תושבי לוד היקרים,
העיר לוד ,בראשותי ,ניצבת השנה מזה עשור ,בשורה אחת עם רשויות איתנות ,מבוססות ומובילות.
אנו משקיעים משאבים חסרי תקדים בפיתוחה ומיתוגה של העיר ,תוך עבודת צוות מצוינת וחשיבה
תכנונית אסטרטגית.
דו"ח זה המוגש לכם המבוסס על תוכניות העבודה שגיבשנו ,מלמד על פעילות דינמית ,מתוכננת,
מתוקצבת וממוקדת של העירייה ,שאת תוצריה אנו רואים בכל פינה בעיר.
בדו"ח שלפניכם תוכלו למצוא סיכום קצר מהעשייה בשנה החולפת .השקעה בולטת ניכרת ברמת
החינוך ,התשתיות ,הביטחון האישי של התושבים ומיתוגה של העיר.
הדגשים ב שנה הנוכחית יהיו המשך עשייה הנותנת ביטוי לחיים הקהילתיים בעיר ולשיפור איכות
החיים בה ,לרבות בחינוך ,תרבות ,רווחה ,ביטחון אישי ,נוף ואיכות סביבה ,תשתיות ופיתוח.
מאמצים מרוכזים יושקעו בקידום התעסוקה ,עידוד מפעלים חדשים ,מימוש תוכנית הרחבת פארק
העסקים בצפון העיר ,קידום ותמיכה ביזמות ,ועידוד מסחר ועסקים קטנים בעיר.
פיתוח הפוטנציאל התיירותי של העיר יקבל אף הוא דגש .גולת הכותרת :השלמת העבודות להקמת
מוזיאון הפסיפס.
בשכונות הערביות ירוכז מאמץ לגיוס תקציבים במטרה לשפר את איכות החיים ופיתוח התשתיות
בשכונות הקיימות ,בסטנדרטים שאינם נופלים מכל שכונה אחרת בלוד.
ייעול השירות לתושבי העיר ,כקהל היעד המרכזי בעשייה העירונית ,יקבל אף הוא שדרוג משמעותי
במסגרת תכנית העבודה האסטרטגית שגובשה ,הרואה חובה לדאוג לאזרחי העיר ולהעניק לכל אחד
ואחד את רמת השירות הגבוהה ביותר והנותנת הזדמנות לכל תושב לחיות את חייו בכבוד וליהנות
מגישה זמינה ומכובדת לעירייה בכל זמן ובכל עניין.
בטוחני שבכוחות משותפים של כל חברי המועצה ,מחזיקי התיקים ועובדי העירייה המסורים ,נעלה
את סטנדרט הניהול של העירייה והשירותים הניתנים לכם ,תושבי העיר.
נמשיך ב"ה להצעיד את לוד קדימה לעבר איתנות כלכלית .אני בהחלט מאמין כי המשך הניהול התקין
והמקצועי לצד שמירה על תקציב העירייה ,יבטיחו שירות טוב יותר ואת המשך פיתוחה וקידומה של
העיר.

שלכם,

עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,8991 -נכנס לתוקפו בחודש מאי  , 1999תכליתו היא להנהיג בישראל את
"מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות .החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות
ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.
עיריית לוד מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד ,על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים
כמו גם על זכויות צד ג' ,ומאידך ,על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חוק חופש המידע.
איזה מידע?
כל מידע המצוי ברשות ציבורית ,והוא כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב.
איזה מידע לא?
מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה ,יחסי החוץ ,בטחון הציבור ,או בטחונו או שלומו של כל אדם ,וכן
מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית ,את יכולתה לפעול ולתכנן ,לנהל מו"מ
או הקשור לדיונים פנימיים ,וכן סעיפים המפורטים בחוק.
הממונה על החוק?
על פי החלטת מועצת העיר ,מונה דובר העירייה ,יהורם בן ארוש כאחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.
מי רשאי לבקש מידע?
תושב ע"פ מרשם אוכלוסין ,וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל .וכן ,מי שאינו אזרח או תושב  -לגבי מידע
בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר(.
העמדת מידע לרשות הציבור
רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש
להן נגיעה או חשיבות לציבור .רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.
נהלים
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה .אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו .המידע יועמד
לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו .טופס בקשה למידע
ניתן לקבל באמצעות הפקס ,ו/או הדואר האלקטרוני ,ו/או במשרד הממונה.
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע ,בפני בית המשפט המחוזי.
תשלום
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע  ,תוך התחשבות בסוגים
השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו  :התעריפים מתעדכנים מפעם לפעם ובהם  :אגרת בקשת מידע ,אגרת
טיפול במידע  ,אגרת הפקת מידע .

אגרת בקשה  -אגרת בקשה לקבל מידע ,תהיה בסכום של  02שקלים חדשים
אגרת טיפול  -אגרה בעד איתור המידע המבוקש ,מיונו ,בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה
והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול) ,תהיה בסכום של  02שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור
המידע ,במיונו או בטיפול אחר בבקשה ,החל בשעה הרביעית
אגרת הפקה  -הפקת מידע בכתב  -לפי  ₪ 2.0לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק ,או ₪ 0.99 -
לדיסקט מחשב שנמסר .היה המידע מוקלט ,מוסרט או מצולם  -ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של
המידע .
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה (תקנה  899- )9ש"ח.
יש לצרף את שוברי התשלום ,כשהם מוחתמים ע"י בנק הדואר/בנק/גזברות העירייה .
בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה ,לדוגמא  -מידע שאדם מבקש אודות עצמו.לא תיקבע אגרה בעד מידע
אשר יש להעמידו לרשות הציבור ,אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
הממונה על ישום חוק חופש המידע בעיריית לוד :יהורם בן ארוש ,דובר העירייה ,כתובת :שד' דוד המלך
( 2כיכר קומנדו) ת.ד 104 .לוד  ,44401טלפון,00-9249444 :
פקס 00-9230310 :דוא"לdoverlod@netvision.net.il :
דין וחשבון שנתי
על פי החוק ,תפרסם העירייה דו" ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש
המידע בעירייה .הדו"ח יועמד לעיון הציבור במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע.

דין וחשבון שנתי 2042
 .4מבנה ארגוני

 .2שמות בעלי תפקידים בכירים בעירייה ,מען ודרכי התקשרות

הנהלת העירייה

שם
ומשפחה
יאיר רביבו

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

שד' דוד
המלך 0

9099922
9000229

9099299

mayor1@lod.muni.il

מ"מ ראש העיר

אלי סער

שד' דוד
המלך 0

סגן ראש העיר

יוסף חיים
הרוש

שד' דוד
המלך 0

9099922
9000229
220-0299802
9099299
222-0098192

9099299

esaar@iai.co.il

9099929

yossefh@lod.muni.il

סגן ראש העיר

אליהו ממן

מדרחוב
גרטבול

9099999
9099999

9099999

psahim@walla.co.il

מנכ"ל העירייה

אהרון
אטיאס

שד' דוד
המלך 0

9099919

9099911

aharona@lod.muni.il

ראש העיר

הנהלת
העירייה
גזבר
העירייה
מדור
אזרחי
ולשכת
היועצת
המשפטית
מדור פלילי
ותביעה
עירונית
דובר
העירייה
מבקר
העירייה
וממונה
תלונות
ציבור
משאבי
אנוש

כתובת

שם ומשפחה

פקס

טלפון

כתובת e.mail

ציון הדר

שד' דוד המלך 0

9099980

9009010

zionh@lod.muni.il

עו"ד אבנר יוסף

שד' דוד המלך 0

9099909

9099290

avnery@lod.muni.il
yafaz@lod.muni.il

9099990

יהורם בן ארוש

שד' דוד המלך 0

9099999

9002091

doverlod@netvision.net.il
dover@lod.muni.il

משה
מימון

דני מס 8

9099929

9099918

moshem@lod.muni.il

סנדרה כהן

שד' דוד המלך 0
קומה א'

9099201

9099901

sandrac@lod.muni.il

שד' דוד המלך 0

9099922

9099299

anata@lod.muni.il
moshee@lod.muni.il

עוזר ראש עו"ד משה אלדן
העיר

אגף  /מח'
רשות החנייה

שם ומשפחה
גלית אילרי,
יפה ליבוביץ

היחידה לפיקוח חניה צביקה הרץ
וחוקי עזר עירוניים
וועד עובדים

דני כהן

טלפון
9911028
9911999

כתובת
רח' בן אליעזר 0
(פינת יששכר וגמן)
שכ' נווה אלון לוד
מדרחוב גרטבול 9099118 -
במבנה אגף הביטחון
לשעבר
9099999
רח' טויטו 0

תרבות הדיור

חיים אסא

מדרחוב גרטבול

9099911

רישוי עסקים

בוריס טימין

רכש ואספקה

אבלין טופז

כיכר קומנדו 8
קומה ב'
רח' מודיעין

המח' הוטרינרית

ד"ר שדות דוד
ד"ר אור רז

שירות ייעוץ לאזרח

פקס

כתובת e.mail
lod-h2@milgam.co.il

9099299

zvihertz@lod.muni.il

9028280

shoshb@lod.muni.il

9099981

haim_a@lod.muni.il

9099902

9099909

borist@lod.muni.il

9099999

9008202

שד' יוספטל – כביש 9099909
רמלה-לוד

9099909

evlint@lod.muni.il
orlyd@lod.muni.il
orrvet@lod.muni.il

רח' נרקיס 2

9099900
9010829

shillod@walla.co.il

אגף כספים
גזבר העירייה
הנהלת חשבונות
ספקים
מח' שכר
מח' ביטוחים
מח' הכנסות
וארנונה
מח' הכנסות
שעות קבלת קהל:
יום א':
00:00-43:00
40:00-40:00
יום ג'40:00- :
49:00
יום ב',ד',ה'
00:00-42:00

טלפון
שם ומשפחה כתובת
כיכר קומנדו 9099980 ,8
ציון הדר
קומה 0
כיכר קומנדו 9099999 ,8
שרית
קומה 0
בוטרשוילי
ירדנה רביבו כיכר קומנדו 9099929 ,8
קומה 0
כיכר קומנדו 9099992 ,8
צביה זיו
קומה 0
9099982
רקפת סלע  -הנשיא 0
פרץ
9099989
הנשיא 0

