דו"ח פעילות עיריית דימונה לשנת 4102

דימונה "פנינת המדבר"

1

עיריית דימונה לשכת ראש העיר
DIMONA MUNICIPALITY MAYOR'S OFFICE

רק החולמים מגשימים
תושבי דימונה היקרים!
השנה החולפת ,שנת תשע"ד ,4102-הייתה מהקשות שידענו .בכלל ,כל שנה שבה מתרחשת מלחמה
עם אבדן חיי אדם ופגיעה פיזית ונפשית היא שנה קשה .ובשנה זו חווינו את מה שהיה אמור
להיות "מבצע" ,אך התפתח ל"מלחמה" עקובה מדם שבמהלכה איבדנו עשרות חיילים שהפגינו
עוז וגבורה שאין שני להם .לצערי ,גם העיר דימונה חוותה את מוראות אותה מלחמה בשעה
ששניים מבניה נפצעו ,בעוד שכמה משכניה מהפזורה הבדואית קיפדו את חייהם .ליבנו עם
המשפחות הכואבות.
אתם ,תושבי דימונה ועובדי העירייה ,הפגנתם עמידה איתנה ופעלתם בדיוק על פי הוראות פיקוד
העורף .אתם ,תושבי דימונה ועובדי העירייה ,התגייסתם לסייע לתושבי הדרום ולחיילי צה"ל
במשלוח ציוד ,מוצרי מזון ,דברי מתיקה ועוד .חלקכם אף התנדב לארח את חיילי צה"ל
מהיחידות השונות .בנוסף ,ילדי דימונה נהנו מפעילויות מגוונות ללא תשלום שקיימה העירייה הן
ברחבי העיר והן מחוצה לה – באילת ,חולון ובת ים.
שוב הוכחנו ,כי עוצמתנו באחדותנו ובלכידותנו .באהבת הזולת ,בערך הנתינה ובערבות ההדדית
כלפי אחינו בני ישראל .על כן צר לי מאוד שלא כך הם פני הדברים בעתות שלום.
שנת  4102עמדה בסימן מיזמים חדשים ומיזמים בתהליך שישפרו את חיי התרבות והקהילה
בעיר .כך ,למשל ,אנחנו בעיצומה של בניית אגם בפארק בן גוריון ,הקמת הקנטרי קלאב המשודרג
מסתיימת אוטוטו ,נבנה משטח סינתטי להחלקה על הקרח לילדים וצעירים ,המרכז המסחרי
מצוי בעיצומן של עבודות שיפוץ ושדרוג ,פיתוח מסיבי ועמוק נערך באזור התעשייה ,טיפת חלב
בשכונת הניצחון שופץ בהשקעה של הון תועפות ,האולמות גאון וביה"ס רבין שודרגו לעילא
ולעילא .השנה נערכו בדימונה חגיגות המימונה הארציות שסחפו אליהן עשרות אלפי מבקרים
מכל רחבי הארץ ,התרבות בעיר ,בעיקר מופעים והצגות ,נשקה לשחקים ,הפצנו חוברת חינוך
מהודרת לכל בתי האב בעיר ,וממש בימים אלו אנו עמלים על הקמת אתר אינטרנט חדש ידידותי
למשתמש ולסביבה.
שנת  4102תהיה טובה יותר מבחינה תקציבית ולכן מיזמים ותכניות שהיו תקועים או כרעיון על
המדף יצאו מן הכוח אל הפועל ,בע"ה ,ועוד נראה אותם בקרוב מאוד קורמים עור וגידים .כך,
למשל ,נמצאות בקנה  011יחידות דיור ועד סוף הקדנציה הנוכחית ייבנו עוד כ 0,111-דירות
2

חדשות .גם רפורמה באזורי הרישום תצא לפועל ,וכל תלמיד/הורה יוכלו לבחור את הגן/בית
הספר שבו הם רוצים ללמוד.
אחרית דבר ,העיר דימונה נמצאת בתקופת תור הזהב שלה .יש בלבנו אמונה ותקווה ,ואנו
כמנהיגי ציבור סמוכים ובטוחים כי רק מי שחולם מגשים .אני ,תודה לאל ,לא רק חולם – אלא
גם עושה .ואני מאושר מאוד מכך ,בשבילכם ובשבילי.
שלכם,
בני ביטון -ראש העיר
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דו"ח שנתי לשנת – 4102עפ"י חוק חופש מידע
תוכן העניינים
 .0נבחרי הציבור

עמוד5-

 .4רשימת בעלי תפקידים

עמוד6-

 .3הדין החל על העירייה

עמוד9-

 .2עיריית דימונה -מבנה ארגוני

עמוד01-

 .5מינהל כספים

עמוד00-

 .6אגף גזברות

עמוד05-

 .7הקרן לפיתוח דימונה

עמוד07-

 .8מינהל חינוך ורווחה

עמוד08-

 .9אגף החינוך

עמוד09-

 .01האגף לשירותים חברתיים

עמוד29-

 .00אגף הנדסה

עמוד56-

 .04האגף לשיפור פני העיר

עמוד63-

 .03מינהל כללי

עמוד68-

 .02לשכה משפטית

עמוד73-

 .05תרבות ,צעירים ואירועים

עמוד75-

 .06אגף ביטחון וחירום

עמוד77-

 .07מבקר העירייה +ממונה על תלונות הציבור

עמוד81-
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נבחרי הציבור – מליאת המועצה
רשימת חברי מועצת העיר:
 .0מר בני ביטון  -ראש העיר (ליכוד) מיילmayor@dimona.muni.il :
 .4גב' אילנה אזולאי  -מ"מ ראש העיר (ליכוד)ilanaaz@dimona.muni.il :
 .3מר אריאל ללוש  -סגן ראש העיר (ליכוד)Taliben@Dimona.muni.il :
 .2מר יחיאל צרויה  -סגן ראש העיר (ש"ס)yehielnu@walla.com :
 .5מר אלי סיגרון  -חבר מועצת העיר (ליכוד)Elisigron12@walla.com :
 .6מר יוסי פרץ  -חבר מועצת העיר (ש"ס)yehielnu@walla.com :
 .7מר אלברט לוי  -חבר מועצת העיר (הבית היהודי)Avrahm_le@pgw.co.il :
 .8מר עופר טלקר  -חבר מועצת העיר (הבית היהודי)22754683@walla.com:
 .9מר ניסים חמו  -חבר מועצת העיר (חב"ד)chabaddimona@gmail.com :
 .01מר יהודה בצלאל  -חבר מועצת העיר (צעירי דימונה)Yehuda.bezalel@gmail.com :
 .00מר ג'קי אדרי  -חבר מועצת העיר (דימונה בלב)Zhav100@gmail.com :
 .04גב' מעיין לוי  -חברת מועצת העיר (דימונה בלב)Maayan_phima@walla.com :
 .03מר ארמונד לנקרי  -חבר מועצת העיר (דימונה ביתנו)Armond_l@dsw.co.il :
 .02גב' מרינט וקנין  -חברת מועצת העיר (דימונה ביתנו):
 .05מר יוסי אוטמזגין  -חבר מועצת העיר (דימונה ביתנו)yosia@kkl.org.il :
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רשימת בעלי התפקידים ברשות
ראש העיר  -מר בני ביטון

שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/010/444
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילmayor@dimona.muni.il -

מ"מ ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך והשירותים החברתיים -גב' אילנה אזולאי
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/000
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילilanaaz@dimona.muni.il -

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע– מר אריאל ללוש
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/440
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילTaliben@dimona.muni.il -

סגן ראש העיר ומחזיק תיק הביטחון והחירום – מר יחיאל צרויה
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/012
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילyehielnu@walla.com -

ראש מינהל כללי ומזכיר העיר– מר שוקי קליין

שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/012
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילShuki@Dimona.muni.il-

ראש מינהל כספי וגזבר העירייה – מר שמעון מזוז
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/001
מס' פקס 10-2222210
כתובת מיילshimonm@dimona.muni.il -

מנהל אגף הנדסה– מר אבי היקלי
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/002
מס' פקס 10-222/422
כתובת מיילavieikli@dimona.muni.il -

יועץ משפטי -עו"ד מנחם בן טובים
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/410
מס' פקס 10-2274722
כתובת מיילmenachem@dimona.muni.il -
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ראש מינהל חינוך ורווחה– מר משה נחום
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/012
מס' פקס 10-2222104
כתובת מיילmoshen@dimona.muni.il -

מבקר העירייה – מר יוסי לוי
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/442
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילyosil@dimona.muni.il -

מנהל אגף הגבייה– מר יצחק אסרף

שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/00/
מס' פקס 10-2220720
כתובת מיילjaki@dimona.muni.il -

מנהל האגף לשירותים חברתיים– מר אדו מאנקיטה
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/010
מס' פקס 10-2221710
כתובת מיילedum@dimona.muni.il -

מנהל אגף שפ"ע– מר חיים ורצקי
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/007
מס' פקס 10-2274200
כתובת מיילhaimv@dimona.muni.il -

מנהל אגף שירותי חירום וביטחון– מר עמי ביטון
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/007
מס' פקס 17/-4100400
כתובת מיילami@dimona.muni.il -

מנהלת משאבי אנוש– גב' מרים גביזון

שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/0//
מס' פקס 10-222/4/2
כתובת מיילMiryam-g@dimona.muni.il -

מנהל לשכת ראש העיר ויחסי ציבור– מר עמוס שריג
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/040
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילamosarig@Dimona.muni.il -

עוזר ראש העיר– מר שמעון חיון
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/020
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילshimonh@dimona.muni.il -
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רכזת פרויקטים וסטטיסטיקה -גב' שולי אילוז
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/021
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילshulailuz@dimona.muni.il -

וטרינרית –ד"ר נטליה פרוסט
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 17/-4722072
מס' פקס 17/-4100407

פיקוח עירוני ,מוקד/מרכז שליטה עירוני וקב"ט מוסדות חינוך– מר מוטי כהן

שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 17/-47/7720
מס' פקס 17/-4100400
כתובת מיילmotic@dimona.muni.il -

הספרייה העירונית– ד"ר רות קלמן
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 17/-4722022
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילruth.ka@sisma.org.il -

מחלקת הספורט– מר אלירן אבו
שד הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/4//
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילeliranavi@walla.com -

משרד האגודה לתרבות הדיור סניף דימונה – מר יוסי קסטיאל

רחבת הרותם ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-2220101
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילyossikas2@gmail.com -

קונסרבטוריון עירוני – גב' אורלי חרותי
הגפן  0דימונה
מס' טל' 10-222040/
מס' פקס 10-2221012
כתובת מיילorly.her@sisma.org.il -

שלוחת משרד הפנים בעיר – גב' יהודית כהן

שד' הנשיא ת.ד 0 .דימונה
מס' טל' 10-222/440 / 10-222/020 -

שלוחת משרד הרישוי בעיר -גב' אורלי רז
רחבת הרותם ת.ד 0 .דימונה
מס' טל'17/4722042 -
מס' פקס10-2222000 -

*מרכז השליטה העירוני –  012לרשותך  42שעות ביממה
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העירייה פועלת מתוקף החוקים והנהלים הבאים:
א .הנחיות המנהליות
.0
.4
./
.2
.2
.2
.7
.0
.0

דיני העיריות
חוקי העזר לעיריית דימונה
חוזרי מנכ"ל משרד הפנים
חוזרי מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
חוזרי מנכ"ל של משרדי הממשלה
משפט העבודה האישי והקיבוצי
אוגדן תנאי שירות
פסיקה
תיק נהלים

ב .חוקי העזר לעיריית דימונה
ניתן לעיין בחוקי העזר לעיריית דימונה:
א .בספרייה העירונית ,שד' הנשיא טל( 17/-4722022 :בתיאום מראש עם מנהלת הספרייה).
ב .במזכירות העירייה ,שד' הנשיא מרכז מסחרי דימונה טל( 10-222/012 :בתיאום מראש).
ג .באתר האינטרנט של עיריית דימונהwww.dimona.muni.il :
ד .באתר האינטרנט של משרד הפנים –www.moni.gov.il
(שלטון מקומי ,חוקי עזר בשלטון המקומי).

נתונים על ישיבות מועצת עיר לשנת 4102
מספר ישיבות המליאה שהתקיימו בשנת .04 :410/
מספר ישיבות המליאה שהתקיימו בשנת 41 :4102
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עיריית דימונה -מבנה ארגוני

ראש העיר

קפ"ד

יועץ
משפטי

מבקר

סגן ראש העיר
וממונה על תחום
שפ"ע

אגף שפ"ע

לשכת
ראש העיר

מ"מ ראש העיר וממונה
על תחום החינוך
והשירותים החברתיים

סגן ראש העיר וממונה
על תחום הביטחון
והחירום

ראש מנהל
כספי -גזבר

אגף
גזברות

אגף
הכנסות

מועצת העיר

וועדות העירייה

ראש מנהל
כללי -מזכיר

אגף שירותי
ביטחון וחירום

אגף
מנהל כללי

ראש מנהל
חינוך ורווחה

אגף
תרבות ופנאי

אגף
הנדסה

אגף חינוך

אגף רווחה

מינהל כספים

ראש מינהל כספי-
גזבר העירייה

מזכירות אגף
הכנסות

מנהל אגף
הכנסות

סגן גזבר

מזכירות אגף
גזברות

ארנונה-
עסקים

מחלקת
אכיפה גבייה

חשבות אגפים

מדור הנחות
ארנונה

קופה ראשית

תב"רים
וביטוח

פקידי גבייה

מחסני
העירייה
הנהלת
חשבונות
תקציבן

מנהל רכש

שוק עירוני
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מינהל הכספים בראשות גזבר העירייה אחראי על המערכת הכספית ברשות וממלא מספר
תפקידים:
 יעוץ לראש העיר בגיבוש המדיניות הכספית של הרשות .
 הכנת התקציב
 ניהול המשאבים ואיזון תקציבי
 מעקב תקציבי
 ניהול המצב הכספי
 סיוע בפיתוח הכלכלי העירוני
 יצירת מערך מידע אודות הנכסים הבנויים ברשות
 סיוע בביצוע המטלות העירוניות בצורה אופטימאלית מבחינת העלויות
 מימוש הכנסות העירייה בהתאם לחוקים ולתקנות .
 עדכון חוקי עזר בתחומים הכספיים בהתאם לצרכי העיר .
 הגדלת הכנסות העירייה .
 מתן שירות תומך החלטה לכל גורמי העירייה.
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התקציב המאושר לעיריית דימונה לשנת 4102
התקציב המאושר לשנת  ₪ 410,742,111 :4102בהכנסה ובהוצאה.
החלוקה כדלקמן:
תקבולים:
השתתפות ממשלה
הכנסות עצמיות

₪ 014,772,111
₪ 012,020,111

סה"כ:

₪ 419,746,111

תשלומים:
שכר
פעולות

₪ 00,/21,111
₪ 040,/02,111

סה"כ:

₪ 419,746,111

גרעון מצטבר  , ₪ 40,724,111 – /0.10.4102לעומת . ₪ 4/,274,111 – /0.04.410/
הגרעון המצטבר גדל ב( ₪ 2,071,111 -חמישה מיליון ומאה ושבעים אלף .)₪
מקור הנתונים :דו"ח כספי ליום ( /0.10.4102לא מבוקר).
ביצוע בפועל של התקציב הרגיל לשנת  4102הסתיים בגרעון
בסך ( ₪ 7,224,111נכון לתאריך )0.0.4102
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אגף גזברות
בעלי תפקידים:
שם
שמעון מזוז
מרציאנו יפה
לוי דוד
אזולאי אתי
ויצמן איריס
בר לב אתי
הרוש ורדה
רוחקין יהודית
פרץ טלי
פלד זהבה

תפקיד
גזבר
מזכירה  +מנהלת מחלקת ביטוחים
סגן גזבר  +מנהל רכש
מזכירת רכש
פקידת רכש
חשבת  -מנהל כללי
מנהלת תבר"ים
חשבת רווחה
חשבת חינוך
פקידת מחסן

טלפון
08-6563109
08-6563110
08-6563205
08-6563236
08-6563164
08-6563126
08-6563149
08-6563163
08-6563132
732756141

מייל
shimonm@dimona.muni.il
YAFAM@DIMONA.MUNI.IL
DAVIDL@DIMONA.MUNI.IL
ETTY@DIMONA.MUNI.IL
IRIS09@GMAIL.COM
ETI@DIMONA.MUNI.IL
VARDAH@DIMONA.MUNI.IL
AMAL49@WALLA.COM
TALIP@DIMONA.MUNI.IL

אגף הגזברות אחראי להתנהלות הכספית של הרשות ,הן הפנימית והן החיצונית מול הספקים
הרבים.
תקציב העירייה עומד על למעלה ממאתיים וארבעים מיליון ₪
האגף כולל את המחלקות:


הנהלת חשבונות



חשבות



ביטוח



תב"רים (תקציבים בלתי רגילים)



רכש
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אגף הכנסות:
אגף ההכנסות של עיריית דימונה מציג אחוז גבייה גבוה העומד על כשמונים ושבעה אחוזי גבייה.
אגף ההכנסות אחראי על גביית ארנונה ממגורים וארנונה מעסקים.
זכאויות להנחה בארנונה:
לפרטים נוספים עומד מערך אגף ההכנסות לטובתך בכל עת.10-222/002 ,10-222/002 :
ארנונה לעסקים10-222/002 :
זכור!
הדרך הזולה והנכונה לתשלום הארנונה ,היא בהוראת קבע.

בעלי תפקידים:
173-4199402
18-6559728
18-6559728

suzan@dimona.muni.il
suzan@dimona.muni.il
suzan@dimona.muni.il

אסרף יצחק
פרץ סוזן
אלפסי משה

מנהלת מחלקת 18-6563085

18-6559728

suzan@dimona.muni.il

18-6563451
מדור הנחות
כהן אסתר
מנהל מחלקת 18-6563086
עו"ד רוני
אכיפה
תורג'מן
18-6563082
פנחסוביץ לילי הנהלת
חשבונות
אחראית איזור 18-6563087
עמר דולי
אחראית איזור 18-6563413
בניטה לאה
טהלקר אורנה אחראית איזור 18-6563454
אחראית איזור 18-6563088
סויסה
שולמית
18-6563410
חמיאס משה קופאי ראשי

18-6559728
18-6559728

suzan@dimona.muni.il
rriyyy@walla.com

18-5559728

suzan@dimona.muni.il

18-6559728
18-6559728
18-6559728
18-6559728

suzan@dimona.muni.il
suzan@dimona.muni.il
suzan@dimona.muni.il
suzan@dimona.muni.il

18-6559728

suzan@dimona.muni.il

עמר עליזה

מנהל האגף
מזכירת האגף
סגן מנהל
האגף

18-6563003
18-6563003
18-6563094

עסקים

מרכז תשלומים עירוני
מחלקת הגבייה הינה אחת ממחלקות הביצוע של הרשות והיא מסונפת למינהל הכספים .תפקידה
העיקרי של המחלקה מתמקד בגביית המיסים ויתר הכספים המופיעים בפנקסי הרשות.
המחלקה מטפלת יחד עם ועדת ההנחות לארנונה ,בבקשות למתן הנחות הארנונה על פי
קריטריונים של משרד הפנים ותקנות חוק ההסדרים במשק.

בשנת  4103הגבייה השוטפת הייתה .87%
בשנת  4102עד ליום  30.18.4102הגבייה השוטפת הייתה 86.3%

16

קפ"ד -הקרן לפיתוח דימונה
מנהל היחידה הכלכלית -מר אשר שטרן
דרכי התקשרות:
טלפון1734756011 -
פקס1734199461 -
כתובת מיילkapd@dimona.muni.il -
מפעלים חדשים:
-

הוגשו לאישור הקצאות קרקע במשרד הכלכלה להקמת  01מפעלים בינוניים של כ – 21
עובדים כל אחד.

-

מפעל "עלבד" – החלה הקמתו של המפעל – צפוי כי יחל עבודתו באוגוסט .4102

 מפעל דלק סן – הסתיימה הכשרת הקרקע ,אמור להתחיל הקמת המפעל בפברואר .4102עסקים קטנים:
-

ייעוץ ליזמים ובעלי עסקים/27 :

-

יעוץ לקבלת הלוואות044 :

-

קורסי יוזמים עסק –  /1 – 4משתתפים.

 קורסי יזמים בתחומי ידע שונים :פורומי בעלי עסקים –  ,2סה"כ  20משתתפים.אנרגיה מתחדשת:
-

הכנת תסקיר השפעת הסביבה על  4אזורים – דימונה דרום ודימונה מזרח להקמת תחנות
סולריות בעלות של  /מיליון .₪

פיתוח אזור התעשייה:
-

המשך פיתוח ושיפוץ אזור התעשייה – האזור הדרומי בתקציב של  2מליון .₪

 פארק רותם -הקמת תחנות ניסוי באנרגיה מתחדשת.מועדוניות ופנימיות יום:
-

ני הול מועדוניות לילדים בבתי הספר ומועדוניות ברחבי העיר לאחר סיום יום הלימודים
בהשתתפות של כ –  211ילדים.

-

ניהול מערך ההבטחה בבתי הספר ובמוסדות הציבור העירוניים –  /4מאבטחים.

