 +21שירותים תומכים לבוגרים 

 ימים בשנה לקחת פסק זמן מהטיפול הרצוף.  15נופשונים: לכל משפחה יש זכות של עד 
ובמיצוי זכויות. התקציב מיועד למבוגרים עם מוגבלות במצבי מסייע לאדם במצבי משבר  -מסייע שיקומי 

 משבר.
 חמישה מסגרות פנאי והעשרה, שתפקידם חיזוק הקשרים החברתיים והקהילתיים.  -מועדונים חברתיים 

סיוע כספי לאחזקת מטפל צמוד לאנשים עם נכויות פיזיות קשות, על מנת לאפשר   -תמיכה בנכים קשים 
 ה.את הישארותם בקהיל

 אבחונים לאנשים עם מוגבלות על מנת לאפיין את הצרכים ולהתאים את המענה לאדם.
מעטפת שירותים ותמיכות המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להישאר בקהילה   -שירותי קהילה תומכת 
 ולחיות חיים עצמאיים.
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ים עצמאיים ככלי מסייע לחי  –הדרכה שיקומית ועזרה בהקראה לאנשים עם לקויות ראיה ועיוורון 
 בקהילה. 

 התקציב מיועד למימון הסעות לשירותים -הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה
  -+21מרכז יום טיפולי סיעודי 

 
 

 רצף שירותי תעסוקה 

שילוב וקידום תעסוקתי הינו חלק מהותי בשילוב של אדם עם מוגבלות בחברה כשותף פעיל ותורם לחברה. 
של טרום תעסוקה, מרכזי יום, הכשרה תעסוקתית ושילוב של כל אדם רצף השירותים מתחיל מתוכניות 

 במסגרת התעסוקתית המתאימה לו על פי רמת יכולותיו, רצונותיו ותוך התאמת התמיכות להן הוא זקוק. 
 

 מרכזי יום ומסגרות הכשרה:

 מיועדת לאנשים שאינם יכולים עדיין להשתלב -מסגרות טרום תעסוקה, הכשרה ותעסוקה מוגנת
בתעסוקה בקהילה וזקוקים לתמיכות רבות והגנה. לכל אדם נבנית תכנית אישית לקידומו האישי על רצף 

 התעסוקה .
תכנית הכוללת הכשרה, מציאת והתאמת מקומות עבודה, לווי ותמיכה באנשים עם  -תעסוקה נתמכת

 מוגבלות בתהליך השתלבותם בתעסוקה בשוק החופשי. 
הסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים המתגוררים בקהילה למפעלים תקציב המיועד  ל-הסעות נכים

 ,מוגנים
 מרכז לחיים עצמאיים 

התקציב מיועד  למסגרת פעילות קהילתית , רב שירותית המנוהלת על ידי אנשים עם מוגבלויות למען 
 אנשים עם מוגבלויות , פועל בארבעת תחומי ליבה:

 זכויות , פעילות קהילתית לשינוי חברתי,  ויעוץ  הכשרות וסדנאות לחיים עצמאיים , מיצוי
 והיתרה על ידי הרשות  75%התקציב המימון ממשלה  

 מרכז למשפחה 

 המרכז למשפחה  מספק מגוון  שירותים להורים ולבני משפחה של ילדים עם מוגבלות

 .ן ועודהנגשת מידע, ידע והכוונה להורים, למשפחות ולאנשי מקצוע, באמצעות הרצאות, ימי עיו

 .הקמת קבוצות תמיכה של הורים ללווי הורים לעזרה עצמית, העצמה וסנגור, לפי נושאים
  גיוס והפעלת מתנדבים

 פעולות הפוגה לכל המשפחה

 

 קון ישרותי ת 847 

מופקדים בטיפול וקידום אוכלוסיות מיוחדות בשולי החברה ושילובן בחברה נורמטיבית, כמו כן טיפול 
 ו מנותק.בנוער בסיכון ו/א

 
 טיפול בנוער בסיכון ו/או מנותק 

 היחידה מטפלת בנערים /ות במצבי סיכון וסכנה ,שבחלקם נפלטו ממסגרות חינוך ו/או תעסוקה. 
על מנת למנוע את התדרדרותם. הטיפול כולל מעטפת התערבויות  פרטניות וקבוצתיות במטרה למנוע את 

חיים נורמטיבית: שילוב במקום עבודה, הכנה לגיוס ההתדרדרות ולאפשר את שיקומם ושילובם בסביבת 
 לצה"ל ומתן דמי מחייה , שילוב בקורסים (מדריכי ספורט ועוד') .

