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תושבות ותושבי פתח תקוה היקרים,
אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות גורלית אשר תבוא 
עתידנו  כי  ספק  אין  הבחירות.  –יום  ב-30.10.18  סיומה  אל 
ועתידה של העיר, תלויים במועמד שיבחר להוביל את העיר ואת 

התושבים.
זה הזמן שבו מוטלת עלינו האחריות ולחשוב בכובד ראש, מי מבין 
המועמדים יצעיד את עירנו קדימה: מי פיו וליבו שווים, מי רואה 
תהיה  מי  הציבור,  של  הבלעדית  ורווחתו  טובתו  את  עיניו  לנגד 
אוזנו כרויה לרחשי ליבם של התושבים ומי מכיר ומבין את אתגרי 
העיר. מאפיינים אלו, אמורים להכריע את ההחלטה שלנו בבואנו 

לבחור בקלפיות. 
חברים יקרים, אתגרי העיר רבים ומגוונים, ואולי יותר מתמיד, גם 
הפכו בחמש השנים האחרונות למסובכים יותר. הגירה מאסיבית 
שמט  העיר  מרכז  לקויות,  תשתיות  (שבח"ים),  מסתננים  של 
בארץ,  מהגבוהים  האוויר  זיהום  רמת  מוזנחות,  שכונות  לנפול, 
הגבוהים בארץ  מבין  ארנונה  החינוך, תשלום  צפיפות במוסדות 
ופקקים שאין להם סוף. בכל אלו ועוד אטפל עם כניסתי לראשות 

העיר. 
אני מתכבד להציג בפניכם את תכנית גרינברג למצויינות בפתח 
תוך  המקצועיים,  המוחות  מיטב  עם  יחד  גיבשתי  אשר  תקוה, 
התייעצות אדוקה עם נציגי השכונות והפעילים החברתיים בעיר. 
תכנית זו היא רק הבסיס לפעילות שאבצע עם כניסתי לתפקיד 

ראש העיר פתח תקוה.
ניסיון  צברתי  בעירייה,  שונים  בתפקידים  עצמי  את  הוכחתי 
מתמיד  בשל  מרגיש  אני  כעת  ומסורה.  קשה  שטח  בעבודת 

להצעיד את העיר קדימה ולהביא להצלחתה ולשגשוגה.
כדי שזה יקרה, אני צריך את תמיכתם בי – יחד נביא את השינוי 

המיוחל לעירנו.

שלכם,
רמי גרינברגעו"ד רמי גרינברג

ליווי אנשי מקצוע בתחום הבניה:
יורכב מעורכי  ו/ או פינוי בינוי אשר עירוני לקידום תמ"א 38 אקים מערך
אישי  מענה  שייתנו  רלוונטיים,  מקצוע  ובעלי  שמאים  אדריכלים,  דין, 

ופרטני לתושבים.
חיזוק המבנים ושימורם:

בניינים משותפים המבקשים לבצע עבודות חיזוק  לתיאום ולווי של אפעל
מפני רעידות אדמה, תוספות חדרים מוגנים ומרפסות שמש, במסגרת 

תמ"א 38.
פרויקטים באזורים הוותיקים:

ורבר,  רמת  עמישב,  העיר,  מרכז בשכונות  הפרויקטים  לקידום  אפעל
תקומה, יוספטל  ואחדות.

שדרוג תשתיות ומבני ציבור:
הקמת  לצד התשתיות  לשדרוג  אפעל המגורים  מבני  לחידוש  במקביל

גנים ציבוריים, מרכזים מסחריים וקהילתיים.
הקמת שטחים ירוקים:

יחוברו לשבילי אופניים  להקמת שטחים ירוקים בלב השכונות אשר אפעל
והליכה.

פתרונות גישה:
בטיחותי  מענה  שייתנו  היקפיים  נגישות  ולדרכי  חניה  לפתרונות  אפעל

לתושבי האזורים שבהם תבוצע ההתחדשות העירונית.
פתרונות תחבורתיים:

פתרונות  ואקדם  הציבורית  התחבורה  בקווי  עוקפים  מסלולים  אקים 
תחבורתיים שימנעו עומסים בקרב אתרי הבנייה.

הקלה בהליכים הבירוקרטיים:
אדרוש ממנהלי הפרויקטים לפעול לצמצום הבירוקרטיה

ביחד עם נציגי השכונות סביב ההתחדשות. אפעל
כדי למגר את הסחבת ולוודא שמתנהלים

בדרך שקופה ושירותית עם הפנים לתושב. 
קידום פרוייקטים בוועדות התכנוניות:

אפעל היכן שאדרש מול הועדות
התכנוניות השונות כדי לקדם

את הפרוייקטים.
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פעילותי במועצת העיר 2018-2013
מי אתה רמי גרינברג?