מוקד
טלפוני
לבירורים
ותשלומיים
מוקד
טלפוני
לתשלומים
בלבד

רכש ואספקה

אגף ביטחון
מנהל האגף
פיקוח עירוני
אבטחת
מוסדות חינוך
מח' מקלטים
רשות החנייה

היחידה לפיקוח
חניה וחוקי עזר
עירוניים
מח' שרותי
חירום

אבלין טופז

שם
ומשפחה
אלי דיין

פקס
9009010

כתובת e.mail
zionh@lod.muni.il
ilanabh@lod.muni.il
saritb@lod.muni.il

9009010

yardenar@lod.muni.il

9009010

zviyaz@lod.muni.il

9020998

rakefets@lod.muni.il

9020998

lod@mgar.co.il

9009010

8299-222-800

290-0899020
רח' מודיעין

9099999

טלפון

פקס

קהילת קדושי
מזריץ' בית ספר
הבנים לשעבר
-" -

9099999

9099299

@bitachon
lod.muni.il

9099992

9099299

zionb@lod.muni.il

-"-

9099292

9099299

kabat@ lod.muni.il

-"-

9099999

9099299

רח' בן אליעזר 0
(פינת יששכר וגמן)
שכ' נווה אלון לוד

9911028
9911999

צביקה הרץ

מדרחוב גרטבול -
במבנה אגף
הביטחון לשעבר

9099118

משה
וינשטוק

קהילת קדושי
מזריץ' בית ספר
הבנים לשעבר

9099900

ציון בן
שלוש
עובד הרצל
ארמונד
דיין
גלית
אילרי ,יפה
ליבוביץ

כתובת

9008202

evlint@lod.muni.il
rlyd@lod.muni.il2

כתובת e.mail

lodh2@milgam.co.il
9099299

zvihertz@lod.muni.il

9099299

moshev@lod.muni.il

אגף הנדסה
מהנדסת העיר

כתובת
שם ומשפחה
כיכר קומנדו ,8
אינג' סימוני
קומה ד'
מזרחי

פקס
טלפון
21-9099298 9099122

ruthy@lod.muni.il

מזכירת מהנדסת העיר רותי מנדלוביץ
מנהל מח' בינוי ציבורי
ותשתיות

אינג' יוסי לנדאו כיכר קומנדו ,8
קומה ד'

9099918

מנהלת מדור מבני
ציבור

רוית בני

9099999

מ"מ מנהל מח' רישוי
ובניה

ליזי חלילי

פקידת רישוי בודקת
תוכניות

רבקה סויסה

כיכר קומנדו ,8
קומה ד'

-"-

9099292

אדריכל העיר
מתכננת
מתכננת
מתכנן
מידענית
רכז מידע גאוגרפי -
GIS

מ"מ מנהל מח' פיקוח
בניה  -פקחים

קובי הרוש
שמעון בן דוד
יפים בירשטיין
משה גואטה

כיכר קומנדו ,8
קומה ד'

9099298
9099219
9099920
9099282
9099902

כיכר קומנדו ,8
קומה ד'

9099909

איריס אטיאס

מזכירת ועדת ערר
חשב הנדסה

אבי סעדה

rivkas@lod.muni.il

9099989

אדר' צביה
זלוטורינסקי נעה
כנפו
אדר'
דאיה
אלון הרשקוביץ
גיתית ניידורף
ניר שטיינברג

נטע לוי

lizih@lod.muni.il

sigalv@lod.muni.il

כיכר קומנדו 8

מח' נכסים

ravitb@lod.muni.il

-"-

9099999
9099292
9099209
9099919
9099920
9099909

קובי אנג'ל

yosil@lod.muni.il

9099281

מזכירת הועדה לתכנון סיגלית ואקנין
בניה

מזכירת מחלקה

כתובת e.mail
simonem@lod.muni.il

כיכר קומנדו 8

-"-

-"-

tzviazl@lod.muni.il
noadk@lod.muni.il
alonh@lod.muni.il
gititn@lod.muni.il
nirs@lod.muni.il

kobih@lod.muni.il
shimonb@lod.muni.il
efimg@lod.muni.il
mosheg@lod.muni.il
irisa@lod.muni.il

kobia@lod.muni.il

-"-

9092909

netal@lod.muni.il

9099990

avis@lod.muni.il

טלפון
כתובת
שם ומשפחה
אגף תפעול
רח' מודיעין 9099990 8
ראש אגף תפעול אורי צדוק
רח' מודיעין 9099902 8
ענבל קהלני
כלכלנית אגף
תפעול
רח' מודיעין 9099990 8
אייל כהן
יחידה לאיכות
סביבה
רח' מודיעין 9099990 8
מרכזת תעשיות סיון כהן
ואיכות הסביבה
9099911
דני מס 8
חיים אסא
תרבות הדיור
קומה א'
המח' הוטרינרית ד"ר דוד שדות שד' יוספטל – 9099909
כביש רמלה-
לוד
רח' מודיעין 21- 8
ניסים רז
מח' גנים ונוף
9099900

אגף תחזוקה

שם ומשפחה

פקס
9099981
9099981

eyalc@lod.muni.il
sivanc@lod.muni.il
tarbut_d@lod.muni.il
9099909

davids@lod.muni.il

nisimr@lod.muni.il 21-9099909

טלפון

פקס

רח' מודיעין 9099909 8

9099981

karmitg@ lod.muni.il

מח' פינוי אשפה

ויקטור דהן

רח' מודיעין 9099921 8

9099998

victord@lod.muni.il

מח' תחזוקת
מוסדות חינוך

אפי רגב

רח' מודיעין 9099990 8

ראש אגף תחזוקה יהודה דדיה

כתובת

כתובת e.mail
uritz@lod.muni.il
inbalk@lod.muni.il

כתובת

שם
אגף החינוך
ומשפחה
שלום עזרן -קדושי קהילת
מנהל האגף
מזריץ
מנהל
יונית סיבוני -
מזכירה
קדושי קהילת
מח' חינוך מיוחד
מזריץ
יפה שושן -החשמונאים 09
מח' גני ילדים
(המכללה
מנהלת
לשעבר)
יהודית
רישום ושיבוץ
מרציאנו-
תקציבים ורכש
מזכירה
כח-אדם
קדושי קהילת
מיכל לב
מח' קב"סים
טובה הרמן  -מזריץ
02
מזכירה
שרה הריש החשמונאים 09
מח' פרויקטים
מח' פסיכולוגים

מח' הסעים

כתובת e.mail

EFIR@lod.muni.il

כתובת e.mail

טלפון

פקס

9099290

9099229

shaloma@lod.muni.il
edu_yonits@lod.muni.il

9099992

9099229

hadarlh@lod.muni.il

9099229

1910991

shosany@walla.com
juditm@lod.muni.il

9099902
9099228
9099291
9099992
9099991

9099229/909

9099922

1910991

edu_saraa@lod.muni.il

9099909
9099912

סוזן ראובנס קדושי קהילת
מזריץ
מלכה
פוזזנסקי 02 -
מזכירה
משה דדיה החשמונאים 9099992 09

9099909

psi_suzanr@lod.muni.il
psi@malkap@lod.muni.il

9099229

edu_moshed@lod.muni.il

החשמונאים 9099919 09

1910991

rinag@lod.muni.il

9099919

9099919

vered.ben.ari.kn@gmail.com

מח' כח-אדם

רינה גבו

מח' קידום נוער

ורד בן ארי

קדושי קהילת
מזריץ 02

michall@lod.muni.il
tovah@lod.muni.il

חשובה
אלקיים
חלי שובע

פסג"ה
יחידת הנוער
מרכז הכנה
לצה"ל ולשרות
משמעותי

רח' חשמונאים 9099910
9099200
09
חנה סנש  09לוד 9099929

9099020

hashuva.pisgalod@netvision.net.il
chelysova@gmail.com

עמי טרבלסי חנה סנש  09לוד 9099999

אגף ספורט

שם ומשפחה

ami1601@walla.com

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

מנהל האגף

מאיר אליהו

רח' קפלן 0

9099929

9099229

meire@lod.muni.il

מח' ספורט

רחל גז

רח' קפלן 0

9099929

9099229

rachelg@lod.muni.il

איצטדיון עירוני
טניס שדה
אולם "שחר" –
בי"ס תיכון למדעים

קרית הספורט 9099999
אהרון חמרה

מועדון הטניס 9099929
העירוני
9029881
רח' חיים
שפירא

האגף לשילוב חברתי  -רווחה

שם בעל התפקיד

טלפון

דוא"ל

פקידת קבלת קהל

אסולין שושנה

21-9099199

shoshanaa@lod.muni.il

מנהלת האגף לשילוב חברתי

אורלי דהן

21-9099129

etitalias@lod.muni.il

מזכירות האגף

אתי טליאס

21-9099129

etitalias@lod.muni.il

ראש צוות צפון

רחל אבוטבול

21-9099189

rachela@lod.muni.il

ראש צוות מרכז

רונית גריאת

21-9099189

ronitg@lod.muni.il

ראש צוות דרום

עדנה וינקלר

21-9099192

ednaw@lod.muni.il

מנהלת המחלקה לטיפול בקשיש

סיגל בנימין

21-9099900

sigalb@lod.muni.il

מנהל המחלקה לעבודה קהילתית וקליטה

גלבוע רון

21-9099990

rong@lod.muni.il

רכזת חוק סיעוד

להב ליאורה

21-9099908

lioral@lod.muni.il

רכזת חוק סיעוד

דוזדוב אנה

21-9099109

annad@lod.muni.il

מנהלת התחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי

כרמלה

21-9099989

karmelay@lod.muni.il

יוספי (מזכירה)
מנהלת המרכז למניעת אלימות במשפחה

יפעת מאירי

21-9099202

meirii@lod.muni.il

עו"ס היחידה לנפגעי סמים התמכרויות

סוזי קורקוס

21-9099199

suzyk@lod.muni.il

סגן מנהלת האגף ורכז היחידה לטיפול בהתמכרויות,

ניתאי לוי שלם

21-9099121

nitail@lod.muni.il

שיקום האסיר ודרי רחוב
מרכזת נושא עו"סים לסדרי דין

שולה עיני

21-9099109

shulamite@lod.muni.il

מרכזת נושא עו"סים לחוק הנוער

ליאורה שרעבי

21-9099199

soc_lioras@lod.muni.il

מרכזת נושא שיקום

עירית קרנצלר

21-9099198

iritk@lod.muni.il

מרכזת תחום פיגור

נירה בורג

21-9099192

nirab@lod.muni.il

מרכזת משפחתונים

דורה בודניאצקי

21-9099222

dorab@lod.muni.il

מרכזת מועדוניות

עדנה וינקלר

21-9099101

ednaw@lod.muni.il

רכזת מרכז קשר

איריס אלבו

21-9099110

irisalbo@lod.muni.il

 .3תיאור תחומי האחריות של העירייה
א .החזון העירוני
ב .אגפי ויחידות העירייה הנותנים שירות לאזרח ,סקירת עיקרי הפעילות בשנה החולפת וסקירת
יעדים מרכזיים  -תוכנית עבודה 2040

החזון העירוני מתווה מספר קווים אסטרטגיים לשינוי מצבה של לוד:






פיתוח דיור בר השגה ומשיכת אוכלוסיות חדשות ויציבות ,הפיכתה לעיר אטרקטיבית בעיני
אוכלוסיה צעירה ואוכלוסייה חדשה ובכלל זה השארת צעירי לוד בעיר ובלימת ההגירה
השלילית;
צמיחה כלכלית מואצת הנשענת על הפיכת לוד למוקד עליה לרגל עבור מבקרים ויזמים
ולמרכז עסקים ,תעסוקה ותעשייה;
לוד כעיר מחוז מרכזית ,הנהנית מיתרון עצום בזכות מיקומה במרכז המדינה ומהנגישות
לצירי תחבורה מרכזיים;
הפיכתה של לוד למוקד תיירות – פיתוח מסלול תיירות והגדלת נפח תיירות הפנים;







שדרוג מעמדה ותדמיתה של העיר בעיני תושבי העיר ואזרחי המדינה;
לוד כ''עיר חינוך'' המקדמת חדשנות ויזמות חינוכית וקידום ההשכלה הגבוהה.
לוד כעיר רב תרבותית וחברה רבגונית ,עיר פתוחה ופלורליסטית ,סמל לדו-קיום המושתת
על ערכים של סובלנות ,הבנה וכבוד הדדי.
שיפור איכות הניהול העירוני ,עירייה ידידותית לתושב ,יעילה ,יוזמת ,יוצרת ויצירתית
המעניקה רמת שירות גבוהה לתושביה .
עיר בטוחה לתושביה המקפידה על חוק וסדר בתחומה.

