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נשר  עיר אקדמיה

אבי בינמו - ראש העיר

תושבות ותושבי נשר היקרים,

כמצוות המחוקק, עם סיומה של שנת 2014 ועם תחילתה של שנה אזרחית חדשה, הריני להגיש בפניכם דין וחשבון 
המסכם את העשייה של עיריית נשר בשנה החולפת. בנוסף לחובתנו החוקית להגיש בפניכם סקירה על אודות 

פעילות הרשות בשנה החולפת, הדו"ח גם מהווה נדבך נוסף במדיניות השקיפות שעיריית נשר שמחה לקדם.

בחוברת זו בחרנו להציג תחומים נבחרים מבין כל ענפי העשייה העירונית. עם זאת, אני מאמין כי היא מהווה שיקוף 
נאמן של המציאות בשנה החולפת. פרט לכך, בחרנו להכניס לחוברת גם טעימה קטנה מתכניות העבודה של 
עיריית נשר לשנת 2015. תכניות העבודה הן תוצר של תהליך ארגוני ארוך, שעברו כלל מחלקות העירייה בשנה 

החולפת, בליווי חברת ייעוץ ארגוני. 

כפי שתוכלו לראות בחוברת, בשנה האחרונה התמקדנו בעיקר בהיבטים תוכניים ובהיבטי שיקום פיזיים. מבחינת 
תכנים, הקצנו משאבים רבים לתחומי החינוך, הרווחה, קליטת העלייה, התרבות והספורט. במסגרת זו, מיצבנו 
את מעמדנו כעירייה היחידה במדינת ישראל שמסייעת לסטודנטים, למשפחות ולזוגות צעירים להילחם ביוקר 
המחייה על ידי הענקת סל שירותים עירוניים מוזל דוגמת צהרונים לילדים, מלגות לסטודנטים, השתתפות בנסיעת 
ועוד.  אלימות  ללא  עיר  פרויקט  במחירים סמליים, התחלת  האמנים  מיטב  הופעות של  לפולין,  התיכון  תלמידי 
בהיבטים הפיזיים, עסקנו בעיקר בשיקום המרחבים הציבוריים הקיימים: גני המשחקים, גינות ציבוריות, שיפוץ בתי 

ספר ושאר מוסדות הציבור.

בשנת 2015 בכוונתנו להעמיק את העיסוק בהיבטים התוכניים, אך בה בעת גם לצאת לשורת פרויקטים הנדסיים 
משמעותיים. דוגמה לכך היא התכנית המתהווה של הקמת מרכז עירוני ראשי שיכלול בתי קפה, חנויות ומרחבי 
ולהשקעה  נוספות  כיתות  להקמת  חדשות,  מגורים  שכונות  להקמת  פועלים  אנו  במקביל  תוססים.  פעילות 
בתשתיות, בתחבורה ובבטיחות. כל התכניות הללו, ועוד רבות אחרות, מקבלות ביטוי בתכנית המתאר המתגבשת, 

שמתווה את עתיד העיר ל-25 השנים הבאות.

- משרתי הציבור הנאמנים  נשר  עיריית  ולעובדי  זו ברצוני להודות לסגני, לחברי המועצה, למנהלים  בהזדמנות 
- שעושים לילות כימים עבורכם התושבים. רק בזכותם יכולה עירייה להמשיך לקדם את תפיסת הדגל ששמה 

במרכז כל תושב וכל תושבת.
שלכם,

אבי בינמו
ראש העיר
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חזון העיר
היא  הכרמל,  בליבו של פארק  נשר, הממוקמת 
בחינוך,  במצוינות  מובילה  ירוקה  אקדמיה  עיר 

בתרבות ובספורט.

עיר איתנה ומשגשגת ששמה במרכז את תושביה 
ומעניקה להם איכות חיים וביטחון אישי.

עיר שהיא אבן שואבת לזוגות צעירים ולמבקרים, 
מרכז של חדשנות, יזמות ויצירתיות

נשר  עיר אקדמיה

3
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המוקד העירונישומרים על קשר

מרכזיה

לשכת ראש העיר

גבייה

מהנדס העיר

רישוי עסקים ושילוט

חינוך

שירותים חברתיים

שירות פסיכולוגי-חינוכי

האגודה לתרבות הדיור

משטרת נשר

מתנ"ס

מועצה דתית

106 או 04-6718000  פועל 24 שעות ביממה

04-8299200     פקס. 04-8212116

 04-8299204

מענה אנושי 04-8299287    מענה קולי 04-8299288

 04-8299208

 04-8299249

 04-8299210

04-8299209 / 04-2899241

 04-8299259

 04-8299222

 04-6718008

 04-8210875

 04-8215215

שעות פתיחה:
עיריית נשר פתוחה בימים א', ב', ג', ה' בשעות: 16:00-8:00

ביום ד' העירייה פתוחה בשעות 13:00-8:00 ובשעות 19:00-16:00
 

כתובת העירייה: 
דרך השלום 20, נשר, מיקוד 3665119
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והרי לפניכם

חינוך

ביטחון אישי

ביקורים

הנדסה

שדרת המעצבים

ספורט

תרבות ופנאי

איכות חיים

דת ומסורת

חברה וקהילה
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על נשר ממעוף הציפור
נכון לדצמבר 2014, מתגוררים בנשר כ-26,000 תושבים. 	 

שטח השיפוט של העיר: 13,000 דונם. העיר נמצאת באשכול 7 מתוך 	 
10 בדירוג החברתי-כלכלי.

דירוג קבוצת "דן אנד ברדסטריט" בשיתוף העיתון גלובס קבע: נשר 	 
 50 )עד  מבין הערים הקטנות  ב-2014  בישראל  העיר המשגשגת  היא 

אלף תושבים(. 

הגיוס 	  בשיעורי  החינוך,  מערכת  בהישגי  המובילות  מהערים  היא  נשר 
לצה"ל ובהשקעה בכל תושב ותושבת. שיעור הזכאים לתעודת בגרות 
מלאה של תלמידי תיכון מקיף נשר עומד על 89% )שנה"ל תשע"ג(. 