רוסית
אמהרית

22. קליטת עלייה 
21. סיוע לעסקים קטנים ופיתוח אזורי התעשייה

20. קידום ההייטק בפ“ת וטיפוח מיזמים טכנולוגיים
19. מדיניות הטיפול  בבעלי החיים בעיר

18. פיתוח "עיר חכמה" 

16. שיתוף משרדי ממשלה
17. נשים 

15. שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה
14. ספורט, פנאי ותרבות

13. תחבורה ציבורית, נגישות תחבורתית ובטיחות בדרכים

11. בני נוער, חיילים וסטודנטים
10. תושבים וותיקים 

9. ביטחון אישי / רווחה
8. איכות הסביבה וטיפול בזיהום האוויר

7. תברואה, ניקיון  והדברה
6. שירות לתושב

5. הפחתת נטל התשלומים על התושב
4. שיקום שכונות

3. פיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור
2. פיתוח מרכז העיר

1. התחדשות עירונית בפתח תקוה

12.חינוך

פרטי הצטרפות למטה הבחירות

כי  נדמה  ולעיתים  ה-19,  המאה  סוף  לקראת  הוקמה  תקוה  פתח 
רעועים,  מבנים  מאז.  שינוי  שום  בהם  נעשה  לא  מהשכונות  בחלק 
בעיר  התושבים  חיי  את  הפכו  ירודות,  ותשתיות  מחוררים  כבישים 
כי  ספק  אין  נסבלים.  לבלתי  בפרט  המוחלשות  ובשכונות  בכלל 
הנחיצות בהתחדשות עירונית היא הכרחית ביותר, שכן, אם לא תהיה 
יהיו  במקום  הגרים  התושבים  חיי  המועדים,  באזורים  התחדשות 
60 אלף תושבים בעיר נמצאים ללא פתרון  בסכנה – לדוגמא, מעל 

של מקלטים ואף חשופים לסכנת היפגעות ברעידות אדמה.
בעיר  נרחבים  באזורים  המיושן  והמראה  השערורייתית  להזנחה 
הגרים  אלו  שגם  כך  העיר בכללותה.  של  לתדמיתה  ישירה  השפעה 
באזורים  מהנעשה  לרעה  מושפעים  העיר  של  החדשים  באזוריה 
הוותיקים. אני נמצא בשטח, רואה את הייאוש על פניהם של תושבי 
מהתחדשות  מנוס  שאין  מבין  אני  העיר,  ומרכז  הוותיקות  השכונות 
של  קרנה  את  ותעלה  לחייהם  התקווה  את  שתחזיר  כוללת  עירונית 

עירנו.

תכנית התחדשות עירונית:
אקים תכנית אשר לפיה יידרשו היזמים להציג חזית מבנים אחידה, בנייה 
מודרנית ומטופחת בכל אזור מחד, ועזרה לתושבים להשביח את נכסיהם 

וליהנות מסביבת חיים ברמה נאותה מאידך.
הקמת מנהלת התחדשות עירונית: אקים מנהלת התחדשות עירונית 
בעירייה שבה יהיה צוות מקצועי שילווה את הפרויקטים מתחילתם ועד 
את  מקבלים  לוודא שהתושבים  וכדי  הליכים  בזירוז  לסייע  בכדי  סופם, 
קבלנים  כי  תוודא  המנהלת  כן,  כמו  מבחינתם.  ביותר  הטובה  התוצאה 
הפסקת  של  מיקרים  למנוע  כדי  בעיר  יעבדו  לא  ומקצועיות  הון  חסרי 

עבודה בטרם הושלם הפרוייקט.

1. התחדשות עירונית
בפתח תקוה
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ליווי אנשי מקצוע בתחום הבניה:
אקים מערך עירוני לקידום תמ"א 38 ו/ או פינוי בינוי אשר יורכב מעורכי 
אישי  מענה  שייתנו  רלוונטיים,  מקצוע  ובעלי  שמאים  אדריכלים,  דין, 

ופרטני לתושבים.
חיזוק המבנים ושימורם:

אפעל לתיאום ולווי של בניינים משותפים המבקשים לבצע עבודות חיזוק 
מפני רעידות אדמה, תוספות חדרים מוגנים ומרפסות שמש, במסגרת 

תמ"א 38.
פרויקטים באזורים הוותיקים:

ורבר,  רמת  עמישב,  העיר,  מרכז  בשכונות  הפרויקטים  לקידום  אפעל 
תקומה, יוספטל  ואחדות.

שדרוג תשתיות ומבני ציבור:
הקמת  לצד  התשתיות  לשדרוג  אפעל  המגורים  מבני  לחידוש  במקביל 

גנים ציבוריים, מרכזים מסחריים וקהילתיים.
הקמת שטחים ירוקים:

אפעל להקמת שטחים ירוקים בלב השכונות אשר יחוברו לשבילי אופניים 
והליכה.