חינוך
בלוד פועלת מערכת החינוך מתקדמת .מערכת החינוך הטובה בלוד מעניקה מסגרת לימודית מהגיל
הרך ועד לעל יסודי .כ 89,222-תלמידים בכל מסגרות החינוך בלוד :בחינוך הממלכתי ,הממלכתי
דתי ,בחינוך הלא יהודי ובחינוך המיוחד .תוכנית הלימודים בגני הילדים ,בבתי הספר היסודיים
והתיכוניים ,מבוססות על שיטות מתקדמות ביותר שמשרד החינוך דוגל בהן ,המועברות ע"י מורים
ומחנכים שמצטיינים בשיטות הוראה אלו .מערכת חינוך מתקדמת ,ערכי ניהול מקצועיים וכח אדם
מקצועי בכל מסגרות החינוך ,הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,מטפלות ,גננות ,סייעות ,מורים/ות
ומנהלים/ות.
כל זאת לצד טיפוח המרכזים לגיל הרך והפעלת מסגרות יום לימודים ארוך ,הפעלת תוכניות ייחודיות
לשיפור ההישגים ,תגבור מרכזי למידה לקראת המעבר לתיכון ,שיפור הישגיהם של התלמידים
בקבוצות קטנות המאפשרות מעקב פרטני ואישי לכל תלמיד במטרה להעלות את רמת ההישגים
ורמת החינוך ,ומתן מעטפת תגבור לימודי לכל בתי-הספר העל יסודיים ,טיפוח קורסים להכשרה
מקצועית ,מכינות קדם אקדמיות ,ומכינות לחיילים משוחררים להשלמת בגרות.
חזון אגף החינוך הוא מתן מענה חינוכי-ערכי למכלול הצרכים של האוכלוסייה ,בהתחשב בשונות
הייחודית לעיר לוד  .פעילות האגף משקפת את החזון החינוכי ומביאה למימושו באמצעות תכניות רב
שנתיות ובהלימה לתוכניות משרד החינוך .מערכת החינוך מוכוונת לחזון זה ופועלת למימושו תוך
שיתוף פעולה ואיגום משאבים של כל גורמי החינוך הפורמאליים בעיר.
העקרונות המנחים של האגף הם מתן מענה לכלל הלקוחות :תלמידים ,הורים וקהילה ,בהתאם
לצרכים הייחודיים לכל תלמיד ותושב בתחומי החינוך ,החברה והתרבות .זאת ,במטרה להגיע לשוויון
הזדמנויות ,מיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד וחתירה למצוינות .האגף שואף לשיפור מתמיד של מערכת
החינוך על בסיס תהליכי הערכה ובקרה ובהתאם לתהליכי שינוי המתרחשים בחברה .לשם כך הוא
מקפיד על שיתוף פעולה עם כלל שותפי העשייה החינוכית בעיר ומחוצה לה ,תוך ניצול נכון של כל
המשאבים העומדים לרשות העיר ,לצד מתן שירות מקצועי ואיכותי לתושבים תוך גילוי יושרה ושקיפות
מידע.
הישגים בולטים 2041/2
 פרס החינוך הארצי  -בי"ס יסודי נווה שלום;
 הצטיינות מחוז מרכז בנושא אקלים מיטבי  -בי"ס הרמב"ם;
 מגן נגיד רוטרי לשנת  0289בנושא ישראל לסובלנות – תיכון ערבי אורט למדעים והנדסה;
 מקום שלישי באולימפיאדה המדעית לנוער של אוני' ת"א – תלמידי שכבת ט' מבתי"ס תיכון
עתיד למדעים ותיכון אורט ע"ש זייל;
 מקום ראשון בספורט לתלמידי "אחרי" לוד;
" כולנו לוד"  -כנס מפקחים ועובדי מחוז מרכז ופעילות ב 82-מוקדים בלוד בנושא חברת
מופת והתנדבות כערך;
" לומדים ונהנים"  -פעילות לשכבות א'-ד' בכל בתי הספר היסודיים;
" אפשר אחרת" – מפגשי בני נוער ערבים ויהודים מ 1-בתי ספר בלוד;
" השמיים הם הגבול" – שואפים למצוינות,פרויקט ב 0-בתי ספר בשילוב תעשייה אוירית.

יעדים עיקריים 2040
 יישום תכנית מעברים בכל בתי הספר והגנים ,על יסודי ,הכלה תעודת בגרות המבטאת
מחויבות ערכית ,קהילתית אזרחית ,שירות משמעותי;
 קידום למידה משמעותית ,יחודיות בתי ספר ,רשת משותפת;
 בתי ספר כעוגן קהילתי ,יסודי ועל יסודי ,שותפות ,הדדיות ואיגום משאבים במסגרת מוטב
יחדיו;
 העלאת אחוז הזכאים לבגרות.

תרבות
מחלקת התרבות בעיר לוד אחראית על ייזום והפקה של רצף פעילויות התרבות בעיר באמצעות תכלול
כלל האירועים ומופעי התרבות וכן אירועי התרבות במתנ"סים .מופעי התרבות המוצעים כוללים
התייחסות לאירועי מעגל השנה המרכזיים (חגים) בכלל המגזרים בעיר ,וכן אירועי תרבות נוספים
להעשרת איכות הפנאי של התושבים (חורף ,קיץ).
מחלקת התרבות מהווה שלוחה של צוות המתנ"סים .כוח האדם של המחלקה כולל את מנהלת
המחלקה ואת רכזת התרבות ,אולם העבודה בפועל מתבצעת גם בתמיכה וסיוע של צוות המתנ"סים,
ובשיתוף פעולה עם יתר המחלקות בעירייה.
כחלק מטיפוח החינוך פועלת בעיר רשת המתנ"סים המתחדשת ,הלב הפועם של התרבות בלוד,
בשלל פעילויות חברה ופנאי לבני כל הגילאים ,ובמגוון הצגות ומופעים לרווחתם של התושבים.
במסגרת הפעילות הקהילתית הענפה בלוד ,מפעילה רשת המתנ"סים ,בנוסף לחוגים ,גם סדנאות,
הצגות לילדים ,למבוגרים ולכל המשפחה ,אירועי קיץ בשכונות ,קייטנות ,צהרונים ,מעון יום ,מסגרות
לגיל הרך ,פעילויות בחגים ,ועוד...
הצטרפותה של החברה הארצית למתנ"סים כשותפה פעילה בניהול הרשת ,היא עדות נוספת לאמון
ההולך וגובר בעיר לוד ובמנהליה ,בשורה לתושבי העיר שייהנו משדרוג בתרבות הפנאי ומהמשך
פעילות ענפה ושוקקת חיים .החברה הממשלתית למתנ"סים המפעילה מאות מתנ"סים ומרכזים
קהילתיים ברחבי הארץ ,העתיקה את משכנה ללוד והקימה באזור התעשייה הצפוני את משרדיה
הראשיים .אין ספק כי המעבר ללוד יתרום לחיזוק מעמדה כעיר מחוז מרכזית בישראל ,ויסייע בקידום
החזון העירוני לשמירת הצעירים בעיר והפיכתה לעיר אטרקטיבית בעני אוכלוסייה צעירה וחדשה.
השגים בולטים 2041/2
 קיום ערבי הוקרה לכל פסיפס התרבויות בעיר
 חגיגות עצמאות שהעיר לוד והסביבה לא ראתה הרבה שנים
 חידוש תהלוכת העדלודידע המקסימה בשיתוף כל הנוער והילדים בעיר
 צעדת יום ירושלים ענקית עם ציון היום בכל בתי הספר
 חגיגות תרבות מגוונות לחברה הערבית בכל החגים ובמהלך השנה
יעדים מרכזיים 2040
 חגיגות עצמאות.
 מעגלי שיח לכל התושבים בעיר לקראת חג שבועות
 חידון לוד עירי להכרת מורשת העיר שילווה חודש שלם של הפעלות לכל ילדי העיר בבית
המשפט המחוזי ,תחנת הכיבוי ,מוזיאון העדות ,חאן חילו ובית הבד
 מופע לציון יום שחרור העיר
 פסטיבל מוזיקה בקיץ