97% מבוגרי תיכון מקיף נשר מתגייסים לשירות בצה"ל.
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נשר  עיר אקדמיה

חינוך

כיאה ל"עיר אקדמיה" עיריית נשר משקיעה תקציבים רבים בתחום 
החינוך. ההשקעה בכל תלמיד בנשר היא מהגבוהות בארץ ועומדת 

על כ-15,000 ש"ח בשנה. 

בגרות לפני הכל 
תלמידי נשר מובילים במחוז חיפה בשיעור הזכאות לבגרות. 

מנתוני משרד החינוך עולה כי 82% ממסיימי י"ב תושבי העיר 
זכאים לתעודת בגרות. 

בתיכון מקיף נשר שיעורם עומד על 89%.

מצוינים בחינוך
בפרסים  שנה  מדי  זוכה  נשר  של  החינוך  מערכת 

וממצבת את העיר כמרכז חינוכי מוביל בישראל. 
לבטיחות  הארצי  החינוך  בפרס  זכתה  א'  חטיבה 

בדרכים.
בתחרות  הראשון  במקום  זכו  התיכון  תלמידי 

הארצית "יצירה צעירה".
"הקשר  מיזם  הוכתר  ארצית  תיעוד  בתחרות 
רבין כחביב  היסודי  בית הספר  דורי" של  הרב 

הקהל.
קיבלו  ומהחטיבות  מהתיכון  תלמידים   140

תעודות הצטיינות.
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נשר  עיר אקדמיה

אקדמיה מגיל הגן
ילדי הגנים זוכים לעולם תוכן עשיר שאין שני לו בארץ.

של  השחמט  "אקדמיית  תכנית  לפעול  החלה  בעיר  החובה  בגני 
אלתרמן".

ילדי הגנים זוכים לתכניות העשרה בתחומים כמו מדעים ואנגלית.

צהרונים במחיר הכי טוב שיש
הצהרונים,  מפרויקט  נהנים  היסודיים  הספר  ובתי  הגנים  ילדי 

וההורים חוסכים "משכנתא שניה" 

נלחמים ביוקר המחיה: הצהרונים בנשר הכי משתלמים בארץ.

להורים ניתנת ההזדמנות לצאת לעבודה בלי דאגות והילדים 
זוכים לתכניות העשרה חינוכיות ולארוחה חמה ומזינה.

חינוך לקיימות
הטמענו את החינוך לקיימות ואיכות חיים בבתי הספר 

ובגני הילדים

השנה  הוסמכו  יסודיים  העל  הספר  בתי  כל 
כ"ירוקים".

הנוריות,  ההרדוף,  הדרורים,  ילדים:  גני  חמישה 
החרוב והשיטה הוסמכו כ"גנים ירוקים".

תלמידי ומורי התיכון, ביחד עם החברה להגנת 
הטבע, הקימו גינה אקולוגית.

וך
חינ

שווה לדעת
נחיתה רכה: חילקנו 280 ילקוטים 

לילדים שעלו השנה לכיתה א'
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וך
חינ

מלגות לסטודנטים
לימודים אקדמיים הם המפתח להצלחה, למצוינות ובסופו של דבר 

גם להגשמה עצמית. 
הסכומים  ואת  למלגות  הזכאים  מספר  את  משמעותית  הגדלנו 

המוענקים להם.
יותר מ-500 סטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר זכו לקבל השנה 

מלגות לימודים

שווה לדעת
נשר נושקת לשניים ממוסדות 

ההשכלה הגבוהה המובילים בארץ
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נמשיך עם פרויקט הצהרונים, המלגות לסטודנטים וסבסוד 
המסע ללמוד השואה והגבורה בפולין. העשייה של מחלקת 

החינוך תתמקד גם במישורים הבאים:

קידום למידה מתוקשבת בבתי הספר - מחשב לכל שני תלמידים.

קידום תכנית לימודי העשרה לתלמידים מצטיינים.

פרויקט פיתוח כישורי הורים בגני ילדים.

תכנית לימודים למדעים בגנים - הרחבה לכל גני הילדים.

הפעלת פרח בבתי הספר - גיוס כ-130 סטודנטים לפרויקט.

הרחבת תכנית "ערך על הבוקר" ל-6 בתי ספר יסודיים 
נוספים.

הרחבת פעילות מחויבות אישית.

הסמכת כל מוסדות החינוך כמוסדות "ירוקים".

הרחבת פעילות המיחזור בבתי הספר.

הקמת צוות חשיבה מקצועי לתכנון פעילות משותפת 
בין נשר לאקדמיה.

הפעלת מסלול סטאג' לגננות בצהרונים.

הרחבת השתתפות הנוער בפעילות הבלתי 
פורמלית ובתכנית "עיר ללא אלימות".

עיצוב תכנית משולבת לקידום נוער והעצמתו.

הכנה לצה"ל - הקמת לשכת קשר עירונית 
למתגייס ולחייל המשרת.

הרחבת המפגשים הספורטיביים בין בתי 
הספר.

וך
חינ

עמידה במקומות ראשוניים במדדי מדידה 	 
ארציים ועולמיים

על 	  החינוך  קידום  מהלכי  תוצאות  מדידת 
ידי גורמים מקצועיים אקדמאיים חיצוניים

קידום תלמידים מתקשים ומצטיינים כאחד	 
קידום  למידה עצמאית החל מגיל צהרונים 	 

וכלה בתיכון 
קידום החינוך לקיימות ושמירת הסביבה	 
חיזוק הלכידות הישובית והחיבור לעיר נשר	 
קידום הבריאות והתזונה הנכונה של ילדים 	 

ונוער
גיבוש תכניות משותפות בין מסגרות החינוך 	 

בעיר ובין אוניברסיטת חיפה והטכניון

יעדים להצלחה

חינוך בשנת 2015

2015
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ביטחון 
אישי

משתף  החירום,  בקריית  השנה  שנפתח  העירוני,  והפיקוח  המוקד 
פעולה עם המשטרה, כיבוי אש ומד"א - ומסייע להפוך את נשר לעיר 

מוגנת ובטוחה.