נערים/ות מנותקים יכולים להשתלב בתכנית למידה "הי"לה, אשר מאפשרת השלמת שתיים עשרה שנות 
 לימוד והגשה למבחני בגרות

במסגרתה מופעלים שני מועדוני נוער  ושלושה מרכזי מפעילות המחלקה לטיפול בנוער מנותק עולה ש
 נערות המאפשרים מקום מוגן, העשרה, תזונה ותמיכה לפעילים בהם.

 . 25% -ההוצאה מבוצעת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב
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 הפעלת בתים חמים לנערות 

 מסגרות של בתים חמים בעיר חיפה 4מינהל הרווחה מפעיל  
 בית חם בשכונת נווה פז
 בית חם בשכונת חליסה 

 בית חם בואדי 
נערות בסיכון , המסגרת פפועלת בין פעמיים לשלוש בשהוע בשעות  15מסגרת בית חם נותנת מענה ל 

 שלאחר הלימודים . בהתאם למודל של משרד הרווחה . 
  -תוכנית מעטפת נוער עובר חוק 

ן ובשיתוף פעיל של בני הנוער, משפחתם מעטפת הינה תכנית טיפולית המופעלת עבור בני נוער במצבי סיכו
וגורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים. מטרת התכנית הינה שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה. 

התכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי )צל"מ( המשותף לנער/ה, 
קדם תהליך שיקומי. התכנית מתקיימת המשפחה, אנשי מקצוע השותפים לטיפול, מתנדבים וכל מי שמ

 .בבית המשפחה
 מימון .  100%המשרד משתתף ב 

 

 מרחב הל"ב 

תכנית לטיפול בקטינים וצעירים העוסקים בזנות ,תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון 

כולל דירת חירום  .21-13התוכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי  .מבחינה חברתית, משפחתית ואישית
 קלט .

 100%מימון המשרד 
 

 תוכנית ניצוץ

תוכנית ניצוץ ,נועדה לסייע למלשבי"ם ולחיילים  במטרה לשלבם בשירות משמעותי ולעזור להם לסיים 
מטרות התכנית הינן: את השירות, זאת ע"י מתן מענה שלם הכולל את כל היבטי חייו הצבאיים 

סיוע בשילוב שירות . 2 .יעורי הגיוס של בני נוער במצבי סיכון לצה"להגדלת ש. 1 .והאזרחיים של החייל

סיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא לפתיחת אופק . 3 .צבאי איכותי ומיטבי וסיום שרות תקין

 .תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה
  –הפעלת מרכזי השכלה היל"ה 

ער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות . בעיר שני מרכזי הילה נותנים שירותי לימוד פרטניים לבני נו
 התוכנית ממומנת בשיתוף עם משרד החינוך . מרכזי הילה , אחד בקריית חיים והשני בחיפה .

 מית"ר 

המית"ר  .בני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמליות 50הנותן  שיקומי חינוכי ל הוא מרכז טיפולי,
המתבגרים ומהווה מסגרת חירום משקמת אחרונה טרם הוצאתם נותן מענה רב תחומי לצרכים של 

 .  22:00-08:00פועל חמישה ימים בשבוע  בין השעות  .למסגרות חוץ ביתיות
+ שמטרתה למצות זכויות וסיוע לגברים ולנשים הצעירים/ות  18התערבויות פרטניות, בצעירים/ות בגילאי 

 יות מקצועיות (עבודה, שירות צבאי ועוד')להשתלב  במסגרות מותאמות על ידי הכשרות לימוד
 . 25% -ההוצאה מבוצעת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב
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 יתד 