אגף הנדסה  -תכנון ופיתוח

אגף ההנדסה מקדם ומנווט את פעילות הפיתוח והבניה בלוד .בראש האגף עומדת מהנדסת העיר
המשמשת גם כמהנדסת הוועדה לתכנון ובנייה של לוד.
אגף ההנדסה אחראי על התכנון ,הפיתוח והבקרה של הסביבה הפיזית העירונית  .מדיניות הפיתוח
באה לידי מימוש בתכניות עיר סטטוטוריות ,המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני והמהווה בסיס
להוצאת היתרי בניה.
אגף ההנדסה אחראי על ליווי ,מעקב והשתתפות בהכנת תכניות ארציות ואזוריות שיש להן השלכות
על לוד; ליווי ומעקב התקדמות תכניות האב והמתאר לעיר לוד; הכנת תשתית תכנונית סטטוטורית
לפיתוח מגורים ,מסחר ,משרדים ,תעשיה ושירותים ,תכנון העיר ושיפור איכות המגורים ע"י הכנת
תכניות לשכונות חדשות ,הרחבת דירות קיימות ותכניות לפריסת מוסדות ציבוריים ושטחים פתוחים;
הכנת מדיניות שימור ושיקום שכונות ויישומה; תכנון וביצוע כבישים עירוניים ,תכנון תחבורתי וחנייה;
הכנת תכניות לפיתוח ושיפור מערכות דרכים; קביעת מדיניות להכנת תכניות לפיתוח ושימור שטחים
פתוחים וגנים ציבוריים; קביעת מדיניות פיתוח ותאום ביצוע של תשתיות על-קרקעיות ותת-קרקעיות;
אחריות על הפעלת מערכות חשמל עירוניות; תכנון ביצוע ופיקוח על בינוי ותשתיות בעיר והקמת מבני
ציבור; אחריות על מערך רישוי ופיקוח על הבניה; ליווי פיקוח ובקרה על פרויקטים הנדסיים בעיר בכל
תחומי האחריות של העירייה; קידום תכניות על-ידי גופי התכנון והוצאת היתרים לעבודות בתחומי
העיר לוד.
מחלקת תכנון עיר
אחראית על הכנת תכניות בנין עיר בהנחיית הועדה המקומית ויצירת מלאי תכנוני לעיר ,בפרישה רב
שנתית ,זאת לצד טיפול בתכניות בניין עיר ביוזמת גורמים אחרים ,על פי פרקי הזמן הקבועים בחוק .
בנוסף ,עוסקת המחלקה בהכנת מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון העיר וחזותה.
בשנת  0289במסגרת הרפורמה בתכנון ,תתמקד המחלקה בסריקת היתרים וייעודי קרקע .זוהי
משימה חד פעמית אשר תמלא תפקיד מרכזי בשנה הקרובה ,ואליה יתווספו הטמעת תוצרי המיחשוב
והסריקה בעבודת המחלקות השונות ,שיבואו לידי ביטוי בטווח הרחוק.
מחלקת בינוי ותשתיות
אחראית על תכנון ,ביצוע ,הפעלת מנהלי פרויקטים ,מעקב ופיקוח על עבודות ציבוריות ,אישור לעבודות
פרטיות וניהול תקציבי .המחלקה מרכזת את כלל הפרויקטים של בינוי ותשתיות בעיר :מבני ציבור
גדולים (בתי ספר וכו') מבני ציבור קטנים (גני ילדים וכו') גנים ציבוריים ,תכנון וביצוע כבישים עירוניים ,
תכנון תחבורתי וחניה ,הצבת מבנים יבילים ,תיקון מדרכות ,שיפוצי קיץ ושיפוצים כלליים ,גגות דולפים ,
מבנים מסוכנים ,עבודות פיתוח הנדרשות עבור שכונות חדשות ,עבודות פיתוח נקודתיות( למקווה )
וכיוצ"ב.
מחלקת פיקוח על הבניה
מחלקת הפיקוח על הבנייה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבניה ,בכלל זה אחראית המחלקה על
הנושאים הבאים:
 בניית בניינים חדשים בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם בלבד (הפיקוח מתבצע מספר
פעמים במהלך הבנייה)
 אישור התאמתם של בניינים שהסתיימה בנייתם להיתר שניתן להם (טופס )9
 אכיפה במקרה ומתקיימת ברחבי העיר בניה חדשה כלשהי ללא היתר בניה .האכיפה הינה
באמצעות הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה
 הכנת רקע לכתבי אישום נגד עבירות בניה ברחבי העיר
מחלקת רישוי בניה
אחראית על תהליך הוצאת היתרי בניה ובכלל זה בדיקת הבקשות להיתר המוגשות והכנתן לדיון בפני
הועדה המקומית ,טיפול בבקשות לאחר שקבלו החלטת מוסד תכנון והנפקת היתרי הבניה.
הישגים בולטים 2041/2
 בניית מתנ"ס גני אביב







בניית תיכון ערבי למדעים בשכונת הרכבת
בניית מועדוני נוער" בני עקיבא והנוער העובד והלומד
בניית גני ילדים חדשים בשכונת הרכבת ,אלישיב וחב"ד.
שיפור תשתיות באצטדיון העירוני
חיבור כביש  92ללוד באזור התעשייה הצפוני

יעדים מרכזיים לשנת 2040
 קידום פיתוח שכונות חדשות :אחיסמך ,הרחבת גני אביב ,שער העיר
 הקמת מוזיאון הפסיפס
 בניית מעונות והרחבת בתי ספר בעיר
 פרויקטים תחבורתיים
 שיפוץ היכל התרבות העירוני
 העצמת הפיקוח על הבניה.
 שיפור השירות לציבור הרחב.

אגף הביטחון ,הפיקוח ושירותי החירום
האגף פועל להגברת תחושת הביטחון של התושבים ושמירה על הסדר הציבורי .
באחריות האגף :אכיפת הסדר הציבורי בעיר; פעילות להגברת הביטחון האישי ובכללה הגברת
תחושת הביטחון של התושבים באמצעות התקנת מצלמות אבטחה והקמת מוקד מצלמות בטחון
עירוני; תחזוקת המקלטים בעיר תוך שמירה על ייעודם בחירום; טיפול ויישום נהלי בטחון במוסדות
החינוך והציבור בעיר;
הכנת המערך העירוני לשעת חירום תוך תיאום מול כלל ארגוני החירום המקומיים; עבודה מול מערכת
החינוך העירונית בתחום הביטחון שוטף ולצורך הערכות לחירום.
.המוקד גם מזניק את הפיקוח והשיטור העירוני לטיפול באירועים
שונים ברחבי העיר.
תפקידי האגף:
 אכיפת הסדר הציבורי בעיר.
 פעילות להגברת הביטחון האישי ובכללה הגברת תחושת הביטחון של התושבים באמצעות
התקנת מצלמות אבטחה והקמת מוקד מצלמות בטחון עירוני.
 קבלת תלונות התושבים ,העברתם לגורמים המטפלים ומעקב אחר תיקון הליקויים עד לסגירת
הפנייה.
 תחזוקת המקלטים בעיר תוך שמירה על ייעודם בחירום.
 הכנת המערך העירוני לשעת חירום תוך תיאום מול כלל ארגוני החירום המקומיים.
 עבודה מול מערכת החינוך העירונית בתחום הביטחון שוטף ולצורך הערכות לחירום.

מחלקות האגף:
מחלקת שירותי חירום
תחומי אחריות:
 הכנת המערך העירוני לשעת חירום;
 הדרכה והנחיית כלל בעלי התפקידים ברשות המקומית אודות תפקידם בשעת חירום;






ביצוע תרגילים למערך החירום בעיר;
הצטיידות המערך העירוני בציוד ואמצעים לשעת חירום;
גיוס והכשרת מתנדבים לביצוע משימות מוגדרות בחירום ;
ריכוז וועדת המל"ח העירונית ותיאום מול משרדי הממשלה וארגוני החירום – צה"ל ,מ"י ,
כב"ה ,מד"א וכיו"ב.

יעדים מרכזיים לשנת העבודה 2040
 הפעלה ותרגול יח' סע"ר המורכבת ממתנדבים תושבי העיר
 ביצוע תרגיל עורף לאומי רחב היקף הכולל את כלל יחידות העירייה
 הגברת והעמקת המוכנות לכלל יחידות העירייה לשעת חירום
 הגברת שיתוף הפעולה בין כלל ארגוני החירום ומתן מענה לאירוע בזמן אמת
 הקמת מחסן חירום במתחם אגף הביטחון
מחלקת פיקוח ושיטור עירוני
תחומי אחריות:
 אכיפה בפארקים ציבוריים – מניעת ונדליזם ואכיפת איסור שתיית אלכוהול ,הקמות רעש
וכיו"ב;
 טיפול בנושא פינוי ואיסוף גרוטאות ע"פ חוק שמירת הניקיון;
 מניעת השלכת פסולת אשפה/בניין ומתן דו"חות והתראות בהתאם;
 מניעת עישון במקומות ציבוריים – משרדי קבלת קהל ,קניונים ,משרדי עירייה וכיו"ב;
 מניעת רוכלות לא חוקית ברחבי העיר וטיפול במקלטים פרטיים;
 אבטחת אירועים בארגון העירייה ובהם אירועי יום העצמאות ,אירועי קיץ/חגים.
יעדים מרכזיים לשנת העבודה 2040
 אכיפה בפארקים הציבוריים בדגש על הקמת רעש;
 אכיפה מוגברת כנגד אי איסוף צואת כלבים ברחבי העיר;
 שיתוף פעולה עם המחלקה הווטרינרית במיגור תופעת בעלי החיים המשוטטים ברחבי העיר
ובאכיפה כנגד שחיטה שחורה באטליזים;
 חיסול תופעת גרוטאות הרכב באמצעות טיפול ואכיפה מוגברת;
 שת"פ עם המשטרה בנושא אכיפת בנייה לא חוקית ברחבי העיר.
מחלקת פיקוח חניות
תחומי אחריות:
 טיפול באכיפת חנייה ברחבי העיר;
 אישור תווי חנייה לתושבים המתגוררים ברחבי העיר ע"פ קריטריונים קבועים באישור הנהלת
העירייה
 טיפול בפריסת מדחנים לצורך שיפור השירות לתושב;
 קבלת תלונות מאזרחים על מפגעי תנועה וטיפול בהתאם;
 גיבוש המלצות לשיפור מערך התנועה והחנייה בעיר;
 הכנת נושאים לדיון ואישור בועדת התמרור וועדת תנועה מרכזית;
 אכיפת איסורי תנועה ברחבי העיר;
 הסדרת שעות פעילות חברות התחבורה קווים ואגד ברחבי העיר.
יעדים מרכזיים לשנת העבודה 2040
 חידוש תחנות אוטובוס תוך הסדרת סככות מוצלות ומקומות ישיבה להמתנה;







התקנת עמודי " "next busבסמוך לכלל תחנות האוטובוס לצורך יידוע הציבור על זמני הגעת
האוטובוסים ;
איסור חניית אוטובוסים ומשאיות בכל רחבי העיר;
הוספת מקומות חנייה מוסדרים ברחבי העיר  -תוספת מגרשי חנייה ,בדיקה של הרחבת
אישורי חנייה באיזורים שונים והוספת מפרצי חנייה בסמוך לרחובות בהם קיים מחסור
במקומות חנייה.
השתלמות פקחים.