 ניהול מרכז רפואי מיראז' – סה"כ  00,000חולים אשר פנו למוקד הלילה בשנת .4102מרכז לגיל הרך:
-

פעילות מרכז העשרה0241 :

-

פעילות היחידה ההתפתחותית –  2/11טיפולים בילדים.
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מינהל החינוך והרווחה
אגפי החינוך והרווחה מאוחדים תחת מנהלה אחת .מאחורי חיבור זה עומדים תפיסה וחזון
שמטרתם לקדם את התלמיד באמצעות טיפול הוליסטי וכולל בבעיותיו האישיות והכלכליות
בבית.
ראש מינהל חינוך ושירותים
חברתיים

מזכירות
אגף חינוך

מנהל האגף לשירותים
חברתיים

מנהל אגף חינוך

מחלקת גני ילדים

רווחה חינוכית

מדור רישום

מנהלה

ספרייה עירונית

יחידת ספורט

תחנה פסיכולוגית

מרפ"ד

מזכירות האגף
לשירותים חברתיים

סגנית מנהל האגף
לשירותים חברתיים
לשכה לשרותים
חברתיים-צפון
יחידה לטיפול
בקשישים
לשכה לשרותים
חברתיים-דרום

מרכז אופק -נוער
וצעירים

יחידת תחזוקה

תחום ילדים בסיכון-
ותט"ה

יחידה לטיפול
בהתמכרויות ובאסירים
משוחררים
יחידה לעבודה
קהילתית ,בריאות
ומתנדבים
יחידה למניעה וטיפול
אלימות במשפחה-
מרכז קשר

יחידת קליטה
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תחום סדרי דין
ואפוטרופסות

יחידת פיגור ושיקום

גיוס משאבים
וסיוע חומרי

אגף החינוך:
בעלי תפקידים:
משה נחום
רחל כהן
אושרית זיו
ענת ברוך
פזית גבאי
אלגי
מרים בן
דלק
רחל
אלמקייס
רחל
אברמוב
אולגה
אוחיון
תמר
אזולאי
מדלן מלכה
פלורה ג'אן
בהונקר
רינה ראובן
אסתר אלוש
טלי וקנין
דני חזות
רינת פרטוש

ראש מנהל חינוך ורווחה
מזכירת אגף
"עיר ללא אלימות"
מתאמת למאבק בסמים
ואלכוהול+קב"ס
מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער
בסיכון
מזכירה

moshen@dimona.muni.il
rahelc@dimona.muni.il
oshrit.dimona@gmail.com
Anatb223@gmail.com

124-2102122
124-4702027
124-2/40/0/
12/-04/2210

pazitgabay@gmail.com

121-72/0/0/

miriambnd@dimona.muni.il

10-222/004

רכזת וועדות השמה ואחראית הסעות

Rachell@dimona.muni.il

120-2241200

מדור רישום

rachel_abramov@walla.co.il

124-20020/2

מדור רישום

Olga1802@walla.co.il

122-0017772

מנהלת מחלקת גנים

tamar_azu1@walla.com

124-2102120

מזכירת מחלקה
פקידה במח' גנים

Malka_madeleine@walla.com
Florag28@walla.co.il

10-222/4/7

אחראית יום לימודים ארוך -גני ילדים
קב"סית ומרכזת מועדוניות רווחה
חינוכית
קב"סית
קב"ס
מנהלת מחלקת רווחה חינוכית ,ומנהלת
אדמיניסטרטיבית של מוקדים,
מועדוניות ופנימיות יום

rinarhoven@walla.com
Aluch1@walla.com

10-222/021
124-2102020

taliv@dimona.muni.il
danih62@walla.com
7164@walla.com

124-22/0211
124-2102007
124-2102002
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בעלי תפקידים במוסדות החינוך:
מנהל/ת

פקס

טלפון

כתובת

יסודי
אלפסי
רבין
בן עטר
בגין
דקלים
יצחק שדה
נועם חיים
נווה עמרם

רחל רוזילו
דליה פרץ
רויטל עובד
רעות פלדברג
שרה לובל
מינה אשטמקר
בצלאל סגמן
רחל אוזן

6559352
6553803
6559390
6570230
6559977
6550020
6551717
6553270

6559352
6573892
6559390
6556816
6573697
6572904
6571725
6573886

הצבר 22
העצמאות 24
הרצל ת.ד 00
שמעון בר יוחאי 02
המעפיל 0
רחבת האצל ת.ד 01
האלה  4ת.ד 747
מרחבים ת.ד 0111

עמי אסף

שלהבת
ברששת

6559316

6573705

הגפן  2ת.ד /0

גבריאל
אחווה
שילה
צבר

טל עידו-מלול
קרן חורי
אבנר מוסאי
שולה קראוני

6467298
6991755
6553930
6559140

6467602
6557375
6556022
6559140

כובשי אילת 4
ברלב  /ת.ד 01
יצחק שדה  4ת.ד 020
נווה דוד ת.ד 22

תיכון
ליהמן
זינמן
אפלמן
אחווה
תנופה
ישיבת צביה

הרב אילן
דניאלי
מקס פרץ
שלומי גנון
ורד סבו
מילה פישלביץ
אבי ינוס
הרב יעקב דורי

6553008
6551045
6559551
6991750
6559070
6555230

קידום נוער

מעיין
ירושלמי-כהן

732099259 732756132

אולפנה

6555372

6552812

עינות  4ת.ד 0170

6552059
6571825
6551941
6557375
6551141
6559673

בן גוריון 0
העלייה  0ת.ד 42
בן גוריון ת.ד /42
ברלב  /ת.ד 01
העינות  /ת.ד 202
האורן 41
כובשי אילת מבנה 4

יחידות סמך
ספריה
להב"ה
פסגה
חווה חקלאית
קדימה מדע
מצוינות יסודי
מרכז לגיל הרך
קונסרבטוריון
מתי"א
תחנה פסיכולוגית
אשכול פיס
מתנ"ס

ד"ר רות קלמן
טל דמרי
כוכבה אסרף
צביקה
קראווני
רותם כהן
רויטל ברקאי
סיגל מצליח
אורלי חרותי
תרצה אזולאי
יהודה חגי
אתי יצחק
נועם כהן

6559489 732756165
6570029
6559455
6558244
6559675

6573660

גולדה מאיר  0ת.ד 0000

6571799
6571767
6579847
6551086

העלייה  0ת.ד 42
המעפיל  0000ת.ד /114
הרצל 4/2
הגפן 0
פרחי ארצנו 0
אין
העלייה  0ת.ד 42
שד הרצל פינת שד הנשיא ת.ד 211

6228792
6551651
6550181
6551283
732756148
6556092 732756111
6571799
6228778
6558306
6559935
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הרצל פינת הנשיא
המעפיל 0

חזון חינוכי
דימונה מאמינה כי החינוך הוא הדרך לבניית חברה ערכית וחזקה ועל כן מציבה את מערכת
החינוך כיעד ראשון ומרכזי.
חזונה של העיר מכוון לחנך דורות של ילדים ובני נוער המאמינים ביכולתם וכישוריהם ,תורמים
ומשפיעים על חיי הקהילה וממצים את יכולתם.
החזון החינוכי מושתת על ערכים של שוויון הזדמנויות ,טיפוח מצוינות אישית וקהילתית ,כבוד
וסובלנות ,מורשת עם ואהבת הארץ.
מטרתה העיקרית של העירייה :לקדם למצוינות את מערכת החינוך היישובית בכל רמות הגיל
ובתחומים שונים תוך שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים .העירייה משקיעה בחדשנות חינוכית,
בתוכניות פדגוגיות עירוניות ,במענה מגוון לאוכלוסיות הטרוגניות וביצירת אקלים מיטבי.
העירייה שותפה בכל התכניות המוסדיות והעירוניות באופן מעמיק.
העיר דימונה ניחנה במעורבות ישירה של ראש הרשות ושל מנהל אגף החינוך בכל הנעשה במערכת
החינוך ומשקיעה בתחומי החינוך השונים תוך שיתוף פעולה הדוק ופורה עם משרד החינוך ואנשיו
במטה ובמחוז להובלת מערכת החינוך להישגים משמעותיים.
בדימונה נקבעו מספר קריטריונים לתכנית העבודה:

 .0מעורבות הרשות ואגף החינוך בנושאי חינוך ותרבות ובביצוע של תכניות
העבודה המוסדיות:
יעדי פעילות מרכזיים:
פיתוח מודל ייחודי המחבר בין אגף החינוך לאגף הרווחה לשם מתן מענה הוליסטי לצרכי
התלמיד ומשפחתו והעצמתם ,צמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות.


הפעלת תכניות ייחודיות להעצמתם ולשינוי במצב המשפחה והתלמיד תוך בניית תכניות
אישיות ע"י אנשי חינוך ורווחה ואיגום משאבים למתן שירותים מגוונים.



פורומים משותפים לאנשי חינוך ורווחה תוך ביסוס נהלי עבודה משותפים בראייה רחבה
ומשותפת.



יצירת אמון ושפה משותפת.



שיפור קשר הורה – תלמיד – בית ספר.



בניית מנגנוני בקרה והערכה.



שיפור בהישגי לומדים בהיבט לימודי ,חברתי ורגשי.



שותפות של כלל בתי הספר בעיר ,כלל העובדים הסוציאליים בהובלת מנהל אגף החינוך.

העצמת מנהיגות חינוכית ברמת תלמיד ,מורה ,מנהל והורה .מנהיגות ששותפה להתוויית מדיניות
ולשיח החינוכי.


רמת תלמיד -הקמת פרלמנט תלמידים בהובלה אישית של ראש העיר ומנהל אגף חינוך
להעמקת השיח בין בני נוער למבוגרים והכרה בחשיבות מעורבותם הקהילתית.
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רמת מורה  -הקמת פורום ייצוגי של מורים שנפגש עם מנהל אגף חינוך לשם שיתוף בשיח
החינוכי ולשם עידוד מצוינות בהוראה.



רמת מנהל -מנהיגות פעילה ומפעילה -בניית תכניות עירוניות באחריות אישית של מנהל
כגון :תכנית מעברים ,מצוינות ועוד.



רמת הורה -ועד הורים יישובי הפועל בשיתוף פעולה ותיאום עם אגף החינוך – מפגשים
קבועים לשיח .שותפות בוועדות היגוי.

חינוך למעורבות חברתית קהילתית.


חיבור מוסדות חינוך למוסדות קהילתיים לאימוץ ונתינה בפעילות מגוונת של תלמידים.



מיפוי צרכים עירוני והכוונת תלמידים למוסדות במסגרת "מחויבות אישית".



קשר חינוכי מובנה בין מוסדות החינוך לבין המוסדות הקהילתיים -בניית תכנית עבודה.



התרמות לגופים ולתושבים נזקקים.



הפעלת רדיו חינוכי מכוון קהילה.



סיירת הורים הפועלת לצמצום התנהגויות סיכוניות.



ועדה להנגשת מידע לקהילה.

טיפוח ופיתוח אחריות פדגוגית ארגונית ומנהלית באמצעות ביקורי עומק במוסדות החינוך ע"י
מנהל מחלקת החינוך והפיקוח.


מפגשים עם צוותי החינוך על מנת לתת מענה לרחשי השדה ולצרכים וללמוד מקשיים
והצלחות ייחודיות.



לימוד אינטנסיבי ומפורט של כל המערכת עד כדי רזולוציה של תלמיד.



הנעת המערכת למצוינות ולניהול מבוסס נתונים.



ביקור כללי של ראש העיר לשם השבחת התשתיות.

מיקוד העשייה החינוכית בסימן מצוינות ונושא מרכז כבונה חוט שדרה ערכי למערכת החינוך
בעיר ,תוך העברת מסרים בהלימה לחזון ומתן מרחב פעולה לכל הגוונים במערכת.


כלל מוסדות החינוך בעיר שותפים בתכנון וביישום.



כל תלמיד במערכת נוטל חלק אקטיבי בפעילות חינוכית.



כל מנהל שותף בהובלת פעילות ייחודית.



טקס פרס הוקרה למורים מצטיינים.



מתקיימות פעילויות מגוונות להעשרה והעמקה כגון :ליל המדע ,אולימפידע ,תחרויות
שחמט ,ימים פתוחים להורים ,תחרויות ספורט ,הרצאות ,מפגש עם אמנים ,קונצרט ,שיח
הנהגה צעירה ,שיח מורים ,פעילויות התנדבות במוסדות קהילה ,טקס אות הנוער
למתנדב ,חידונים ועוד.
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הקמת מרכזי תמיכה ומתן שירותים למערכת החינוך.



מרכז לגיל הרך ,מרכז תקשורת ,מרכז ליזמות ,מרכז מדע ,מרכז למחוננים" ,קדימה
מדע"  ,הקמת חווה טיפולית ועוד.
פנימיות יום – מענה לאוכלוסיות חלשות במסגרת לאחר שעות הלימודים

ראש העירייה ומנהל אגף החינוך מעורבים אישית בקידום תהליכים ותוכניות מערכתיות,
שותפים במפגשי המנהלת היישובית ברמת החשיבה ,תכנון ,יישום והקצאת משאבים.


פרויקטים עירוניים והטמעתם במוסדות החינוך כגון :עיר ללא אלימות ,אורח חיים
בריא ,קיימות ,תכנית  – /21התכנית הלאומית ועוד.



הפקת טקסים עירוניים בהובלת אגף החינוך.



מהלך לפתיחת אזורי רישום.



פיתוח ייחודיות פדגוגית לכל בית ספר.

קיום וועדות ופורומים לענייני חינוך ורווחה:


קיום ועדת חינוך לקידום רווחת התלמיד – בראש הועדות



מכהן ראש העיר.



פורום המנהלת היישובית בהובלת מנהל אגף החינוך ומפקחי הישוב  ,מנהלי מוסדות
החינוך ,צוותים מובילים ,מנהלי מוסדות תומכי חינוך.



ישיבות עבודה עם מפקחי היישוב להתוויית מדיניות משותפת בהלימה למטרות המטה
והמחוז .מפגשים אישיים עם מנהלי מוסדות החינוך והמוסדות התומכים לצורך ליווי
מעקב ובקרה של יישום תכניות העבודה המוסדיות ומענה לצרכים ייחודיים -אחת
לחודש /ע"פ הצורך.



פורום לגיל הרך בהובלת מנהל אגף החינוך ובשיתוף מנהלת מחלקת הגנים והמפקחת
לגני הילדים.



מנהל אגף החינוך מקיים ישיבות אחת לחודש עם נציגי מועצת הורים ,מועצות תלמידים
ונוער ,תנועות הנוער ונציגי גופים השותפים בהפעלת תכניות עירוניות

אוכלוסיית היעד:
כלל מוסדות החינוך בעיר –  02בתי ספר יסודיים 2 ,תיכונים ,אולפנה ,ישיבה תורנית ,תיכון
עמלני 21 ,גני ילדים.
מוסדות תומכי חינוך – 00
מנהלים וצוותי החינוך במוסדות השונים.
מועצות הורים  ,תלמידים ונוער.
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המשתתפים בפעולות:


צוות אגף החינוך בעיריית דימונה הכולל  02בעלי תפקידים:מנהל אגף ,סגן,מנהלת
מחלקת גנים /,קב"סים 2 ,מזכירות ,מנהלת תכנית לאומית,מנהלת תכנית רווחה
חינוכית,מנהלי תכניות נוספות.



צוותי החינוך בעיר :מנהלים ,מורים ,הגננות והסייעות.



כ 02 -מנהלים (מ"מ ,ממ"ד) ,כ 711 -עובדי הוראה 72 ,גננות וכ 011-סייעות.



החינוך המוכר שאינו רשמי 4 :מנהלים ,כ 21 -מורים וגננות.



מפקחים כוללים- 0 -בגני הילדים- 0 ,ביסודי – 0 ,בממ"ד ו 0 -בעל יסודי ומפקחים
בתחומים השונים.



מנהלים במוסדות תומכי חינוך כגון :מתי"א ,שפ"ח ,אשכול פיס ,פסג"ה ,מתנ"ס ,ספריה,
קונסרבטוריון ,חווה חקלאית.



מועצת הורים עירונית המורכבת מנציגי המועצות במוסדות השונים  -מונה כ./1 -



מועצות תלמידים ונוער ,ונציגי תנועות הנוער -בכל מועצה חברים כ 42 -ילדים .בעיר
פועלות  2תנועות נוער בהם משתתפים כ 011-ילדים.

תפוקות שנמדדו:


בעל יסודי -העלאת אחוזי הזכאים לתעודת בגרות איכותית -בשנת תשע"ג נרשמה עלייה
ב - 2% -מ 20%ל.22%



עלייה בתקציבי החינוך בכ 01 -מלש"ח (ממקורות ממלכתיים והרשות המקומית).



לתכנית חינוך ורווחה -נעשתה הערכה ע"י יחידת פיתוח והערכה של קרן רש"י -מכון
תובנות -ממצאים  :נחישות של ראש העיר ,מנהל אגף החינוך והובלת תהליכים שהבטיחו
תיאום וקשר בין האגפים הובילה להצלחה 72% .מההורים נכנסו למעגל העבודה לאחר
הכשרה .השפעת התכנית על הילדים היא עלייה בהישגים לימודיים וירידה בצרכים
ייחודיים.
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 .4הפעלת מסגרות ופעילויות תרבות כמו :חינוך מסביב לשעון ,פעילות פנאי
וספורט ,תמיכה בהפעלת תנועות נוער ,הפעלת ספריות השאלה וספריות
עיון ,טקסים יישוביים ועוד.
יעדי הפעילות:


חשיפת כלל הילדים ,הנוער והתושבים בעיר למגוון הפעילויות והתכנים בתחום התרבותי,
הערכי ,היצירתי והחווייתי תוך שימת דגש ומתן מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים
ייחודיים.



פיתוח וטיפוח חברת נוער צעירה ערכית ,תורמת ומשפיעה על חיי הקהילה בעיר.



יצירת תחומי עניין ופעילויות מגוונות שיתנו מענה לילדים ונוער – הן להעשרת התרבות
והן כמניעה וצמצום אירועי אלימות ,שוטטות ,וונדליזם בקרב ילדים ונוער.



הגדלת מספר המתגייסים לשירות משמעותי והכנה ערכית לגיוס לצה"ל.

אוכלוסיית היעד:
כ 0111-ילדים ונוער בעיר ,תושבי העיר.

המשתתפים בפעולות :תכניות וכוח אדם המעורב בפעילות מספרם אפיוניהם:


מעורבות חברתית עירונית  -שילוב  0211מתנדבים בשירות לקהילה מתלמידי י' -יב
ברחבי העיר ב 42-מקומות בעיר .בהנחיית רכז המעורבות העירוני של מחלקת הנוער,
משרד החינוך ורכזי המעורבות הבית-ספריים .השנה היו  011מתנדבים שהם  22%מקרב
בני הנוער בעיר.



הנבחרת של המתנ"ס  -הכנה לשירות משמעותי בצה"ל בקרב בני-נוער בגילאי .00 -02
תוך שאיפה להגדלת הגיוס לשירות משמעותי ,פיקוד וקצונה בקרב בני הנוער תוך הכנה
ערכית לגיוס לצה"ל .כיתות י'-י"ב .בהנחיית רכז רשותי להכנה לצה"ל ,חיילי גרעין
הנח"ל ומש"קים לשכת גיוס .עם  /קבוצות של  /1תלמידים למשך  /שנים .גדל אחוז
המתגייסים ,עלתה תחושת המסוגלות של הצעירים והעצמה למנהיגות .התוכנית
בדימונה מועמדת לפרס ראש אכ"א.



הדרכות בספרייה העירונית  -קורס ספרנים צעירים והדרכה מוזיאלית – המטרה להקנות
מושגים מעולם הספריות והמוזיאונים .תפעול עצמי של הספרייה בגן או בכיתה ,יכולת
ניתוח תמונה והכרת סגנונות ציור .חינוך מגיל צעיר לאהבת לספר ולאמנות ,העשרה,
אחריות וטיפוח הדימוי העצמי .משתתפים  211ילדים מגני חובה ,יסודי וחט"ב,
בהנחיית צוות הספרייה והגננות .הילדים הפנימו מושגים באמנות ,מטפלים בספרים
בעצמם ושואלים ספרים.



מועדוניות רווחה חינוכיות  -תלמידי א-ו בעיר .בדימונה פועלות כיום  2מועדוניות חינוך
ו 4-מועדוניות משותפות חינוך ורווחה .בכל מועדונית  02ילדים ,צוות של אם בית
ומדריכה .המועדוניות עובדות בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי בביה"ס .מסייעים
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לילדים בתחום הלימודי ,לשיפור ההישגים ,מעגל החברים ,דימוי עצמי ומצב רגשי4 .
חוגים מעשירים .בתחומים שונים ,לילדי המועדונית מתקיימות פעילויות תרבותיות:
סרטים ,הצגות ,ספריה עירונית וטיולים בארץ .הצוות מעביר פעילויות בהתאם לתוכנית
עבודה שנתית ,המשלבת גם מפגשים משותפים עם ההורים.


המרכז לגיל הרך  -במרכז מגוון חוגים  :שפים צעירים ,אנגלית ,מוסיקה ...תכניות
ייחודיות לשעות הפנאי :האתגר ,ומהבית לביה"ס  ,משחקיות ,קבלת הדרכה לגבי
התפתחות .הצגות ,חגיגות ,סדנאות והרצאות לילדים ולהורים בנושאים מגוונים.
קייטנות בפסח ,ובקיץ סדנאות ומופעים לילדי דימונה בכלל וילדי החינוך המיוחד בפרט.



משתתפים אלפי ילדים והורים בשנה .חוגים עם  021ילדים פעם בשבוע ,מלידה עד 0
והוריהם .בעזרת צוות גדול של אנשי מקצוע .אלפי ילדים בשנה נותנים משוב חיובי וישנה
דרישה לעוד פעילויות.



נבחרת כיתות הספורט של התיכוניים – מתן מענה לכישורים בתחום הספורט בקרב ילדי
העיר ,הנעה ,העצמה ,מצוינות .נבחרים תלמידים המצוינים בספורט מקרב היסודיים
לקראת הכניסה לנבחרת בתיכון ,מאמנים מקצועיים בספורט עובדים אחה"צ .הישגים:
מקום  0מחוזי בטניס שולחן ,מקום  0בארץ בכדוריד .הצטיינות בספורט והעצמה.



תרבות וידע בספרייה  -שת"פ בין מוסדות החינוך לספרייה .הספרייה מתאימה לכל
ביה"ס פעילויות ייחודיות וקשובה לצרכיהם .אחה"צ ישנה פעילות רבה לגיל הרך ,כל
שבועיים תיאטרון הספרייה מותאם לילדים מהציבור הדתי .ספרים חדשים מגיעים מדי
שבוע .בפסטיבל השירה ,מנהלי בתי-הספר נשלחו עם ספרים מהספרייה לגני הילדים
להקריא ,וילדי חטי"ב קיבלו סדנאות משוררים מטעם הספרייה.



היו  /04אירועי תרבות לילדים בספרייה ב 410/-בהשתתפות  02,111ילדים; השאלות
לילדים .02,770 -



תכנית קונצרט בגן – המטרה :חשיפת ילדי הגן בפני מוסיקה מגוונת החל מקלאסית דרך
אתנית ועד מודרנית .כל הקונצרטים נערכים בגן הילדים בהשתתפות כל תלמידי גני
הילדים (צעירים ,חובה וחינוך מיוחד) .מובילים :מחלקת גני הילדים בעירייה ,מורים של
הקונסרבטוריון ומוסיקאים מחוץ לעיר .התוצאה :תלמידים מבקשים ללמוד
בקונסרבטוריון לאחר הקונצרט ,הכרת היצירות ,חוויה מוסיקלית והעשרה תוך טיפוח
מיומנויות האזנה ויכולת קולית.



פרויקט פנימיות יום – צוות הפנימיות מלווה  2/1ילדים שרובם בסיכון .הצוות מפעיל
חוגים מגוונים ,ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע ,עזרה בשיעורי בית תוך תיאום וקשר
עם מחנכי הילדים .הפרויקט מעניק חוזק נפשי ושוויון הזדמנויות.



הפקת אירועים וטקסים יישוביים בהובלת הרשות – כל מוסד חינוכי מפיק אירוע אחד
סביב מועד .הרשות מפעילה  4ימי היערכות לפתיחת שנה למנהלי מוסדות חינוך .ציון יום
המחנך בכל מוסדות החינוך 2 ,טקסי זיכרון המופקים על ידי תלמידים .טקס ט"ו בשבט,
תהלוכת ל"ג בעומר ,מרוץ יום העצמאות ,יום המעשים הטובים ,יום ניקיון ועוד.
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בתי הספר של החופש הגדול -מנהל אגף החינוך גייס את כלל מנהלות בתי הספר
היסודיים לעבודה בקיץ לטובת תלמידי המערכת .הופקה תכנית עירונית אחידה בסימן
קיימות.



תנועות נוער – תנועות הנוער עלו משמעותית בשנתיים האחרונות :נוער ועובד ולומד 0/1
חניכים רשומים ופעילויות נוספות לעוד  011חניכים .צופים  411חניכים ,בני עקיבא ./11
בכל בית ספר פועלת תנועת נוער באופן אינטנסיבי במהלך כל השנה .תנועות הנוער
מקיימות פעילויות העשרה מגוונות בהפסקות ,בפנימיות היום ובסוף יום הלימודים.
ניכרת מגמת עלייה במספר הילדים הנרשמים לתנועות הנוער.