שמים את התושב במרכז 
זוכים  והתושבים  ביממה,  שעות   24 פועל  העירוני  המוקד 

לטיפול מהיר ויעיל בפניותיהם.
בכל חודש מטפל המוקד בכ-1,000 פניות של תושבים.

"מוקד רואה" 
להגדלת  מסייעות  העיר  ברחבי  שהותקנו  המצלמות 

הביטחון האישי.
השנה הותקנו כ-70 מצלמות אבטחה במוקדים שונים 

ברחבי העיר.
ונשר  נוספות  מצלמות  יותקנו  הבאות  השנים  ב-4 

תהפוך לעיר בטוחה עוד יותר. 

המשטרה עברה דירה
סמוך  החדש,  למשכנה  עברה  נשר  משטרת 

לשאר גורמי החירום וההצלה.
ומד"א  האש  כיבוי  המשטרה,  תחנת  את 
החדש  החירום  במתחם  למצוא  תוכלו 

ברחוב דרך השלום 60.
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ירידה בפשיעה
הפשיעה פחתה, תחושת הביטחון האישי עלתה.

ירידה שנתית כללית של 35% בעבירות של התפרצויות לעסק. 

ירידה של למעלה מ-40% בהתפרצויות לדירה.

ירידה של כ-70% במקרי גניבות כלי רכב.

נשר ללא אלימות
תוכנית "עיר ללא אלימות", בשיתוף המשרד לביטחון פנים, 

יצאה השנה לדרך. 

פרויקט "מגרשים מוארים" פעל במהלך הקיץ ב"גן רוסלן", 
וסיפק לבני הנוער מסגרת וליווי מקצועי. 

לצעירים  פעילויות  מגוון  הציע  יולי-אוגוסט,  במהלך  שפעל  הנוער",  "מתחם 
בחופשה הגדולה.

מדריכי מוגנות מונו במוסדות החינוך במטרה לתרום לתחושת אקלים בית-
ספרי רגוע ונעים.

מוכנים לשעת חירום 
גם בימי שיגרה מתכוננים לשעת חירום. 

בשטחים  הגובלות  בשכונות  אש  שבילי  פריצת  החלה  הכבאות  משירותי  שהתקבלו  להנחיות  בהתאם 
המיוערים. הצטיידנו בגנרטורים ובמכלי מים חדשים כדי שהעירייה תוכל לסייע לתושבים בשעת חירום.

ביחד עם פיקוד העורף, ערכנו שורה של תרגילים שמכשירים את עובדי העירייה למגוון תרחישים.
במהלך מבצע "צוק איתן" הפעיל השירות הפסיכולוגי העירוני "קו חם" לפניות התושבים. 

המקלטים הציבוריים עברו מתיחת פנים וריענון וזכו ל-5 כוכבי יופי בתחרות ארצית. 

ון 
ח

ט
בי

שי
אי

שווה לדעת
דואגים לאחים: אירחנו מאות 

מתושבי הדרום במבצע "צוק איתן"
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השיטור העירוני ייכנס לנשר ויתחיל את פעילותו, במוקד העירוני יפעלו לשפר את השירות לתושבים ועוד: 
SMS עדכון התושבים באמצעות

נרחיב את פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר
נפעל להסדרת החנייה באזורים עם מצוקת חניה
יושם דגש על אכיפת החוק בנושא צואת כלבים 

חיבור התושבים לפעילות המוקד העירוני, כולל גיוס מתנדבים כסיוע לפעילות השוטפת.
בתחום החירום, ימשיך תהליך הכשרת ותרגול כל הגורמים הרלוונטיים.

יוקם מרכז לחלוקת מים בשעת חירום.
יוכן נוהל לשמירה על תקינות ותחזוקת המקלטים בעיר.

פרויקט "עיר ללא אלימות" ירחיב את פעילותו ויקיים הרצאות להורים ובני נוער, תוך שיתוף הוועדות העירוניות, מערך 
החינוך והמערך הטכנולוגי.

ון 
ח

ט
בי

שי
אי

זמינות מירבית מוגדרת בזמני תגובה, לפניות התושבים	 
הגעה לכל אירוע בזמן קצר ומוגדר	 
שמירה על חוקי העזר העירוניים בנושאי סדר ונקיון	 
כל המקלטים בנשר בתקינות מלאה	 
כל עובד עירייה יודע מה תפקידו בשעת חירום	 
עמידה בהנחיות רח"ל ופק"ער	 
העלאת תחושת הביטחון של התושב	 
חזוק שת"פ בין כל הגופים המספקים ביטחון לתושב, לאורך כל השנה	 
הרחבת מערך האבטחה הטכנולוגית בעיר	 

יעדים להצלחה

ביטחון אישי בשנת 2015

2015
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נשר  עיר אקדמיה

ביקורים

השר להגנת הסביבה
ח"כ עמיר פרץ

אפריל 2014 

"אחפש כל דרך לסייע ליישובים 
חזקים כמו העיר נשר"

שר הביטחון 
ח"כ משה )בוגי( יעלון 
אפריל וספטמבר 2014

"אני שמח תמיד לראות את 
העיר נשר גדלה ומתפתחת"

כל הכבוד לשר 
פעלנו להידוק הקשרים עם חברי הכנסת והשרים. כל מי שביקר 

בעיר במהלך השנה נשא עמו בשורה טובה ושפע של עשייה

שרת המשפטים ח"כ ציפי ליבני נובמבר 2014
"שמחתי לגלות שראש העיר, בחר לתפקידי מפתח בעירייה נשים, קודם 

כל כי הן טובות ושנית כי יש בכך מסר חשוב"