תוכנית לטיפול בצעירים וצעירות בוגרי מסגרות חוץ ביתיות שהינם חסרי עורף משפחתי. -גשר לעצמאות 
לוב של מגורים בדירה, לימודי במסגרת התוכנית מקבלים צעירים וצעירות סיוע והכוונה של מבוגר בשי

 .כישורי חיים בסיסיים, עזרה בהתנהלות כלכלית, סיוע ברכישת מקצוע, התנהלות חברתית וכדומה
סל סיוע גמיש למטופלים במסגרת תוכנית יתד, באמצעות מוס"ח. מטרת הסל הגמיש –סל גמיש  -יתד 

והצעירים במחלקות לשירותים  הינה להעניק תמיכה כלכלית ולסייע לתהליכי הליווי של הצעירות

העזרות הכלכליות מאפשרות סיוע מגוון, החל מסיוע חירום באמצעות תווי רכישת ביגוד  .חברתיים בעיר
או מזון, רכישת תרופות או מימון מקום לינה זמני, שיפור תנאי מחייה במקום המגורים באמצעות רכישת 

של משרד הרווחה  132ת עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' מוצרי חשמל וריהוט ועד סיוע אישית. העזרות ניתנו
 ובכפוף לאישורי פיקוח . בתהליכי התפתחות אישית כמו מימון אבחונים, ציוד ללימודים ועוד 

 

 דירת מעבר

צעירות במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי במסגרת מגורים זמנית עד לכשתהיינה  4הפעלת דירת עבור  
  .צמאי בקהילהסוגלות לתפקד באופן עמ
 

 מעגל להט"ב 

סוציאלי אישי ומשפחתי, יצירת ממשקים -התוכנית: איתור אוכלוסיית להט"ב בסיכון, ליווי וטיפול פסיכו
 תושבים מאוכלוסיית להט"ב במצבי סיכון ומצוקה ובני משפחותיהם.  15 -תוכנית מיועדת לתת מענה ל

 
 סמים אלכוהול  והימורים  -היחידה להתמכרויות

ידה מעניקה שירותים פסיכוסוציאליים למי שמטופל בהתמכרות מסמים, אלכוהול והימורים ובני היח
משפחותיהם, מקיימת בדיקות שתן וניקיון משימוש בסמים, מפעילה תכניות לשילוב בתעסוקה כוללים: 

 מרכז יום, השמה בתעסוקה, סיוע לימודי וחונכות, הכשרות מקצועיות, טיפול משפחתי.
 ציב לפעולות משלימות ליחידה תק

 . 25% -ההוצאה מבוצעת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב
 הפעלת מרכז יום לנגמלים: 

נגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד המסגרת מהווה מסגרת טיפולית  21הפעלת מסגרת יומית ל  
 משקמת .המסגרת פועלת כל יום עד שעות הצרים הצוותמונה עו"ס ומדריכים . 

 –ורים תעסוקה למכ
תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים. התוכנית כוללת: 

  .ליווי של  עובד השמה, תקציב לאבחונים, הכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה
 

 היחידה לשיקום האסיר

ררים עד שנה מיום שיחרורם . עובדי היחידה לשיקום האסיר מלווי איסירים ברשיון וכן אסירים משוח
 הליווי כולל קשר עם בני המשפחה על מנת למנוע מאסרים חוזרים ונשנים . 

 ההוצאה בתאום (בחוזה מוסדר) מול הרשות לשיקום האסיר.
 

 רחוב  -היחידה לטיפול בדרי 

 היחידה מעניקה שירותים פסיכוסוציאליים לאוכלוסייה שנותקה מהחברה בשל מכלול בעיות אישות
וחברתיות והפכה את הרחוב לאורח חיים קבוע. מטרות היחידה: איתור האוכלוסייה, מניעת מוות ברחוב, 

 מיצוי זכויות,  סיוע אישי וחברתי, הענקת קורת גג, ושיקום.
 . 25% -ההוצאה מבוצעת ע"י הממשלה והעירייה משתתפת ב

 אופק נשי -טיפול בנשים במעגל הזנות
 יחידות  3מורכבת מ –ם במעגל הזנות תוכנית אופק  מסייעת לנשי

 דירת חירום 
 נשים , המעניקה קורת גג וטיפול נפשי וטיפולי ושיקומי  14מסגרת ל  –הוסטל טיפולי 

 ע"י משרד הרווחה. 100%ההוצאה ממומנת בשיעור של מרכז יום וערב לשיקום ותעסוקה. 