סל תרבות –קיום ועדת היגוי עירונית לבחירת סל תרבות מגוון לכלל תלמידי היישוב.



תוכניות ספורט למניעת אלימות לילדים ונוער בסיכון -השתתפות קבועה של ילדים
ונערים בסיכון במסגרת ספורט מובנית ומפוקחת .המאמן מהווה בעבור חניכיו מבוגר
משמעותי ו מודל לחיקוי .דרך הספורט הרחקת מתבגרים מהתנהגויות סיכון ,החזרתם
של "נושרים" למסגרות לימוד וחיזוק הקשר שלהם לקהילה .העלאת המודעות של הדור
הצעיר ברחבי מדינת ישראל בנושאי ההשכלה ואורח החיים הספורטיבי.



"כן לספורט לא לסמים" (הרשות למלחמה בסמים) –  /1נערים מחטיבות ביניים ותיכון.



תוכנית מניעה מבוססת ספורט (עיר ללא אלימות והקרן לידידות) –  02נערים מחטיבת
הביניים



שער שוויון (היוזמה החינוכית ספורטיבית) –  /2ילדים משני בתי ספר יסודיים.
התוכנית של שער שוויון מלווה במרכז למידה בשיתוף עם ביה"ס לצמצום פערים
לימודיים.
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 .3ביצוע תכניות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (כולל עולים ,חינוך
מיוחד ,מצטיינים).
יעדי הפעילות:


הרחבת המענים והשירותים לאוכלוסיית הילדים בעלי צרכים מיוחדים תוך מימוש
הפוטנציאל האישי של כל תלמיד.



הגדלת מספר הילדים המצטיינים בעיר.



הגדלת התכניות הנותנות מענה למצטיינים.

אוכלוסיית היעד:


כיתות חינוך מיוחד – כ 011ילדים ,בי"ס לחינוך מיוחד  21תלמידים ,כ /11-תלמידים
משולבים.



כ 211-ילדים מצטיינים.

משתתפים בפעולות:


עולים ואוכלוסיות ייחודיות



עולים – מחלקת עולים בעירייה הפועלת בשיתוף פעולה עם בתי ספר .מגשרים העומדים
לרשות בתי הספר .פעולות משותפות של בתי הספר עם מחלקת העולים כגון הפקת טקס
זיכרון לווטרנים ע"י תלמידים בשפה העברית והרוסית.



קהילת העבריים -שילוב הקהילה בתכניות עירוניות והפעלת מפגשים בין תלמידי
הקהילה לתלמידי בתי הספר בעיר כגון תכנית "קירוב לבבות" שמטרתה הידברות דרך
האמנות.



שילוב אמנים עולים במסגרות בית ספריות -יום האמן ,עולים מומחים תורמים בתחומם
לתלמידים.

לעידוד וקידום מצוינות:


ועדת היגוי עירונית לקידום מצוינות –בהובלת מנהל אגף חינוך ונציגי מנהלי מוסדות
חינוך -בניית תכנית עירונית להגדלת פעילויות המעודדות מצוינות -תחרויות עירוניות,
חידונים ,חוגים ייחודיים כגון רובוטיקה ,פיסיקה ,אסטרונומיה בבתי הספר ובקהילה.



קדם עתידים – לתלמידים מצוינים בשכבה ט' במטרה לסייע להם לרכוש תעודת בגרות
איכותית ולכוון אותם לרכישת השכלה אקדמית בתחומי המדעים ,ההנדסה
והטכנולוגיה.



תכנית מיכאל -תכנית למצוינות בשכבה ט' -ייחודית בהעצמה אישית ומימוש
הפוטנציאל.



עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית -תכנית מצוינות יוקרתית הפועלת בחטיבה ובתיכון
במטרה להובילם לתעודת בגרות איכותית .סה"כ תלמידי עתודה בתיכונים./21 -
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מרכז למחוננים ומצטיינים 21 -תלמידים הלומדים ביום למידה למחוננים מהאזור.
הפעלת תכניות לתלמידים מצטיינים בעיר 2 -ילדים מכל שכבה בכל בי"ס באנגלית
ובתחומי המדע והאמנויות.



אמירים -תכנית מצוינות הפועלת בכלל בתי הספר היסודיים .בדימונה  217ילדים
המשתתפים בתוכנית.



מיזם  - You niversityהמיזם משמש נקודת מפגש בין הנוער והקהילה לבין גורמים
מובילים באקדמיה ,בתעשייה ובאמנות .פתוח בימים א'-ה' בין השעות .02:11-41:11
המרכז פתוח לכלל התיכונים .ולכיתות ה' ו' מבתי הספר היסודיים .במרכז לומדים כ-
 420תלמידים ב 0-קורסים שונים.



רובוטיקה  -הרחבת פעילות הרובוטיקה בהובלת האקדמיה לנוער  YOU - niversityבבתי
הספר בעיר ואירוח פסטיבל רובוטיקה ארצי 2 .קורסי רובוטיקה בהיקף  /1שעות בנושא
העיר הירוקה ובסיומם תתקיים תחרות רובוסטאר בשיתוף משרד החינוך .השתתפות
בתחרויות הבינלאומיות של  Fllו .Jr.Fll -בנוסף  2תלמידי תיכון קיבלו מלגות בסך 41,111
ש"ח וסיימו סמסטר קיץ באוניברסיטת ת"א .כ 42 -תלמידים יצאו למחנה קיץ יוקרתי
ומעשיר במכון ויצמן.



יוזמות ייחודיות בתחום המצוינות -ליל המדע ואוליפידע -ליל המדע -זו השנה השלישית
מטרת הערב לגרום לכל אחד ואחת להרגיש מדען לפחות ללילה אחד .לגרות את
הסקרנות ולאפשר לכל אחד לנסות ,לחקור ולגלות את היופי שבמדע .פתוחות לקהל
הרחב במספר מוקדים בעיר .אולימפיאדה וירטואלית" -אולימפידע" תחרות בין נבחרות
בתי הספר היסודיים בעיר .מטרות התחרות להפגיש באופן וירטואלי ,ולעודד אותם
לקחת חלק בפעילות מדעית אתגרית.

תוכניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים:


מעון יום טיפולי – כ 011-ילדים ממשפחות בסיכון -תכנית העצמה להורים.



מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים לגילאי . 2-02



מועדונית לילדים בעלי קשיים התנהגותיים לגילאי . 2-04



תכנית הטייסת -מטרתה העצמת תלמידים מוחלשים .התלמידים מונחים ע"י טייסים
מקרן רמון 21 .תל' בגיל יסודי ובשיתוף הוריהם.



יה"ב – מודל פנימי ייחודי -מרכז הורים ילדים בתוך בית ספר -מסגרת טיפולית רב
מקצועית הנותנת מענה לקשת רחבה של צרכים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולהוריהם.
קורת גג אחת למגוון התערבויות טיפוליות וחוויות חינוכיות לילדים ולהוריהם כגון:
טיפול באמצעות בעלי חיים ,טיפול באמצעות אמנויות ,סדנאות משותפות להורים –
ילדים ועוד.



תכנית מרח"ב -הרחבת השירותים הטיפוליים והרווחתיים לתוך ביה"ס למתן מענה מגוון
ומותאם לצורכי ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחתם.
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ספריה לכולם 071 -ילדים בעלי צרכים מיוחדים מועצמים בתכנית ספריה הכוללת
פעילויות שעות סיפור ,סדנאות ,הצגות וקורס מידענים צעירים.



מעברים לילדים בעלי צרכים מיוחדים -ראייה מערכתית ושת"פ ממוסד בין הח"מ
והחינוך הרגיל במסגרתו מלווים את התלמיד והוריו עד לקליטתו במסגרת החדשה
להבטחת רצף חינוכי ומעבר נטול קשיים.



הכלת ילדים בחינוך רגיל ובקהילה -שילוב כלל הילדים בח"מ בפעילויות חברתיות של
החינוך הרגיל ושאיפה לשילוב במקצוע אקדמי אחד לפחות .שילובם בתכניות עירוניות
למעורבות בקהילה.



הקמת חווה טיפולית למענה במגוון קשיים של תלמידים בדרך של העצמה.



תכנית אל"ה – לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה.

תפוקות:


תיכון בעיר זכה במדרג של משרד החינוך לבתי ספר ערכיים -דורג במקום  22ארצי
וראשון במחוז כמקיף ממלכתי -הקריטריונים שנבחנו :מניעת נשירה ,אחוזי גיוס לצה"ל
( ,) 00.2%אחוזי בגרות (  07.2%בתשע"ב) ועוד .תיכון נוסף זכה במדרג במקום . 22ישיבת
ההסגר דורגה בין  411המקומות הראשונים.



עלייה במספר תל' במרכז למחוננים -עלייה של כ 01%-בשנה.



שיפור בהישגי תלמידים בעלי רכים מיוחדים שמועצמים בתכניות.



מילוי תמ"י –  – /21גוף מודד תכנית לאומית -שיפור בדימוי עצמי ,הישגים לימודיים,
הפחתת מקרי אלימות.

תפוקות בתחום רובוטיקה השתתפות בתחרויות בינלאומיות:


יסודיים - J.FLL -זכו בפרס האתגר השנתי ,זכו בפרס התכנות והפוסטר המרשים ,זכו
בגביע בקטגוריה של ערכי יסוד  -פרס אדיבות מקצועית,גביע בקטגוריה פרויקט חקר -
פרס המחקר.



תיכונים -נבחרת  - FLLזכו בתחרות ארצית בנוקיה במקום ראשון בתחום המחקר
בקטגוריה פתרון חדשני ומקום  42מתוך  402נבחרות בביצועי הרובוט.



שיפור ביכולת רגשית -חברתית של ילדים בתכניות.



שיפור בהתנהגות.



שיפור בדימוי עצמי.



הפנמת ערכים של קבלת האחר.



שיפור קשר הורה תלמיד בעקבות התערבות.
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 .2ביצוע תכניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות חינוכית ,כולל מנהיגות
צעירה ,טיפוח צוותי הוראה והפעלת מרכזים מיוחדים עבורם:
יעדי הפעילות:


קיום פורום חינוך עירוני – נציגות של כל הנהגת העיר.



ועדת היגוי לנוער -גיבוש חזון וקביעת מדיניות ,מיפוי תכניות קיימות וזיהוי צרכי הנוער,
גיבוש תכנית כוללת תוך ליווי ובקרה.



הכשרת מנהיגות צעירה -מועצות תלמידים בבתי הספר ומועצת נוער עירונית.



הכשרת בעלי תפקידים ובני נוער להדרכת ילדים בפעילויות פנאי ,תנועות נוער ,ספורט
ובפעילויות חברתיות.



טיפוח צוותי חינוך והעצמתם.

אוכלוסיית היעד:


צוותי חינוך ,הורים ,ילדים ובני נוער.



תושבים המייצגים את הקהילות השונות בעיר ומכוונים למחויבות לפעול בעיר לרווחת
הנוער והתושבים.

תוכניות ,כוח אדם המעורב בפעילות:


העצמת מנהיגות בקרב ההנהגה הצעירה -קיום מעגלי חשיבה ברמה עירונית סביב סוגיות
ודילמות במטרה לפתח יכולת ואמונה ביכולת להשפיע.



יח"ד :ילדים חונכים ילדים -בכל בתי הספר היסודיים קיימת תכנית חונכות בהיבט
הלימודי והחברתי בו תלמידי כיתות ד'-ו' חונכים אישית וכיתתית תלמידי א'-ג'.



תכנית מנהיגות עסקית צעירה – פיתוח תרבות של מנהיגות ,מצוינות ,מעורבות חברתית
ויזמות עסקית בקרב בני נוער -הקניית כלים ,ידע והזדמנות תוך ליווי הילדים.



תכנית נחשון -המעודדת פיתוח מנהיגות תוך תמיכה לימודית וחברתית -התלמידים
עוסקים בקבוצות חשיבה במהלך יום בשבוע לפיתוח מנהיגות.



תכנית אפיקים -הרואה בצוות המורים את עמוד השדרה של ביה"ס המוביל את התהליך
הערכי -חינוכי .המורים שותפים בעיצוב זהות התלמיד ובהשפעה עם העולם הערכי שלו.



תכנית פא"ר -פועלת בבי"ס ייחודי למנהיגות -התלמידים בונים תכניות לחוגים שהם
מלמדים .התוכניות עוברות בדיקה תוך ראיון אישי לתלמיד .התלמידים מלמדים שעה
שבועית באופן קבוע.



טיפוח צוותי החינוך והעצמתם -כל בי"ס יסודי מקיים פעילות חינוכית פדגוגית אליה
מוזמנים תלמידים וצוותי הוראה מכלל בתי הספר בעיר כגון מופע ,מרכז למידה נושאי,
יום שיא ועוד.



העצמת מנהיגי החינוך -מנהל אגף החינוך הקצה לכל מנהל תחום פעילות אותו הוא
מוביל ברמה עירונית.
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פיתוח מקצועי -בראייה עירונית כלל ההשתלמויות המוסדיות בשלוש השנים הקרובות
כוונו בתחום הלמידה המשמעותית ,הגמישות הפדגוגית ופיתוח והעצמת ייחודיות.



מועצת נוער עירונית – מונה כ 71-בני נוער ומורכבת מנציגי קהילות הנוער השונות בעיר.
מקדמת יוזמות ופעילויות נוער .שותפה בגיבוש המדיניות לנוער ובקבלת ההחלטות
העירוניות .קבוצה אשר פועלת לחיזוק תחושת השייכות של בני הנוער לעיר.



שותפות באירועי חינוך ונוער ,זיהוי צרכי הנוער בעיר ,גיבוש תכנית כוללת .הכשרת נוער
להדרכה במסגרת פעולות חברתיות והפעלת מד"צים ומש"צים.



קבוצות מנהיגות צעירה -מועצת תלמידים עירונית מבתי הספר היסודיים ,העוסקת
בבירור המושג מנהיגות ותפקיד המנהיגות הצעירה כקבוצה מובילה בעלת מודעות
חברתית ,בחירת מיזם חברתי להנהגה הצעירה והפעלתו במערכת החינוך היסודית.
הקבוצה מונה כ 21 -תלמידים.



תוכנית הגישורון בגני הילדים -חושפת ומקנה לילדי הגן שפה גישורית "המגשר" שנקרא
משכין שלום מוביל את הילדים המגושרים לפתור סכסוכים בדרכי נועם (ואיך לדבר
במקום להכות ) .מטרת התוכנית פיתוח מודעות והנחלת נקודת התייחסות שונה לתחום
הקונפליקטים ,הורדת רמת האלימות בגנים ופיתוח מנהיגות .התוכנית היא לכל כל
תלמיד גני החובה בעיר  07גנים  211תלמידים.

שותפות -כלל מנהלי בתי הספר ,כלל רכזי חינוך חברתי ,נציגות מורים ,נציגי מועצות תלמידים,
מנהלי מוסדות תומכי חינוך ,רכזי תנועות נוער ,נציגות הורים.
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 .5ביצוע תכניות לצמצום פערים ,למניעת נשירה ,תוכניות לילדים ולנוער
בסיכון:
יעדי הפעילות:


זיהוי ואתור קבוצות ילדים ונוער בסיכון.



הפעלת תכניות ומסגרות ייחודיות הנותנות מענה ע"פ צרכים אישיים.



בניית מערך עירוני מקצועי המאגם משאבים ,יוצר שיתופי פעולה בין כל הגורמים
הרלבנטיים ומאפשר טיפול הוליסטי בילד ובמשפחה.



בניית תהליך של אמון הדדי ומערכת יחסי גומלין תומכת של חונכים בוגרים המלווים את
הילדים ובני הנוער ומאפשרים להם הזדמנות לשיפור הביטחון והדימוי העצמי ואמונה
ביכולות וכישורים אישיים.



אבחון וטיפול בילדים עם מגוון קשיים התפתחותיים.

אוכלוסיית היעד:


כ 01111-ילדים ובני נוער מגיל לידה עד .00

המשתתפים בפעולות :כוח אדם המעורב בפעילות מספרם /אפיוניהם:
בכל התכניות העירוניות לטיפול בילדים ונוער בסיכון מאגמים משאבים בועדת היגוי של חינוך
ורווחה .שותפים :מנהל אגף החינוך ,מנהלת מדור גני ילדים ,מנהל המח' לשירותים חברתיים,
מנהל השפ"ח ,מנהלת מתי"א ,מנהל המתנ"ס ,קב"סיות ,רכזי מועדוני הנוער ומדריכים ,נציגי
משטרה ,יועצי בתי הספר ומנהלי מוסדות חינוך ,נציגי שירותי הבריאות ומעונות היום נציגי
מועצת הורים עירונית ,עו"ס ,נציגי תכניות -תכנית לאומית ,עיר ללא אלימות ,הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול.


הזנק לתעשייה -תכנית המונעת נשירת תלמידים ומצמצמת פערים לימודיים .כ42-
תלמידים אשר נפלטו ממערכת החינוך לומדים בתיכון רגיל במסגרת ייחודית בליווי
מדריך מלווה ומחנך כיתה .לומדים יום מלא במכללה הטכנולוגית לשילוב עתידי
בתעשייה .התלמידים מסיימים תיכון עם  02יחידות בגרות.



המרכז לגיל הרך – אבחון ,איתור וטיפול בילדים עם מגוון קשיים התפתחותיים .צמצום
מספר הילדים בעלי קשיים בהתנהגות .בניית תכניות איתור והדרכה במעונות נוספים.
מיועד לילדים מגיל  . 1-0טיפול פרטני ל 021-ילדים בשבוע.



פותחים עתיד – חונכות לילדים בסיכון בראייה הוליסטית -מתן כלים וביטחון למימוש
פוטנציאל תוך הגדלת נגישות הילד ומשפחתו למשאבי קהילה הרלוונטיים להם ותוך
בניית תמונת עתיד.



תכנית היל"ה לקידום נוער מנותק -לצמצום פערים לימודיים והשלמת השכלה תיכונית
בשאיפה לשלבם בחברה .הקפדה על ביקור סדיר ,סיום  04שנות לימוד.
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תכנית עזריאלי – שיפור כישוריהם הלימודיים והחברתיים של התלמידים תוך חיבור
ההורים לתהליכי הלמידה של ילדיהם ובדגש על העצמה אישית ייחודית 021 .מכיתות ז'-
ט'.



תכנית תל"מ/אומץ -מטרתה מניעת נשירה סמויה וגלויה תוך טיפול בתחום הלימודי
והשגת תעודת בגרות .התכנית פועלת בכל התיכונים באסטרטגיות של מיקוד למידה
בדגש על הנעה והעצמה אשית והנעה 411 .תל' משכבות ט' -יב'.



מיל"ה (מובילים יחד למען הנוער) מטרת הפרויקט למגר תופעות של אלימות ועבריינות
ולאפשר לבני נוער השתלבות בחיים נורמטיביים מלאים לרבות גיוס לצה"ל ,מעורבות
קהילתית ועוד .באמצעות ליווי של נציג מהמשטרה ומדריך נוער ,מסייעים לנערים עוברי
חוק ונוער בסיכון לחזור לחיים נורמטיביים .בתי הספר מלווים את התוכנית מתהליך
האיתור עד לטקס הסיום ,לכל אורך התהליך .מיועדת לבני נוער בגילאי  02עד  00אשר
להם רישום פלילי ,אשר ביצעו עבירה פלילית אחת עד שלוש (לא עבירות קשות)



מדריכי מוגנות ומרכזי עוצמה יצירת תחושת מוגנות וביטחון אצל תלמידים ומורים
ויצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה .מדריך מוגנות .0 -הגברת הנוכחות
הבוגרת. 4 .מניעת שוטטות ,נשירה סמויה אלימות וונדליזם תוך עבודה עם גורמים שונים
בביה"ס ובקהילה ./ .יצירת קשר בלתי פורמאלי עם התלמידים ואוזן קשבת וכך מסייע
באיסוף וניטור המידע ובתיווך בין תלמידים לבין בעלי תפקידים בבית הספר ובקהילה.
כלל תלמידי החטיבה/תיכון .קבוצת עוצמה -איתור קבוצת תלמידים בסכנת נשירה
וליוויים במשך שנתיים (כיתה ט'-י') בתוכנית התערבות מותאמת .זאת בכדי לשפר
הישגים ,הגעה סדירה לבית הספר ,חיזוק הדימוי העצמי ,שיפור שליטה עצמית ולמנוע
התנהגויות סיכון 02-41 .תלמידים בכל תיכון.



קידום נוער -היחידה לקידום נוער בדימונה נפתחה באוקטובר  .4101בתוך "מרכז אופק"
המרכז הקהילתי  -טיפולי לנוער ולצעירים/ות בדימונה .קידום נוער פועל כ"רשת
ביטחון" שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות ,לטיפול בבני נוער גילאי  02-00שנשרו
ממסגרות החינוך הפורמליות .מטרת "קידום נוער" היא להביאם מניתוק לשילוב.



מרכז אופק -במרכז אופק מוכרים ומטופלים כ 211 -בני נוער במצבי סיכון שונים ,מתוכם
מוכרים ומטופלים ביחידה לקידום נוער כ 71 -בני נוער .מכלל המטופלים ביחידה יש כ-
 21מנותקים המשולבים בתוכנית "היל"ה".



מועדוניות חינוך ורווחה – למניעת נשירה ושוטטות ,אלימות ומענה לילדים בסיכון-
פועלת  2ימים בשבוע עד השעה .00:/1



סיירת הורים בלילות לאיתור וטיפול בנוער בסיכון.



התכנית הלאומית 02 -תוכניות ברשות המפוקחות וממונות על ידי  /21בתוכם -עזריאלי,
פותחים עתיד ,מועדונית לבעיות התנהגות ,תוכנית אור ועוד .התוכנית עובדת בועדות בין
מקצועיות ומפוקחת באיסוף נתונים על ידי תמ"י.



יוח"א -הארכת יום הלימודים בכל הגנים ובתי הספר היסודיים והפעלת פנימיות יום
בתוך כל בתי הספר.
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בניית אמנה ותקנון עירוני אחידים ובהלימה לנוהלי משרד החינוך ומתן גיבוי ותוקף
לאכיפת התקנון ויישום תכנית "עיר ללא אלימות" בכל בתי הספר.



הצבת מצלמות ברחבי העיר ,בתיכונים ובחלק ממוסדות החינוך.



תכנית שרשרת – פועלת בקרב בנות בשכבה ט' -לקידום רווחה נפשית ותחושת ביטחון
למניעת מצבי סיכון על רקע מגדרי .תלמידות חטיבה עליונה מודרכות לחנוך תלמידות
מהחטיבה בליווי מנחים ורפרנט מביה"ס.



סדנאות וסמינרים למניעת שימוש בסמים ואלכוהול תוך הכשרת תלמידים כסוכני שינוי
ומניעה.



יישוב חושב נערות – פיתוח תכנית עירונית לטיפול ומניעה של מצבי מצוקה של נערות.
בשיתוף ג'וינט אשלים.

תפוקות:


מס' בני הנוער שהשתתפו בתכניות השונות ומגיעים באופן סדיר לפעילות



צוות יחידת הנוער ורכזי המועדונים – מעל . 01%



מעקב אחר נוכחות וטיפול ממוקד בתלמידים בסיכון נשירה גלויה/סמויה



בגני הילדים ,ביסודי ובתיכון -אגף החינוך -קבס"יות.



ירידה במעורבות בני נוער באירועי וונדליזם ואלימות -דיווח מהמשטרה.