מוקד בטחון מצלמות
מוקד עירוני
מוקד הבקרה והשליטה העירוני מרכז את תיעוד מצלמות האבטחה העירוני ;משמש כמוקד
מידע ;המוקד מאוייש  24שעות ביממה במוקדנים המקבלים את תלונות הציבור ומנתבים אותן
למחלקות הרלוונטיות בעירייה
תחומי אחריות:
 תמיכה באמצעי האכיפה האופרטיביים והגברת האפקטיביות שלהם;
 בקרה על מוקדי אלימות ,איתור מקדים והכוונת גורמי האכיפה לצורך מניעה פשיעה בעיר;
 הכוונת כוחות תגובה לטיפול באירועי אלימות בזמן אמת;
 תיעוד עבירות וונדליזם וסיוע לגורמי האכיפה במיצוי הדין עם עבריינים;
 כתובת לפניות תושבים בנושא ביטחון אישי ,ועבירות איכות חיים;
יעדים מרכזיים לשנת העבודה2016
 המשך פריסת מצלמות וחריצת סיב אופטי באיזורים נוספים.
 איוש המוקד הרואה ב  6-תצפיתנים והעלאת רמת המוכנות והאופרטיביות של מוקד בטחון
המצלמות
 הוספת ניידת שיטור עירוני מאובזרת בציוד צילום לצורך מתן תגובה מהירה ותיעוד אזורים
בעיר אשר בהם אין מצלמות אבטחה
מחלקת אבטחת מוסדות
תחומי אחריות:
 טיפול ויישום נהלי בטחון במוסדות החינוך והציבור בעיר;
 סיוע והכנה בהיערכות מוס"ח ומוסדות העירייה בתרגילי החירום השונים;
 הכנת מוס"ח להתמודדות טובה ויעילה בכל היבטי הביטחון ,בטיחות ושע"ח;
 פרסום פקודת  /תוכנית עבודה שנתית בהלימה להנחיות משרד החינוך וגורמי החירום;
 ביצוע מעקב ובקרה ליישום תוכנית העבודה והנחיות רמות ממונות( משרד החינוך ,רשות ,מ"י ,
פקע"ר;
 השתתפות פעילה בתכנון וביצוע של אירועי הרשות בהיבט הביטחוני;
 טיפול וסיוע בהתקנה והשלמה של מרכיבי הביטחון במוס"ח בעיר.
יעדים מרכזיים לשנת העבודה2016
 שיפור מרכיבי הביטחון במוס"ח לוד  :גדרות ,מאבטחים ,מערכות טמ"ס
 השלמה ותיקון מפגעי בטיחות במבני מוס"ח -בתי ספר וגנים
 עיבוי מערך האבטחה העירוני להגברת הביטחון האישי במוסדות העירייה
מחלקת מקלטים

תחומי אחריות:
 הכנת מערך המקלטים העירוני לשעת חירום
 הכנת מערך המקלטים במוסדות החינוך בשעת חירום
 ניהול ,פיקוח ובקרה אחר המקלטים ותחזוקתם בשגרה מול מפעילי המקלטים
יעדים מרכזיים לשנת העבודה2016
 פיקוח ובקרה בתיאום עם ענף מקלטים בפיקוד העורף אחר סטאטוס המקלטים ורמת
מוכנותם.

אגף התפעול
אגף התפעול מאגד את השירות לתושב בנושאי תחזוקה ,גינון ,פינוי אשפה ,ניקיון ותברואה ,הדברה,
תאורת רחובות ועוד .השירות ניתן לתושבים ,למוסדות העירייה ולמוסדות החינוך ,וכן לגורמים נוספים
על פי פנייה ישירה ,באמצעות המוקד העירוני או גורמי עירייה ממונים.
אגף התחזוקה הפועל בתוך אגף התפעול ,אחראי על מחלקות :חשמל ,כבישים ,מסגרות ,נגריה,
מיזוג אויר ,בטיחות ,ביוב ,ניקוז ומים במוסדות חינוך ,ניקיון מוס"ח ,חשמל הנדסי ,תמרור ותחבורה.
האגף מהווה שלד מרכזי למשימות התחזוקה השוטפות ומתן השירות לאירועים וטקסים בעיר.
כן אחראי אגף התפעול על מחלקת ניקיון העיר המפעילה שני קבלנים לטיאוט ידני לרחובות וטיאוט
מכני לכבישים ,מדרכות ומעברים ,מחלקת השירות הווטרינרי שבאחריותה לפקח על מוצרי מזון מן
החי בעסקים ,מסעדות ובתי אוכל ,מאבק בשחיטה שחורה והשמדת מזון פג תוקף ,וכן ביצוע פעולות
למניעת מחלת הכלבת ,חיסונים כלבים וחתולים ,סירוס ועיקור חתולי רחוב .מחלקות נוספת באחריות
אגף התפעול הן היחידה הסביבתית האמונה על הפיכת הפסולת ממפגע למשאב ,התייעלות
באנרגיה ומים ,פיקוח ואכיפה סביבתית ,חינוך והטמעת אורח חיים מקיים ,טיפול בפניות בנושא רעש,
חומרים מסוכנים ,קרינה ,יישום תקנות מידע סביבתי ותפעול מערך המיחזור ,וכן מחלקת רישוי עסקים
האחראית על טיפול בבקשות לרישיון עסק ,הנפקת רישיונות והיתרים ,וביצוע ביקורות לאכיפת חוק
רישוי עסקים.

אגף התחזוקה
אחראי על מחלקות :חשמל ,כבישים ,מסגרות ,נגריה ,מיזוג אויר ,בטיחות ,ביוב ,ניקוז ומים במוס"ח ,
ניקיון מוס"ח  ,חשמל הנדסי ,תמרור ותחבורה  ,ועובדים כלליים.
האגף מהווה שלד מרכזי למשימות התחזוקה השוטפות ומתן השירות לאירועים וטקסים בעיר.
מחלקת פינוי אשפה
אחראית על פינוי אשפה לסוגיה מתחומי העיר אל תחנות המעבר המוגדרות .כמחצית מפינוי האשפה
מבוצע על ידי עובדי עירייה בתשעה קווי פינוי ,והיתר מבוצע על ידי קבלן  .יחד מפנים העובדים כמות
אשפה ממוצעת של כ  9,222-טון לחודש .פינוי גזם וגרוטאות מבוצע על ידי קבלן באמצעות שלושה
מנופים הפועלים לפי תוכנית עבודה המבוססת על חלוקה לשכונות.

גנים ונוף
המחלקה אחראית על חזות העיר ,אחזקת הגינון בעיר (כ  400-דונם) ,ניקיון ואחזקת פארקים ומתקני
משחק ,גינון במוסדות חינוך והדברת מזיקים .העבודה מבוצעת על ידי קבלנים ונותני שירותים
ומפוקחת על ידי עובדי המחלקה.
דגש מרכזי ניתן על חזות העיר .הקמת פארקים וגני משחקים מודרניים ,ריאות ירוקות וגנים מטופחים
ברחבי העיר.
תנופת הפארקים וגני המשחקים בלוד התרחבה לכל רחבי העיר ,כחלק משיפור חזות העיר והכשרת
גני משחקים ושעשועים ומשחקים לרווחת ולהנאת ילדי העיר.

במהלך השנה האחרונה הוקמו ברחבי העיר גני שעשועים חדשים הכוללים מתקני משחקים ומתקני
ספורט מודרניים .סה"כ  30פארקים ב –  4שנים  ,חסר תקדים בכל קנה מידה בהתחשב בעבודה שעד
אז היה גן משחקים אחד בלבד בדשא בשד 'ירושלים סמוך לשכ 'בן גוריון.
המדובר בפרויקט חשוב ביותר בלוד .גני המשחקים הפכו למקום חשוב ומרכזי באורח החיים המודרני.
לאתר המשחקים יש חשיבות רבה והוא משמש לנפגש ולמגוון של פעילויות חווייתיות ויצירתיות,
המציבות אתגרים לילדים בכל גיל .הפארקים הציבוריים ומתקני המשחקים ברחבי העיר ,מהווים מוקד
לפעילות והנאה עבור ילדי לוד,הם חשובים לבריאותם הגופנית והנפשית של הילדים ,מחזקים את
התפיסה שלהם ,את כושרם האינטלקטואלי ואת כושרם הגופני ,נוסף על היותם מוקד לשעשועים
ומשחק בשעות הפנאי .
כל פארק שמשוקם מקבל תשומת לב מרבית תוך התייחסות לכל הפרטים ,לרבות שבילים ותאורה .
בעת שהשטח מוכן יוצקים משטח בטון עליו מותקנים המשחקים וההצללה המיוחדת ובסוף מרובד
המשטח בגומי .כמו כן מוצבים בפארקים ספסלים ואשפתונים וכן פינות ישיבה.
אחרי הרבה שנים שתושבי לוד נסעו עם ילדיהם לישובים הסמוכים ,כעת יכולים הלודאים ליהנות
מפארק מפותח ומודרני מתחת לבית וכמה נפלא לראות את הילדים של כולנו משחקים ונהנים בהם.

מחלקת ניקיון העיר
המחלקה אחראית על ניקיון העיר ומפעילה שני קבלנים לטיאוט ידני לרחובות וטיאוט מכני לכבישים ,
מדרכות ומעברים ,המבצעים את הפעילות על פי אזורי חלוקה שהוגדרו בתכנית עבודה משולבת.

השירות הווטרינרי
תחומי האחריות של השירות הווטרינרי כוללים:
 הובלה וטיפול במזון מן החי ,פיקוח ובקרה על מוצרי מזון מן החי בעסקים ,מסעדות ובתי אוכל .
 רישוי ופיקוח על עסקים המחויבים בפיקוח וטרינרי ,כולל צווי סגירה ותביעות כנגד עבריינים
 ביצוע פעולות למניעת מחלת הכלבת  ,חיסון וסימון אלקטרוני של כלבים ,חיסון חתולים ,לכידת
כלבים משוטטים בשטח העיר ,סירוס ועיקור חתולי רחוב .
 מאבק בשחיטה שחורה ,השמדת בשר ומזון פג תוקף ושאינו ראוי למאכל אדם

היחידה הסביבתית
אמונה על הפיכת הפסולת ממפגע למשאב  ,התייעלות באנרגיה ומים ,פיקוח ואכיפה סביבתית ,חינוך
והטמעת אורח חיים מקיים ,טיפול בפניות בנושא רעש ,פיתוח תוכניות סביבתיות עתידיות ,סיוע באירוע
חומ"ס (חומרים מוסכנים) ,תכנון ובנייה ,תעשיות ועסקים ,קרינה ,שיקום מפגעי פסולת בניין ,יישום
תקנות מידע סביבתי ותפעול מערך המיחזור  .ליחידה ניידת איכות סביבה ומכשיר למדידת קרינה.
מחלקת רישוי עסקים
המחלקה אחראית על טיפול בבקשות לרישיון עסק ,הנפקת רישיונות והיתרים ,וביצוע ביקורות לאכיפת
חוק רישוי עסקים תוך הגשת תביעות משפטיות כנגד בעלי עסק הפועלים ללא רישיון
יעדים עיקריים לשנת2016
 פינוי אשפה  -המשך הרפורמה בשיטת פינוי האשפה והכנסת טמוני קרקע ככלי אצירה עיקרי
לאשפה (במקום מכולות" צפרדעים")
 תחזוקה -החדרת "טכנולוגית לד" לתאורת רחובות ,שינוי בשיטת האחזקה וחיסכון באנרגיה
 גינון  -השבחת תשתיות גינון ומעבר לבקרת השקיה ממוחשבת ,המשך הקמת פארקים
וגינות משחקים ברחבי העיר.
 ניקיון העיר  -הפעלת מטאטא כבישים עם תוספת משאבות לחץ מים (גרניק) בחלוקה
לרובעים
 איכות סביבה – מעבר להפרדת פסולת לשני זרמים בשילוב אכיפה סביבתית
 וטרינריה – המשף שת"פ עם אגודה לאימוץ בעלי חיים ,הגברת האכיפה.