פתרונות גישה:
בטיחותי  מענה  שייתנו  היקפיים  נגישות  ולדרכי  חניה  לפתרונות  אפעל 

לתושבי האזורים שבהם תבוצע ההתחדשות העירונית.
פתרונות תחבורתיים:

פתרונות  ואקדם  הציבורית  התחבורה  בקווי  עוקפים  מסלולים  אקים 
תחבורתיים שימנעו עומסים בקרב אתרי הבנייה.

הקלה בהליכים הבירוקרטיים:
אדרוש ממנהלי הפרויקטים לפעול לצמצום הבירוקרטיה

סביב ההתחדשות. אפעל ביחד עם נציגי השכונות
כדי למגר את הסחבת ולוודא שמתנהלים

בדרך שקופה ושירותית עם הפנים לתושב. 
קידום פרוייקטים בוועדות התכנוניות:

אפעל היכן שאדרש מול הועדות
התכנוניות השונות כדי לקדם

את הפרוייקטים.
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 וכן נאפשר חניה היכן שניתן על המדרכות ברחובות העמוסים. כך נדאג 
להגדיל את מספר מקומות החניה במאות אחוזים.

שדרוג שוק ליפקיס:
שחווית  בכך  הרחב  לציבור  ולהנגשתו  העירוני  השוק  לשדרוג  אפעל 

הקניה תהיה נעימה לכל תושבי העיר ומחוצה לה.
אכיפה:

המאולתרים  התפילה  ובתי  חוקיים  הבלתי  העסקים  לסגירת  אפעל 
שנפתחו בשנים האחרונות ע"י מסתננים.

הקמת שירותים ציבוריים במרכז העיר:
מרכזיים  מוקדים  במספר  התושבים  לרווחת  ציבוריים  שירותים  אקים 

באזור מרכז העיר.
מנהלת לטיפול במרכז העיר:

אקים מנהלת לטיפול במרכז העיר אשר תיקח תחת אחריותה
את הטיפול בשידרוג מרכז העיר והסוחרים הפועלים בו. 

טיפוח אזורי מסחר במרכז העיר:
אפעל לשיתוף פעולה רציף ומקצועי עם בעלי עסקים וסוחרים

כדי לעודד חיי מסחר עשירים לצד הקמת מתחמי בילוי במרכז העיר.
עידוד כניסת יזמים:

אפעל להכנסת יזמים שישקיעו במרכז העיר ויפתחו
מתחומי בילוי, פנאי ומסחר.

טיפוח סביבתי:
אפעל לשיפור סביבתי כדי שלבעלי העסקים יהיה רצון

וכדאיות לשפר את חזות נכסיהם.
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כי  נדמה  ולעיתים  ה-19,  המאה  סוף  לקראת  הוקמה  תקוה  פתח 
רעועים,  מבנים  מאז.  שינוי  שום  בהם  נעשה  לא  מהשכונות  בחלק 
בעיר  התושבים  חיי  את  הפכו  ירודות,  ותשתיות  מחוררים  כבישים 
כי  ספק  אין  נסבלים.  לבלתי  בפרט  המוחלשות  ובשכונות  בכלל 
הנחיצות בהתחדשות עירונית היא הכרחית ביותר, שכן, אם לא תהיה 
יהיו  במקום  הגרים  התושבים  חיי  המועדים,  באזורים  התחדשות 
60 אלף תושבים בעיר נמצאים ללא פתרון  בסכנה – לדוגמא, מעל 

של מקלטים ואף חשופים לסכנת היפגעות ברעידות אדמה.
בעיר  נרחבים  באזורים  המיושן  והמראה  השערורייתית  להזנחה 
הגרים  אלו  שגם  כך  העיר בכללותה.  של  לתדמיתה  ישירה  השפעה 
באזורים  מהנעשה  לרעה  מושפעים  העיר  של  החדשים  באזוריה 
הוותיקים. אני נמצא בשטח, רואה את הייאוש על פניהם של תושבי 
מהתחדשות  מנוס  שאין  מבין  אני  העיר,  ומרכז  הוותיקות  השכונות 
של  קרנה  את  ותעלה  לחייהם  התקווה  את  שתחזיר  כוללת  עירונית 

עירנו.