הזנק לתעשייה -נשירה של  2מתוך  .42כל הילדים שסיימו לימודים בתשע"ג למעט אחד
השיגו  02יחידות בגרות.



פותחים עתיד 4 -מדידות לכל תלמיד בשנה -פנימי וחיצוני -מכון דיגמה -חיה בהאר.
ממצאים :חיזוק דימוי עצמי והגברת תחושת מסוגלות ,הפחתת התנהגויות סיכוניות
כגון :אלימות ,סמים ואלכוהול ,הגדלת מעגל החברים ,שיפור בהישגים לימודיים ,נוכחות
סדירה ,הרחבת שימוש בשירותים קהילתיים ,קשר ואמון של הילד במלווה ה"נאמן".



תכנית היל"ה /2 -בני נוער -אחד סיים  0שנות לימוד 2 ,סיימו  01שנו"ל 00 ,סיימו 04
שנו"ל ,אחת סיימה מסלול בגרות.



עזריאלי 021 -תלמידים מתקשים מכיתות ז'-ט' .מדידה פנימית של התכנית -שיפור
בהישגי לומדים ,שינוי מעמד חברתי והשתתפות כלל ההורים בסדנאות ההורים.



אומץ -כיתות בנות  41תלמידים -הצלחה בבחינות בגרות -משרד החינוך.

הערות נוספות:


בעיריית דימונה מתקיימות ועדות העוסקות בילדים ונוער.



תפקיד הועדות לאתר צרכים ,לאפיינם ולהציע דרכי פעולה ,מעקב ופתרונות לנושאים
משמעותיים תוך איגום משאבים.



דימונה משתתפת במגוון תוכניות לטיפול בנוער וילדים בסיכון /21 :התכנית הלאומית,
עיר ללא אלימות ,רשות מקדמת סמים ואלכוהול ועוד.
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 .6ביצוע תכניות בנושאי תקשוב ,מדע וטכנולוגיה בכל שכבות הגיל:
יעדי הפעילות – במלל ובמספרים:


בתקשוב -שיפור מיומנויות המורים ,שיפור ביכולת התאמת ההוראה לשונות התלמידים,
שיפור הניהול ,שיפור יכולת לטפל בקשיי תלמידים בזמן אמת ,שיפור קשב ועניין של
תלמידים ,שיפור תקשורת בין כל השותפים -תל' ,מורים והורים .שיפור בהישגים
ובמיומנויות המאה ה .40-אוריינות מידע ותקשורת ,למידה שיתופית ועוד .הטמעת
תרבות התקשוב בהוראה.

 במדע וטכנולוגיה -הגדלת מספר התלמידים הזכאים לתעודות בגרות בעלות חוזק בתחום
המדעים והטכנולוגיה .פיתוח וטיפוח אוריינטציה ללימודי תחום המדעים .פיתוח וטיפוח
יכולות ומצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה .שיפור בהישגי לומדים.
אוכלוסיית היעד -במלל ו/או במספרים:


כלל תלמידי העיר מגן ועד יב'.

 תלמידים מחוננים ומצטיינים.
המשתתפים בפעולות :כוח אדם המעורב בפעילות מספרם /אפיוניהם:


מגמת רפואה – מטרתה לחשוף ולקרב בני נוער לעולם הרפואה תוך הבנת הקשר בין
האדם ,הטכנולוגיה והחברה .המורים הינם רופאים מחיל הרפואה .התלמידים מסיירים
במתקני בתי חולים וצופים בניתוחים .ייחודיות המגמה נובעת משילוב חיל רפואה
בהובלת קצין רפואה ראשי בצה"ל ,האקדמיה ומשרד החינוך כשלבוגרי המגמה עדיפות
בקבלה לפקולטה לרפואה .המעבדות בכיתות הותאמו לתכנית הלימודים .משתתפים 72
ילדים משכבות י'-יב' 2 .רופאים קצינים מחיל הרפואה 2 ,רופאים מבי"ח "סורוקה",
דיקן אונ' בן גוריון בנגב.



תכנית להב"ה -לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית – תכנית חברתית שמטרתה
צמצום פער דיגיטלי .התכנית פועלת במרכז הנותן שירות לכלל התל' בעיר תוך פיתוח
תכנים ייחודיים למערכת החינוך בעיר .המרכז פועל עד השעה  44:11בלילה ומנגיש את
האינטרנט ללומדים שאין בביתם חיבור לאינטרנט תוך תמיכה וסיוע .במרכז מנהל ו2-
מדריכים.



חוקר צעיר -מגמת פיסיקה ברמת  01יח"ל לבגרות -התלמידים משתתפים בפרויקטים
מחקריים בתחום הפיסיקה במרכז רמון באוניברסיטה .משתתפים בכל שנה בתחרות
פיזיקאי צעיר.



תכנית נטע -

תכנית טכנולוגית למצוינות (ולא למצוינים) מטרתה צמצום פערים

חברתיים באמצעות טכנולוגיה .בתכנית משתתפים השנה  71תלמידים .עד כה סיימו כ-
 /21תלמידים את התכנית .משתתפים מדריכים מטעם חברת סיסקו ,סטודנטים בתחום
הטכנולוגיה ומתנדבים –מד"צים שקיבלו הכשרה.


רובוטיקה – בניית רובוטים אוטונומיים לביצוע משימות מרובות אתגרים ופיתוח יוזמות
ועבודות חקר.משתתפים תלמידי  2בתי ספר יסודיים ומנטורים מכיתות ט' ,מורים
ומנהלת התכנית.
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יזמים צעירים -בני נוער מתנסים בהקמת חברה עסקית תוך פיתוח מוצר בדגש על עבודת
צוות .עידוד חשיבה יצירתית עצמאית וטיפוח יזמות עסקית תוך התנסות בגיוס הון,
ניהול ,שיווק וניהול כספי .משתתפים תלמידי כיתות ט' .בשיתוף בנק לאומי ,מנחה עסקי,
מנחה חברתי ומורה מביה"ס.



מיזם "סיסמה לכל תלמיד" – מטרתו צמצום פער דיגיטלי ,הוראה משולבת מחשב,
הפיכת המוסדות לארגונים מתוקשבים ,הקמת מאגרים שיתופיים של חומרי למידה,
למידה שיתופית ולמידה מרחוק .פועל ב 00-בתי ספר יסודיים -כ //11-משתמשים470 ,
מורים מודרכים ע"י  2מטמיעות.



תכנית קנגורו -פיתוח חשיבה מתמטית ואתגרית בפיתוח פנימי של חומרי למידה
ותחרויות פנימיות .עבודה משותפת של חטיבת ביניים עם  00בתי ספר יסודיים 022 -תל'
מכיתות ב'-ט'.רכזות מתמטיקה בעיר 2 ,מורות מנחות ו 0-תל' מפעילי מוקדים .בניית
אתר עירוני" -חידונמטיקה".



קדם ממר"ם – מגמה המכשירה את תלמידיה במקצועות הטכנולוגיים -מדעיים במטרה
לשלבם ביחידות תקשוב עילית של צה"ל – ממר"ם .התאמת ביה"ס לצרכי המגמה.
בתכנית משתתפים כ /2-תלמידים בשכבה יא' ובשכבה י'  02תלמידים המיועדים להנדסת
תוכנה בהלימה ליחידת העילית . 0411



שוחרות – מסלול המשלב לימודים טכנולוגיים עם לימודים עיוניים ומזכה בתעודת
בגרות .לומדים  2יח"ל פיזיקה ו 01-יח"ל אלקטרוניקה .לימודים לדיפלומה
טכנאי/הנדסאי .בשיתוף חיל האוויר .משתתפים כ 01-תלמידים ,מפקדים צבאיים2 ,
מחנכים 4 ,חונכים לימודיים.



חינוך ירוק  -הטמעת ערכי קיימות בקרב כלל התלמידים והתושבים .רוב בתי הספר

הוסמכו לירוקים וכ 71%-מהגנים .נבנו תכניות פדגוגיות להטמעת ערכים סביבתיים
בשילוב טכנולוגיה ומדע .משתתפים כלל תלמידי מערכת החינוך ,קק"ל ,המועצה לישראל
יפה ,רשות ,מורים ומנהלים .נתיב האור – תכנית חברתית-קהילתית בתחום המדעים
המחנכת לאורח חיים בטוח ולחסכון באנרגיה מתוך כוונה לעודד ילדים ובאמצעותם
מעגלי קהילה נוספים -להתנהגות נבונה ובטוחה בכלל ,ובסביבה צורכת חשמל בפרט .כל
בתי הספר היסודיים בעיר מפעילים את התכנית.
תפוקות שנמדדו:
 רפואה 011% -הצלחה וזכאות לתעודת בגרות מדעית ו 01יח"ל במדעי הבריאות –משרד
החינוך.
 להב"ה – ציון  07בהשגת יעדים -גוף מודד אגף החשב הכללי במשרד האוצר.
 פיסיקה 011% -זכאות לתעודת בגרות מדעית.
 נטע –  01%מעבר בבחינות הסמכה של חברת סיסקו 22%.שולבו ביחידות טכנולוגיות
איכותיות בצה"ל ,אחוז התלמידים זכאי בגרות גדול ב 21%-מהממוצע הארצי.
 רובוטיקה -זכייה ברמה ארצית ונסיעה של התל' לטורונטו -לתחרות העולמית .בתי הספר
היסודיים זכו ברמה מחוזית וארצית במקומות ראשונים במגוון קטגוריות.
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 יזמים צעירים – זכייה במקום ראשון בתחרות ארצית של אל על +זכייה במקום ראשון
מחוז דרום ועלייה לגמר הארצי מטעם הנהלת יזמים צעירים -זכייה במקום שני בתחרות
הארצית.
" סיסמה לכל תלמיד" –  01%מתכנית ההדרכה למורים ורכזים הושלמה 01% ,מהמורים
נכנסים לפורטל בשבוע0,ביקור ליום 7 ,דפים בביקור 71% .מהתלמידים נכנסים לפחות
פעם בשבוע וצופים לפחות ב 7-דפים לביקור -גוף מודד :סיסמה לכל תלמיד.
 קנגורו -זכיות בתחרויות מתמטיקה -ארצי -מקום ראשון ושני ארצי לכיתות ז' ,מקום שני
לכיתות ח' ,ציון לשבח לכיתות ז',ח',ב'.
 שוחרות 011% -הצלחה לבוגרי המגמה .מחצית המשיכו ללימודי יג'-יד' והשאר התגייסו
לחיל האוויר.
 חינוך ירוק – 01%מהתלמידים מבצעים הפרדה במקור בביה"ס .דיווח תלמידים על 71%
המבצעים הפרדה במקור בבתיהם ,צמצום במשאבי חשמל וצריכת נייר ,כל בתי הספר
ממחזרים פסולת 71% ,מתלמידי בתי הספר היסודיים ביצעו עבודת חקר בחום לימודי
הסביבה.
 נתיב האור -בתשע"ד בית ספר אחד זכה במקום ראשון בוועידה לחינוך בתחרות ארצית
להפקת סרטון הסברה על חיסכון באנרגיה.
 חלק מהזכיות בתחומי המדע :מקום שני בתחרות מדענים צעירים -מוזיאון המדע
בירושלים .צל"ש הנשיא לתלמיד תיכון ,מקום שני בתחרות אירופה" -צעד ראשון לפרס
נובל" ,בתחרות יזמות מדעית ליישום בחלל נסעו תלמידים לתורכיה ,במסגרת משלחת
מרכז רמון נסעו תלמידים לשוויץ על עבודתם על מאיץ החלקיקים.
הערות נוספות:
בתשע"ה תיפתח מגמת הגנת סייבר במסגרתה ילמדו תכנות מערכות והגנה על סמארטפונים,
מחשבים ,בנקים ומערכות חשמל מפריצה של האקרים .בוגריה ישובצו ביחידות עילית של
מחשבים בצה"ל.
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יחידות סמך:

תחת אגף החינוך נמצאות יחידות סמך המהוות חלק אינטגרלי ממערכת

החינוך העירונית.
אשכול הפיס -אשכול הפיס מהווה מרכז ללימודי מדע ,טכנולוגיה ואומנויות .האשכול הוא מבנה
מפואר ,הכולל  2מעבדות רב תכליתיות ,סדנת אומנות ,סדנת רובוטיקה ,אודיטוריום ,מבואה
וחממה חקלאית .האשכול מהווה סביבה לימודית עשירה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים
לחקירה ולהתנסות ומזמן למידה פעילה ועצמאית במעבדות מדע וטכנולוגיה .בשעות הבוקר
לומדים באשכול תלמידי חט"ב ותלמידי חט"ע של ביה"ס הרב תחומי זינמן ובשעות אחר
הצהריים האשכול מהווה קמפוס של האקדמיה לנוער  YOU – niversityבדימונה ונותן שירות
לכלל תלמידי מערכת החינוך בעיר.
האשכול מוביל פרויקטים חדשניים ,נערכות בו פעילויות מתוקשבות ואירועי תרבות כגון:
מצוינות  :הובלת החזון העירוני שמטרתו קידום וטיפוח נושא המצוינות בקרב תלמידי מערכת
החינוך באמצעות פיתוח מודל ויישומו בשיתוף מפקחים ,מנהלים ,מורים מובילים והורים .
מטרת התכנית לאפשר לכל אחד ואחת לשאוף לעשות את הטוב ביותר בדרך הטובה ביותר ,מתוך
מוטיבציה פנימית ומתוך תפיסה ערכית .לטפח את דור העתיד של המדענים ,היוצרים ופורצי
הדרך .דור שיפעל לפריצת דרכים לשיפור איכות החיים ,להגדלת הצמיחה ועוד.
חינוך לקיימות  :הובלה ,ביסוס והעמקת תכנית להגברת יישום פיתוח בר קיימא ,וקידום החינוך
הסביבתי במערכת החינוך בדימונה (מגנים ועד לתיכוניים) .ליווי ,תמיכה ועזרה ביישום תכניות
שיובילו את בתי הספר לקבלת הסמכה ל"בית ספר ירוק" ,כך ש דימונה תהפוך לעיר הראשונה
שכלל בתיה"ס שלה ירוקים בארץ ובעיקר הוצאת "הבשורה הירוקה" מחוץ לכותלי בתי הספר
בדגש על הסברה בקרב הקהילה.
רובוטיקה :הובלת החזון העירוני בתחום הרובוטיקה ,בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
בשיתוף  .YOU-niversityתכנית הרובוטיקה היא תכנית יוקרתית ,החותרת באופן מתמיד
למצוינות ,היא נמצאת בחזית המדע הטכנולוגי ופורצת דרך המותאמת לצרכים העכשוויים
והעתידיים .במסגרת תכנית זו משתתפים התלמידים בתחרויות ארציות FLL :ו  Jr.FLL -ותחרות
עירונית .Robostar
ליל המדע :ליל המדע הוא יוזמה ייחודית המתקיימת החל משנת תשע"ב ,במסגרת קידום נושא
המצוינות בתחום המדעים והטכנולוגיה ,בשבוע החינוך  ,בשיתוף האקדמיה לנוער – יוניברסיטי ,
בשלושה מוקדים :ביה"ס בגין ,הספרייה העירונית ובאשכול הפיס -הרב תחומי זינמן .מדובר
בלילה גדוש אירועים ופעילויות מדעיות מגוונות לכל המשפחה ,הפתוח לכל תושבי דימונה .מטרת
הערב לגרום לכל אחד ואחת להרגיש מדען לפחות ללילה אחד .לגרות את הסקרנות ולאפשר לכל
אחד לנסות ,לחקור ולגלות בעזרת חומרים שכל אחד מאתנו יכול להשיג בביתו את היופי שבמדע.
התכנית הפדגוגית של הערב ,נבנתה ע"י צוותי המורים בבתי הספר והם אלו שמדריכים בערב זה
בהתנדבות  .כמו כן ,בחלק מהמוקדים משולבים תלמידי חטיבה העליונה הלומדים במגמות
מדעיות המשמשים כעוזרי מדריכים בפעילויות השונות .בכל שנה ,משתתפים בפעילויות השונות,
במוקדים השונים ,כ  0211 -תושבים :הורים ,תלמידים  ,סבים וסבתות.
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אולימפיאדה וירטואלית – "אולימפידע" :פיתוח תחרות וירטואלית בין נבחרות בתי הספר
היסודיים בעיר ,במסגרת חודש החינוך ,בשיתוף מיזם "סיסמה לכל תלמיד" וביה"ס הרב תחומי
זינמן .מטרות התחרות להפגיש באופן וירטואלי ,בין תלמידים סקרנים ובעלי עניין בתחומים
מגו ונים ,לעודד אותם לקחת חלק בפעילות מדעית אתגרית ואקטיבית ולהשתמש באינטרנט ככלי
המקצר מרחקים ,מספק ידע ואתגר אינטלקטואלי .בתחרות מופיעות שאלות ומשימות קצרות,
מכל תחומי המדע והידע ,וברמות שונות :אסטרונומיה ,תעופה וחלל ,איכות הסביבה ,בע"ח,
אומנות ומדע ,פיזיקה ,יישומי מחשב ועוד .השאלות מתבססות על חיפוש באינטרנט ,פיצוח
קודים ותוכנות וידע אישי ,בחלק מהשאלות התשובה מחייבת ניסוי או הפעלה קצרה.
תערוכות מתחלפות בתחומי מדע ,טכנולוגיה ואומנות :בסדנאות האומנות ובלובי האשכול
מוצגות תערוכות מתחלפות של אמנים מהארץ ,מהיישוב והן פרי עבודות התלמידים אליהן
מגיעים כלל תלמידי מערכת החינוך.
הרצאות מדעיות לכלל מערכת החינוך.
קמפוס ' 'topהמרכז למצוינות רב תחומית "בית חינוכי ,לקידום הישגים לימודיים" -המרכז
למצוינות רב תחומית דימונה ,הוקם בשנת  ,4102ביוזמת עיריית דימונה ובשיתוף משרד החינוך.
מרכז המצוינות ,מצוי בשלבי צמיחה מבניים ,ארגוניים והתפתחותיים הקמפוס נבנה ,בסמוך
למרכז המדעים ובמבנה בית ספר אפלמן בימים הקרובים יהפוך למבנה קמפוס חדשני ,מותאם
לצורכי התלמידים השונים במאה ה 40 -ויאפשר מענה חינוכי לכ- 800תלמידים שיגיעו ,מכלל
בתי הספר בעיר דתיים וחילוניים כאחד ,בשלב הנוכחי.
בפתחה של התפיסה החינוכית בקמפוס  Topחובתנו כחובתה של מדינת ישראל ,משרד החינוך
ומערכת החינוך בדימונה בפרט להעמיד את ערך המצוינות כמגדלור המאיר את הדרך ...מצוינות
היא ערך לנחישות ,התמדה ותוצאה ,אולם קיומו של ערך זה תלוי בראש ובראשונה בהכרה,
במחויבות ובמקצועיות של כל השותפים למעשה החינוך מורים ,הורים ותלמידים ,המהווים ציר
מרכזי ומשמעותי ,בהתפתחות הלמידה ובהצלחה החינוכית.
ראש העיר ומ"מ הממונה על חינוך ורווחה מיישמים את חזונו של ראש מנהלת חינוך ורווחה ,לצד
מנהלת מרכז המצוינות ואנשי מקצוע ,התגבשה תפיסה חינוכית עירונית חדשה ,להובלת מצוינות
רב תחומית ,המאמינה במתן מענה חינוכי ,איכותי לכלל תלמידי דימונה בעלי הצרכים המיוחדים,
לקידום הישגיהם בתחומי דעת שונים ,במסגרת לימודית ייחודית הכוללת :פיתוח חשיבה ,קידום
הישגים לימודיים ,העמקה והעשרה לצד מנהיגות ומעורבות חברתית.
המרכז מציע לתלמידים ,שעמדו בתנאי הקבלה ,מסגרת תומכת ,המספקת כלים והזדמנויות
לימוד.


המרכז למצוינות הוא מקום לפיתוח אינטלקטואלי וללמידה רב כיוונית ובין תחומית ,אך
הוא גם קבוצה חברתית ובית לתלמידים ולצוות .ברוח תפיסה זו ,אנו מקיימים פעילות
חברתית ענפה ומגוונת שתייצר תרבות פנאי חדשה לתלמידי העיר.



במרכז יתקיימו אירועים שונים ,שיהוו נקודות שיא במהלך השנה :טיולים ,ימי למידה
במוסדות אקדמיים ומכוני מחקר ,מפגשים עם אנשי מדע ,תצפיות אסטרונומיות ,פעולות
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חקר קבוצתי ואישי ,תחרויות עירוניות נושאות פרסים ,מאתגרות את כלל הלומדים בעיר
ומעודדות דיונים פתוחים בבתי הספר ובמרכז המצוינות.


במרכז פועלת הנהגת הורים ,שהיא מהצירים המרכזיים בחיי המרכז .היא נוטלת חלק
ב"חשיבת על" בנושאים המרכזיים הרלוונטיים ,בהדרכה ובהפעלה השוטפת .אנו
מזמינים כל הורה ,המעוניין להיות שותף ,לקחת חלק בקבוצה מיוחדת זו.



מתן לגיטימציה למצוינות ,לסקרנות בלתי נלאית ,ללמדנות ,להומור מיוחד ,לתעוזה,
למקוריות :תפיסת הלמידה כחוויה מהנה.



מעורבות חברתית תפתח תרבות פנאי נוספת ותתקיים במרכז המצוינות ,לצד צמיחה
תהליכית ויעניקו חלון הזדמנויות להצטיינות אישית שתסייע במיצוב התלמיד בחברה
לימודית חדשה תוך התקדמות מידי שנה בשנה.



מרכז המצוינות נועד להוות עוגן חינוכי לפיתוח וטיפוח מצוינות באמצעות הקניית ידע,
תכנים מותאמים ,הכשרות מקצועיות וכלים לימודיים שיאפשרו לתלמידים ולצוותי
ההוראה להיות לומדים יעילים ועצמאיים ולהתפתח כל אחד במסלול אישי למצוינות.

עקרונות מנחים:


בתי ספר כמסגרות חינוכיות הן הבסיס ללמידה.



העצמת הקיים בבתי הספר לצד חדשנות.



יצירת חיבורים תהליכיים חינוכיים וחברתיים משעות הבוקר ועד הערב.



למידה בקבוצות קטנות ,יזמנו פריצות דרך משמעותיות.



למידה באמצעות מורים מומחים בתחומי הדעת השונים.



חשיפה לעולם הידע החינוכי כמנוף למצוינות רב תחומית.



מקום למידה אחר קמפוס אינטגרטיבי עירוני המאחד את כל גווני האוכלוסייה.



בית חינוכי צומח המאפשר יצירת חברת ילדים/תלמידים ייחודית נוספת בשעות הפנאי.