 

91 

 

 

 פעילות בקהילה 848

בכל המחלקות האזוריות לתכנון והפעלה של תכניות  המחלקה פועלת באמצעות עובדים סוציאליים
להעצמת קהילות החיות בעוני ובהדרה חברתית, פיתוח תהליכי שותפות תושבים , ארגון ומיצוב מנהיגות 

קהילתית  ושילובם  בתכניות עירוניות: גינות קהילתיות, העצמה נשית, רשת חברתית, התחדשות עירונית 
ת ולמוצא של התושבים: אתיופים, עולים חדשים מחבר העמים, חברה וכו'. התכניות תואמות  לתרבו

 ערבית ומגזר חרדי. 
 תקציבי פעילות בהתאם להנחיות משרד הרווחה  –פעילות קהילתית במחלקות  האזוריות 

 .פיתוח קהילתי גיאוגרפי 
 

 היחידה להתנדבות

, פועלת לעידוד והעצמה  עובדות היחידה פועלות במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים האזוריות
המשאב האנושי ולהגברה של החוסן החברתי של שכונות חיפה ושל כלל התושבים המתגוררים בה. 

 הפעילות מתנהלת במספר משורים:
 איתור הכשרה ותגמול שוטף עם משפחות נזקקות להתנדבות.  -מתנדבים
 מעותית ברמה עירונית.עמותות ושירותים בקהילה לפיתוח של עשייה התנדבותית מש  -ארגונים

 בעיר חיפה . תקציב להפעלת מסגרת שתהווה גג לפעילות ארגוני מתנדבים בתחומים מגוונים –בית מתנדב 
 

 בית משפט קהילתי 

המשטרה, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל והרשות  ,תוכנית בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה
חוזרת, חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון המקומית, מטרת התוכנית לצמצם עבריינות 

 .שלהם במערכות המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עוברי חוק בקהילה
 . 100%התוכנית ממומנת ב 

 
 מרכז תעסוקה עירוני 848405

הקניית מרכז תעסוקה עירוני חיפה מייצר הזדמנויות תעסוקה מגוונות לתושבי העיר וסביבתה באמצעות 
 כלים ושיטות עדכניות למציאת עבודה וניהול קריירה. 

 המרכז הינו חלק מרשת מרכזי תעסוקה ארצית של משרד העבודה והרווחה בשותפות עיריית חיפה.
השירותים הניתנים על רצף של  אבחון, הערכת צרכים, הכשרה אישית, מיצוי זכויות ליווי ותמיכה לאורך 

 שילוב במקום עבודה.
 

 שירותים לעולים  849

 .חיפה היא עיר קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות
לעתים לא קל להסתגל למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי 

 .במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע או קהילתי
סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים  - הפעלת תוכנית מעטפת 

 .בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים
 הפעלת תוכניות ייחודיות לעולים

 הכשרת עובדים סוציאליים למיומנויות התערבות מותאמות תרבות
והתייעצות עם ארגונים המלווים עולים וקבוצות ייחודיות לנושאים שעולים מהשטחיצירת פורומים לדיון 

מעונות יום, מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה , סידורי אזרחים וותיקים  –שילוב עולים במסגרות 
 במעונות יום . 
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 ותאגידים רותחב
 

  הסביבה איכות - ערים אגד 768
 

 1978 ובשנת מוניציפאלית רשות במסגרת בארץ לראשונה, 1974 בשנת הוקמה הסביבה לאיכות היחידה
 .חיפה באזור הסביבה לאיכות ערים לאגד הצטרפה

 :בנושאים פועל הסביבה איכות ערים אגד

  רוח. ומטרדי אויר זיהום -

  רעש. מפגעי -

  תעשייתיים. שפכים -

 מוצקה. פסולת -

 ונוף. טבע משאבי שמירת -

 והסברה. חינוך -

  סביבתי. תכנון -

 .תעשייתית בקרה -
 

 המקומיות. מהרשויות קטן חלק ורק מהמפעלים הכנסות על מבוסס הסביבה איכות ערים אגד תקציב רוב
 