רווחה וקהילה
בלוד ,מערכת רווחה טובה הפועלת במסירות כדי לספק צרכים אנושיים ולהעניק שירות וסיוע
ליחידים ,קשישים ,משפחות וקהילות המתקשים למצות את יכולתם ,כדי לאפשר להם להתפתח
ולתפקד בצורה טובה יותר ובעצם כך להביא לתרומה גדולה יותר לסביבתם ולחברה.
האגף עוסק בהיבטים החברתיים השונים של העיר ,ומהווה את הזרוע הביצועית של העירייה
בהתמודדות עם תופעות חברתיות שונות ,בשאיפה מתמדת להעניק שירות מקצועי ,זמין ,נגיש ומכבד
לכלל האוכלוסייה בעיר ,ולאוכלוסיות הרווחה בפרט .השירות ניתן תוך שמירה על רגישות תרבותית
באמצעות צוות מקצועי ומיומן המתמחה בהיבטים השונים בטיפול ובחיזוק הכוחות בקרב פרטים ,
ובמערכות המשפחתיות והקהילתיות.
האגף מטפל בכ  18,021-פונים (כ  7,243-בתי אב בעיר) ,המהווים  22.8%מתושבי העיר.
פעילות האגף מתבצעת בהתאם להנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,וכן בתיאום עם
הנחיות הרשות המקומית .האגף פועל בשלושה מעגלים מרכזיים:
ליבת האגף מורכבת מארבעת המחלקות המרכזיות האחראיות על מתן טיפול ישיר לפרט ולמשפחה
(צפון העיר ,מרכז העיר ודרום העיר) מחלקות המבוססות על חלוקה גיאוגרפית של העיר לאזורי
טיפול ,ובהן צוות רב תחומי שאחראי על מתן מענה לכלל הפניות באזור הרלוונטי ,המחלקה לטיפול
בקשיש  -מתן סיוע חברתי ,תמיכתי וחומרי לרבות שרותי מועדונים חברתיים ומרכז יום התערבויות
חירום לסיוע לקשישים ,סיוע ברכישת ציוד בסיסי וטיפולים רפואיים ועוד .המחלקה מעניקה שירות לכ-
 0,222קשישים בעיר ובכללם ניצולי שואה ,הפעלת ופיקוח על פרויקטים טיפוליים  -בשירותים אלו
נכללים :המרכז למניעת וטיפול באלימות במשפחה ,התחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי  ,היחידה לטיפול
בהתמכרויות (ביחידה זו גם נכללים שירותים של הרשות לשיקום האסיר והיחידה לטיפול בדרי רחוב),
והמחלקה לשירותי קהילה וקליטה  ,ומתן סיוע חומרי על פי הגדרות המשרד.
המחלקות האזוריות לטיפול בפרט ובמשפחה (צפון העיר ,מרכז העיר ודרום העיר) -מחלקות
המבוססות על חלוקה גיאוגרפית של העיר לאזורי טיפול ,ובהן צוות רב תחומי שאחראי על מתן מענה
לכלל הפניות באזור הרלוונטי .יחידת הטיפול אליה מתייחסים הינה המשפחה ,מתוך התפיסה
שהמשפחה הינה הגורם המשמעותי והמשפיע ביותר ביכולתו של הפרט להתמודד עם קשיים  ,ולכן יש
לגייס אותה לתהליכים השונים .במחלקות פועלים עובדים סוציאלים האחראים על מגוון תחומים:
משפחה – אחריות על ניהול תיקי המשפחות ,שיקום – טיפול בבעלי נכויות  /אוטיזם ,מוגבלות שכלית
התפתחותית ,טיפול בנערות ,עוסי"ם לטיפול בחוקים השונים ועוד .למעלה מ  70%-מהמטופלים באגף
נמצאים תחת מחלקות אלה .בנוסף ,עובדות זכאות האחראיות על קידום נושאי סיוע חומרי.
המחלקה לטיפול בקשיש  -מחלקה זו אחראית על מתן סיוע חברתי  ,תמיכתי וחומרי לגמלאים
הזקוקים לו  .המחלקה מספקת שירותי מועדונים חברתיים ומרכז יום ,עוסקת בהתערבויות חירום
לסיוע לקשישים ,נותנת סיוע ברכישת ציוד בסיסי וטיפולים רפואיים ועוד .המחלקה נותנת שירות לכ 0-
 222קשישים בעיר ובכללם ניצולי שואה.
שירותים תומכי טיפול :האגף מציע שירותי מומחים שמטרתם טיפול עומק בבעיות מסוגים שונים ,
ותמיכה בטיפול המוענק על ידי המחלקות האזוריות .בשירותים אלו נכללים :המרכז למניעת וטיפול
באלימות במשפחה ,התחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי  ,היחידה לטיפול בהתמכרויות (ביחידה זו גם נכללים
שירותים של הרשות לשיקום האסיר והיחידה לטיפול בדרי רחוב) ,והמחלקה לשירותי קהילה וקליטה
שמטרתה חיזוק הכוחות הקהילתיים ורתימתם להתמודדות טובה יותר עם בעיות חברתיות כגון
סכסוכים בין קבוצות ,עוני ,פערי השכלה וכיו"ב על ידי מתן הכשרות מקצועיות ,שירותי גישור ומיצוי
זכויות ועוד .בנוסף לתחומים שתוארו המצויים בהפעלה ישירה של האגף ,קיימים שירותים נוספים
חיצוניים המספקים שירות לקהל היעד של האגף ,כגון מרכז הורה-ילד ,מועדוניות משותפות עם אגף
החינוך ועוד.

עשייה בהסתכלות רחבה :מתן הטיפול הישיר לפרט ולמשפחה הינו עיקר הפעילות המתקיימת באגף .
עם זאת לא ניתן להתעלם מההשפעות של הסביבה החברתית והפיזית על אושרם של מטופלי האגף
בפרט ,ותושבי העיר בכלל .האגף ,אשר מזהה כוחות רבים בעיר ,שואף לרתום כוחות אלו ליצירת
שינויים בנסיבות החיים של תושבי העיר במטרה לאפשר להם הזדמנויות לשיפור חיים וקידום
מטרותיהם .לצורך כך ,האגף שותף בפורומים של קבלת החלטות ברמות השונות  ,פועל באופן מתמיד
לקידום שיתופי פעולה עם כלל הגורמים הפועלים בעיר  ,מקיים הכשרות מקצועיות ,סדנאות העצמה ,
שותף להפקת אירועים תרבותיים וחברתיים רבי משתתפים ,ועוד.
הישגים בולטים 2041/2
 פיתוח שירותים קהילתיים חברתיים :מועדון חרשים ,מועדון קשישים ברמת אשכול,
מועדונית לילדים על הספקטרום האוטיסטי;
 פתיחת שירותים חדשים לסיוע מיצוי זכויות :לניצולי שואה ,שירות ייעוץ בנושא זכויות בתכנון
במסגרת שי"ל;
 מלחמה בעוני :פתיחת "מרכז עוצמה" והצטרפות לפרויקט "נשמים לרווחה" של משרד
הרווחה  -סיוע מסיבי למשפחות ליציאה ממעגל העוני;
 הכשרה מקצועית :מתן הכשרות מקצועיות למעל  022איש ובהם גם פרויקטים להכשרה
ולווי נשים להקמת עסק עצמאי .
 קליטת כוח אדם נוסף במטרה לשפר השירות באגף ,שהביא לסיום תופעת רשימות המתנה
לטיפול.
 הפקת אירועים חברתיים ותרבותיים עירוניים  -שבוע המודעות לבעלי צרכים מיוחדים ,ערב
לציון יום המאבק באלימות נגד נשים ,אירועי שימור תרבות לעולים (חג סיגד ,יום הוטראנים
ועוד ,).אירועים לגיל הזהב ועוד.
 פעילות הפגתית למען תושבים וחיילים בתקופת צוק איתן בשיתוף פעולה עם ארגוני
מתנדבים.
יעדים עיקריים 2040
 ביצוע תהליכים ארגוניים להנגשה תרבותית ושיפור השירות לתושב;
 פרסום אמנת שירות לתושבים ושותפי תפקיד במטרה להעניק את השירות המיטבי במסגרת
זמן קצוב ללקוחות;
 פתיחת שירותים טיפוליים :הקמת מרכז איבחוני טיפולי לילדים ,פתיחת תוכנית "נתיבים
להורות" למתבגרים ,קבוצות תמיכה להורים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,קב' תמיכה
להורים לבני נוער הסובלים מהתמכרות לסמים ועוד.
 פתיחת שירותים קהילתיים :פתיחת שני משפחתונים חדשים ,פרויקט בניית הסכמות
בבניינים ללא ועדי בתים ,קליטת עובדים שיתמחו בליווי תושבים בתהליכי תכנון אורבני .
 הסברה והדרכה  -מפגשי הסברה וליווי מקצועי של אנשי מקצוע ותושבים בנושאים שונים -
גישור בקהילה ,מניעת אלימות במשפחה ,ילדים בסיכון ,מיצוי זכויות ,העצמה,הכשרת
קבוצות פעילים .
 פיתוח תוכניות ופרויקטים חדשים וחדשניים לפונים
 השמת דגש על שיפור השירות לתושב באמצעות תהליכים ארגוניים שונים
 ייעול עבודת המערכת על ידי חיזוק נושא התכנון ,בקרה והערכה בכל רמות העבודה.
 המשך הטמעת העבודה הממוחשבת.
 הכשרת עובדים בתחומי ידע חדשים.