קידום הישגי תלמידי העיר ,בהלימה לתכניות הלמידה המשמעותית המתקיימת בבתי
הספר ובגנים.
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חווה חקלאית -חווה למדעי הסביבה הינו בי"ס ייחודי למקצועות חקלאות מדעים קיימות
ולימודי הסביבה .לביה"ס מגיעים שכבות גיל א-ט לשעתיים שבועיות כ  472תלמידים ביום.
חזון החווה:
להפוך למרכז ללימודי החי והצומח לכל שכבות הגיל בהיבט מדעי טכנולוגי אקולוגי וסביבתי שבו
יתאפשר ללומד נגישות לסביבות למידה שונות ומגוונות תוך כדי למידת חקר חוויתית
ומשמעותית.
הפיכת החווה למרכז תיירותי ,קהילתי ,ושמירה על איכות החיים והסביבה.
התלמידים עוסקים בחקר תופעות הקשורות בחי ,בצומח ובאיכות הסביבה ,תוך עריכת וביצוע
ניסויים במעבדה ובעיקר בשדה ,בנוסף רוכשים התלמידים ידע והבנה בהפעלת מערכת טכנולוגית
ממוחשבת באמצעות החממה המבוקרת.
בחווה קיימים :מרכז ייחודי לחינוך להרגלי חסכון במים .מנהרות לגידול ומחקר בירקות.
מכוורת דבורים ,פינת חי ,חממות גידול פרחים ותבלינים.
מרכז  YOU niversityאקדמיה לנוער you-niversity -האקדמיה לנוער הינו מיזם משותף לארגון
 World ORTקדימה מדע ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל ועיריית דימונה.
מיזם  YOU niversityאקדמיה לנוער שואף להיות בר קיימא ולהשפיע על כלל אוכלוסיית העיר.
המיזם משמש נקודת מפגש בין התלמידים והקהילה לבין גורמים מובילים באקדמיה ,בתעשייה
ובאמנות.
מטרתנו לחשוף את התלמידים לתחומי מדע ,טכנולוגיה ויצירה על מנת:


לסלול את השתלבותם העתידית בלימודים אקדמאים גבוהים ,במחקר ובתעשיות
עתירות הידע.



להעצים את בני הנוער ודרכם את הקהילה שבה הם חיים.



להזרים דם חדש וכישרונות מקוריים למדע ולטכנולוגיה הישראליים.

במסגרת המיזם מוצעים לתלמידים קורסים שונים המועברים בשעות אחר הצהריים לדוגמא:
עיצוב ואדריכלות ,הדפסה בתלת מימד ,צילום ,רובוטי קרב ,חלל ואסטרונומיה ,זיהוי פלילי,
רופאים צעירים ועוד .נבנו תכניות לימודים ייחודיות שיבטיחו לכל באי ובאות המרכז חוויה
יוצאת דופן באיכותה .חוויה שמטרתה לחשוף את בני הנוער לעולם המופלא של המדע
והטכנולוגיה ,כל אחד ואחת לפי טעמו וטעמה.
ארגוננו מצייד את קמפוס האקדמיה לנוער בציוד חדיש ומשוכלל שבאמצעותו ניתן לשנות את
ההוראה המסורתית ולהפוך אותה לחוויה אינטראקטיבית ייחודית .מרכזנו מצויד במצפה
כוכבים ,טלסקופים ,מצלמות סטילס ווידאו ,רובוטים ,מכונות תפירה תעשייתיות ,מקרנים
אינטראקטיביים ועוד.
נוסף לתוכנית הקורסים מפעיל מרכז  YOU niversityתכנית רובוטיקה עירונית.
כחלק מחזון העיר ומטרות מינהל חינוך ורווחה שמנו לנו למטרה להטמיע את תחום הרובוטיקה
בעיר דימונה .תכנית זו כוללת השתתפות בעונת התחרויות היוקרתית  Fllו .Jr.Fll -התכנית פועלת
בכל בתי הספר בעיר ולכל בית ספר ישנה לפחות נבחרת אחת המייצגת אותו ואת העיר בתחרויות
השונות.
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בשנה שעברה קבוצה מתיכון "הרב תחומי זינמן" זכתה מקום שני בפרס האליפות ברמה הארצית
וייצגו את מדינת ישראל בתחרות הבינלאומית הפתוחה בטורונטו קנדה.
כחלק מפעילות המרכז אנו מקיימים פעילויות קיץ שונות:
*ימי שיא לבתי ספר יסודיים בקמפוס .
*מחנה מנהיגות לתלמידים מצטיינים באוניברסיטת תל אביב.
*סמסטר קיץ ומלגות באוניברסיטת תל אביב .
*מחנה קיץ מדעי במכון ויצמן.
מרכז להב"ה דימונה-
חזון :מתוך ראיה שכבר בימים אלו ממש רוב הפעילויות הלימודיות הופכות לדיגיטליות , ,מרכז
להב"ה בדימונה הציב לעצמו כיעד להגביר ולהעצים את נושא המחשוב כבקרב התלמידים החל
מהטמעה בגני החובה וממשיך בשימוש נכון ובטוח בבתי הספר היסודיים ,קורסים מקצועיים
לבתי הספר התיכוניים ,וסדנאות יוקרתיות לתלמידים מצטיינים.
דגש מיוחד יינתן ע ל הדרכה מקצועית תוך המשך התחדשות ופיתוח תכנים חדשים בתוך המרכז
ע"י קבוצות חשיבה ולמידה בשיתוף מנהלי בתי ספר מורים גננות ועוד אנשי מקצוע כל זאת בכדי
לשמר את רמת ההדרכה הגבוהה ורעננות וחידוש התכנים במרכז להב"ה דימונה.
מתוך הבנתנו ,על מנת להגביר את השימוש היעיל והמקצועי במחשב הקמנו מערך תגבור המסייע
לכלל תלמידי המרכז ,ראשית ע"י אימוץ גישה אישית יותר במהלך השיעורים ,ובנוסף הוקמה
רצועת שעות לתרגול עם המדריכים כך שכל תלמידי המרכז יוכלו להיעזר במדריכים בכל שאלה
גם מעבר לנושאים בנלמדים בשיעורי להב"ה וכך יוגבר הביטחון בשימוש במחשב ,ובנוסף תינתן
אפשרות למענה טלפוני בשעות מיוחדות ,וכן גם במייל המרכז ,ובפורום לשאלות התלמידים
שהוקם במיוחד.
מרכז להב"ה דימונה הוקם עבור כלל תלמידי העיר ,כל זאת בכדי ליצור מתן גישה למחשב לכל
דורש ,הן ע"י ציוד טכנולוגי מתקדם ביותר והן ע"י הדרכות ברמת לימודים מהגבוהות בעיר ובכך
נצליח  -לצמצם את הפער הדיגיטלי בעיר.
ייחודיות :במכרז להבה הוקמו מעבדות מחשבים חדישות וחוות שרתים משוכללות המחוברות
בפס רחב (סיב אופטי ייעודי) למגוון אתרים שנרכשו ע"י משרד האוצר ,כמו כן במרכז מלמדים
מדריכים בעלי הכשרה ייחודית במקצועות המחשב ,ובנוסף פותח בלהב"ה דימונה סל תכנים רחב
ומגוון בשיתוף מנהלות ומורי בתי הספר שעובד למצגות ,משימות מתוקשבות ,ועוד עזרי לימוד...
וכך במשולש הדיגיטלי של חומרה ,תוכנה ,והון אנושי מצליחים תלמידי העיר להגיע להישגים
מרשימים.
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המרכז לגיל הרך-
חזון:


הענקת שירות איכותי ומקצועי בהתאם לצרכי המשפחות להם ילדים בגיל הרך בדימונה.



הבטחת רצף של שרותי הדרכה ,ייעוץ ,תמיכה וטיפול להורים ולילדים בגיל הרך.



פיתוח סביבה תומכת ומאפשרת להתפתחות מיטבית של ילדי הגיל הרך בדימונה.



המרכז יעניק שירותים טיפוליים וקהילתיים לילד ,למשפחה ולאנשי מקצוע במטרה
למצות את היכולות ושיפור איכות החיים של הילדים וההורים הצורכים את שירותינו.



המרכז יעניק רצף שירותים הכוללים – איתור ,מניעה ,אבחון ,טיפול ,חינוך והעשרה.



המרכז ישמש כמודל להטמעה של תפיסה בתחום הגיל הרך ,המושתת על שיתופי פעולה
בין מגזרי וארגוני ואיגום משאבים.



המרכז יפעל על פי ערכים של מצוינות ,מקצועיות וכבוד האדם בכל תחומי הפעילות
ויזכה להכרה ארצית ומקומית בתחום הגיל הרך.

ייחודיות:
המרכז לגיל הרך הינו אחד המרכזים הגדולים והאיכותיים בישראל ונותן מענה לאלפי ילדים,
הורים ואנשי מקצוע מקרב תושבי העיר ומשלב מגוון אוכלוסיות .מטרת המרכז ליצור שיווין
הזדמנויות ,לצמצם פערים ולפתח את הפוטנציאל הטמון בקרב אוכלוסיות היעד תוך התאמה
לצרכיה המשתנים של האוכלוסייה ובאמצעות פיתוח תוכניות ייחודיות ומותאמות .ההתערבות
הנעשית במרכז לגיל הרך בדימונה הינה אישית ,גמישה ורגישה תרבותית לכל משפחה ,תוך יישום
הידע המחקרי העדכני ועבודה בין מערכתית .לשיטתנו ,חלק חשוב מהצלחת העבודה עם
המשפחות הינו תודות לשיתוף פעולה אפקטיבי של מערך השירותים הקהילתיים הרלוונטיים,
שמהווים את המפתח להגברת יעילות הטיפול בילד ובמשפחתו .אנו מאמינים ,כי מעורבות
ההורים בחינוך ובטיפול בילדיהם הינה קריטית למימוש פוטנציאל ילדיהם ולכן מכוונות תוכניות
המרכז להביא את ההורים לרמת מעורבות ושיתוף פעולה מיטביות.
לצורך כך המרכז מאגד תחת קורת גג אחת מגוון תחומי פעילות הכוללים:


יחידה ההתפתחותית -בכל שנה ,כ /21 -ילדים בעלי עיכוב התפתחותי מטופלים ע"י צוות
פרא-רפואי נרחב ,צוות מקצועי ומיומן זה עומד לרשות ההורים והצוותים החינוכיים
לצרכי איתור ,מניעה וטיפול בתחומים הרלוונטיים.



תוכניות העשרה וקהילה -במערך חוגים להורים וילדים אחה"צ לוקחים חלק קרוב ל-
 021ילדים ,תוכניות העשרה להורים לילדים בגילאי לידה –  /שנים (פסיעות ראשונות,
בית פתוח) ,תכנית האתגר והטף ועוד .כמו כן ,הצגות ,סדנאות במהלך חופשות ועוד.



משחקיות מונחות להורים וילדיהם בגילאי לידה עד שש בתוך המרכז ומחוצה לו.



תוכניות הדרכה וייעוץ להורים :הקמת מרכז הורים ,סדנאות והרצאות להורים ,קבוצות
תמיכה וידע להורים בתחומים שונים .תכניות העצמה ופיתוח של מתנדבים ומנהיגות
הורים.
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פיתוח ההון האנושי לאנשי המקצוע בתחום הגיל הרך :הדרכה והשתלמויות למנהלות

מעון ,מטפלות וגננות.
מתי"א דימונה -מרכז תמיכה עירוני ואזורי -מתי"א – מרכז תמיכה יישובי-אזורי הינו מסגרת
חינוכית  -טיפולית וארגונית -תפעולית שהוקם כדי לשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך
הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד .המתי"א אחראי על הובלה,
הטמעה ,תיאום ותכלול של יישום החוק ומשמש זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד
ברמה היישובית /אזורית.
עובדי המתי"א הם בעלי תחומי ידע והתמחויות שונות מתחומי ההוראה והטיפול – מורים
לחנ"מ ,מורות שילוב ,גננות חנ"מ וגננות שילוב ,מטפלים באמנויות ,מרפאות בעסוק וקלינאיות
תקשורת ומומחיות תחום שונות (תקשורת ,פיגור ,התנהגות ועוד).
מתי"א נותן שרות על רצף המסגרות משילוב ועד הכיתות לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל ובמסגרות
החינוך המיוחד ,השרות הוא רב גילאי ( 40- /מגילאי  /ביישובי הצו ,ועד גיל  40במסגרות
החנ"מ); רב מגזרי-יהודי ,ממלכתי ,ממ"ד ומוכש"ר ,רב אזורי -אחראי על מספר רשויות :דימונה,
ירוחם ורמת נגב .רב תחומי  -מערכת תומכת בתלמידים עם לקויות שונות על רצף המסגרות-
חינוך רגיל ומיוחד .המתי"א אחראי על הפיתוח המקצועי והערכתם של כל עובדי החינוך המיוחד
במסגרות השונות ובתחומי ההתמחות השונים .בנוסף ,המתי"א אחראי מנהלתית על העובדים
המשובצים בתקן המתי"א.
תחומי העיסוק העיקריים של המתי"א :
הטמעה מערכתית ליישום חוק החינוך המיוחד; תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל ושילוב
תלמידים עם לקויות בשכיחות נמוכה; ועדות שילוב ,ועדות השמה וריכוז תקני כיתות; שח"מ
(שירותי חינוך מיוחד) במסגרות החינוך המיוחד; תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד;
תכנית לימודים אישית בחינוך הרגיל (תח"י) ובחינוך המיוחד (תל"א); תכנית לימודים כיתתית
(תל"כ) ותכנית לימודים בגן (תלג"ן); סייעות; הצטיידות; ניהול כוח אדם; חט"ע -שיעורי תמיכה,
תמיכה בתלמידים עם לקות בשכיחות נמוכה וכתות לחינוך מיוחד; פיתוח מקצועי של העובדים
בתחומי הידע השונים; מענה להורים; קידום יוזמות חינוכיות מערכתיות בתחום הצרכים
המיוחדים .נושאים נוספים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד ככל שיידרשו במהלך
היישום.
תוכניות ייחודיות:
התכנון והפעילות במתי"א מתקיימים בראיה מערכתית תוך דיאלוג מתמיד עם הפיקוח לחינוך
מיוחד  ,הפיקוח הכולל  ,רשויות מקומיות ,שפ"ח ,מנהלים וצוותי הוראה.
הפיקוח לחינוך מיוחד ,המתי"א והרשויות משתדלים לתת מענה לילדים בעלי הצרכים המיוחדים
באזור מגוריהם ,ומוצאים פתרונות יצירתיים העונים לדרישות הילדים וההורים:


בי"ס ח"מ בדימונה שינה בשנים האחרונות את אפיונו  ,כיום נותן מענה לקשת רחבה של
תלמידים עם צרכים מיוחדים :פיגור קשה ,פיגור בינוני – מורכב והפרעות תקשורת.



פתיחת כיתה להפרעות התנהגות בבי"ס רגיל.



שילוב תלמידים הלומדים בחינוך מיוחד בחינוך הרגיל.



תהליך העברת מידע מול כל המערכות במעברים.



מומחי תחום כחלק משירותי תמיכה מקצועיים במסגרת תכנית השילוב.
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קבוצות תמיכה להורים.



פיתוח מקצועי לסייעות.



פעילות אחה"צ לקבוצות השווים.



הגשת תלמידים עם צרכים מיוחדים לבחינות בגרות.



שילוב תלמידים בתוכניות קיץ עירוניות בליווי התמיכות הדרשות לכל תלמיד.



תוכנית "גיוס לצה"ל" לתלמידים עם צרכים מיוחדים

הישגים ופרסים:


צמצום הפניות לח"מ (ועדות השמה וועדות שילוב).



העלאת מספר התלמידים המתגייסים לצה"ל  /שירות לאומי.



החזרת תלמידים ממסגרות ח"מ ( גנים וכיתות ) לחינוך הרגיל.



קבלת "אות ציון לשבח מנשיא המדינה לעיר דימונה" על הישגים בתחום הכללת אנשים
עם מוגבלויות בחברה הישראלית.
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הספרייה העירונית ע"ש מאיירהוף -בספרייה העירונית דימונה נמצאים קרוב ל 01,111-מנויים
פעילים ששאלו לפחות ספר אחד בארבע השנים האחרונות.
חזון :המשימה הראשונה במעלה של הספרייה היא הנחלת הקריאה ועידודה .במקביל למגמה
העולמית ,הרואה בספרייה גם מרחב תרבותי ,ולא רק מרכז לידע ולחינוך ,פועלת הספרייה
בשיתוף עם גופי תרבות וחינוך אחרים ,להכלת התרבות ,הידע ופעילות שעות הפנאי על מה שיותר
ילדים ,נוער ומבוגרים ,תוך ניסיון לגלות חדשנות.
צוות הספרייה המונה מנהלת ושמונה ספרנים ,השאיל בשנת  24,270 ,410/ספרים בעברית,
אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ומהרטית .הציבור מורכב מפעוטות ,הגיל הרך ,ילדי יסודי ,נוער,
מבוגרים ובני הגיל השלישי .תשומת לב נכבדה ניתנת לציבור הדתי .הספרים מסומנים ומונחים
במדורים מיוחדים ,והספרים מתחדשים לעתים קרובות.
ייחודיות:
 מקומה של הספרייה ייחודי בעיר בהיותה ממוקדת לענייני עידוד הקריאה ,אף דרך כל
פעילויות התרבות שלה .ושיתופי פעולה של מועדוני הקוראים בבתי-הספר.
 הספרייה גם מגיעה אל הקהל ,ולא רק דואגת להגעתו אליה .דוגמאות :מפגש שבועי של
הספרנית במועדון לעיוור ,ביקור ושעת סיפור בגנים מרוחקים ,שעת סיפור שבועית
במשחקייה של שכונה חלשה ועוד.
 הספרייה מקיימת פעילויות רבות המנגישות את שירותי הספרייה גם לבעלי מוגבלויות,
ביניהם :האוניברסיטה של קלרה (שיעור אוריינות שבועי לבעלי מוגבלויות) ; שיעור נוסף
לקבוצה אחרת מהמרכז הרב-נכותי ,קריאה שבועית ללקויי ראייה ,והצגות שמוזמנות
במיוחד עבור ציבור זה.
 שחקנים מקומיים ומקוריים מציגים על-פי ספרים מהספרייה אחת לחודש עבור ציבור
דתי בעיקר.
חלק מפעילויותיה ייחודיות ברמה ארצית:
קורס ספרנים צעירים לכל גני החובה בעיר .הקורס מכיל מספר מפגשים של הספרנית בגנים,
ובעקבותיו מתקיים טקס מרשים של חלוקת תעודות ספרן צעיר.
חינוך למוזיאונים לבתי-הספר .ההדרכה כוללת :הסבר על מוזיאונים ,קריאת ציור ,טכניקות של
ציור ,זרמים באמנות ,תחרויות פזל תמונה ,שאלונים ויצירה – מגיל גן ועד תיכון – בהתאמה לגיל
המשתתפים ,וגם לקהל הרחב.
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קונסרבטוריון דימונה-
חזון :הקונסרבטוריון בדימונה קיים משנת  0071ופועל למען חינוך מוסיקלי מקצועי עבור ילדי
דימונה .רבים חושבים בטעות כי הילדים מתחלקים ל"מוסיקליים" ו"לא מוסיקליים" .טעות היא
לחשוב כך .אין ילד שאינו מוסיקלי .יש מוסיקליים יותר מאחרים .איננו יכולים לצפות מראש
לאיזו רמת נגינה יגיעו ילדינו ,וכמו שלימוד החשבון בבית הספר אינו מותנה בעתיד מקצועי
בתחום זה ,כך הדבר גם בחינוך המוסיקלי .אנו רוצים לראות את תלמידינו בעתיד כאמנים
שיעזרו להראות את מקומה המרכזי של המוסיקה בתרבות האנושית .זאת ,באמצעות חתירה
למצוינות כמו :מורים ותכניות ,מלחינים מבצעים ומגוון גדול של הרכבים ,סגנונות ומופעים.


מוסיקה טובה ללא גבולות



יותר אוהבי מוסיקה ,תלמידים ,יוצרים ומבצעים



מוסיקה טובה לכל קהל



מצוינות ,חינוך ודיאלוג הרמוני

ייחודיות (כולל תוכניות ייחודיות):


אפשרות לגשת לבחינת בגרות חיצונית ברמה של  /או  2יחידות לימוד וזה מאפשר
לתלמידים להמשיך ללימודים גבוהים באקדמיה למוסיקה.



תלמידים מצטיינים המנגנים בתזמורות כמו פל"צ (פילהרמונית צעירה) ,התזמורת
הלאומית לכלי נשיפה.
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האגף לשירותים חברתיים:
בעלי תפקידים:
שם

תפקיד

טלפון

כתובת מייל

אדו
מאנקיטה

מנהל האגף
לשירותים חברתיים

10-222/010

edum@iula.org.il

סגנית מנהל האגף
לשירותים חברתיים
שמחה נחמני

רכזת קשישים

10-222/402

simhan@dimona.muni.il

רכזת יח'
פיגור/שקום
מירי אזולאי

מדר"צ צפון

7/4722000

Miriaz1@walla.com

ציפי בן-חמו

מנהלת מרכז אופק

7/47220/1

Zipi12321@walla.com

אביבה
אשכנזי

יח' להתמכרויות

7/472202/

avivashk@walla.com

שרה נגרקר

רכזת מניעת אלימות

7/4722022

sarahnig@walla.com

אסים
שמינוב
אלה
גפונוביץ

מנהל יחידת קליטה

08-6563204

asimshaminov7@gmail.com

יחידת קליטה

08-6563124

ella-klita@dimona.muni.il

עקרונות עבודת האגף
אגף לשירותים חברתיים הינו גוף הפועל עפ"י חוק הסעד  0020המחייב כל רשות מקומית להפעיל
מחלקה לשירותים חברתיים .האגף לשירותים חברתיים פועל ע"פ חוקי הסעד וכן הנחיות משרד
הרווחה (הוראות התע"ס).
במסגרת תפקידו נותן האגף שירותים חברתיים אישיים וקבוצתיים לפרט ולמשפחה ,לילדים,
לנוער ,לקשישים ולאוכלוסיות מיוחדות בין אם ותיקים או עולים חדשים מהארצות השונות.
המשאבים העיקריים לפעילות האגף הינם ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ועיריית
דימונה.
השירותים החברתיים בעיריית דימונה ייעודם לעסוק יחד עם גופים אחרים בעיר באיתור ,מניעה,
בטיפול ,בהגנה ,בשיקום ובסיוע לכל אדם ,משפחה וקהילה הנתונים במצבי משבר זמני או
מתמשך מפאת מוגבלות ,עוני והדרה חברתית ,קשיי תפקוד ,גיל ,אבטלה ,הזנחה ,אפליה ,ניצול
וסטייה חברתית.
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מדיניות חברתית – קהילתית בעיר
עיריית דימונה מקדמת מדיניות חברתית -קהילתית בעיר באמצעות האגף לשירותים חברתיים
המבוססת על  2עקרונות מרכזיים.


ראיה הוליסטית ומערכתית משותפת לחינוך ,רווחה ובריאות.



פתח רצף שירותים איכותיים בקהילה בכל תחומי אחריותה.



שותפות של אוכלוסייה המטופלת בבנייה ומציאת מענים חדשים לצרכים של פרטים ,משפחות
וקהילות.



בניית יכולות של הצוותים והעובדים באמצעות למידה ,הכשרה והדרכה מתמדת ורצופה.