שר הפנים ח"כ גדעון סער ספטמבר 2014
"יש בנשר איכות חיים טובה. נשר הפכה לעיר משמעותית"
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שר התחבורה והבטיחות בדרכים ח"כ ישראל כץ

יוני 2014

"נקצה מיליארד שקלים עבור פרויקטים תחבורתיים בעיר 
נשר"

שר הבינוי והשיכון  ח"כ אורי אריאל יוני 2014
"באנו לנשר לעזור לעיר ולציבור. הדרך הכי טובה לעזור היא לבנות 

וכמה שיותר"

ח"כ יצחק הרצוג 
אפריל 2014 

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
והמים, השר לפיתוח הנגב והגליל 
ולשיתוף פעולה אזורי 

ח"כ סילבן שלום ספטמבר 2014 
"העיר נשר לא תחויב להקים תאגיד מים" נשר  עיר אקדמיה

ם
רי

קו
בי
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נשר  עיר אקדמיה

העצמה 
נשית

מהעקרונות  אחד  אלא  יפה,  כותרת  רק  לא  היא  מובילות",  "נשים 
שהובילו את העשייה של עיריית נשר בשנה החולפת.

נשים מנהלות
סגנית ראש העיר נעמי כספי מובילה את תחומי הבריאות ושיפור 
חזות העיר. פרט אליה, שורה של נשים מוכשרות ומובילות נבחרו 
בין השאר  ובגופי הסמך שלה.  בעירייה  לאייש תפקידי מפתח 
מנהלת  הרווחה,  מנהלת  העירייה,  מנכ"לית  את  למנות  ניתן 
המתנ"סים,  רשת  מנהלת  הפסיכולוגי-החינוכי,  השירות 

מנהלת פרויקט עיר ללא אלימות ועוד רבות וטובות."

מקדמים ומטפחים נשים 
בללי,  יפה  האישה,  מעמד  לקידום  יועצת  בעירייה  מונתה  לראשונה,  השנה, 

שפועלת לשוויון מגדרי, קידום וטיפוח נשים.
נשות העיר השתתפו בהמוניהן בערב השקת הפעילות, שבו כיכבה צופית גרנט.
"הלבנה  למפגש  חודש  מדי  מגיעות  המגזרים  ומכל  הגילאים  בכל  נשים 

בחידושה" – מפגשי נשים בראשי חודשים.

ומה בשנת 2015
תושלם הקמת מועצת הנשים העירונית	 
יוקמו מסגרות ספורטיביות - קהילתיות לנשים	 
יתקיימו קורסים בנושא העצמה נשית	 
יוקם פורום עסקי לנשים	 
יערכו פעילויות תרבות ופנאי כמו יום האישה 	 

הבינלאומי, הצגות והרצאות
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נשר  עיר אקדמיה

עיצוב המרחב הציבורי 
איכות חיים מתחילה במרחב הציבורי: שכונות ותיקות עברו מתיחת 
הוכשרו  נוספים  חנייה  גני משחקים שודרגו, מאות מקומות  פנים, 

והרחובות התמלאו בפרחים ססגוניים.

אומנות ברחבת היכל התרבות
רחבת היכל התרבות התקשטה ביצירות אמנות כחלק 

ממהלך שיפור חזות דרך השלום.

פסלים ויצירות אמנות הוצבו ברחבת היכל התרבות 
וברחבת העירייה.

ספסלי אבן וסככות צל דקורטיביות הוצבו לטובת 
העוברים ושבים.

חנוכת "גן רוסלן"
גן המשחקים החדש שבצומת הרחובות אורן, 

החצב וששת הימים היה הראשון שעבר שדרוג 
במסגרת מהלך כולל לשיקום גני המשחקים 

בעיר.

הוקם מגרש קט-רגל חדש.

הוצבו מתקני משחק לילדים ברמה הגבוהה 
ביותר.  הוקמה פינה ייעודית לבעלי כלבים. 

ההשקעה ניכרת בכל פרט: בספסלים, 
בהצללה ובתאורה הייחודית.

שדרת 
המעצבים
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נשר  עיר אקדמיה

שדרוג המגרשים
עיריית נשר שיפצה השנה את מרבית מגרשי הספורט ברחבי העיר 

והפכה אותם לבטיחותיים.

המגרשים בבתי הספר שופצו ושודרגו. כך גם המגרשים ברחובות: קרן 
היסוד, בית יהושע, התשבי, רחוב התמר ורחוב הלילך. 

חודשו מגרשי הדשא הסינטטי באצטדיון העירוני.

הצללה בגנים הציבוריים
כדי שילדינו יוכלו ליהנות ממגרשי המשחקים גם בקיץ - החלה 

התקנת הצללות בגנים בעיר.

סככות צל דקורטיביות כבר הוקמו בגן הכוכב, שבצומת 
הרחובות מרגנית-השיטה-הנוריות.

הצללה דומה הותקנה גם בגן "רוסלן" המשודרג, בגן התשבי, 
ובגן שבצומת הרחובות הלוטם, הזית ועוד. 

חנייה לכוווווולם
הקלנו על מצוקת החניה בעיר, כ-500 מקומות חניה 

חדשים הוכשרו במהלך השנה.

200 מקומות חניה נוספו בדרך השלום/רחוב פרץ.
24 חניות הוכשרו ברחוב החרוב ליד פארק קק"ל.

מקומות חניה גם נוספו  ליד בית ספר גלילות, 
סמוך לבית לנדאו וליד מתחם החירום העירוני.

בנוסף הוכשרו חניות גם בדרך משה, רח' 
הרקפות, רח' הערמונים, רח' הנוריות, רח' 

הלילך, רח' ברמוחא, רח' השיטה, רח' החצב, 
רח' יפה נוף ורח' המתמיד.