 אדום דוד מגן 839
 

.העיר לאזרחי חירום שירותי הנותנת נמרץ טיפול ניידת אחזקת: בגין אדום דוד מגן את מתקצבת העירייה
 .הבריאות משרד וכן םהחולי קופות: במימון משתתפות עירייה בנוסף

 
  ונופש לתיירות עמותה 7716

 
 . לאומית -והבין  הארצית התיירות מפת על העיר העלאת הוא העיקרי תפקידה

 זרות בשפות פרסומי חומר הכנת, המידע תחנות ארגון ,העיר על מידע מאגר העמותה מכינה כך, לשם
 שוטפים נושאים וכן העיר בתוך" צימרים" רתמסג הקמת, וברגל ברכב טיול מסלולי פרויקט קידום, ושונות
. קונגרסים בארגון פעילה והשתתפות וירידים תערוכות, פולקלור ערב, פרסום, סיורים, אירוח כמו: אחרים

 .תיירות בנושא היגוי ועדות ועם ל"ובחו בארץ שונים תיירות גורמי עם פעולה העמותה משתפת כן, כמו
 במשך תיירותית מידע לשכת הפעלת, טלפוני במענה הן לתייר שירותים נותנת חיפה ונופש לתיירות העמותה

 שפות. במגוון חיפה על תיירותי בחומר והן) בישראל היחידה( בשבוע ימים 7 השנה כל
 משקיעים ושכנוע חיפה של השיווקית בחשיפתה מרכזי ומרכיב כתובת מהווה חיפה ונופש לתיירות העמותה
 האישורים תהליך בכל המשקיע ליווי ובהמשך תיירותיות ובאטרקציות תיירותי באכסון בחיפה להשקיע

 .הסטטוריים
 .העמותה במימון התיירות משרד גם משתתף לעירייה בנוסף

 
 חברת האצטדיון  824620

 
 .בת של החברה הכלכלית לחיפה  -חברת "אצטדיון בינלאומי חיפה בע"מ" הינה חברת

שבמרכזה יוקם  ,ת ספורט במבואותיה הדרומיים של חיפהיחברת האצטדיון הוקמה לצורך בניית קרי
 .מקומות ישיבה מקורים, וייבנה בהתאם לתקנים אירופאיים 30,000אצטדיון כדורגל, אשר יכלול 

 התשלום הוא על פי חוזה . 
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 החברה לאומנות תרבות וספורט – ס"אתו 8246
 

 :החברה עוסקת בשלושה תחומים עיקריים

בית הכט, מועדון  רפפורט, סינמטק, קריגר, אולמות תרבות (אולם אודיטוריום, :מבניםאחזקת וניהול 
 )הביט

 .הקונכיה בגן האםמתקני ספורט, 

 .סימפונית חיפה, הסינמטק, גן החיות, ביה"ס למוסיקה ביט, מועדון הביט תזמורת  :ל גופי תרבותוניה

חיפה, הפקות עירוניות קבועות, הפקות  פסטיבל הסרטים הבינלאומי :הפקת פסטיבלים ואירועי תרבות
 אירועי עוגן בעיר, הפקות עצמאיות לחברה

 
 העצמיות להכנסות בנוסף, עצמה על שקיבלה הרבה הפעילות כל את לבצע לחברה מאפשר העירייה תקציב

 .            החברה של
 

 מרכז יובל  – הנוער תזמורת 8283
 
ילדים ובני נוער  350 -רכז למוזיקה הגדול בחיפה שבו כרכז יובל למוזיקה ותזמורות נוער הוא הממ

  .שלומדים לנגן בכל כלי הנגינה האקוסטיים, כולל פיתוח קול
 מהעירייה בתקציבה השתתפות מקבלת אשר" יובל מרכז" העמותה עם התזמורת אוחדה 1996 שנת במהלך

 .העמותה לבין העירייה בין שנחתם האיחוד לחוזה בהתאם וזאת
 

  מ"בע חיפה העירוני יאטרוןהת 8261
 

 . 1961 בשנת שנוסדה ציבורית חברה הינה
 התיאטרון שוחרי אגודת ומנציגי) 50%( חיפה עיריית מנציגי מורכבת התיאטרון של הציבורית המועצה