ספורט

חזון" :קידום אורח החיים הבריא של התושב וחיזוק המודעות לספורט כחלק מחינוך ותרבות
בקרב כלל האוכלוסייה בעיר".
אגף הספורט פועל לחיזוק הספורט העממי במקביל לעידוד הפעילות התחרותית ,תוך מתן דגש על
תרבות ספורט ככלי חינוכי ומתוך מגמה לבנות תשתית לספורטאים מצטיינים בלוד ולעודד אורח חיים
בריא מהגיל הרך ועד גיל הזהב.
במערך הספורט בלוד מעורבים הרשות המקומית ,החברה הכלכלית לוד ,בתי הספר ,אגודות הספורט,
יזמים פרטיים ותושבים  .אגף הספורט אחראי למגוון רחב של פעילויות ,להשכרת מתקני ספורט
ולארגון אירועי ספורט בהם :תחרויות מקומיות ,אזוריות וארציות ,אירועי ספורט עממי כגון צעדת לוד,
"מרוץ לוד" לאופניים ,ליגה למקומות עבודה ,ליגת כדורסל עממית ,ליגת מאמאנט לכדור רשת ,ועוד.
בנוסף אחראי אגף הספורט על טיפול ושדרוג תשתיות מתקני הספורט ותחזוקת המתקנים הקיימים,
תכנון וביצוע הקמת מתקני ספורט חדשים ,חינוך גופני בבתי הספר ,פיתוח פעילויות ספורט ויוזמות
חדשות ,הקמת אגודות ספורט בענפים חדשים (התעמלות ,ג'ודו ועוד) ,ומתן מענה לתושבים בבעיות
הקשורות לספורט ומתקנים.
יעדים עיקריים 2040
 אירועי ספורט עממים ותחרותיים ובהם :מרוץ לוד ה ( 3-עממי ותחרותי) ,סובב לוד באופניים,
ספורטיאדה ,צעדה  ,סופי שבוע של פעילויות ספורט כגון :טניס שולחן  ,האבקות  ,התעמלות ,
אגרוף וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט והחוגים ,ועוד.
 המשך שדרוג מתקני הספורט ,בניית אולם ספורט תיכון ערבי ,תוספת שבילי אופניים והליכה ,
תחזוקת מתקנים,סיום פרויקט מגרשי הכדורגל בגני אביב ונאות יצחק ,סיום שיפוץ בריכת
השחייה ,ושיפוץ אולם החווה החקלאית.
 אגודות הספורט –הגדלת התמיכה לעמותות הספורט ,המלגות לספורטאים ולקבוצות
מצטיינות,וקיום אירועי ספורט קהילתיים בשיתוף אגודות הספורט :אירוח אליפויות ארציות
בכדורגל ,כדורסל ,טניס שולחן ,אגרוף והאבקות ,טקס חלוקת גביעים לקבוצות ולספורטאים
מצטיינים ועוד.
 הכנת תכנית אב יישובית לספורט
 בתי-הספר :קידום פתיחת מגמת ספורט בתיכון וטורנירים (כדורגל בנים ,כדורסל בנים ,כדור
רשת בנות) ,פרויקט שחייה לכיתות ה' שיתופי פעולה כגון מרוץ לוד ויום ההליכה העולמי
 הדגשת הפעילות העממית כחלק מהגדרת לוד כעיר בריאה -עיר הפעילה בפעילויות ספורט ,
תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים .ארגון פעילויות ספורט ללא תשלום  ,והטמעת
פעילות ספורט בבתי ספר ובגני ילדים.
 קידום פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים לרווחת תושבי העיר (מול מפעל הפיס ,הטוטו ,
ומנהל הספורט)

תעשייה ותעסוקה
פארק העסקים של לוד ,נחשב לאחד ממרכזי התעסוקה החשובים והמבוקשים ביותר בכל איזור
המרכז ,זאת בשל קרבתו לנמל התעופה בן גוריון ומשום עתודות הקרקע הזמינות המצויות בקרבתו.
פארק התעסוקה נמצא היום בתפוסה מלאה של עסקים ,ובשל כך פועלת העירייה להרחבתו ולהקמת
אזור התעשייה נוסף על אדמות מינהל סמוכות בהיקף של כ 8,222-דונם במגמה לפתח תעשייה
שתאפשר מענה תעסוקתי לאלפים מתושבי העיר.
גם איזור זה ,זוכה עפ"י התכנון לתשומת לב מירבית .עבודות פיתוח יבוצעו בכניסה אליו ובכל
מתחמיו ,לרבות סלילת כבישים ומדרכות ,תאורה ועבודות לטיפוח הנוי והסביבה .בין היתר ,העירייה
מקדמת תכנון להסדרת כניסה חדשה לאזור התעשייה הצפוני המורחב ,על מנת לאפשר את מינופו
הכלכלי.

על פי קצב ההתפתחות של פארק העסקים בעידן הנוכחי ,נראה כי צפוי המשך התרחבותו
והתבססותו של אזור זה ,כאחד המרכזים במדינה ,הן מבחינת נפח הפעילות והן מבחינת חשיבותו
לכלכלת המדינה כשער כניסה לייבוא וכשער יציאה לייצוא.
יעדים מרכזיים לשנת 2016
 הקמת מנהלת באזור התעסוקה הצפוני
 שדרוג הניראות של שתי הכניסות לאזור התעסוקה הצפוני ,הצירים הראשיים פסח לב ואבא
הלל סילבר ,לרבות ריבוד ,מדרכות ,איי תנועה ,גינון ,ושילוט "עסקי" שייצר שפה משותפת
לכלל אזורי התעסוקה (כולל מרכז ורכבת).
 קידום מח  ,080הגדלת אזור התעסוקה ב  8222דונם ,בראש סדר העדיפויות

אגף הכספים
תחומי האחריות העיקריים של אגף הכספים כפי שהוגדרו ע"י משרד הפנים הינם :
 אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של העירייה וניהולם הנכון של משאבים אלו
תוך שמירה על החוקים ,הצווים והתקנות התקפים של המדינה ,השירות הציבורי ,משרד
הפנים והעירייה.
 שמירת האיזון בין הכנסות והוצאות במטרה לאפשר בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית
מתוכננת ,תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים
 סיוע לראש העיר בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של העירייה
 הכנת התקציב השנתי והרב שנתי של העירייה ,כולל סיוע למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה
בהכנת תקציבים
 ניהול פיקוח על ביצוע משימות העירייה ומעקב אחריהן במסגרת התקציב המאושר( רגיל
ותב"ר ) בהתאם לתקנות משרד הפנים ,לחוק התקציב ולנוהלי העירייה.
 אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של היחידות המקצועיות השונות הכפופות לגזבר :
שומה ,גביה ,הנח"ש ,גזברות ,תקציב וכו'.
אגף הכספים כולל את המחלקות הבאות :
תקציבים  -הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל ,ייזום פרוייקטים ,וכן דיווחים כספיים לגופים ממלכתיים
הכנסות  -מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה ,אגרות בניה והיטלי פיתוח ,אגרות אגרת שילוט ,
וכל ההכנסות העצמיות האחרות .כמו כן אחראית המחלקה על ההנחות בארנונה
מכרזים  -המחלקה אחראית על הוצאת מכרזי העירייה .מלווה את תהליך המכרז מקבלת הבקשה על
ידי המחלקות השונות ועד להוצאת המכרז.
מחלקת רכש  -היחידה אחראית לביצוע הרכש ,התקשרויות וחוזים עם ספקים וקבלנים כולל ניהול
מו"מ עם ספקים ,קבלת הצעות
שכר  -היחידה אחראית על חשבות השכר של כלל עובדי העירייה
הנהלת חשבונות  -היחידה אחראית לתשלומים ,התאמות בנקים ,תשלומי שכר ,הכנת דו"חות
כספיים רבעוניים ושנתיים ,דו"חות שכר למשרד האוצר

עיקרי הפעילות בשנת 2015
 אישור צו המיסים לשנת 0289
 הכנת תקציב העירייה לשנת ( 2016רגיל ותב"ר)
 גיוס משאבים כספיים לפיתוח העיר
 הכנת הדו"ח הכספי לשנת 0282
 הגשת דוחות כספיים רבעוניים למשרד הפנים ולמועצת העיר





קידום כ - 20מכרזים בתחומים שונים שסייעו בתפעול השוטף
תשלומי שכר לעובדי העירייה וגמלאיה במועד
גיבוש תזרים מזומנים חיובי.

יעדים מרכזיים לשנת 2016
 תשלומי שכר שוטפים במועד לרבות הפרשות
 הכנת דו"ח כספי 0282
 גיוס משאבים לפיתוח העיר
 סיוע לראש העיר בגיבוש המדיניות הכספית
 אישור צו הארנונה לשנת 0289
 עריכת דוחות כספיים רבעונים בהתאם לדרישת משרד הפנים
 ניצול המשאבים הכספיים של העירייה

דוברות העירייה ,תקשורת ויחסי ציבור
דובר העירייה אחראי על המדיניות התקשורתית וההסברה של העירייה ,הבאת דברה ופעילותה
לתודעת תושביה ולציבור הרחב באמצעי התקשורת והמדיה השונים ,וזאת ביעילות ,במקצועיות
ובאמינות ,כראוי במערכת המשרתת ציבור והשואפת לחזק את אמונו במערכת העירונית.
הדובר אחראי על ארגון וטיפוח יחסי הציבור של העירייה והעומד בראשה ,ייזום שוטף של כתבות
חיוביות ומיתוג העיר בתודעה הכללית ,לרבות הגדלת החשיפה החיובית ויצירת אהדה ,נאמנות
והעדפה ברורה לעיר מצד אוכלוסיית יעד מהעיר ומחוצה לה.

יעדים עיקריים לשנת :2040
 מיתוג העיר לוד:
 גיבוש אסטרטגיה תקשורתית ותרגומה לתוכנית פעולה כוללת להעלאת הדימוי של העיר
לוד.
 בניית קונספט רעיוני ,תוכני ופיסי ,להטמעת המיתוג הנבחר
 יצירת שפה עיצובית אחידה בכל פרסומי העירייה בהלימה לערכי המיתוג ;
 שדרוג אתר האינטרנט העירוני:
 הקמת אתר אינטרנט חדש לעירייה והנגשתו לבעלי צרכים מיוחדים ולדוברי שפות :ערבית,
רוסית ,אנגלית,
 ביסוס אתר העירייה ככלי שיווקי ופרסומי של העירייה ,וכמקור המידע העירוני המרכזי
לתושבים
 ייעול השירות באמצעות אפליקציה עירונית בטלפונים חכמים.
 הטמעת רשתות חברתיות.

תיירות
למעלה מ 2,222-שנות היסטוריה יש לעיר לוד ,אחת הערים העתיקות ביותר בארץ ישראל
ומהבודדות שבהן לא פסק רצף ההתיישבות מעולם .מיקומה המיוחד במרכז ארץ ישראל ,משך אליה
את אבות אבותינו התנ"כיים .במהלך ההיסטוריה משלו בה חליפות נוצרים ומוסלמים ,כשהסולטאנים
התורכיים הם שהותירו בה מזכרות ארכיטקטוניות הפזורות בשפע.