שווה לדעת
המתקנים שהוצבו בגני המשחקים 

הובאו במיוחד מאירופה

ת 
דר

ש
ם

בי
עצ

מ
ה
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נשר  עיר אקדמיה

גינון וטיפוח הנוף
מאות משאיות פינו גזם עץ ועשבים יבשים משכונות העיר לאתרי 
פסולת מורשים. במקביל, עבודות הגינון רחבות ההיקף היוו חלק 

חשוב בשיפור פניה של העיר. 

השותלים ברינה:
עצים ופרחים נשתלו ברחבי העיר וכולנו זכינו לסביבת 

מגורים נאה ופורחת.

עצים ופרחים נשתלו לאורך דרך משה.

המרכז המסחרי בתל-חנן זכה לטיפול ירוק.

פרויקט גינון ליד חטיבות הביניים ברמות יצחק.

פרויקט נוסף בגן תמר ליד בית ספר רבין, ברחוב יעל 
וליד בית ספר "ישורון".

השקיה חסכונית וחכמה
התקנת מערכת השקיה חדשנית וממוחשבת 

מבטיחה חיסכון במים וחיסכון כספי בעלויות 
ההשקיה והטיפול בצמחייה.

עד כה הוטמעה מערכת ההשקיה הממוחשבת 
בכ-30% מהגנים הציבוריים בעיר.

שווה לדעת
נשר פורחת: ברוש ננסי, חרוב וכליל 
החורש - נמנים על הצמחים שניטעו

ת 
דר

ש
ם

בי
עצ

מ
ה
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נשר  עיר אקדמיה

מחלקות ההנדסה, התחזוקה והגינון ימשיכו לפעול לשיפור חזות 
העיר. ואלה הפרויקטים שיצעדו השנה קדימה:

במחלקת ההנדסה:
הכנת תכנית מתאר כוללנית

העברת משרדי הוועדה לתכנון ובניה לעיר נשר
תוכנית בניית מגורים לזוגות צעירים

הסדרת התנועה בעיר
שדרוג ושיקום מערכות המים והחשמל

בניה בשכונת רמות יצחק ובאזור מגרש הכדורגל הישן

במחלקת הגינון:
המשך תהליך מחשוב מערכות ההשקיה בגנים הציבוריים

פיתוח הכניסות הראשיות לעיר.
פיתוח כיכרות, ופיתוח הגינון בשטחים הציבוריים.

יצירת שבילי אש והפיכתם ל"טבע עירוני" הכולל מסלולי 
הליכה, ריצה ורכיבה על אופניים.

במחלקת התחזוקה: 
בניית מצפורים, ופיתוח פינות חמד בעיר עם מתקני 

שתייה וספסלים.
טיפול במספור הבתים.

הנגשת דרכים ומבני ציבור לאנשים בעלי צרכים 
מיוחדים.

תחזוקת מבני ציבור ושיפור הנראות של מבני 
החינוך.

ת 
דר

ש
ם

בי
עצ

מ
ה

המותאמת 	  חדשה  מתאר  תכנית  לנשר 
לצרכי ההווה והעתיד

באיזורים 	  ומוארת  מטופחת  עיר  נשר 
תוך  זאת  השונות  ובשכונות  המרכזיים 

חסכון במים ובאנרגיה
הנגשת העיר לאוכלוסיות מוגבלות	 
הנגשת שירותי התכנון לתושב	 
יצירת תשתית לקליטת משפחות צעירות	 
הסדרת התנועה בעיר	 
שיקום שכונות ותיקות	 
יצירת תשתית להרחבת מקומות תעסוקה 	 

בעיר )הייטק ובכלל(

יעדים להצלחה

אנחנו והסביבה בשנת 2015

2015
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ספורט הוא דרך חיים. פעילות ספורטיבית מחנכת למצוינות, 
להתמדה ולהגעה להישגים חדשים. העירייה משקיעה ותמשיך 

להשקיע תקציבים בענפי הספורט השונים במטרה להפוך את נשר 
לעיר מובילה בתחום הספורט.

יש אליפות
2014 היתה שנה של הישגים

קבוצת הכדורגל "עירוני נשר" בכדורגל חגגה אליפות ועלתה 
השנה לליגה א'.

קבוצת הבוגרים של "הפועל נשר" בכדורסל עלתה גם היא 
לליגה הארצית.

קבוצת הנערים "הפועל אורי נשר" בכדורסל עלתה 

לליגה הארצית.

הקרטה על המפה האירופית
שלושה מתושבי העיר, הנמנים על נבחרת 

ישראל ומתאמנים דרך קבע במתנ"ס הוורדים, 
זכו השנה במדליות באליפות אירופה.
עומר בן עזרא הוכתר כאלוף אירופה.

תומר בלסקי ושי מידזינסקי, הוכתרו כסגני 
אלוף אירופה.

ספורט
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נשר  עיר אקדמיה

מצוינים בספורט
קיימנו אירוע הצדעה לספורטאים בהשתתפות כ-800 איש. 

חולקו מדליות ואותות הוקרה לספורטאיות ולספורטאים בני כל 
הגילאים ומכל ענפי הספורט. 

הונחה אבן פינה להקמת רשות ספורט עירונית.

סטריט-פונג
אירוע ה"סטריט-פונג" משך אליו כ-200 ילדים ובני נוער 

פתחנו בית ספר עירוני לטניס שולחן. 
קיימנו משחק ראווה בין ראש העיר, לבין הכדורגלן יניב קטן.

מכדררים 
במחירים מעולים
סייענו להורים להפחית את 

תשלומי החוגים
הפחתנו השנה משמעותית את 

מחירי חוגי הכדורסל
פתחנו חוג כדורגל מקצועי 
לילדים במחיר של 140 ₪ 

לחודש בלבד.

שווה לדעת
סגן אלוף העולם באומנות הלחימה "אושו 

סן-דה", אלכסנדר שסטקוב, הוא תושב העיר

ט
ור

ספ
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רשת המתנ"סים נשר ושלוחותיה מובילים, בעידודה של העירייה, 
גיל  ולבני  למבוגרים  לנוער,  לילדים,  קהילתית עשירה  פעילות 

הזהב. יחד חגגנו השנה בשלל אירועי חוצות לכל המשפחה.