תכנית התחדשות עירונית:
אקים תכנית אשר לפיה יידרשו היזמים להציג חזית מבנים אחידה, בנייה 
מודרנית ומטופחת בכל אזור מחד, ועזרה לתושבים להשביח את נכסיהם 

וליהנות מסביבת חיים ברמה נאותה מאידך.
הקמת מנהלת התחדשות עירונית: אקים מנהלת התחדשות עירונית 
בעירייה שבה יהיה צוות מקצועי שילווה את הפרויקטים מתחילתם ועד 
את  מקבלים  לוודא שהתושבים  וכדי  הליכים  בזירוז  לסייע  בכדי  סופם, 
קבלנים  כי  תוודא  המנהלת  כן,  כמו  מבחינתם.  ביותר  הטובה  התוצאה 
הפסקת  של  מיקרים  למנוע  כדי  בעיר  יעבדו  לא  ומקצועיות  הון  חסרי 

עבודה בטרם הושלם הפרוייקט.

1. התחדשות עירונית
בפתח תקוה
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בשנים האחרונות היינו עדים להגירה מאסיבית של מסתננים מסודן, 
ההסתננות  מגפת  נוספות באפריקה.  חלשות  וממדינות  אריתריאה 
תושבי  בעיקר  סובלים  שממנה  לאומית  בעיה  הינה  חוקית  הבלתי 
העיר  במרכז  ההזנחה  לצערנו,  תקוה.  פתח  ומרכז  אביב  תל  דרום 
לקליטת  פורה  כר  יצרה  בעיר,  המרכזית  התחנה  באזור  וכן  פ"ת 
ולסביבה  לעיר  מחויבותם  וחוסר  המסתננים  של  שהותם  מסתננים. 
אלימות,  האזור:   תושבי  בקרב  גדול  למטרד  הפכה  חיים,  הם  שבה 
מאד  שכיחים  ונדליזם  ואירועי  שיכרות  מיני,  רקע  על  הטרדות 

באזורים אלו. 
נושא ההסתננות הבלתי חוקית מעסיק לא מעט את גורמי הממשל, 
זאת,  עם  יחד  אך  חיים.  אנו  בה  המוניציפאלית  לזירה  מעבר  הרבה 
למרות שמדובר בבעיה לאומית, על ראש העיר לדאוג לתושביו ולא 

לחכות לפתרונות ממשלה ארוכי הטווח.
אין   – ומוזנח  ישן  פ"ת  העיר  מרכז  מאפריקה,  להסתננות  בנוסף 
ולכלל  לגמלאים  לנוער,  ציבור  מוסדות  אין  חניה,  מקומות 
כך  לכדי  מביאים  אלו  ליקויים  ועוד.  הרוסות  תשתיות  האוכלוסייה, 
ונוצר  העיר  מרכז  את  נוטשת  והוותיקה  הצעירה  שהאוכלוסייה 

וואקום שאליו נכנסים המסתננים.

התחדשות עירונית במרכז העיר המוזנח:
אקדם התחדשות עירונית במרכז העיר כדי למנוע את הוואקום שמושך 
מבני  להקמת  אפעל  ההתחדשות  במסגרת  ושבח"ים.  מסתננים  לתוכו 

ציבור לנוער, מתנ"סים, מועדוני גמלאים, ספריות וטיפות חלב. 
עידוד כניסתם של זוגות צעירים וסטודנטים למרכז העיר:

 38 אפעל לפיתוח התשתיות ולהקמת פרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 
על מנת לעודד כניסה של זוגות צעירים ובניית דירות קטנות המיועדות 

לסטודנטים.
פתרונות חניה במרכז העיר:

חניונים  של  הכשרה  ע"י  העיר  במרכז  חניה  פתרונות  לקידום  אפעל 
נוספים בשטחים הציבוריים וחניונים ממוחשבים אשר יכפילו וישלשו את 

מקומות החניה ליחידת שטח.

2. פיתוח מרכז העיר
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 וכן נאפשר חניה היכן שניתן על המדרכות ברחובות העמוסים. כך נדאג 
להגדיל את מספר מקומות החניה במאות אחוזים.

שדרוג שוק ליפקיס:
שחווית  בכך  הרחב  לציבור  ולהנגשתו  העירוני  השוק  לשדרוג  אפעל 

הקניה תהיה נעימה לכל תושבי העיר ומחוצה לה.
אכיפה:

המאולתרים  התפילה  ובתי  חוקיים  הבלתי  העסקים  לסגירת  אפעל 
שנפתחו בשנים האחרונות ע"י מסתננים.

הקמת שירותים ציבוריים במרכז העיר:
מרכזיים  מוקדים  במספר  התושבים  לרווחת  ציבוריים  שירותים  אקים 

באזור מרכז העיר.
מנהלת לטיפול במרכז העיר:

אקים מנהלת לטיפול במרכז העיר אשר תיקח תחת אחריותה
את הטיפול בשידרוג מרכז העיר והסוחרים הפועלים בו. 