)50%.( 
 .חיפה העיר אל ושחקנים יוצרים אומנים, הבאת התיאטרון יעדי

 היכל הפיכת: והקהילה התרבות בחיי ותתערה החיפ בעיר תהיה אשר גדולה שחקנים להקת הקמת
 ,איכותי קולנוע לרבות האמנויות כל ביטוי לידי יבואו בו אשר תכליתי רב תרבות למרכז התיאטרון

 .ועוד תערוכות
 .התיאטרון תקציב לגבי התרבות ומשרד העירייה, התיאטרון בין הסכמה יש 2008 משנת

 .חיפאים שחקנים קבוצת מימון כולל התקציב
 

 פסטיבל תאטרון ילדים  8261
 

תיאטרון חיפה מפיק ומנהל אמנותית את פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים כבר למעלה מעשרים 
  שנה, ביוזמת ובתמיכת עיריית חיפה ובתמיכת משרד התרבות.

חגיגה  הפסטיבל מספק חוויה תרבותית המעשירה את הדמיון ומחזקת את המודעות לעולם התיאטרון. 
 הצגות ומופעים מהארץ ומהעולם! 200-בינלאומית של למעלה מ

  

  המוזיאונים 825
 

 המוזיאונים  תרבות והחדרת להרחבת הפועלת עירונית לחברה המוזיאונים הפכו 1982/3 הכספים משנת
 .והווי תרבות מוקדי למעין הפיכתם ידי על מבעבר יותר רחב לקהל

 .ל"ובחו בארץ ותרי נרחבות תמיכות גיוס מאפשרת זו מסגרת
 אלפי בקרב בעיקר, האחרונות בשנים עצמה את הוכיחה אשר, הענפה הפעילות תימשך האירועים בתחום

 .העירייה באירועי פעיל באופן משתתפים המוזיאונים .נוער בני
 להגדיל וכן והתחזוקה הרסטורציה, הקטלוג, התיעוד בתחום המאמצים את ולהגביר להמשיך היא המגמה

 .המוזיאונים של העצמיות סותההכנ את
 .שטרוק בית ומוזיאון, כץ מאנה מוזיאון ניהול את מהעירייה קבלו המוזיאונים
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 הכרמלית 942
 

:  הכוללות שנתיות הרב האחזקה ובהוצאות הכרמלית של השוטפת ההפעלה בהוצאות משתתפת העירייה
 '.וכו ברציפים ידי מאחזי התקנת, אבטחה, שנתית אחזקה
 מחברות שכירות דמי, מסעדה מהשכרת הכנסות, בכרמלית הנוסעים מספר: הכרמלית של צמיותע הכנסות

 .הסלולאר
, וכלליות הנהלה, מכירה הוצאות, ביטוח, ניקיון, אבטחה אנרגיה, המערכת אחזקת שכר :שוטפות הוצאות
 .ארנונה

 
 עליה  הרשות לקליטת 862

 

קליטת עולים חדשים האמונה על    עליה ליטתלק רשותה בתקציב משתתפות הקליטה ומשרד העירייה
  בחיפה, תיאום קליטת העליה בחיפה בין המוסדות והגורמים השונים העוסקים בקליטת עולים חדשים,

 עידוד וסיוע לעולים, כולל בנושא הדיור והתעסוקה
ות ושותפה לתכני  התכנית מפעילהאלימות " הרשות מפעילה את תוכנית "עיר ללא  2011החל משנת 

בתחומים שונים על מנת לצמצם תופעות אלימות, להגביר מעורבות הורית, לחזק את תחושת הביטחון 

 .האישי של התושבים ולשפר את איכות החיים

כמו כן תחת הרשות פועלת גם התוכנית "למאבק בסמים ואלכוהול" שתפקידה הינו ליישם ולפתח ברמת 

השטח את מדיניות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. התוכנית  משלבת ריכוז, תיאום ויזמות 
 חברתית של המאבק בסמים ואלכוהול בעיר

 תוך יצירת אינטגרציה בין המערכות בקהילה ומחוצה לה.