תרבות
ופנאי

טוביה""סבא 

כוכבי 

"גאליס"

"כתום 

תפוז"
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של  התרבותית-חברתית  כזרוע  בנשר,  המתנ"סים  רשת 
הפרט  בחיי  מרכזיים  תחומים  במספר  פועלת  העירייה, 

והקהילה: 

חושפת את הציבור למגוון הצגות, מופעים ואירועי תרבות.
מפעילה שפע של חוגים לכל הגילאים.

מפעילה צהרונים המספקים לילדים פעילות חינוכית, 
חברתית.

אגף הנוער פועל לטיפוח מנהיגות ופעילות ייחודית 
לצעירים.

מרכז המוסיקה והמחול מציע פעילות ענפה.
אגף הלמידה פועל לשיפור הישגי התלמידים.

של רביבוהפרויקט 

ות
רב

ת
אי

פנ
ו

פסטיבל 

שבועות

עצמאותחוגגים  שווה לדעת
היכל התרבות הפך השנה מוקד פעילות 

שוקק במשך כל שעות היממה
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ההשפעה התרבותית של רשת המתנסים בנשר תתעצם. דגש 
יושם על: שיפור השרות לתושב, חינוך למצוינות, קידום העיר 
כעיר אקדמיה, ומיצוב היכל התרבות כמוקד פעילות תרבות 

ופנאי.

יוגדר מבנה ארגוני חדש לרשת המתנ"סים.

בניה והטמעה של תהליכי שרות פנימיים וחיצוניים.

פיתוח והפעלת תהליכי משוב לפעילות המתנ"ס - הפעלת 
שולחן עגול עם התושבים לצורך שיפור רמת שביעות 

הרצון.

הגברת מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית 
בנשר והרחבת שיתוף הפעולה עם האקדמיה - 

הטכניון, האוניברסיטה ומכללות.

פיתוח אתר האינטרנט כאתר אינטראקטיבי.

שיפור התכנים בצהרונים וחינוך למצוינות בתחומי 
המוזיקה והמחול.

מחשוב היכל התרבות.

השכרת חדרי ההיכל באופן קבוע והגדלת 
כמות המנויים לכל הסדרות.

השכונתיים 	  הקהילתיים  המרכזים  חיזוק 
בכל  משמעותי  פעילות  כמרכז  ומיצובם 

שכונה
מרכזי 	  כציר  המתנ"סים  רשת  מיצוב 

תרבותית  חברתית  הקהילתית  בפעילות 
בנשר

בכלל 	  במשתתפים  משמעותית  עלייה 
פעילויות רשת המתנ"סים

שביעות רצון גבוהה של תושבי נשר מכלל 	 
הפעילויות המוצעות להם לאורך השנה

נשר 	  תושבי  של  גבוהה  רצון  שביעות 
ברשת  מקבלים  הם  אותו  מהשירות 

המתנ"סים
ההתנדבות, 	  בתחום  חדשים  פרוייקטים 

החינוך והפנאי שיוצגו לתושבי נשר במהלך 
השנה

יעדים להצלחה

תרבות ופנאי בשנת 2015

2015

ות
רב

ת
אי

פנ
ו
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איכות  הסביבה
עודדנו  לקיימות,  חינכנו  השנה  ירוק.  לחשוב  ממשיכה  נשר  עיריית 
אשפה,  למתקני  אב  תוכנית  וקידמנו  הקישון  בשיקום  תמכנו  מחזור, 

כדי שלנו ולילדינו יהיה עתיד טוב וירוק יותר.

חמישה כוכבים של יופי
זכינו בתואר: "קריה יפה בישראל". איכות האוויר השתפרה.

הודות להשקעה הסביבתית, העניקה המועצה לישראל יפה לעיר 
ולעירייה את הדירוג הגבוה ביותר: "חמישה כוכבי יופי".

דוחות הניטור החודשיים של איגוד ערים אזור חיפה להגנת 
הסביבה מעידים על שיפור מתמיד באיכות האוויר.

מהפך במערך פינוי הפח
השנה הושלם תכנון מחודש של כל מערך פינוי האשפה. 
לכל רחוב וסמטה הותאמו פחים בהתאם לאופי הרחוב. 

הוספנו מתקנים למחזור נייר
הגדלנו את מספר הפחים הסגולים לאיסוף זכוכית
פחי אשפה ירוקים לפסולת רטובה הוצבו בצמוד 

לפחים כתומים המיועדים לאריזות.
הקמנו מרכזי מחזור שכונתיים.

כתום זה הכי ירוק
יחד עם תאגיד המחזור "תמיר" גיבשנו תוכנית 

הסברה עירונית לעידוד השימוש בפחים 
הכתומים.

נשר  עיר אקדמיההאריזות שנאספות בפח הכתום מועברות 

איכות 
חיים
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ם
חיי

ת 
כו

למרכזי מיון ומשם למפעלי המחזור. תלמידי בתי הספר היסודיים הם אי
"השגרירים" המסייעים לעירייה להטמיע את חשיבות השימוש בפחים 

הכתומים בקרב כלל התושבים.

הקישון מתעורר לחיים
שיקום נחל הקישון, פרויקט לאומי שעיריית נשר שותפה לו, יצא 

השנה לדרכו.

עודדנו קבוצות מאורגנות של תלמידים ופנסיונרים לבקר 
בפארק ובנחל ההולך ומשתקם.

הודות לפעילותה הברוכה של רשות נחל הקישון, תמיכתה 
של עיריית נשר ורשויות נוספות, החי והצומח שוב מקשטים 

בתפארתם את הנחל וגדותיו.