טיפוח אזורי מסחר במרכז העיר:
אפעל לשיתוף פעולה רציף ומקצועי עם בעלי עסקים וסוחרים

כדי לעודד חיי מסחר עשירים לצד הקמת מתחמי בילוי במרכז העיר.
עידוד כניסת יזמים:

אפעל להכנסת יזמים שישקיעו במרכז העיר ויפתחו
מתחומי בילוי, פנאי ומסחר.

טיפוח סביבתי:
אפעל לשיפור סביבתי כדי שלבעלי העסקים יהיה רצון

וכדאיות לשפר את חזות נכסיהם.

7

תכנית חומש לשדרוג התשתיות בכל שכונה:
אדאג ליישם תכנית עבודה – תכנית חומש – על פי רבעונים, כאשר בכל 
שדרוג  בתחום  לבצע  העירייה  צפויה  מה  בדיוק  יידע  תושב  כל  רבעון, 
התשתיות באותה השכונה. באופן הזה ניתן להבטיח טיפול מקיף בכל 
התחומים הנוגעים לתשתיות ופיתוח תוך ביטוי הולם לתכנית המקומית.

השלמת הפיתוח בשכונות החדשות:
תשתיות בסיסיות רבות חסרות בשכונות החדשות ועל כן אפעל להשלים 

את בנייתן באופן המהיר ועל פי תכנית עבודה מסודרת לכל שכונה.
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בשנים האחרונות היינו עדים להגירה מאסיבית של מסתננים מסודן, 
ההסתננות  מגפת  נוספות באפריקה.  חלשות  וממדינות  אריתריאה 
תושבי  בעיקר  סובלים  שממנה  לאומית  בעיה  הינה  חוקית  הבלתי 
העיר  במרכז  ההזנחה  לצערנו,  תקוה.  פתח  ומרכז  אביב  תל  דרום 
לקליטת  פורה  כר  יצרה  בעיר,  המרכזית  התחנה  באזור  וכן  פ"ת 
ולסביבה  לעיר  מחויבותם  וחוסר  המסתננים  של  שהותם  מסתננים. 
אלימות,  האזור:   תושבי  בקרב  גדול  למטרד  הפכה  חיים,  הם  שבה 
מאד  שכיחים  ונדליזם  ואירועי  שיכרות  מיני,  רקע  על  הטרדות 

באזורים אלו. 
נושא ההסתננות הבלתי חוקית מעסיק לא מעט את גורמי הממשל, 
זאת,  עם  יחד  אך  חיים.  אנו  בה  המוניציפאלית  לזירה  מעבר  הרבה 
למרות שמדובר בבעיה לאומית, על ראש העיר לדאוג לתושביו ולא 

לחכות לפתרונות ממשלה ארוכי הטווח.
אין   – ומוזנח  ישן  פ"ת  העיר  מרכז  מאפריקה,  להסתננות  בנוסף 
ולכלל  לגמלאים  לנוער,  ציבור  מוסדות  אין  חניה,  מקומות 
כך  לכדי  מביאים  אלו  ליקויים  ועוד.  הרוסות  תשתיות  האוכלוסייה, 
ונוצר  העיר  מרכז  את  נוטשת  והוותיקה  הצעירה  שהאוכלוסייה 

וואקום שאליו נכנסים המסתננים.

התחדשות עירונית במרכז העיר המוזנח:
אקדם התחדשות עירונית במרכז העיר כדי למנוע את הוואקום שמושך 
מבני  להקמת  אפעל  ההתחדשות  במסגרת  ושבח"ים.  מסתננים  לתוכו 

ציבור לנוער, מתנ"סים, מועדוני גמלאים, ספריות וטיפות חלב. 
עידוד כניסתם של זוגות צעירים וסטודנטים למרכז העיר:

 38 אפעל לפיתוח התשתיות ולהקמת פרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 
על מנת לעודד כניסה של זוגות צעירים ובניית דירות קטנות המיועדות 

לסטודנטים.
פתרונות חניה במרכז העיר:

חניונים  של  הכשרה  ע"י  העיר  במרכז  חניה  פתרונות  לקידום  אפעל 
נוספים בשטחים הציבוריים וחניונים ממוחשבים אשר יכפילו וישלשו את 

מקומות החניה ליחידת שטח.