 
  הדתית המועצה 851

 
 .כאחד וחילוניים דתיים - העיר לאזרחי הדת שירותי כל את נותנת הדתית המועצה

 .בהתאמה 25% -ו 75% של ביחס הדתות ולמשרד לעירייה תףמשו הדתית המועצה פעילויות מימון
 :הכנסות

 .ואישורים רווקות תעודת, נישואין תיק פתיחת אגרת -

 .טבילה אגרת גבית -

 .והכשר פסח כשרות ואגרות שנתיות כשרות תעודות אגרות -

 .קמחא ותרומות שבת לוחות, קדושה תשמישי ממכירת שונות הכנסות -

 .ברשומות הפרסום ילפ דת לשרותי למשרד הכנסות -

 .ברשומות הפרסום לפי חיפה עירייתמ הכנסות -
 :הוצאות

 :שכר .א

 .שכונות רבני 11 שכר -

 .יו"ר שכר -

 .נישואין מחלקת עובדי ארבעה שכר -

 .     מקוואות ניקיון ועובדות בלניות שבע מקוואות תחזוקה איש, מקוואות רב שכר -

 .מ"ומ מזכיר ,משגיחים שלושה, מדור ראשי תשעה שכר -

 .טלפונים, ניקיון. ע, שומר, מחשבים איש, ח"מנה, ל"מזכ, נהג ,מזכירות רשכ -

 .      פנסיונרים 49 ושכר פסח מבצע פעמי חד עובדים – ערוב עובדי שני -

 :   פעולות .ב

 .נישואין פרסוםו הראשי הרב רכבתקשורת, , משרדי ציוד, טלפון, מים, חשמלאחזקה:  -

 .חגים פעולות ופרסום הערוב תחזוקת, תיקונים, ציוד, טלפון, מים, חשמל, סולר: שוטפת תחזוקה -
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 :יחסיות הוצאות .ג
, ביטוח, רכב, משפטי יועץ, ח"רו משרדי ציוד, טלפון, מים, ל"שא, משרדי ציוד, טלפון, מים, חשמל

 . שבת כניסת לוחות, קדושה תשמישי, ארנונה
 
 
 

  קישון נחל רשות 718
 

 . ולגדותיו למימיו החיים והחזרת הנחל שיקום ומטרתה 1994 תשנ סוף לקראת שהוקמה חדשה רשות זוהי
 בעיני הנחל תדמית שינוי, גדותיו לאורך מורשת ערכי ופיתוח שימור ,הציבור לטובת הנחל פארק פיתוח

 .האזור לפיתוח כלכלית פעילות ומשיכת הקרקע ערכי והשבחת הציבור
 

 וכרמל קישון ניקוז רשות 7452
 

 .זבולון עמק ניקוז רשות במקום, 1997 בשנת הוקמו וכרמל קישון הניקוז רשויות
, פתוחות תעלות, בצינורות גשם מי הכוונת. הגשמים י"ע ולרכוש לצומח, לחי נזקים מניעת מטרותיהן

 . ופיתוח אחזקה, בתים, כבישים, חקלאיים שטחים של הצפות מניעת, מים מעברי
 .ברשויות החברות המקומיות והרשויות הממשלה במימון הוקמה המערכת

 
 עירייה בכל אב בתי ומספר הדונמים מספר לפי מתבצעת העיריות בין ההוצאות חלוקת

 

 למידה לקידום מרכז 81882
 

 :"מרכז"ה מטרות

  פער בגלל  להשתלב המתקשים" רגילים" ובגנים בכיתות הלומדים למידה לקויי בילדים לטפל -
 .למידה קויימלי הנובע ומעלה וחצי שנה בן משמעותי לימודי

 .ילדם של הייחודיים הקשיים עם להתמודד בידם ולסייע המטופלים הילדים הורי את להדריך -

 בעבודה ממנו הדרישות את ולהתאים התלמיד קשיי מקור את להבין ס"בביה החינוכי לצוות לסייע -
 .ובמבחנים