יצירת שותפויות עם המגזר השלישי ,ארגונים וולונטריים ,עמותות חברתיות ותורמים מהמגזר
העסקי -פרטי.
*האגף לשירותים חברתיים מספק שירותים לאוכלוסיה באמצעות מחלקות ,יחידות וצוותים
ייעודיים.
 .0הטיפול במשפחות:
העיר דימונה מחולקת גיאוגרפית לשניים מבחינת מתן שירות ומענה למשפחות וילדים.
צוות צפון וצוות דרום מטפלים בכ 0411 -משפחות נזקקות ,לכן בעיות של תפקוד הורי,
עוני והדרה.
 .4הטיפול באדם הקשיש:
היחידה לטיפול בקשיש מטפלת בכ 0211 -משקי בית אשר בראשם עומד אדם זקן
ומספקת שירותי יעוץ ,תמיכה ,סיוע חומרי והכוונה לשירותים בקהילה כמו :בתי אבות,
מרכז יום ,קהילה תומכת ,קפה אירופה ,קבלת שירותי סיעוד בבית באמצעות חוק
הסיעוד של הבטל"א.

 ./הטיפול בנוער במצבי סיכון:
ביחידת הנוער במרכז אופק פועלת בשותפות מלאה של החינוך והרווחה ועוסקת באיתור,
מניעה וטיפול בהתנהגויות סיכוניות קרב בני נוער כמו מצוקה ביחסים עם ההורים,
קשיים בתפקוד של הנער/ה בבית ספר ,נוער מנותק ממסגרות חינוך ועוד .במסגרת מרכז
אופק פועלת גם יחידה לקידום הנוער ותוכנית היל"ה.
 .2הטיפול באדם המוגבל:
היחידה מטפלת בכ 211-משקי בית בהן אדם בעל מוגבלות בתחום השכלי ,החושי ,הפיזי
והנפשי הזקוק לסיוע והכוונה לשירותים תומכים בקהילה .בתחום זה מפעילה היחידה
באמצעות עמותת יחדיו מרכז רב נכותי אשר מספק תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלות
ומסגרת חברתית תומכת ,במרכז מבקרים כ 021 -אנשים,כמו כן מפעיל האגף באמצעות
אקי"ם מערך מגורים לאנשים עם פיגור שכלי ,מועדון חברתי ויום שהות ארוך בבית
הספר "צבר".
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 .2הטיפול בהתמכרויות ואסירים משוחררים:
האגף מטפל באנשים בוגרים הזקוקים לגמילה ,טיפול וליווי של אנשים המעוניינים
להפסיק להשתמש בחומרים פסיכו אקטיביים כמו סמים ,אלכוהול ,בנוסף עו"ס מרכזת
הטיפול באסירים משוחררים המעוניינים להיכנס לתוכנית שיקום.
 .2הטיפול והמניעה באלימות במשפחה:
האגף נותן שירותי מניעה וטיפול במשפחות בהן יש אלימות בין בני הזוג ולא במשפחה,
כמו כן מספקת יחידה זו טיפולים זוגיים ומשפחתיים ,תוכנית להדרכה הורית לשיפור
התפקוד הורי .מרכז הקשר במקום מספק מסגרת למפגשים בין ילדים להוריהם ממצבים
של לאחר הגירושין ו/או סכסוך בין בני הזוג בנוגע להסדר הראייה של ילדיהם
המשותפים.
 .7היחידה לעבודה קהילתית:
היחידה מפעילה תוכניות קהילתיות וחברתיות בקרב נשים עצמאיות ונשים בכלל כמו
מרכז "אישה לאישה" ,תוכניות לקידום תעסוקה לנשים וסדנאות העצמה עבור נשים.
כמו כן מפעילה היחידה שירותים ומסגרות עבור קהילת העבריים ועבור אנשים בעלי
מוגבלויות בקהילה .עבודה קהילתית מפתחת שירותים חדשניים ורחבים עבור כלל
התושבים.
 .0יחידת קליטה:
מאז ומתמיד העיר דימונה קלטה עולים חדשים .בשנות התשעים קלטה העיר את גל
העולים מחבר העמים תוך התגייסות של הקהילה כולה.
בדימונה קיימת תשתית רחבה לקליטת העולים ומאפשרת לעולה ולבני משפחתו להיקלט
בשלבים הראשונים בעיר באווירה תומכת תוך היענות לצרכים המיוחדים שלו ושל בני
משפחתו :מרכז קליטה ,אולפן עברית ,מחלקת קליטה עירונית ,מערכת חינוך הנותנת
מענה לצרכיהם המיוחדים של העולים החדשים  ,מספר רב של דוברי שפות בשירותים
העירוניים.
שירותי מחלקת הקליטה העירוני :יעוץ והכוונה לעולה ,קידום יוזמות ופרויקטים
לאוכלוסיות שונות בקרב העולים .במחלקה עובדים דוברי רוסית העומדים בקשר עם כלל
הגורמים בעיר וכן משרד קליטה.
פרויקטים בתחום קליטת עלייה :המחלקה מקדמת פרויקטים למען אוכלוסיית העולים
בעיר בשיתוף משרד הקליטה .מידי שנה המחלקה עורכת מיפוי צרכים בקרב העולים
ופועלת למציאת תכניות התערבות ומענים בקהילה .התלמידים החדשים מקבלים תגבור
בשפה העברית ובשפה האנגלית .כמו כן במימון פעילות העשרה להכרת הארץ ,אירועים
בחגים ,פעילות בשיתוף הורים.
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טיפוח תחום התרבות ע"י סדרת הרצאות ,סיורים במוזיאונים ,תיאטרון בשפה הרוסית,
טיפוח מוזיאון הווטרנים ,קיום אירועי לחובבי מוסיקה ,הקמת מקהלה מקומית ,הקמת
מועדון לנשים ועוד.
חגי ישראל :ציון מועדי וחגי ישראל על ידי הפקת אירועים קהילתיים תוך ביטוי לסמלי
החג ,ערכי היהדות וציון טקסים ישראליים .העולים חווים מחדש את החגים שהכירו
מחו"ל דרך הסמלים והאפיונים הישראלים המקומיים.
היכרות עם החוויה הישראלית על ידי חשיפה מונחית לאקטואליה ,משוררים ישראלים,
ספרות ,סיורים ואמנות .כמו כן העברת מידה לעולות בתחומי הורות ,חינוך ועוד.
 .0מרכז הצעירים "יעדים":
מרכז הצעירים ופיתוח ההון האנושי פועל במתכונות שונות כמעט שמונה וחצי שנים!
כניסתה של מועצת עיר ורשות חדשה הפיחה רוח חדשה בפעילות המרכז .במהלך שנת
 4102הרחבנו את מערכי ההכשרות המקצועיות באופן משמעותי .תחומי הליבה השונים
צברו תאוצה והצלחנו לייצר הישגים נאים :בתחום ההשכלה הגבוהה ,פתחנו לראשונה
בתולדות דימונה ,שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בה לומדים כ 71 -סטודנטים בני
העיר אשר עבורם מהווה תוכנית זו הנגשה אמיתית של עולם ההשכלה הגבוהה.
הודות למעורבות אישית של ראש העיר נוצרה שותפות בין חברת כיל למרכז הצעירים
ושילבנו את פרויקט פר"ח ויחד בנינו מלגת לימודים ראשונה מסוגה המעניקה מלגה בסך
 0,111ש"ח לכ 0/1-סטודנטים דימונאים .לפעילות זו השלכות רחבות בתחום המעורבות
החברתית בדמות פעילות הסטודנטים בקהילה והפעלתם ע"י מרכז הצעירים.
בתחום המעורבות החברתית התבצעה בנייה מחודשת של תשתיות :נעשתה בנייה
מחודשת של פלטפורמת הפעילות עם פרלמנט הצעירים .המשכנו את הפעילות של
קבוצות עניין הפועלות במרכז :ארגון הבוגרים של 'אחרי' ,קבוצת עניין בבעלי חיים
(פועלת בכלביה העירונית) ,קבוצת הכדורגל ,תוכנית המנהיגות וחלון לדימונה .במקביל,
הודות לגיוס כספים מול קרן גזית גלוב הצלחנו לפתוח קבוצת עניין חדשה סביב נושא
המעורבות ההורית במערכת החינוך וקבוצה בנושא הדיור הציבורי.
בכל הקשור לנושא תרבות הפנאי ,הוגדלו המאמצים סביב יצירת סצנת תרבות פנאי
מקומית המושפעת רבות מחיי הקהילה בעיר ולהשקיע אף יותר במופעים "קטנים" (עד
 021איש) לאוכלוסייה הצעירה ,בין האירועים שהתקיימו השנה ניתן למנות את
הופעותיהם של פיטר רוט ומאור כהן ,נינט טייב ,אפרת גוש ,נתן גושן ועוד .אירועים אלו
התקיימו בשיתוף פעולה עירוני רחב תוך דגש על התיאטרון והפאבים המקומיים מתוך
שאיפה וחזון לייצר סצנת תרבות פנאי לצעירים בעיר .בנוסף לערבים אלו המשכנו
במסורת וגם השנה קיימנו ערב סליחות (שנה שביעית ברצף) ,מסיבת חנוכה בשיתוף
"רוח במדבר" ומופע של הזמר אהוד בנאי והרצאות שונות ביניהן דורון שפר ופרופ' יורם
יובל.
לאור הרחבת הפעילות אל אוכלוסיית המשפחות הצעירות ולאור כניסת תחום הצמיחה
הדמוגראפית המשכנו גם השנה את מסורת טיולי המשפחות ובמהלך השנה עד כה
התקיימו חמישה טיולים (כולם התקיימו בנגב) במסגרתם לקחו חלק כ 01-איש (עלייה
של פי שניים מכמות המשתתפים בשנה שקדמה) .כמו כן ,במהלך השנה קיימנו כ 2-סיורי
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התיישבות יחד עם הרשות לפיתוח הנגב ,עמותת 'איילים' ועמותת 'אור' .לקראת חודש
דצמבר הוביל מרכז הצעירים יחד עם לשכת ראש העיר והקפ"ד את יריד ההתיישבות של
משרד נגב גליל בהצלחה.
בוצע המשך פיתוח תחום ההכשרות המקצועיות ופיתוח ההון האנושי ,יחד ובשילוב רשות
מקדמת תעסוקה ושרות התעסוקה ובהובלת ראש העיר שותפים לשולחן עגול עירוני
בנושא התעסוקה .גם השנה המשכנו בקו שיתופי הפעולה ,קו שהוביל להמשך הפעלתה
של תוכנית 'אפיקים' במרכז .הרחבנו את הפעילות מול שירותי התעסוקה וקיימנו יחדיו
ארבע סדנאות הכנה לעולם העבודה .וייצרנו סדנאות הכנה לעולם העסקים יחד עם כא"ן.
המרכז מתפתח וצומח אל מקומות חדשים ומאתגרים .בתחילת השנה זכינו בקול קורא
לאיתנות פיננסית בו זכו כ 7-מרכזים מצטיינים מרחבי הארץ.

53

פרויקטים חברתיים בשנת :4102
תוכניות משותפות לרווחה ולחינוך:
 .0מועדוניות:
מופעלות מועדוניות חינוכיות-טיפוליות בשעות אחה"צ בהם מבקרים  74ילדים ומקבלים
ארוחות ,סיוע בשיעורי בית ,העשרה וטיפול ,בתוכם מועדונית מיוחדת עבור ילדים בעלי
בעיות התנהגות ובעיות בקשב וריכוז.

 .4התוכנית הלאומית לילדים בסיכון:
התוכנית מאפשרת מתן מענה לבעיות רגשיות ובעיות רגשיות ובעיות התנהגות בקרב
ילדים וסיוע מקיף לילדים המתקשים במסגרות הלימוד ואחה"צ .כמו כן בשיתוף עם
הסוכנות היהודית מופעלת תוכנית "פותחים עתיד" דימונה בהם נאמנים מסייעים
לילדים במצבי סיכון.
 ./תוכניות לבני נוער במצבי סיכון:
מרכז אופק ,היחידה לקידום נוער ותוכנית היל"ה להשלמת השכלה ומניעת התדרדרות
וניתוק בני הנוער ממסגרות נורמטיביות .מופעלים מרכזי עוצמה בכל בתי הספר
התיכוניים ובהם מתאמים בית ספריים המסייעת לבני נוער לשפר תפקודם.
תוכניות חברתיות – קהילתיות:
 .0מוט"ב יחדיו בשכונת הניצחון ונווה דוד:
במהלך שנת  4102הופעלו ב 4-שכונות אלה תוכניות עבור התושבים כמו משחקייה,
מועדון לנוער ,מועדון לקשיש לעולים ועוד...

 .4תוכנית אפיקים לצעירים בני :+08
התוכנית שמופעלת מאפשרת לצעירים מגיל  00עד  42למצות הפוטנציאל שלהם ולהיכנס
למתווה של הכשרה אשר יביא אותם לעולם העבודה.
 ./תוכנית בכבוד ובידידות:
בשיתוף ה"קרן לידידות" מופעלת תוכנית עבור קשישים במתן סיוע חודשי קבוע ברכישת
תרופות ,מזון וצרכים נוספים.
 .2תוכנית 'קפה אירופה':
מיועדת לאנשים מבוגרים ,ניצולי שואה אשר מתגוררים בעיר .במסגרת התוכנית
מתקיימים אירועים חברתיים ,הרצאות ,טיולים ופעילות תרבותית המסייעת רבות
בהקטנת בדידותם של אותם ניצולים.
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 .2מרכז גישור ודיאלוג בקהילה:
היחידה לעבודה קהילתית מפעילה מרכז גישור ודיאלוג המספק שירותי גישור ותווך
במצבי סכסוך ,עימות וקונפליקט בין שכנים ,בני משפחה ועוד ,כמו כן מופנות פניות
לגישור מבית הדין לפניות קטנות לצורך אישור ומציאת פתרון מוסכם.

ניתן ליצור קשר עם האגף לשירותים חברתיים באמצעות פנייה לטלפון
מס' 10-222/010 -או בפקס מס' 10-2221710 -ובאמצעות המענה הקולי להגיע לכל המחלקות
והיחידות
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אגף הנדסה
מהנדס העיר

מזכירות אגף
הנדסה

סגן מהנדס העיר

פיקוח תשתיות

פיקוח בנייה
ואחזקת מבנים

ועדת בניין ערים

מחלקת מכרזים

מחלקת נכסים

ארכיון הנדסה

בעלי תפקידים:
שם

תפקיד

אבי היקלי

מהנדס העיר

אבי דהן

סגן מהנדס העיר

סמיטל חבושה

מנהלת מחלקת רישוי
בנייה

יעל סיסו

ס .מנהלת רישוי בנייה

סיגל פינקר
מרינה גילגור
שמרית וקנין
חביבה
אבוקסיס
שרון ווסקר
ספיר טובול
בת-חן ועקנין
קובי אבוטבול

פיקוח בנייה
פיקוח בנייה
פיקוח בנייה
לשכת מהנדס העיר
בודק תכניות
בודקת תכניות
בודקת תכניות
אחראי ארכיב הנדסה

פקס

טלפון
08732099216 6563116
086563122
08732099277
6563182
086563177

מייל
avieikli@dimona.muni.il
avidahan0000@walla.com
smitalv@dimona.muni.il
yaels@dimona.muni.il

086563178
08732099216 6563116
086563180
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Handasa@dimona.muni.il

תפקידי מהנדס העיר:
א .מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.
ב .וזהו תחום תפקידו וסמכויותיו של המהנדס בכפוף להוראת כל דין:
ב .0תכנון העיר.
ב .4הפיקוח והרישוי.
ב .3הבניה הציבורית.
ב .2העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה.
ג .ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית ,כאמור בסעיף  00לחוק התכנון והבניה ,יהיה
מהנדס הרשות מהנדס הועדה המקומית ,וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית
יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
תחומי פעילות עיקריים של אגף ההנדסה
א .יעוץ הנדסי ומתן חו"ד לראש העיר.
ב .השתתפות בצוות קבלת החלטות בכל הקשור לתכנון ופיתוח העיר.
ג .קשר ותיאום עם גורמי חוץ– משרדי ממשלה ,חברת חשמל ,בזק ,הג"א ,משטרה ,יועצים,
מתכננים ,מודדים ,מפקחים וכו'.
ד .תכנון עיר:
-

תכניות בנין עיר ותכניות בינוי.

-

תשריטי איחוד וחלוקה.

-

מפות לצורכי רישום.

-

מידע לציבור בנושא בניה.

-

נכסי -הפקעות לצורכי ציבור.

-

ייצוג העירייה במוסדות הרישוי השונים ,מ .ארצית ומחוזית.

-

היטלי השבחה.

ה .ועדת מקומית לתכנון ובניה:
רישוי בניה:
-

טיפול בבקשות להיתרי בניה.

-

הכנת תחשיבי אגרות והיטלים.

-

דווח שטחי בניה לצורך חיוב ארנונה.

-

מתן מידע בנושא היתרי בניה.

-

טיפול בארכיב תיקי בניה.
פיקוח על הבנייה:

-

פיקוח שוטף על התאמת בניה להיתר.

-

טיפול בחריגות בניה ,צווי הפסקה ,הריסה.

-

הכנת נספחים לתצהירים לכתבי אישום.
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-

בדיקת נכסים לצורך אישור טאבו.

-

בדיקה לטופס  2ושחרור ערבויות.

ו .בינוי פיתוח ותשתיות:
בניה ציבורית -תכנון ,ליווי ,תיאום ,ניהול וביצוע של פרויקטים ציבוריים :מוסדות חינוך,
תרבות ודת ,מתקני ספורט ,מקלטים ציבוריים וכד'.
בניה פרטית -ליווי בדיקה ואישור תכניות ופרויקטים פרטיים :מגורים ,תעשיה ומלאכה ,מסחר
ושירות
פיתוח וגינון -תכנון ,ליווי ,תיאום ,ניהול וביצוע של פארקים ציבוריים :עיצוב רחובות ופסי ירק,
גינות נוי ,מתקני משחקים ,שבילי אופניים ,מגרשי חנייה ,חצרות בתי ספר ,גני ילדים וכיו"ב.
מבנים מסוכנים -סקר ובדיקה של מבנים:
מתן חוות דעת ותצהירים
הכנת צווי הריסה וכיו"ב.
תשתיות -תכנון ,ליווי ,תיאום ,ניהול וביצוע של תשתיות ציבוריות :מים וביוב ,תיעול ,כבישים
ומדרכות ,תנועה ותחבורה ,חשמל ומאור ,טלפונים ,טל"כ וכיו"ב.

פרויקטים ציבוריים לשנת 4102
שיפוץ מרכז מסחרי
החלפת ריצוף אקרשטיין (מעבר מקורה ,מתחם קומת ירקנים  +קומה א'  ,ליד בנק מרכנתיל),
תאורה ,הנגשה (רמפת נכים) הקמת מזרקה ,מעקות דקורטיביים ,תקרת זכוכית (מעבר מקורה)+
אמפיתיאטרון.
היקף פרויקט – ₪ 2,211,111
הצללת מעברים מרכז מסחרי
הצללת מעברים ציבוריים מערכת תאורה במרכז המסחרי ע"י קונסטרוקציית פלדה וקירוי
ברפרפות אלומיניום.
היקף פיתוח  0,711,111ש"ח
בריכה מקורה ומחוממת – בריכה עירונית
בניית בריכה אולימפית מקורה ומחוממת לרבות עבודות פיתוח ותאורה ובניית מלתחות (בנים /
בנות) בשטח של  411מ"ר.
היקף פרויקט ₪ 0,011,111
חידוש אספלט ברחבי העיר
קרצוף וחידוש אספלט ברחובות בבא סאלי ,שד' הנשיא ,רחבת הסנהדרין ורח' הרצל.
היקף פרויקט .₪ 211,111
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הקמת מקווה טהרה לנשים (שכונת הר נוף) אונה A
בניית מקווה טהרה בשטח של כ –  411מ"ר כולל עבודות פיתוח
היקף פרויקט ₪ 4,411,111
הקמת מגרש החלקה קרח סינטטי – פארק אשכול
היקף פרויקט – ₪ 0,211,111
אגם פארק בן גוריון
הקמת אגם בשטח  01,111מ"ר ( 01דונם) הכולל פעילות ספורט בסירות פדלים ,משטחי דשא +
מתקני משחקים מסביב ,אמפיתיאטרון לאירועים הכולל טריבונות ישיבה.
היקף פרויקט .₪ 02,111,111
שיפוצים במוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים)
עבודות שיפוצים הכוללים .שיפוץ שירותים ,צביעה ,ריצוף ,תקרות ,אקוסטיות ,חשמל ,פיתוח,
גינון ,בטיחות.
היקף פרויקט ₪ 4,721,111
שיפוץ אולם ספורט 'רבין'
תוספת בנייה בשטח של  21מ"ר הכוללים ממ"ד מקלחות ותאי שירותים  +מקלחות ותא
שירותים מונגש לנכים.
היקף פרויקט ₪ 241,111
הרחבת בית ספר 'נועם חיים'
בניית אגף כיתות ( 0כיתות) בשטח כולל של כ –  011מ"ר לרבות עבודות פיתוח גינון והנגשה.
היקף פרויקט ₪ 2,711,111
הסבת בית ספר מפתן לטובת האגף לשירותים חברתיים
היקף פרויקט ₪ 0,211,111
הסדרי תנועה מרחוב יצחק ורדימון עד לרחוב יצחק שדה
החלפת ריצוף במדרכות ,מעגלי תנועה ,אי תנועה ,תאורת רחוב והצבת סככות אוטובוסים.
היקף פרויקט ₪ 0,/11,111
פיתוח איזור התעשייה
הכשרת מגרשים לשיווק ע"י משרד הכלכלה הכולל עבודות פיתוח והסדרת/סלילת כבישים
,תאורה ותשתיות תת קרקעיות (מים ,ביוב ,חשמל).
היקף פרויקט  02,011,111ש"ח
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הקמה ועבודות גינון ברחבי העיר
הקמת ושדרוג שצ"פים ברחבי העיר
היקף פרויקט ₪ 711,111
חיזוק בלוק  0410שכונה לדוגמא
היקף פרויקט ₪ 472,111
הסדרי תנועה ברחוב בבא סאלי צומת מצדה
מעגל תנועה ,ריצוף מדרכות ,תאורת רחוב וגינון.
היקף פרויקט ₪ 011,111
שיפוץ תחנת בריאות למשפחה (טיפת חלב) שכונת ניצחון א'
שיפוץ הכולל החלפת ריצוף ,תאורה ,אלומיניום ,צביעה ,פיתוח ,תקרות אקוסטיות ,חשמל,
בטיחות והנגשה.
היקף פרויקט ₪ 211,111
קירוי מגרש כדור סל בית ספר אפלמן
היקף פרויקט ₪ 01,111
פיתוח שיקום שכונות
הסדרת מגרש כדורסל ומתקני משחקים קירוי וגינון תאורת רחוב שכונת יוספטל .
מתקני משחקים ,קירוי ,גרגור והסדרת תאורה וגינון – גן שפירא.
הסדרת חנייה ותאורת רחוב – חנייה אחורית בית ספר אלפסי.
קרצוף ושכבת אספלט והחלפת ריצוף במדרכות  +תאורה רחבת הסנהדרין.
היקף פרויקט ₪ /,111,111
השלמת תאורת רחוב -שכונת ממשית -רחוב תל לכיש
היקף פרויקט  222,111ש"ח
שיפוץ אולם ספורט 'גאון'
צביעת מעטפת האולם ,החלפת פרקט מגרש כדור סל
היקף פרויקט ₪ 221,111
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רישוי ופיקוח על הבנייה:


המחלקה הממונה על אכיפת הבנייה בעריה ,כפופה למהנדס העיר ולהחלטות הועדה המקומית
לתכנון ובניה.
במחלקה עובדים מספר פקחים המחולקים לפי אזורי אחריות.
מתפקידה של המחלקה לפקח ולבקר על בניה חדשה בבתים פרטיים ,חריגות בניה ,פיקוח על
אתרי בניה וליווי של תושבים הבונים בשיטת בנה ביתך עד לגמר הבניה.