2. פיתוח מרכז העיר
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יש צורך לפתח תשתיות חיוניות לרווחת התושבים בכל שכונות העיר. 
בניין העיר שטחים שמיועדים להקמת  הוגדרו בתכנית  בכל שכונה 
מענה  לתת  כדי  העירייה  ע"י  ציבור  מבני  ולהקמת  ציבוריות  גינות 
לצרכי התושבים. מבני ציבור כוללים בין היתר: בתי ספר, גני ילדים, 
מתנ"סים, ספריות, מועדוני גמלאים, מועדוני נוער, מבנים לתנועות 
נוער, טיפות חלב, מעונות יום, בתי כנסת, מקלטים ציבוריים, אולמות 
ספורט ומתקני תרבות. חובתה של העירייה בחוק לדאוג למבנים אלו 

כי זה השירות הבסיסי שבשבילו התושבים משלמים ארנונה. 
ולא  צריכה לשרת את התושב  חייבים לשנות את הנוסחה, הרשות 

להפך.
בעיר פ"ת ישנה בעיה קשה של תשתיות – כבישים הרוסים, בעיות 
ניקוז והצפות מים, מדרכות הרוסות ומסוכנות, תאורת רחוב חסרה 
רבות  בשכונות  חסרות  ציבוריות  גינות  רבים,  ברחובות  לקויה  ו/או 
ובאלה הקיימות ישנה הזנחה – מתקנים ישנים ומסוכנים לשימוש, 

חוסר בהצללות ומשטחי גומי. 

שיתוף פעולה עם התושבים:
שכונה  בכל  התושבים  עם  בשת"פ  יתבצע  בשכונות  התשתיות  פיתוח 
ושכונה. אוודא שבכל שכונות העיר השטחים הציבוריים ישמשו לטובת 

מבני ציבור שיתנו מענה לצרכי אותה שכונה באופן מלא והולם. 
גיוס משאבים ממשרדי הממשלה לטובת שדרוג התשתיות:

כדי  השונים  הממשלה  ממשרדי  הנדרשים  המשאבים  לגיוס  אפעל 
להבטיח שדרוג רחב היקף. בכל משרדי הממשלה ישנם תקציבים רבים 
שמיועדים לראשויות וראש עיר חזק ומקצועי שפועל בצורה דינאמית מול 
אותם משרדים תוך הצגת תכנית אב עירונית יכול לגייס תקציבים רבים 
בסדרי גודל של מאות מיליונים בשנה לפיתוח ושדרוג העיר. כספים אלו 

נכנסים מגורמים חיצוניים במקום מכיסם של תושבי העיר.

3. פיתוח תשתיות
 והקמת מבני ציבור
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תכנית חומש לשדרוג התשתיות בכל שכונה:
אדאג ליישם תכנית עבודה – תכנית חומש – על פי רבעונים, כאשר בכל 
שדרוג  בתחום  לבצע  העירייה  צפויה  מה  בדיוק  יידע  תושב  כל  רבעון, 
התשתיות באותה השכונה. באופן הזה ניתן להבטיח טיפול מקיף בכל 
התחומים הנוגעים לתשתיות ופיתוח תוך ביטוי הולם לתכנית המקומית.

השלמת הפיתוח בשכונות החדשות:
תשתיות בסיסיות רבות חסרות בשכונות החדשות ועל כן אפעל להשלים 

את בנייתן באופן המהיר ועל פי תכנית עבודה מסודרת לכל שכונה.
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שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים:
וגורמים  הממשלה  ראש  במשרד  אתרים  לשימור  מחלקת  מול  אפעל 

ממשלתיים נוספים, כדי לשמר את האתרים המרכזיים בעיר.
הקמת תכנית עבודה לשימור אתרי המורשת:

אצור תכנית עבודה מסודרת ומתוקצבת לשדרוג האתרים ואפעל לקיים 
בהם פעילות חינוכית וערכית על מורשת העיר פ"ת.

אזורי בילוי בקרבת אתרי המורשת:
אפעל להקמת מרכזי בילוי באזורי המורשת כדי שיהפכו למקומות חיים 

ותוססים כפי שניתן לראות בשוק מחנה יהודה המיתולוגי ועוד. 
אתרי  ממוקמים  שעליהם  השטחים  בעלי  עם  פעולה  שיתוף 

המורשת:
אפעל בשיתוף התושבים לשמר את אתרי המורשת

הנמצאים בשטחים הפרטיים שלהם.
תגבור מחלקת שימור האתרים העירונית:

אחזק ואתגבר את מחלקת שימור האתרים
העירונית כדי שתיתן מענה ראוי

לכל הצרכים בנושא זה.
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יש צורך לפתח תשתיות חיוניות לרווחת התושבים בכל שכונות העיר. 
בניין העיר שטחים שמיועדים להקמת  הוגדרו בתכנית  בכל שכונה 
מענה  לתת  כדי  העירייה  ע"י  ציבור  מבני  ולהקמת  ציבוריות  גינות 
לצרכי התושבים. מבני ציבור כוללים בין היתר: בתי ספר, גני ילדים, 
מתנ"סים, ספריות, מועדוני גמלאים, מועדוני נוער, מבנים לתנועות 
נוער, טיפות חלב, מעונות יום, בתי כנסת, מקלטים ציבוריים, אולמות 
ספורט ומתקני תרבות. חובתה של העירייה בחוק לדאוג למבנים אלו 