 
 :שלוחות 4" מרכז"ל

 שאנן נווה -

 חיים יתיקר -

 כרמל -

 הערבי המגזר את המשרת - כיאט ש"ע המרכז -
 
 .גן ילדי 190 -וכ היסודיים ס"בתיה תלמידי 310 -כ השנה במהלך מטופלים ובשלוחותיו", מרכז"ב

 הציבורית בהנהלה חברים. הורים והשתתפות תרומות, חיפה עיריית, החינוך משרד י"ע מתוקצבת הפעילות
 .  ציבור ונציגי החינוך משרד, כיחינו הפסיכולוגי השרות חיפה, עיריית של החינוך אגף נציגי" מרכז"ה של
    
 

 מיל"ב  844515
 
יל"ב מועדוני הגמלאים בחיפה, אמונה על פיתוח והפעלת פעילויות פנאי ותרבות לגמלאי חיפה. מ

מועדונים ברחבי העיר בהם מתקיימת פעילות ענפה של חוגים, סדנאות והרצאות במבחר  18למיל"ב 
 נושאים (ספורט, השכלה, תרבות), 

לויות חברתיות וקהילתיות ( רשתות חברתיות לגמלאים בשיתוף גורמי קהילה) טיולים שיוצאים פעי
 מכל מועדון ועוד. 

בנוסף, מילב דואגת לפעילויות מחוץ למועדונים כגון: אירועי תרבות, מופעים והצגות במחיר מוזל 

 .ים בחו"ללגמלאים בחיפה ומחוצה לה, הסעות לאופרה, נופשונים ברחבי הארץ וכן טיול
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 נושאים אחרים
 

 ויועצים סקרים 76812
 

 .אחרים ונושאים, בטיחות, מחשוב, שמאות, הביטוח: בתחומים ביועצים, שוטף באופן נעזרת העירייה
 

 עובדים ועד 7683
 

 .העובדים ועדי של והמשרדים המבנים אחזקת את וכן תקנים שמונה מתקצבת העירייה
 :יההעירי במימון הנושאים פירוט להלן

 .הוועדים משרדי ואחזקת תקנים שמונה עבור -

 .שוטפות פעולות -

  תרבות פעולות -

 .לפנסיונרים תרבות פעולות -

 .גבוהים בלימודים עובדים לילדי מלגות -

 .אבל מודעות הדפסת -

 .לעובדים שי -

 .לעובדים שיניים בביטוח השתתפות -

 .בריאות בביטוח השתתפות -
 

 
 קרן גמלאי הרשויות המקומיות  7670

 
בעבור גמלאי  "ךמועדון "של" –י הרשויות המקומיות בדמי חבר בקרן פעילות רווחה של עובדתפות השת

 . ושארים הרשות
 

 וביטוח משפטיות הוצאות 7685
  

, בשירותיהם נעזרת שהעירייה חיצוניים דין לעורכי תשלום, משפטיות הוצאות לתשלום מיועדות ההוצאות
 .    העירייה ביטוחי בגין הביטוח לחברת ההוצאה וכן עצמית השתתפות בגין העירייה הוצאות

 
 תמיכות מתן

 
 .  התמיכות תקציב חלוקת את קובעת התמיכות ועדת

 
 המקומי השלטון מרכז 7611

 
 לכל המקומי השלטון מרכז שקובע מפתח לפי המרכז פעילות למימון המקומי השלטון למרכז שנתי תשלום

 .מקומית ורשות עיר
 

 ההנדסה שכירת מנהל 7370
 

 תשלום בהתאם לחוזה עם הסוכנות המחזיקה בבניין בגין השכרתו ואחזקתו.
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 קודמותהוצאות שנים  9940
 

 תשלומים בגין חובות/חשבונות  שהתהוו בשנים הקודמות לשנת התקציב הנוכחית .
 

 הוצאות עודפות 9912
 

 .המכונות "הוצאות עודפות"ימות מסו מותירות כלל ניכוי של הוצאותתקנות מס הכנסה מגבילות או שאינן 
חסן לעובד ספציפי חלה חובה לדווח עליהן בדוח יהוצאות שאינן בעלות אופי אישי לעובד ושאין אפשרות לי

 . השנתי המוגש למס הכנסה ולשלם בגינן מס 