זכור!



לפני כל תהליך בנייה :תוספת בנייה ,הקמת פרגולה ,חניה ,מחסן ועוד ,כדאי להתייעץ עם אנשי
מחלקת ההנדסה .אנו נכוון אותך ונסייע בידך להגיע בדרך המהירה ,הקלה והחוקית ליעדך.

נכסים
המחלקה לנכסים בעירית דימונה ,אחראית על ניהול שוטף ועדכני של מאגר מידע על נכסי
העירייה.
קרקעות ומבנים ,כולל מידע ביחס לייעודם ,גודלם ,זכויות העירייה בהם ,מצבם הפיזי של
הנכסים והגדרתם המשפטית.
כיום נמצאים ברשום העירייה כ 401 -מבנים.
תחומי הטיפול באחריותה של מחלקת הנכסים:


ריכוז קרקעות פנויות המיועדות לשטחים ציבוריים עפ"י תוכניות מפורטות -תב"ע.



מתן מידע עדכני וזמין של נכסי הרשות הכוללים :קרקעות ומבנים דהיינו :מוסדות חינוך  ,בתי-
כנסת  ,מקלטים  ,מועדוניות ומבנים לשירות הציבור.



המערכת מבצעת פעולות של רכישה  ,הפקעה  ,רישום בטאבו  ,מדידה והסדר הקרקע מול מינהל
מקרקעי ישראל .



מעקב אחר תוקף חוזי שכירות  ,תשלומי חשבונות  ,חשמל  ,מים וכו' מול המוסדות השונים
והגופים המחזיקים בנכסים.



רישום וניהול המצאי (אינוונטר) של עירית דימונה ומוסדותיה.
הוקמה ועדה להקצאת נכסים עפ"י נוהל משרד הפנים לבקשות מבנים וקרקעות ללא תמורה או
בתמורה סמלית.
גובשו תבחינים לאישור הקצאת הנכס ואלה מאושרים במועצת העיר ומאושרים ע"י משרד
הפנים.
כיום בוצעו בממוצע כ 21 -הקצאות נכס לעמותות שונות.
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תכנון וביצוע תכניות בנייה בעיר
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האגף לשיפור פני העיר
מנהל אגף
שפ"ע
מזכירות אגף
שפ"ע
סגן מנהל אגף
שפ"ע
מחלקת איכות
הסביבה

מחלקת רישוי
עסקים

מחלקה
וטרינרית

מחלקת בינוי

מחלקת
אחזקה

מחלקת גינון

מדור רכב

מחלקת חשמל

מחלקת תפעול
ופרויקטים

בטיחות וגהות

בעלי תפקידים:
שם העובד

תפקיד

טלפון

חיים ורצקי

מנהל אגף שפ"ע

124-2102102

משה מלכה
מרקו אסייג
צחי בן שושן
סמי לוי
ניסים בן יקר

ס .מנהל אגף
מנהל תפעול
מנהל אזור
מנהל אזור
מנהל מחלקת בינוי
מנהל מחלקת
אחזקה
מנהל מחלקת חשמל
וטרינרית
מנהל רישוי עסקים
מנהל מחלקת הגינון

124-2102101
124-2102124
124-2102120
124-2102047
124-21020/2

עמי עמר
אלי דיין
ד"ר נטלי פורוסט
שמשון טל
אביגדור טלקר

124-2102122
124-21020/2
124-2102104
124-2102100
124-2102110
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מייל

haimv@dimona.muni.il

תיאור כללי:
אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על קידום ושיפור חזות העיר ומתן שירות תברואתי לציבור
התושבים בעיר (פינוי גזם וגרוטאות ,ניקיון הדברה וכו' ) .המחלקות הכפופות לאגף שפ"ע הינן:
מחלקת איכות הסביבה ,מחלקת אחזקה ,מחלקת תפעול ,מחלקת גינון ,מחלקת חשמל ,מחלקת
בינוי ופיתוח ,מחלקת רישוי עסקים ,המחלקה הוטרינרית .האגף מופקד על תחומי איכות החיים,
הסביבה ופעילותו משרתת את תושבי העיר דימונה והבאים בשעריה החל בפינוי אשפה ,גזם,
גרוט אות ומחזור ,הפעלת תחנת המעבר ובקרת כמות האשפה ,ניקיון רחובות ,הדברה ,אחזקה
וטיפוח פארקים טיילות ומתחמי משחק וגינון ,אחזקת חשמל ומאור רחובות ,אחזקת כבישים
ומדרכות ,אחזקת מוסדות עירונים ,אחזקת צי הרכב העירוני.
מחלקת איכות הסביבה:
המחלקה דואגת לפינוי אשפה ביתית ,גרוטאות ופסולת גזם ,ניקיון כבישים ,מדרכות ורחובות.
העיר דימונה מחולקת ל 4-אזורי עבודה :צפון ודרום .ניקיון הרחובות מבוצע על ידי  4מכונות
מטאטא כביש ייעודיות חדישות .המכונות מתאימות לעבודה בצירים הראשיים ובסמטאות.
הניקיון ברחוב מושג על ידי שילוב של מכונות המטאטא ופועלי ניקיון המנקים כל רחוב באופן
ידני .פועלי הניקיון מוצבים בכל רחובות העיר במסלולי עבודה קבועים.פינוי אשפה ביתית
מתבצעת בתדירות של  /פעמים בשבוע בכל רחבי העיר.
פינוי הגזם מבוצע על ידי רכב מנוף ייעודי חדש .רכב זה נכנס לאזורי העיר השונים בתדירות
גבוהה .האגף מפעיל  4צוותים על גבי כלי רכב מסוג טנדר אשר מפנים כל יום גרוטאות ופסולת
גושית .צוותים אלו מיומנים לטיפול במפגעים תברואתיים וסורקים את כל רחובות העיר במהלך
משמרת הבוקר .הצוותים מטפלים בתלונות התושבים המועברות למנהל האזור דרך מוקד
העירייה  .012מיכלי האשפה בנפח  /21ליטר הפזורים בעיר ,מכולות דחס ומכולות (צפרדעים) 2
קוב' .האגף החל בהחלפת המכולות (צפרדעים) לפחי אשפה מוטמנים .בחודש אוגוסט נערכים בכל
מוסדות החינוך מבצעי ניקיון לקראת פתיחת שנת הלימודים.
מחלקת אחזקה:
מחלקת האחזקה מטפלת בתחזוקה העירונית השוטפת כולל מבני העירייה וכן בביצוע תיקונים
ואחזקה על פי דיווחי מפגעים המגיעים ממוקד .012
פעילות המחלקה


בדיקה וטיפול במתקני המשחקים בכל רחבי העיר.



התקנת אשפתונים וספסלים.



כבישים :צביעה וסימונים.



אחזקת מוסדות החינוך  ,בתי ספר  ,גני ילדים ומבני העירייה.



ביצוע עבודת מסגרות.



הקמת במות ותשתיות באירועים.



דגלול הצירים והשכונות בחגים ,אירועים וכד’.



עבודות אחזקה שוטפות ברחבי העיר .



אחזקה הצבה ותיקוני תמרורים בעיר.



אחזקה כללית בתחומי המעקות  ,אחזקת שלטי רחובות  ,ריהוט רחוב וכו'.
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פיסול אומנותי.

מחלקת חשמל:
מחלקת חשמל מתחזקת את מערכת התאורה העירונית .בעיר ישנם פנסים המוצבים על עמודים
מסוגים שונים ,חלקם הגדול על עמודי חב' חשמל .מערכת התאורה מופעלת על ידי מרכזיות
מאור הפזורות ברחבי העיר ומופעלות באמצעות בקרה אוטומטית על ידי שעונים אסטרונומיים,
הקובעים את זמני ההדלקה והכיבוי בהתאם לשקיעת השמש וזריחתה.
פעילות המחלקה:


תחזוקה כוללת של פנסי התאורה העירוניים  -תחזוקה יזומה ,מונעת וניקיון .תיקון
תקלות כגון החלפת נורות שרופות או ציוד הדלקה לא תקין ,איתור תקלות ,קצרים וכו'.



מעקב אחר עבודות חשמל במסגרת בניה ציבורית חדשה.



תאום עבודות מול חב' חשמל והזמנת עבודות מסוגים שונים בחברת חשמל ,כגון חיבורים
חדשים ,הגדלות חיבור ,תיקונים וכו' .



תכנון ופיקוח על שיפוצי מערכות חשמל במבני ציבור ,כגון כיבוי אש ,מתנ"סים ,בתי ספר
וכו'.



תכנון ופיקוח על מערכות תאורה ציבורית חדשות במסגרת שיפוץ רחובות לשיפור
עוצמות התאורה.

 מתן סיוע למחלקות עירייה המבצעות אירועים ,כגון מח' אירועים ,מח' ספורט ,אגף
החינוך ,במתן פתרונות לחיבורי חשמל והעמדת תורני חשמל באירועים.
מחלקת רישוי עסקים:
המחלקה לרישוי עסקים ופיקוח תברואי אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים ותקנות בתי אוכל,
בשטח שיפוטה של העיר דימונה .במסגרת זו אחראית המחלקה על הנפקת רישיונות לעסקים
טעוני רישוי ,תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים ,בהם משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,מכבי
אש ,איכות הסביבה ועוד .המחלקה מבצעת ביקורות בבתי העסק לקראת חידוש הרישיון לבדיקת
העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שגרתיות.
פעילות המחלקה:


הדרכה ומידע מוקדם על מדיניות רישוי ,הנחיות ייחודיות להגשת בקשה לרישיון עפ"י
סוג העסק.



טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון ,ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים ,מעקב
וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון .ליווי
תהליך הרישוי.



ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק
את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.



טיפול בבקשות לרישיון העסק .טיפול בעסקים ללא רישיון .ביקורת תברואנים בעסקי
מזון והיגיינה ,שמירה על בריאות הציבור.



איסוף חומר ראיות להגשת כתבי אישום החורגים מתנאי הרישיון.



פיקוח כללי על בתי עסק טעוני רישוי עסק.
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הנפקת רישיונות עסק  /היתרים זמניים.



עריכת סקרים תקופתיים בנוגע לאגרות הרישוי השונות.

מחלקת גינון:
מחלקת הגינון בעזרת קבלן ,אחראית על כל הגינות הציבוריות בעיר ,נותנת מענה אחזקתי
ומפקחת על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים ,תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות
עיר יפה ברחבי העיר.
מערכת ההשקיה בעיר מחוברת למחשב מרכזי המפקח על ההשקיה באופן אוטומטי לחלוטין.
בתחום הגינון בעיר מטופלים כ 0111 -דונם.
פעילות המחלקה:


פיקוח על עבודות קבלן הגינון.



שמירה על שטחי גינון וטיפוחם.



טיפול בנזילות ותקלות במערכת ההשקיה העירונית.



טיפול בעצים שקרסו המהווים סכנה.



גיזום וטיפול בעצים ברחבי העיר .



נטיעת עצים חדשים ברחובות.



שתילת פרחי העונה באיי תנועה וכיכרות מרכזיים.

המחלקה הוטרינרית:
המחלקה הוטרינרית דואגת להגברת המודעות בנושא בעלי חיים ,מניעת נטישה ,מניעת התעללות,
מתן חיסונים ושבבים אלקטרוניים על מנת למנוע את מחלת הכלבת .כמו כן ,אבטחת איכות
למוצרי המזון המגיעים לשולחן התושבים והנמכרים ברשתות ובמסעדות בעיר.


פעילות המחלקה:


פיקוח על מוצרי מזון מהחי.



ביקורות שוטפות בעסקים.



בדיקות משנה למובילי מזון בקירור.



מניעת שיווקם של מוצרי מזון מהחי המיוצרים בניגוד לחוק.



גורם מאשר בתהליך רישוי עסקים למרכולים וחנויות לממכר בשר ,דגים ועופות.



אכיפת פקודת הכלבת והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים המחייב חיסון כנגד מחלת
הכלבת ושבב אלקטרוני.



אכיפת חוקי העזר העירוני כגון מניעת שוטטות כלבים ומניעת מפגעים הנגרמים מגידול
בעלי חיים.



פיקוח על מקומות לגידול בעלי חיים :פיקוח על תנאי התברואה ,מחלות בעלי חיים וחוקי
צער בעלי חיים.



אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות בבעלי חיים.



פיקוח על חנויות לממכר בעלי חיים.
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ניהול תחנת הסגר וכלבייה עירונית :הסגר לתצפית כלבת לכלבים נושכים וקבלת כלבים

עזובים ומשוטטים.
מחלקת בינוי ופיתוח:
המחלקה מתחזקת את כל מערכת התשתיות העירוניות.


פעילות המחלקה:


תיקונים וריצוף מדרכות  ,גרנוליט ואבני שפה.



טיפול במפגעים ,כבישים סתימת בורות וכו'.



ביצוע פרויקטים.



אחזקת כל מוסדות החינוך.



אחזקת מבנים ונכסים של העירייה.



אחזקת מזרקות וטיפולם.



אחזקה וטיפול בסתימות ביוב במתקנים ציבוריים ובתי ספר.



אחזקת מערכת הניקוז העירונית.



טיפול בפיצוצי מים במתקנים ציבוריים ובבתי ספר.

מחלקת הדברה:
מועסק קבלן מוסמך ,המבצע ניטור והדברה בשטחים ציבוריים ,ופועל עפ"י תוכנית עבודה יזומה
למניעה וגם במענה לקריאות התושבים.
פעילות המחלקה:


טיפול בתלונות הציבור אודות מפגעים וטרינריים תברואיים ומזיקים תברואיים.



ביצוע הדברה תברואית בגני ילדים ובבתי הספר יזומה ובעקבות תלונות תושבים.



ביצוע הדברת יתושים (מניעת התפתחות זחלי היתושים במקורות מים).



ביצוע הדברת מכרסמים.



ביצוע הדברת נמלים ,תיקנים ,דבורים וצרעות.
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מינהל כללי
המינהל הכללי משרת את כל יחידות העירייה בתחומי הארגון ,התכנון ,התרבות ,המחשוב,
משאבי אנוש ,לוגיסטיקה ,ושירותים מקומיים נוספים .כמו כן המינהל הכללי מופקד על אגף
הביטחון בעירייה.

ראש מינהל
כללי
אגף תרבות
ואירועים

אגף מינהל כללי

אגף ביטחון
וחירום

מרכז צעירים

מחלקה
משפטית

משאבי אנוש

שיטור ופיקוח
עירוני

יד לבנים

ועדות העירייה

תכנון אסטרטגי

מרכז הפעלה
עירוני

ערים תאומות

ארכיון

דפוס

ביטחון מוסדות
חינוך

אירועים

מחשוב
ומערכות מידע

ועד עובדים

מוקד עירוני
מוקד אזורי

משרד הפנים-
סניף מקומי

משרד הרישוי-
סניף מקומי

תחזוקה וניקיון-
בניין העירייה

מרכזייה-
תקשורת
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בעלי תפקידים:
שוקי קליין
רובי קנדלקר
יפה עזריה
דביר שץ
מנחם בן
טובים
עדי אזולאי
רינה חיון
לירז אדרי
מאיר חזן
מרים גביזון
אסנת אטדגי
מרים כהן
יהודית כהן
אורלי רז
מתניה
זילברמן
אלברט כהן
ריקי אלפסי

תפקיד
ראש מינהל כללי ומזכיר
העיר
לשכת מזכיר העיר
רכזת ועדות העירייה
תכנון אסטרטגי
יועץ משפטי
תובעת עירונית
לשכת יועץ משפטי
לשכת יועץ משפטי
אירועים וערים תאומות
מנהלת מחלקת משאבי
אנוש
ס .מנהלת מחלקת משאבי
אנוש
מנהלת מחלקת מחשוב
ומערכות מידע

טלפון

פקס

מייל

08-6563104

732099204

shuki@dimona.muni.il
mazkirer@dimona.muni.il
yaffaz@dimona.muni.il
dvir@dimona.muni.il

08-6563212
08-6563120

732099227

08-6563135

08-6572746

08-6563259

732099255

08-6563133

732099233

08-6563136

miryam-g@dimona.muni.il
osnat@dimona.muni.il

שלוחת משרד הפנים בעיר
שלוחת משרד הרישוי בעיר

08-6563213
08-6563141
08-6563229
732756125

08-6555199

אישורי תושב
דפוס
ועד עובדים

08-6563251
08-6563200
08-6563183

732099283
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liraz@dimona.muni.il
liraz@dimona.muni.il
liraz@dimona.muni.il
liraz@dimona.muni.il
meirh@dimona.muni.il

732099228

miri@dimona.muni.il

vaad.ovdim@dimona.muni.il

ראש מינהל כללי ומזכיר העיר
מזכיר העירייה מרכז את כל פעילות העירייה ,על מנהליה השונים ,בהתאם למדיניות ראש העיר
וצרכי התושבים ,תוך תיאום פנים ארגוני בין אגפי העירייה ,תיאום בין העירייה לגורמי חוץ
ומוסדות המדינה ,ופיקוח על ביצוע מדיניות ראש העיר ותכניות אסטרטגיות.
תחומי פעילות עיקריים
 ניהול מזכירות העירייה וענייני המינהל הכללי של העירייה ומחלקותיה.


תיאום בין יחידות העירייה לגופים הפועלים במסגרתה.



יו"ר ועדת הקצאות.



יו"ר ועדת תמיכות.



חברות בדירקטוריונים עירוניים וועדות היגוי.



אחריות על נושא התכנון האסטרטגי.



מחשוב ומערכות מידע



ייצוג העירייה אל מול מרכז השלטון המקומי ,משרדי ממשלה וגורמי חוץ.



כינוס ועדות העירייה ,בהתאם לתדירות המוגדרת בחוק ובהתאם לצרכים השוטפים של
הרשות.



סיוע לראש הרשות בגיבוש מדיניות בנושאי המנהל.



אחריות על משאבי אנוש – גיוס ,קליטה והשמת עובדים ,תנאי העסקה  ,שכר וכו'.



אחריות לארכיון העירייה



מרשם האוכלוסין -נתוני אוכלוסיית תושבי הרשות.



משרד הפנים -דרכונים  ,ת"ז ,רישום נולד וכו'



משרד הרישוי -הנפקה וחידוש רישיונות ,מידע בנושא רישוי וכו'



הקמה ,ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים ,היחידות ואנשי המטה והנהלים של
הרשות



ארגון אירועים ,טקסים ופעילויות מיוחדות



היערכות הרשות לאירועי ביטחון ואסון
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אגף מינהל כללי:
במסגרת המינהל פועלים האגפים והמחלקות הבאים:
אגף מינהל כללי המאגד בתוכו את המחלקה המשפטית ,היחידה לתכנון אסטרטגי ,מחלקת
קליטה ,מחלקת המחשוב והתקשורת ,תחום המכרזים ,מחלקת משאבי אנוש הכוללת את מדור
מנגנון ומדור השכר ,מאגרי המידע העירוניים ,ארכיב העירייה ,וועד העובדים ,הדפוס ,סניפים
מקומיים של משרד הפנים ומשרד הרישוי ,מס הכנסה/אישורי תושב ,אירועים וערים תאומות.

רפרנט תכנון אסטרטגי
תחומי הפעילות:


עוזר למזכיר העיר – ריכוז עבודת מטה



בקרה ומעקב אחר יישום החלטות.



היחידה לתכנון הינה יחידת מטה העוסקת בתחום התכנון לטווח בינוני ורחוק.



ריכוז ותאום פרויקטים עירוניים.



ריכוז ועיבוד מידע ממקורות שונים אודות נושאים עירוניים ,והפצתם בקרב גורמים
עירונים וחוץ עירוניים.



כתיבת ניירות עמדה ומדיניות על-פי הצורך.



ריכוז עבודת מטה -ועדות העירייה.

מחלקת משאבי אנוש
האגף למשאבי אנוש מטפל בכל ההיבטים הקשורים במשאב האנושי מהשלב שטרם קליטתו
בעירייה ,במהלך תקופת העסקתו ,עם סיום העסקתו בעירייה ולאחר פרישתו .פעילות האגף
כוללת :קליטת עובדים חדשים ,קידום ,תכנון ופיתוח והדרכה ,פרישה ופיצויים ,מידע תיאום
ובקרה ,תקנות ותנאי שירות ,ביקורת נוכחות ,טיפול בנושאי רווחת העובדים ,כוח אדם בחירום
ונושאים אחרים.

מחלקת מחשוב ומערכות מידע
תפקידי המחלקה:


מחלקת מחשוב ומערכות מידע עוסקת בפיתוח ושכלול מערכות ממוחשבות התומכות
בתהליכי עבודה העוסקים בשירות.



פיתוח מערכות מידע להגדלת שיתוף הפעולה בין יחידות העירייה.



אבטחת המידע הארגוני.



מתן מענה לבעיות משתמשים ברשת התקשורת ,ריכוז תקלות ברשת התקשורת והעברת
דיווחים לספקי התקשורת העירוניים.



קידום עובדים בתחום המחשוב ,הדרכות מחשבים לעובדים.



ניהול אתר האינטרנט של העירייה.
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שלוחת משרד הפנים בעיר:
בעירייה פועלת תחנה שירות של משרד הפנים לרווחת התושבים.
את השירותים ניתן לקבל בימים:
א' בין השעות02:11 -10:/1 :
ג' בין השעות002:/1-07:11 – 10:/1-04:11 :
ד' בין השעות10:/1-0/:11 :
ה' בין השעות10:/1-02:11 :
התנאים של משרד הפנים הינם קשיחים ובלתי ניתנים לשינוי ,לכן יש לברר מראש האם נדרשת
נוכחותו של המבקש.
בין השירותים הניתנים ביחידת הסמך של משרד הפנים:
תעודת זהות,רישום ילדים בת"ז ,שינוי בפרטים אישיים ,שינוי מען ,הוצאת דרכון ,תעודת לידה,
תמצית רישום ,אישור תושב ועוד.
לפרטים ניתן לפנות לטלפון.10-222/440 / 10-222/020 :

שלוחת משרד הרישוי בעיר:
בעירייה פועלת שלוחת משרד הרישוי לרווחת התושבים.
את השירותים ניתן לקבל בימים:
א' בין השעות02:11 -10:/1 :
ג' בין השעות002:/1-07:11 – 10:/1-04:11 :
ד' בין השעות10:/1-0/:11 :
ה' בין השעות10:/1-02:11 :
התנאים של משרד הרישוי הינם קשיחים ובלתי ניתנים לשינוי ,לכן יש לברר מראש האם נדרשת
נוכחותו של המבקש.
בין השירותים הניתנים ביחידת הסמך של משרד הרישוי:
הנפקה וחידוש רישיונות רכב ,מתן רישיונות לנהגים לרכב פרטי ולענפי תחבורה ביבשה ,באוויר
ובים ,פיקוח ואכיפת חוקי התעבורה על העוסקים בענף התחבורה ,קבלת מידע על רישוי כלי רכב,
קבלת מידע על התחבורה הציבורית ועוד.
לפרטים ניתן לפנות לגב' אורלי רז בטלפון17/4722042 :
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הלשכה המשפטית
תחומי פעילות הלשכה המשפטית:
תפקיד השירות המשפטי להעניק ייעוץ וליווי משפטי להנהלת העירייה וליחידותיה ,לייצג את
העירייה בערכאות המשפטיות השונות ,לאכוף את חוקי העזר וחוקים אחרים שבסמכות העירייה
וליזום חקיקה (מקומית וארצית) שתסייע בהשגת יעדי העירייה.