כי זה השירות הבסיסי שבשבילו התושבים משלמים ארנונה. 
ולא  צריכה לשרת את התושב  חייבים לשנות את הנוסחה, הרשות 

להפך.
בעיר פ"ת ישנה בעיה קשה של תשתיות – כבישים הרוסים, בעיות 
ניקוז והצפות מים, מדרכות הרוסות ומסוכנות, תאורת רחוב חסרה 
רבות  בשכונות  חסרות  ציבוריות  גינות  רבים,  ברחובות  לקויה  ו/או 
ובאלה הקיימות ישנה הזנחה – מתקנים ישנים ומסוכנים לשימוש, 

חוסר בהצללות ומשטחי גומי. 

שיתוף פעולה עם התושבים:
שכונה  בכל  התושבים  עם  בשת"פ  יתבצע  בשכונות  התשתיות  פיתוח 
ושכונה. אוודא שבכל שכונות העיר השטחים הציבוריים ישמשו לטובת 

מבני ציבור שיתנו מענה לצרכי אותה שכונה באופן מלא והולם. 
גיוס משאבים ממשרדי הממשלה לטובת שדרוג התשתיות:

כדי  השונים  הממשלה  ממשרדי  הנדרשים  המשאבים  לגיוס  אפעל 
להבטיח שדרוג רחב היקף. בכל משרדי הממשלה ישנם תקציבים רבים 
שמיועדים לראשויות וראש עיר חזק ומקצועי שפועל בצורה דינאמית מול 
אותם משרדים תוך הצגת תכנית אב עירונית יכול לגייס תקציבים רבים 
בסדרי גודל של מאות מיליונים בשנה לפיתוח ושדרוג העיר. כספים אלו 

נכנסים מגורמים חיצוניים במקום מכיסם של תושבי העיר.

3. פיתוח תשתיות
 והקמת מבני ציבור
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לבצע בהן  צורך  שיש  רבות  וותיקות  שכונות  ישנן  תקוה  פתח  בעיר 
פרוייקטים של שיקום שכונות כדי לספק לתושבים איכות חיים טובה 
משרדי  בשיתוף  שכונות  שיקום  של  פרוייקטים  נעשו  בעבר  יותר. 
הממשלה, אך בשנים האחרונות פרוייקטים מעין אלו - תקועים. אין 
החיים  סביבת  לשדרוג  רבות  יתרמו  הפרוייקטים  החזרת  כי  ספק 

והמגורים של התושבים.

פיתוח תשתיות בשטחים הפרטיים:
בשכונות הוותיקות קיימת בעיה קשה של מבנים מסוכנים ומוזנחים כולל 
משרדי  בשיתוף  פרוייקטים,  לביצוע  אפעל  ובכלל.  החצרות  מתחם  גם 

הממשלה הרלוונטיים, לשדרוג הבניינים המוזנחים בשכונות הוותיקות.
הכרזת "שיקום שכונות" באזורים הרלוונטיים:

אפעל מול משרדי הממשלה להחזיר את ההגדרה "שיקום שכונות" היכן 
שנדרש, כדי שיהיה ניתן לגייס תקציבים רבים לשדרוג השכונה ומתחמי 

המגורים הפרטיים.
תקציבים לפעילות חברתית לכלל הגילאים והקניית כלים לשדרוג 

חיי התושבים:
במסגרת שיקום שכונות, אגייס תקציבים לפיתוח תשתיות בשכונות מחד 

ולפעילויות חברתיות, תרבותיות, תעסוקתיות ולימודיות מאידך. 
שימור אתרי מורשת בעיר פתח תקוה:

מורשת  ובה אתרי  הוותיקה בארץ  היא אם המושבות, העיר  פ"ת  העיר 
רבים שאמורים לשמש מקור לגאווה לתושבי העיר וכלל המדינה. כמו כן, 
מתחמי  ולהציע  לתיירים  שואבת  כאבן  לשמש  אמורים  המורשת  אתרי 

בילוי, כפי שקיימים בערים: ירושלים, ת"א, ראשון לציון ועוד. 
כיום, לא קיימת פעילות תחזוקה ושימור אתרי מורשת בעיר. אתרים רבים 
בהם.  ופוגעים  לתוכם  פורצים  עבריינים  וגורמים  מוזנח  במצב  נמצאים 
האתרים  ובתוכם  בעיר  המורשת  אתרי  לשימור  אדאג  עיר  כראש 
ברח'  פיק"א  בי"ס  פינסקר;  ברח'  רבינוביץ'  מלון  המושבה:  מראשית 
רוטשילד; בית ליפשיץ' ברח' סלור; היקב ברח' אוסישקין פינת חיים עוזר, 

וכן מבנים נוספים.