החזירים חזרו לטבע
רתמנו את תושבי העיר למאבק במטרד חזירי הבר

שיתפנו פעולה עם רשות הטבע והגנים )רט"ג(.
הישקנו קמפיין הסברתי הקורא לתושבים לשמור 

על הניקיון ולהקפיד על השלכת אשפה בפחים ולא 
מסביבם. הקמפיין שכותרתו: "להחזיר את החזיר 

לטבע" הוכתר בהצלחה. מספר הדיווחים על 
מפגשי חזיר-אדם פחת בצורה ניכרת.

שווה לדעת
הוקם פארק מיוחד לכלבים המאפשר 

לכלב ליהנות בטבע בביטחה
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נמשיך לפעול לשיפור איכות הסביבה, לחיסכון באנרגיות 
מתכלות, ולעידוד התושבים להגביר את היקף המחזור. 

העשייה תתמקד בתחומים הבאים:

פיתוח פארקים קיימים וחדשים

בניית פארקים לכלבים

קידום המעבר לפחים טמוני קרקע

בניית עמדות מיחזור לכל סוגי המוצרים

הטמעת נושא המחזור 

איסוף צואת כלבים ופיזור שקיות לאיסוף מוקדם

הדברת מזיקים, יתושים, תוואי התהלוכה ועשבים

ניקיון מדרכות וכבישים בעיר

נטיעת עצים וגינות נוי

שווה לדעת
זו השנה השלישית שמתקיים מבצע עיקור 
חתולי הרחוב והשבתם לסביבתם הטבעית

ת
כו

אי
ם

חיי

נשר עיר ירוקה	 
נשר עיר המספקת לתושביה איכות חיים	 
הסביבה 	  להגנת  המשרד  בפרסי  זכייה 

והמועצה לישראל יפה
הגדלת היקף המיחזור העירוני	 

יעדים להצלחה

איכות חיים בשנת 2015

2015
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שירותי  להנגשת  פועלת  בנשר  הדתית  המועצה 
הדת לכלל האוכלוסייה, ועל מנת לחבר את תושבי 

נשר ליהדות ומורשת ישראל.

ביקור הרב הראשי
התכבדנו בביקורו של הראשון לציון והרב 

הראשי לישראל, יצחק יוסף שליט"א

קיימנו עצרת גדולה בהשתתפות הרב 
בבית הכנסת היכל שלמה

עם ישראל חי 
ציינו את חגי ישראל במסיבות 

ובכנסים

קיימנו מסיבת פורים לנשים, כנס 

גבאים וחזנים בערב פסח ובערב 

ראש השנה, כנס התעוררות עם 

הרב פנגר, ציינו את שמחת 

בית השואבה בבית הכנסת 

"משה וישראל" ובבית 

הכנסת "נוריות", חגגנו 

שמחת תורה ו"הקפות 

שניות" ברחבת היכל 

התרבות.

דת
ומסורת

נשר  עיר אקדמיה



29

נשר  עיר אקדמיה

נמשיך לפעול להנגשת שרותי הדת לכלל האוכלוסייה, נשפץ 

מוסדות דת קיימים ונבנה חדשים. העשייה תתמקד בתחומים 

הבאים:

מסיבות ראש חודש וציון חגי ישראל

שיפוץ בית כנסת בגבעת נשר

הקמת בית כנסת ברחוב הלוטם

שיפור הנגישות לבית העלמין

שיפוץ בתי הכנסת וטיפול במקוואות 

שווה לדעת
בית הכנסת החדש שתכנן אדריכל 

מיקי ורדי הינו מהיפים בארץ

ת
ד

ת
ור

ס
מ

ו

הרחבת שירותי הדת בעיר	 
שיפור השרותים הקיימים	 
הנגשת שירותי הדת לכלל האוכלוסיה	 

יעדים להצלחה

דת ומסורת בשנת 2015

2015

29
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המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה פועלת ברגישות ובנחישות על 
מנת לטפח חברה צודקת ושוויונית. המחלקה מציעה סל שירותים 

רחב לילדים, לבני הנוער, למשפחות  ולאוכלוסיית הקשישים בכל 
מעגלי החיים.

פעילויות להורים וילדים 
הפעלנו תכניות להורים וילדים שסייעו לחיזוק הקשר בין 

ההורה לילד. 

מועדוניות לגיל הרך המיועדות לילדים בגילאי 3 עד 6, 

העניקו טיפול אינטנסיבי והעשרה, חמישה ימים בשבוע, 
בדגש על טיפול רגשי והסתכלות מערכתית. 

מועדון בית חם לנערה סיפק פעילויות העשרה, 
סדנאות, ותמיכה רגשית לנערות בשעות אחר 

הצהריים. 

מועדון למתבגרים - תוכנית מניעתית עבור בני 
נוער מתבגרים בדגש על טיפול רגשי, התנהגותי, 

חיזוק ותמיכה. 

מועדונית משותפת עם מחלקת החינוך 
פעלה בבית הספר בית יהושע. 

שווה לדעת
מראשית שנות ה-90' ועד היום 

קלטה העיר 7,500 עולים חדשים

חברה
וקהילה
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משתלבים באקדמיה 
המחלקה לשירותים חברתיים קידמה פרויקטים להנגשת ההשכלה 

הגבוהה לכולם.

אוניברסיטה בעם - פרויקט לצמצום פערים חברתיים במסגרתו 

לומדים כ-50 סטודנטים באוניברסיטת חיפה.  

סטודנטים מטפחים - תוכנית תלת שנתית מטעם קרן אייסף 

והמחלקה, בה תומכים סטודנטים בתלמידי כיתות י'. הסטודנטים 

מלווים את התלמידים בשלל אירועי החיים ומובילים אותם 

למקום מטיב ומכיל.

דואגים לאזרחים הוותיקים
באמצעות העמותה למען הקשיש הבטחנו את ביטחונם 

ורווחתם של בני גיל הזהב.

התקיימו סדנאות למניעת אלימות כלפי קשישים. 

"קהילה תומכת" - פעילות הנותנת מענה חברתי עבור 

קשישים בקהילה על ידי אב בית, טיולים ופעילויות 

מגוונות.