כבר בעת העתיקה ,הייתה לוד תחנה בדרך הים אשר היוותה את עורק התנועה העיקרי של ארץ
ישראל ,על תוואי של נתיבים מרכזיים .בדרכים הללו שהצטלבו בלוד ,הילכו שיירות ,אשר בעליהן
התעכבו בעיר ,סחרו בה ותרמו להתפתחותה הכלכלית בכל הזמנים.
בתקופת פריחתה נחשבה לוד כמשנה לירושלים ,גדולי הרבנים ישבו בה והיו בה סנהדרין קטנה
וישיבה גדולה ,בראשה רבי אליעזר בן הורקנוס ובה הורו גדולי החכמים והתנאים בהם רבי טרפון,
רבי עקיבא ועוד.
העיר משופעת באתרי תיירות בהם "פארק השלום" ,האתר שבו מרוכזים המקומות הקדושים
לשלושת הדתות והאתרים המשקפים את תולדות לוד ,הכוללים את בית הכנסת "שער השמים",
מסגד "אל עומרי" וכנסיית "סנט ג'ורג'".
גולת הכותרת של הממצאים טמון ברצפת הפסיפס מהמפוארות ביותר שהתגלו בישראל .רצפת
הפסיפס בת ה 8,922 -שנה ,מהמפוארות ומהגדולות שנראו בישראל ,נחשפה בעיר לוד ב.8999-
הפסיפס ,המהווה פנינה ארכיאולוגית של ממש ומצב השתמרותו יוצא דופן ,גודלו כ 812-מ"ר ,הוא
מורכב משטיחים צבעוניים שמתוארים בהם בפירוט יונקים ציפורים ,דגים ,מיני צמחים וכלי השיט
והמסחר הימי שהיו בשימוש באותה תקופה .ייעוד המבנה שבו מוקמה רצפת הפסיפס אינו ידוע.
בעיריית לוד רואים בשימור האתר בלוד כמקפצה תיירותית וכמנוף לשינוי תדמית העיר .הפסיפס
יעמוד במרכז תכנית להפיכת העיר לוד למוקד תיירותי .בימים אלו מבצעת עיריית לוד בשיתוף רשות
העתיקות ,עבודות קדחתניות להקמת "מוזיאון הפסיפס" ומרכז מבקרים

יעדים עיקריים לשנת :2042
 הקמת מוזיאון הפסיפס;
 שימור אתרי התיירות בעיר כמנוף לשינוי תדמית העיר והפיכת העיר למוקד תיירותי

יחידת הנוער
היהלום שבכתר העיר לוד טמון בנוער הנהדר שגדל והתחנך בה ואשר נושא עימו מטען חינוכי –
חברתי אדיר .עשרות אלפי בני נוער נפלאים ואיכותיים שמוסיפים לעיר כבוד וגאווה בהישגיהם
ובפעילותם במסגרות השונות :תזמורת הנוער העירונית– הטובה ביותר בישראל ,תלמידי בית הספר
למחוננים ומצטיינים במוסיקה ,תנועות נוער שוקקות חיים ,בני עקיבא ,עזרא ,הצופים ,הנוער העובד
והלומד ,אג'איל ועוד.
ההבנה כי בלוד קיים פוטנציאל גבוה הגלום בבני הנוער ,הביאה את עיריית לוד לעודד ולתמוך
בפעילות מועצת הנוער העירונית ,במטרה לטפח ולעודד מנהיגות צעירה ,כמנוף לפתרן בעיות ושינוי
חברתי בעיר ,ואף לשיפור ניכר בתדמיתה .מועצת הנוער והתלמידים בלוד ,מקיימת שפע פעילויות
במגמה למצות את ההון האנושי הרב הקיים בהם ולפתח בקרבם תרבות של כבוד הדדי ,אחריות
ומעורבות אישית בסיוע לקהילה ,תוך שימת דגש על שיתוף פעולה ,גיבוי הדדי ויזמות אישית
וקבוצתית.
תמיכת העירייה בפעילות הנוער ,מביאה לחיזוק הגאווה בקרבם בלהיות לודאי ,ולעידוד הזיקה,
השורשיות והנאמנות למקום כדור העתיד של העיר.
יחידת הנוער לוד דואגת לרווחת בני הנוער באמצעות פיתוח תחומי עניין ,מנהיגות נוער ,הפעלת
תנועות הנוער ,יצירת פעילויות פנאי והעשרה ופעילויות התנדבותיות -קהילתיות תוך התאמתם
לפסיפס התרבותי-חברתי העיר.
היחידה מקיימת אירועי שיא בהובלת ולמען הנוער ופועלת לחיזוק תחושת השייכות והגאווה העירונית
בקרב בני הנוער.
בחסות יחידת הנוער פועלים מועצת הנוער העירונית ,רכז הכנה לצה"ל ,רכזת התנדבות נוער ורכז
נוער חברה ערבית ,תנועות נוער ,מועדונים.

יחידת הנוער עובדת בשת"פ עם אגפי העירייה הרלוונטיים ,בתי הספר ,שיטור קהילתי ,צה"ל,
עמותות  ,מתנדבים ,ש"ש וסטודנטים העוסקים ופועלים למען הנוער.
הפעילויות מופעלות ע"י מדריכים מקצועיים בפיקוח מנהלת היחידה ,אגף חינוך ,ומנהל חברה ונוער.
הישגים מרכזיים לשנית  * - 2041/2הקמת מלודיקה-בית קפה חברתי לנוער * בניית סניפים
לתנועות בני עקיבא והנוער העובד והלומד * הטמעת נושא המחויבות האישית ומעורבות חברתית *
פיתוח תכנית מיל"ה יחד עם המשטרה.
יעדים עיקריים  * 2040חזיק פעילות מרכז הכנה לצה"ל ושירות משמעותי עירוני * הקמת מסלול
מדצ"ים עירוני ,פתיחת מרכז נוער בשכונת גני יער * עיבוי הפעילות הקיימת בתנועות הנוער
והמועדונים * הקמת פרלמנט נוער עירוני.

מרכז הצעירים
באפריל  0289נחכנה "התחנה" – מרכז הצעירים החדש בלוד במבנה לשימור במדרחוב גרטבול
אשר שימש בעבר כתחנת הרכבת העות'מאנית ,מאוחר יותר כתחנת מד"א ובשנים האחרונות כמבנה
אגף הביטחון והמוקד העירוני.
מרכז הצעירים החדש מבטא את השאיפה להעמיד את הצעירים במרכז תשומת הלב ,במטרה לתת
לאוכלוסיית הצעירים מענה מערכתי ממוסד הרואה בהם משאב חברתי אשר יש לפתחו ,לקדמו
ולהביא לשגשוגו ,תוך שיתופם ומעורבותם בגיבוש תכניות עירוניות בכל תחומי החיים בעיר.
תחומי הליבה בהם עוסק מרכז הצעירים כוללים הנגשת ההשכלה הגבוהה ,תעסוקה לצעירים,
מעורבות חברתית ומנהיגות ,קליטת עולים צעירים ,תרבות ופנאי.
צעירי לוד מגיל 81עד  02מוזמנים להגיע לקחת חלק בפעילות ,לקבל יעוץ והכוונה להשכלה,
תעסוקה ,להיות מעורבים בקהילה ,להנות מאירועי תרבות ,לשמוע הרצאות ולהשתתף בסדנאות
לימוד ,קורסים והכשרות.
בלוד כ 81,222-צעירים ,מהם  8,999סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 8,222 .צעירים
רשומים במרכז הצעירים שהקימה העירייה במבנה "התחנה" במדרחוב גרטבול ,ובכוונת העירייה
לשדרג את המקום בהשקעה של כ 922-אלף שקלים לרבות הכשרתו כמקום מפגש ובילוי לצעירים
במטרה לעודד את הפעילות ולצרף למקום עוד ועוד צעירים.

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול לוד
הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול פועלת למען קהילה חסונה בלוד השוללת שימוש
בסמים ובאלכוהול  -תופעה הרסנית הנותנת אותותיה בחברה כולה.
אנו מאמינים שיחדיו :הורים ,אנשי חינוך וטיפול ,ילדים ובני נוער ,נקדם חברה השוללת שימוש
בסמים ובאלכוהול ,לקהילה הכוח להשפיע על המציאות המקומית בתחום השימוש בסמים
ובאלכוהול.
הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול בלוד ,יוזמת ומפעילה תוכניות מניעה והסברה בחינוך
הפורמאלי והבלתי-פורמאלי ,על מנת להגביר את המודעות לסכנות ולהשלכות ההרסניות כתוצאה
משימוש בסמים ובאלכוהול.
השגים מרכזיים 2041/2
 הפעלת תוכניות מניעה והסברה בחינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי בהשתתפות כ9,222-
תלמידים במערכת החינוך ו 022-בני נוער במגוון פעילויות פנאי.
 פעילויות והרצאות לכ 8,222-הורים
 הקמת סיירת הורים" :הורים בלוד מובילים שינוי".
 הכשרת צוותי חינוך וטיפול בהשתתפות כ 022-אנשי מקצוע
 יום  9אירועים קהילתיים בחודש המאבק בסמים ואלכוהול
 הפעלת קבוצת כדורגל לילדים בכיתות מבתי הספר אל מנאר ואלראזי בסימן "כן לספורט לא
לסמים ולאלכוהול" בשילוב אורח חיים בריא

יעדים עיקריים 2040
 המשך הטמעת עבודה משותפת (מניעה והסברה ,אכיפה ,טיפול ושיקום) בחינוך הבלית
פורמאלי.
 הרחבת תוכנית הורים – הרצאות להורים וקבוצות ההורים
 הקמת בית מכובד לקבוצות תמיכה למכורים ולבני משפחותיהם
 קידום תוכניות מנעה

 .1פירוט הוצאות העירייה בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב ותקציב העירייה לשנה
הנוכחית (ראה פרק נפרד)
 .2מידע על איכות סביבה בקישור הבא:
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57844

 .0רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהעירייה פרסמה בשנת 2042


עיתון לוד הבית שלי גליונות 40 ,44 ,40



מפת העיר לוד בעברית ,אנגלית



מידעון רישום לגני הילדים



מידעון רישום לכיתות א'



חוברת חוגים ופעילויות במתנ"סים



מדריך לרשיון עסק

 .4המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר ובהנחיות המינהליות
בספרייה הציבורית לדורות ,שד' דוד המלך  ,02בין השעות  21:02עד  ,89:22טל'21- :
 ,9099909פקס 21-9029929דוא"ל sifriyalod@gmail.com
במשרד הממונה על חוק חופש המידע בעירייה :שד' דוד המלך  ,0קומה ב' בין השעות
 21:02עד  89:22טל' ,21-9099999 :פקס ,21-9002091 :דוא"ל:
doverlod@netvision.net.il

 .0קובץ חוקי העזר העירוניים בקישור הבא:
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=44747
או באתר משרד הפנים בקישור הבא:
http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m

 .9פרוטוקולים של ישיבות מועצה בקישור הבא:
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?levelId=57786

 .40דוחות הממונה על יישום חוק חופש המידע בקישור הבא:
http://www.lod.muni.il/show_item.asp?itemId=3798&levelId=57788&itemType=0

 .44קרנות ומלגות שבמימון העירייה (ראה פרק נפרד)

 .42תמיכות שנתנה העירייה למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות פירוט שמותיהם של
המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם (ראה פרק נפרד)
 .43המקומות והמועדים שבהן ניתן לעיין בחוקי העזר
בספרייה הציבורית לדורות ,שד' דוד המלך  ,02בין השעות  21:02עד  ,89:22טל',21-9099909 :
פקס 21-9029929דוא"ל sifriyalod@gmail.com
במשרד הממונה על חוק חופש המידע בעירייה :שד' דוד המלך  ,0קומה ב' בין השעות  21:02עד
 89:22טל' ,21-9099999 :פקס ,21-9002091 :דוא"לdoverlod@netvision.net.il :

בברכה,

יהורם בן ארוש | דובר עיריית לוד
וממונה על יישום חוק חופש המידע
שד' דוד המלך ( 0כיכר קומנדו) ת.ד 928 .לוד 98829

טל'  | 21-9099999פקס 21-9002091
נייד 220-9292210
דוא"לE-mail: doverlod@netvision.net.il :