הלשכה המשפטית אמונה על מספר נושאים מרכזיים:
 .0מתן י יעוץ לגורמים העירוניים בתהליכי קבלת ההחלטות על מנת להבטיח הלימה בין

פעילות העירייה וחוקי מדינת ישראל.
 .4ייצוג העיריה ו/או מתן ייעוץ משפטי בנושאים המקצועיים של כל ועדה עירונית כולל
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (לרבות ועדת משנה ורשות רישוי).
 ./מכרזים ,חוזים וייעוץ משפטי בהתקשרויות העיריה עם גורמים חיצוניים.
 .2טיפול בתובענות המוגשות נגד העיריה בערכאות המשפטיות השונות.
 .2העמקת הידע והגברת המודעות של אגפי העיריה השונים והעמותות העירוניות לדינים
הרלבנטיים לפעילות הרשות המקומית.
 .2תביעות אזרחיות
 .7הכנת חוזים ומכרזים בהתאם להוראת הדין.
 .0אוכלוסיית היעד של הלשכה המשפטית :מחד המחלקה נותנת שירות למחלקות העירייה,
התביעה פועלת בייחוד מול אגף הגבייה ,מחלקות רישוי עסקים ,איכות הסביבה,
הווטרינר העירוני והפיקוח עירוני.
מנגד ,פעילות המחלקה הינה כנגד מפירי חוק ומתחמקים מתשלום אגרות וקנסות-
לטובת כלל תושבי העיר.
 .0מטרות השירות:
א .מטרת השירות שניתן למחלקות העירייה ,ובעקיפין לכל תושב העיר הינו שעסקים יפעלו עם
רישיון ,שבעלי החיים בעיר לא ישוטטו באופן חופשי ויהיו מחוסנים ,שתטופח ככלל חזות
העיר ,להימנע ממצב בו ילדי העיר לא פוקדים את מוסדות הלימודים וכיו"ב– כל זאת לאור
אכיפה מתמשכת של החוקים הרלוונטיים לרבות חוקי העזר.
ב .ניתן כבר לקבוע ,כי באמצעות אכיפה של חוק העזר ושל החוקים שהלשכה המשפטית פועלת
לאכיפתם – צומצמה הפרת החוקים ,קרי :קנסות וחובות בגין אגרות משולמות ,עסקים
פועלים ביתר זריזות לקבלת רישיון עסק וכיו"ב.
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תביעה עירונית -באחריותה ייצוג העירייה באמצעות התובע העירוני בבתי משפט בתביעות
פליליות עפ"י חוקים שונים ,לרבות הכנת כתבי אישום בעבירות הנ"ל ,הכנת בקשות לצווים
זמניים ,עדכונים נדרשים לאור חידושי חקיקה ופסיקה ומענה משפטי לפונים בעניינים אלה.
ייצוג העירייה בתחום הפלילי -מקומי הינו בעבירות על חוקי התכנון הבנייה ,חוק רישוי עסקים,
ערעורי חנייה וחוקי עזר נוספים.
התביעה העירונית פועלת מתוקף ייפוי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה וכפופה לו מבחינה
מקצועית.
התביעה העירונית הינה הגוף המוסמך הבלעדי לביטול ברירות משפט (בהתאם להוראות סדר
הדין הפלילי) .התובעת העירונית מקבלת את כל ההשגות והבקשות לביטול ברירות המשפט
(שניתנו על ידי מחלקות הפיקוח העירוני ,הווטרינר ואיכות הסביבה) או בקשות להישפט בגינן,
ונותנת מענה לאזרחים לחייבים על פי הוראות הדין.
בנוסף ,אחראית התביעה העירונית על התחומים הבאים:
 סיוע בגיבוש מדיניות עירונית בנושאים בעלי השלכות משפטיות .התובע העירוני מקיים
קשר עם הגורמים הממונים על אכיפת הוראות החיקוקים דלעיל במשרד המשפטים ואצל
גורמי התביעה השונים.
 קיום הדרכות סדירות ותדרוך גורמי העירייה השונים בכל הקשור לאכיפת הוראות הדין.
 הגשת ערעורים בשם הרשות המקומית.
 לווי ועדות העירייה ,מתן מענה לפניות וכן טיפול שוטף בנושאים הסטטוטוריים הנוגעים
למועצת העירייה ולוועדותיה שבתחום הלשכה המשפטית.

74

תרבות ,פנאי ואירועים
העיר דימונה חיה ,נושמת ומאמינה בתרבות.
בעיר מגוון רחב ביותר של פעילויות תרבות פנאי לכל רובדי האוכלוסייה.
חוגים ,ספורט תחרותי ועממי ,תיאטרון מקצועי ,תיאטרון קהילתי ,רפרטואר הצגות ממיטב
התיאטראות בארץ ,סינמטק ,פסטיבלים ועוד.
סינמטק:
בעיר פועל הסינמטק הגדול והח דיש באזור בו מוקרנים מגוון רחב של סרטים .בנוסף מתקיימות
פעילויות תרבות הכוללות הרצאות ופאנלים בנושאי קולנוע ותקשורת .הסינמטק פועל בשיתוף
חברת יונייטד קינג וידאו וסינמטק תל אביב.
תיאטרון:
בדימונה הוקם תיאטרון  black boxהשני בארץ .תיאטרון ייחודי בו יושב הקהל על הבמה
במרחק נגיעה מהשחקנים .במסגרת הפרויקט פועל בעיר גרעין תיאטרון מקצועי הכולל שחקנים
מהשורה הראשונה בארץ המתגוררים בעיר ,ביניהם משה פרסטר .המנהלת האומנותית היא נועה
קנולר.
בעיר פועל תיאטרון קהילתי הפתוח לכל מי שנפשו מחוברת למשחק.
מנויי תיאטרון:
מתנ"ס דימונה מציע מנוי תיאטרון למבוגרים ,ובו רפרטואר של הצגות ממיטב התיאטראות
בארץ.במקביל קיים מנוי תיאטרון להצגות ילדים.
חוגים:
בדימונה פועלים למעלה ממאה חוגים במסגרות השונות ,במתנ"ס מתקיימים חוגים לילדים ,נוער
ומבוגרים בתחומי הספורט ,הריקוד ,הציור ,האומנות ,ועוד .הקונסרבטוריון העירוני מקיים מגוון
עשיר של חוגי מוסיקה .חוגים למבוגרים (שזירת פרחים ,לימוד שפות ,פילאטיס ,רישום)
מתקיימים במוסדות נוספים ל העירייה.
פסטיבלים:
ארבעה פסטיבלים ואירועי תרבות מובילים מתקיימים בדימונה מידי שנה.
פסטיבל דימונה לתקשורת ולקולנוע צעיר -אירוע התקשורת והקולנוע הבולט והחשוב בארץ
לנוער .שלושה ימים של סרטים ,סמינרים והצגות.
פסטיבל המחול והפולקלור הבינלאומי -פסטיבל הריקוד הבינלאומי המתקיים למשך יומיים
ומרכז את מיטב להקות המחול והפולקלור מהארץ ומחו"ל
כנס דימונה לתקשורת -כנס יומי המתקיים מידי שנה ומעלה לדיון שורה של נושאים חשובים
בתקשורת וחברה.
פסטיבל העדות -אחד הפסטיבלים הצבעוניים ביותר בארץ אליו מגיעים מידי שנה למעלה מעשרת
אלפים אורחים ,כולל עשרות ביתני אוכל של כל העדות ומופעי מוסיקה.
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בית ראשונים:
בית הראשונים בדימונה הוקם בשנת  411/על ידי ממלא מקום ראש העיר מר אלברט אסף.
בית ראשונים הוא למעשה המוזיאון של העיר המספר את סיפורה המופלא של דימונה .במוזיאון
תוכלו להתרשם מקרוב מאופי חיי העולים אשר הגיעו לעיר בשנת  .0022במוזיאון הוקם צריף
אותנטי בהעתק מדויק של הצריף מהמעברה .בנוסף נאספו בעמל רב מאות פריטים אותנטיים
לתקופה ,הכוללים כלים מיוחדים ,תצלומים ומסמכים.
סיפורה המופלא של דימונה והמהפך שעברה ממעברה בלב המדבר לעיר השנייה בגודלה בנגב,הוא
סיפור ציוני מרתק שראוי כי ייכנס להיסטוריה של מדינת ישראל.
המקום פתוח בין הימים ראשון לחמישי וניתן לתאם סיורים מראש בטלפון –  ,10-2220404אצל
מר דני עמר.
בואו לבקר ולהכיר את סיפורה של העיר מקרוב.
תיאטרון דימונה:
תיאטרון דימונה הפועל תחת הכותרת "מעבדת תרבות" הוא ללא ספק אחד מהפרויקטים
התרבותיים המדוברים בישראל  .4101הרעיון שעומד מאחורי הקמתו הוא עידוד היצירה
בפריפריה .הפרויקט הממומן על ידי מפעל הפיס משותף גם למשרד הנגב והגליל ,משרד התרבות
והספורט ,לעיריית דימונה וכמובן לאנשי עמותת "מעבדת תרבות" .בעמותה זאת חברים בין היתר
הסופר רון לשם ,השחקן משה איבגי ,הבמאי דורון תבורי ,מנכ"לית הבימה אודליה פרידמן ועוד.
במסגרת פרויקט מיוחד זה עברו צוות השחקנים להתגורר בדימונה ,יחד עם המנכ"לית מיקה
יזרעלוביץ' והבמאית נועה קנולר שמעברה לעיר יחד עם בעלה השחקן המוערך אוהד קנולר ,זכו
לחשיפה רבה .עוד בצוות השחקנים:
בתחילת  ,4101עבר התיאטרון לאולם הזמני שהוקם לטובתו בבית הספר יוספטל בעיר .במקביל
החלו עבודות הקמתו של תיאטרון ה"בלייק בוקס" השני בארץ ,בשכונת כובשי אילת בעיר .עלות
הקמת התיאטרון עומדת על  4.2מיליון ש"ח ,והוא מוקם במימון מפעל הפיס .בסמוך לתיאטרון
מתוכננת הקמתו של בית ספר לאומנויות הבימה.
בתחילת  4101העלה התיאטרון את הצגת הביכורים שלו "צירי דגים" ,בהשראת המחזה
"החתונה" של ברכט .ההצגה הצליחה למלא את האולם כבר למעלה מעשר פעמים ובהצגת
הפרמיירה החגיגית חזו בין היתר ראשי ערים ,אנשי תרבות מהנגב ואנשי העמותה ביניהם השחקן
משה איבגי.
תיאטרון דימונה מצליח לייצר פעילות תרבותית רחבה שמשליכה על הסינמטק ,המתנ"ס ,חוגי
התיאטרון ועל חיי התרבות בכלל.
בימים אלה מעלה התיאטרון את הצגתו השנייה שתציג במסגרת פסטיבל ישראל שיופיע בדימונה.
לפרטים והזמנות כרטיסים10-2222/02 :
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אגף הביטחון והחירום
אגף הביטחון והחירום מרכז את כל נושאי הביטחון בשגרה ובחירום בעיר ,ובדגש על ביטחון
במוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) ואירועים עירוניים.
המחלקה פועלת להגברת רמת המוכנות לשע"ח ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון וההצלה
השונים :משטרת ישראל ,צה"ל ,מד"א ,פיקוד העורף ,כיבוי אש ,משרד החינוך גורמים ומחלקות
השונות בעירייה ,בעלי תפקידים וחברות העובדות בדימונה ותושבי העיר.

בעלי תפקידים:
מנהל אגף

עמי ביטון

052-6085040

ס.מנהל אגף

מוטי כהן

052-6085050

מזכירת אגף

רג'ין טבול
דימה
אברמוב
משה צריקר
זוהר אהרון
106
106

052-8626628

ממונה מערכות שליטה/מידע/תקשורת
ממונה מקלטים
פיקוח ושיטור עירוני
מוקד עירוני
מרכז הפעלה עירוני

086563199
086563247
086563197

amibito@walla.co.il
motic@dimona.muni.il
Ragin@dimona.muni.il

052-6085005
052-6025021
052-6085007

תחומי פעילות ואחריות מחלקת ביטחון:


אחריות לתכנון  ,ארגון ,הפעלה ופיקוח של שירותי הביטחון בעיר.



קיום מפגשים ודיונים למוכנות לשע"ח עם גורמי הביטחון והחירום השונים.



השתתפות בהשתלמויות ,כנסים עם גורמי הביטחון והחירום השונים.



מתן הנחיות לתושבים בנושאי ביטחון שוטף ושע"ח בשיתוף פיקוד העורף ,משטרת ישראל ,משרד
החינוך.



קביעת נהלים ודרכי פעולה למצבי הביטחון והחירום השונים.



השתתפות בתרגילי ביטחון ושע"ח עם גורמי ביטחון וחירום השונים:
(מד"א ,משטרה ,כב"א ,צה"ל).



אבטחת אירועים – הנחיית מנהלי אירועים בנושאי אבטחה וסיוע לגורמי הביטחון במתן מענה
לאירועים.



מיגון רשותי לשע"ח -טיפול בהצטיידות ביטחון לשע"ח.



ביצוע הדרכות לוועדת מל"ח ,תרגול ורענון של חברי ועדת מל"ח ,השתלמויות לבעלי תפקידים.



הנחייה ושותפות עם מערך מל"ח – פס"ח העירוני.
פריסת מצלמות -כיום פרוסות כ /2-מצלמות ברחבי העיר.
מדור מקלטים -בדימונה  7/מקלטים ציבוריים בטיפול העירייה וכ 211-מקלטים בבתים
משותפים.
העירייה פועלת במגמה להפוך את כל המקלטים הציבוריים לדו תכליתיים.
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כיום כ 21%-מהמקלטים בשימוש דו תכליתי.


בכוונת העירייה לבצע אכיפה נרחבת במקלטים בבתים המשותפים ובמקביל מבצעת העירייה
פעולות שיקום והחזרה לכשרות של חלק מהמקלטים



צופרים – מיקום ,הפעלה וביצוע ניסוי צופרים בעיר.



הפעלת חפ"ק עירוני בחירום.



מיגון אישי – סיוע לפיקוד העורף בחלוקת ערכות מגן ופתיחת מתקנים
לחלוקה לתושבים.



מקומות פינוי לאוכלוסייה בשע"ח.

שעת חירום
בדימונה ממוקם מרכז הפעלה עירוני לשעת חרום בצמוד למוקד .012
מערך החירום בעיר מופעל עפ"י תפיסת ההפעלה של הרשות לחירום לאומית ופיקוד העורף.
עיקרי תפיסת ההפעלה הינם מעבר מיידי משגרה לחירום של כל המערכות העירוניות.

מחלקת פיקוח ושיטור עירוני
אכיפת חוקי עזר עירוניים,
סיוע לבעלי תפקידים בעירייה.
אבטחת אירועים.
עבודה משותפת עפ"י סל אירועים (פקח ,שוטר) ,המונחים ע"י המשרד לביטחון פנים.
מתן תגובה לאירועים חריגים בשגרה/חירום

מוסדות חינוך


אבטחת מוס"ח -הפעלת מערך המאבטחים ,פיקוח ,ביקורות והדרכה
בבתי ספר וגני ילדים ,שיתוף פעולה עם משרד החינוך ,משטרת ישראל
ופיקוד העורף.



הנחיית מנהלים ,עוזרי ביטחון בבתיה"ס וגננות –הנחיית והדרכת מנהלים ,מורים וגננות בנושאי
ביטחון ובטיחות בטיולים ,בטיחות והיערכות למצבי חירום.



אבטחת אירועים – הנחיית גורמי בתי ספר ,גננות גני הילדים ,ייעוץ ,פיקוח והפעלת אבטחה
אירועים.



ביטחון בשגרה – טיפול שוטף בפניות הנהלות בתי הספר ,העב"טים
והמאבטחים לאירועי אלימות בבתי הספר ובאירועים ביטחוניים.



מיגון מוס"ח– מעקב וטיפול לחצני מצוקה ומערכות אזעקה במוס"ח ובמערכת העירונית.



מעקב ,רענון -וביצוע מרכיבי ביטחון השונים ,גידור ,מערכת כריזה וכו'..
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מרכז השליטה העירוני:
מרכז השליטה העירוני מרכז פניות תושבים ומוסדות על מפגעים ותקלות בתחום העירוני ,דואג
להעבירן לטיפול תוך מעקב עד לגמר הביצוע.
מרכז השליטה מספק מידע לציבור על פעילויות הנערכות בעיר כגון :אירועי תרבות וספורט,
טכסים ופעילות חריגה.
מרכז השליטה העירוני מהוה אמצעי בידי ראש העיר למען ודאות הטיפול בפניות תושבים באופן
ראוי מבחינת איכות וזמן.
מרכז השליטה מטפל במקרי חירום ומקיים קשר עם גורמי חוץ כגון :משטרה,חברת החשמל ו-
מ.ד.א.
מרכז השליטה מהווה צינור מידע לראש העיר ולבעלי תפקידים בעירייה בבואם לבחון נושא
תשתיות ,שירות ושביעות רצון התושבים .כמו כן מרכז השליטה מהווה אמצעי בידי ראש העיר
למען ודאות הטיפול בפניות התושבים באופן ראוי מבחינת איכות וזמן.
מרכז השליטה העירוני פועל  42שעות ביממה  ,כל השנה.
עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 4105
 .0הכנסת מערכת בקרה ושליטה על המקלטים הציבוריים כולל פתיחה וסגירה אוטומטית.
 .4הכנסת מערכת שו"ב (שליטה ובקרה) לכל מערך החירום והביטחון השוטף ברשות.
 .3צרוף מוקד תאגיד המים למוקד  012דימונה (כולל ארבעת ערי התאגיד-דימונה ,ירוחם ,מצפה
רמון ,ערד)
פרויקט עתידי
רכישת חפ"ק נייד על גבי רכב ייעודי
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מבקר העירייה
תחומי אחריות וסקירה על העבודה השוטפת:
מבקר העירייה פועל מכוח ומתוקף חוק פקודת העריות המחייבת מינוי מבקר בכל רשות מקומית,
והקובעות את מכלול תפקידיו ,סמכויותיו ,דרכי השגת המידע ,חובותיו והאמצעים לביצוע
תפקידו.
המשרד כולל בתוכו את מבקר העירייה בעצמו ואת היחידה לפניות הציבור.
תפקידי המבקר ,כוללים בדיקת פעולות העירייה ובכלל זה בתחום התכנון והבנייה ,שהן נעשו
כדין ,ביעילות והחיסכון הנדרשים וכמובן תוך שמירה על טוהר המידות .הבדיקה כוללת את כל
עובדי העירייה ללא יוצא מהכלל ,ובתוך כך בחינת ההתנהלות המנהלית ,הארגונית ,הכספית
ושמירת הרכוש למול הוראות החוק והנוהל.
בגורמים המבוקרים נכללים גם המועצה הדתית וכל ארגון המקבל חלק מתקציבו מהעירייה או
שהעירייה משתתפת במינוי הנהלתו.
עצמאות המבקר בביצוע הביקורת באה לביטוי בקביעת תכנית העבודה לפי שיקול דעתו ,תוך
שילוב דרישה לביקורת נושא כלשהו ע"י ראש העיר או הוועדה לענייני ביקורת בסייגים מסוימים,
ובביצוע הביקורת עפ"י שיקול דעתו בלבד.
המקורות לביקורת הם מגוונים וכוללים גישה לכל מאגרי המידע של הרשות ,חובת המצאת
מסמכים ונתונים ע"י המבוקרים ,מידע שהועבר ע"י כל גורם שמצא לנכון להעביר מסמכים
ונתונים באופן יזום ,שינויים בחוק או בפסיקה שיש לכם השלכה על הרשות וכמובן מגמות מתוך
העולה מפניות הציבור.
חובה על המבקר להפיץ אחת לשנה דו"ח שנתי המרכז את כל הביקורות שבוצעו במהלך השנה,
וכמו כן חלה חובת חיסיון על המידע והמסמכים שנמסרים לידיו ,וכן ביצוע מעקב על תיקון
ממצאי הביקורות שביצע.
לביצוע הביקורת עומד לרשות המבקר תקציב שנתי המאושר ע"י הגורמים המוסמכים לכך
ברשות ,ובכלל זה אמצעים פיזיים וגישה למקורות מידע.
הדו"ח השנתי ,פרסומו תלוי בתהליך של התייחסויות והערות מטעם ראש העיר ,הוועדה לענייני
ביקורת ולסיום באישורו ע"י מועצת העיר .רק בסיום כל אלו הדו"ח הופך לפומבי וכל אדם רשאי
לעיין בו.
כל פרסום או העברת מידע לגבי ממצא ממצאי הדו"ח למי שאינו מוסמך לכך ,לפני סיום ההליך
הנ"ל ,נושא בחובו עונשים שנקבעו בחוק.
לאחר סיום הליך האישור ופרסום דו"ח הביקורת ,מתכנסת וועדה של בכירי הרשות ודנה בדרכים
לתיקון ממצאי הדו"ח.
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באחריות המבקר:
קביעת תוכנית עבודת הביקורת השנתית ,וכן את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף
הביקורת ,וזאת עפ"י שיקול דעת המבקר בעדיפות ראשונה עפ"י דרישת ראש העירייה לבקר עניין
פלוני בעדיפות שנייה ,ובעדיפות שלישית בהתאם להמלצות הוועדה לענייני ביקורת ,ככל האפשר,
ובלבד שמספר הנושאים המומלצים על ידם ,לא יעלה על שניים בשנת עבודה אחת.

תפקידי המבקר:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.

לבדוק אם פעולות העירייה לרבות חוק התכנון והבנייה ,נעשו כדין בידי המוסמך
לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לבדוק את הפעולות עובדי העירייה.
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה ,מבטיחים הוראת כל דין ,טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ,כולל היבטים של חוקיות החלטות שהתקבלו,
נכונותם וסדרתם ,לאור עקרונות מקובלים במנהל תקין.
לבקר את הנה"ח של העירייה ,לבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה
והחזקתו מניחות את הדעת.
הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל ,
מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי ,כדי יותר מעשירית לגבי
אותה שנת התקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם.
למי שעומד לפי סעיף זה ,יקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".
המבקר יקבע עפ"י שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

פניות הציבור:
תפקיד פניות הציבור לקבל ולטפל בפניות של תושבים ,מקבלי שירותים מהעירייה ושל עובדים
בכל נושא הקשור לרשות המקומית או לתחומי טיפולה ,בכל נושא שבו הם חושבים שהטיפול
בהם לוקה בחסר .בסיום הטיפול לתת מענה בפרק זמן סביר לגבי ממצאי הבדיקה לפונה.
כמו כן ניתן להעביר באמצעות פניות הציבור ,משוב על שביעות רצון מפעולות שונות של העירייה
כגון :פרויקטים עירוניים ,פינוי אשפה/גזם ,פעולות חינוך ותרבות וכו'.
הממונה על פניות הציבור -גב' יפה עמר
טלפון10-222/442/2 :
פקס17/-41004/2 :
כתובת מיילpniotd@iula.org.il -

81