"קפה אירופה" - פעילות חברתית לקהילת 

קשישים ניצולי שואה. 

רה
חב

לה
הי

ק
ו
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שיתוף פעולה בקליטת עלייה 
יחד עם המחלקה לקליטת עלייה הפעילה המחלקה לשירותים 

חברתיים מגוון תוכניות שתכליתם הוא לשלב את העולים 
החדשים בקהילה. 

תמכנו בהפעלת קבוצת ילדים בפעילות מניעתית וספורטיבית. 
הקמנו קבוצת אימהות יוצאות העדה האתיופית – ונתנו להן כלים 

להעצמה נשית ולעצמאות.
שילבנו ילדים יוצאי העדה האתיופית בקונסרבטוריון. 

הקמנו קבוצת אימהות עולות מברית המועצות. 

פעילויות תרבות לעולים חדשים  
המחלקה לקליטת עלייה דאגה למגוון פעילויות תרבות 

עבור ציבור העולים החדשים.

הענקנו שיעורי מחשבים פרטניים לגיל הזהב

יצאנו לטיולים ברחבי הארץ במטרת חיזוק הקשר 

בין העולה לבין המדינה.

שבת תרבות - אחת לחודש נפגשנו עם 

עיתונאים, סופרים, ואמנים עולים.

פסטיבל "ארצנו הקטנטונת 3".

אירוע הצדעה לעולי אזרבייג'אן והקווקז.

פתחנו את מועדון "אדמס" לבני הקהילה 

האתיופית.

רה
חב

לה
הי

ק
ו
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נמשיך לפעול לפיתוח קהילה יוזמת וצורכת שירותים תוך 
מיצובה של המחלקה לשירותים חברתיים כגורם המסייע 

בהרחבת מתן השרות לתושבים. נסייע לקליטתם של העולים, 

נקדם נשים ונדאג גם לקשישים. העשייה תתמקד בתחומים הבאים:

הקמת מרכז חוסן קהילתי לשעת חרום

הקמת קבוצות אמהות דוברות אמהרית

הקמת שולחן עגול להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

הקמת תכנית למניעת אלימות כלפי נוער, משפחות, ילדים 
וקשישים

הקמת תכנית תמיכה ביתית בילד )אומנה יומית( לילדים בסיכון

המשך הפעלת מרפאת שיניים קהילתית

הפעלת מועדוניות לגיל הרך ולמתבגרים

הפעלת בית חם לנערות במצוקה 

מתן מענה לקשישים ועולים ושילובם בתכניות קהילתיות 
וחברתיות

מתן סלי מזון בחגים

הקמת מועצת נשים 

הקמת פורום עסקי לנשים

הפעלת אוניברסיטה בע"מ להשלמת השכלה

גיבוש סל הטבות ייחודי לעולה החדש המגיע לנשר

יצירת רשת מתנדבים "עמיתי קליטת עולים"

שיווק נשר כעיר קולטת עליה

רה
חב

לה
הי

ק
ו

נשר עיר קולטת עליה	 
תקשור שוטף עם העולה בשפתו	 
נשר עיר המקדמת שיוויון בין המינים	 
חברה, 	  בתחומי  נשים  המעצימה  עיר  נשר 

השכלה, בריאות וספורט
נשר עיר המעודדת ומטפחת דיאלוג שוטף 	 

עם צעירים, קשישים ועולים חדשים
הרחבת המערך הטיפולי והתאמתו לצרכי 	 

האוכלוסיה המגוונים
שילוב נכים ובעלי מוגבלויות בחיי הקהילה	 
מתן דגש לאוכלוסיות בסיכון	 
קידום והרחבת מערך העסקים בעיר	 
מתן שרות מקצועי פסיכולוגי חינוכי ברמה 	 

א' בכל מסגרות החינוך בעיר

יעדים להצלחה

חברה וקהילה בשנת 2015

2015
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2015 - שנה של תנופה ופיתוח 

פרויקטים 
הנדסיים 

הסדרת צומת דרך משה )705( - דרך בר-יהודה )752(	 

הסדרת צומת בר יהודה - השיש	 

פיתוח מחצבה 4.5 )שלב א'(  	 

הסדרת שצ"פ יפה נוף - ההשכלה 	 

הסדרת צומת הכלניות - התשבי 	 

הסדרת צומת צה"ל - חבצלת	 

הסדרת צומת התמר - אלון	 

הסדרת צומת השיטה - הרדוף-התמר	 

הסדרת חניון האלון - התפוז / שצ"פ	 

שדרוג ש.צ.פ. )כולל חניון( ומבנה ציבורי רח' המתמיד	 

שדרוג מערכת תאורה בשכ' גבעת נשר	 

ניקוי והחלפת קווי ניקוז וביוב 	 
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ם 2015
טי

יק
רו

פ
ם 

סיי
נד

ה הקמת גני ילדים בשכ' נוף הכרמל	 

תוספת 2 כיתות גן ברחוב החרוב	 

הקמת בית הכנסת חדש רח' החרוב 	 

הסדרת חניון ומגרשי טניס ברח' השיטה	 

תוספת חדר כושר וחדר עבור תנועת ה"צופים" בקריית החינוך	 

סגירת מגרש ספורט בבית הספר יסודי "רבין" - רח' השיטה	 

הקמת גשר להולכי רגל ברחוב החרוב	 

שיפוץ בית הכנסת בשכ' גבעת נשר	 

שדרוג שצ"פ ברחוב הדבורה	 

שדרוג גינון בשכ' גבעת נשר	 

שדרוג גינון בשכונות תל- חנן	 

שדרוג כביש ברחוב יעל/ האשכולות	 

פרקט לאולמות ספורט	 

שיקום ושדרוג פארק הפסלים	 

הסדרת צומת לוטם-החצב	 

הסדרת חניון ציבורי ברח' הוורדים	 
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העתיד בפתח

נשר

נשר
ת י י ר י ע

נשר  עיר אקדמיהסיכום השנה     מבט לעתיד