4. שיקום שכונות
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שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים:
וגורמים  הממשלה  ראש  במשרד  אתרים  לשימור  מחלקת  מול  אפעל 

ממשלתיים נוספים, כדי לשמר את האתרים המרכזיים בעיר.
הקמת תכנית עבודה לשימור אתרי המורשת:

אצור תכנית עבודה מסודרת ומתוקצבת לשדרוג האתרים ואפעל לקיים 
בהם פעילות חינוכית וערכית על מורשת העיר פ"ת.

אזורי בילוי בקרבת אתרי המורשת:
אפעל להקמת מרכזי בילוי באזורי המורשת כדי שיהפכו למקומות חיים 

ותוססים כפי שניתן לראות בשוק מחנה יהודה המיתולוגי ועוד. 
אתרי  ממוקמים  שעליהם  השטחים  בעלי  עם  פעולה  שיתוף 

המורשת:
אפעל בשיתוף התושבים לשמר את אתרי המורשת

הנמצאים בשטחים הפרטיים שלהם.
תגבור מחלקת שימור האתרים העירונית:

אחזק ואתגבר את מחלקת שימור האתרים
העירונית כדי שתיתן מענה ראוי

לכל הצרכים בנושא זה.
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כל מהותה ותפקידה של העירייה ועובדיה, זה להעניק את השירות הטוב 
ביותר לתושבי העיר. כדי להשיג מטרה זו, יש צורך להקים אמנת שירות 
מקיפה בשיתוף התושבים  אשר תקיף את כלל הנושאים שבהם תפעל 
שתיתן  לתושב בכך  העירייה  את  להנגיש  היא  האמנה  מטרת  העירייה. 

שירות מקוון מבלי שהתושב יידרש לבזבז זמן יקר על עמידה בתור. 
דלת פתוחה לראש העיר:

מעבר לפעילות השוטפת שלי כראש העיר - מול התושבים, מול ועדי השכונות, 
"דלת  לקיים בנוסף  – אדאג  ועוד  ועדי ההורים בבתי הספר, הארגונים השונים 
פתוחה" לתושב אשר במסגרתה יוגדרו שעות קבלת קהל ומענה טלפוני עם ראש 

העיר.
הגדרת לוחות זמנים מדויקים למענה בפניות התושבים:

כך   – ותחומה  אופייה  פי  על  פניה  כל  תמיין  אשר  ממוחשבת  מערכת  אקים 
שהתושב ידע בדיוק את סטטוס הטיפול בפנייתו.  

הרחבת הפעילות במחלקת נציב פניות הציבור בעירייה:
אפעל להרחבת כוח האדם והסמכויות של נציב פניות הציבור בעירייה, כך שיוכל 

לתת מענה אמיתי ואפקטיבי – הן לתושב והן לגורמים הפנים עירוניים. 
שדרוג וייעול המוקד העירוני ומוקד תאגיד המים "מיתב":

שירותיים  שיהיו  צורך  יש  כן  ועל  לתושב  השירות  בחזית  נמצאים  אלו  מוקדים 
ויעילים. אפעל לחזק מוקדים אלו בכלים ובכוח האדם הנדרש, כדי שאלו ישמשו 
את התושב באופן המיטבי ביותר. בנוסף, יוגדרו יעדים ומדדי תפוקה שבהם ידרשו 

המוקדים לעמוד.  
הקמת יחידת פיקוח ובקרה:

אפעל להקמת יחידת פיקוח ובקרה שתוודא שהקבלנים והספקים העובדים מול 
ונותנים את השירות  העירייה, אכן עומדים בתנאים שהוגדרו להם ע“פ העירייה 

הטוב והנדרש לתושבי העיר.
אפעל  בנייה:  לתוספות  הבירוקרטיה  וקיצור  העירונית  המערכת  ייעול 
להקלה משמעותית במתן היתרים לתוספות בנייה של מרפסות שמש וממד"ים ע"י 
קביעת יעדים לביצוע וייעול מחלקת ההנדסה בעירייה. קיצור התהליכים ייקלו על 
העיר  פני  וחזות  המבנים  יישמרו  ומנגד  מחד  להרחיב  המבקשים  התושבים 

תשודרג. 
מתנדבים ועמותות:

מבצעת,  לא  חלל שהעירייה  ממלאים  אשר  מתנדבים  ארגוני  עשרות  קמו  בעיר 
אפעל לשיתוף פעולה פורה עם כלל האירגונים לרווחת התושבים.

6. שירות לתושב



לבצע בהן  צורך  שיש  רבות  וותיקות  שכונות  ישנן  תקוה  פתח  בעיר 
פרוייקטים של שיקום שכונות כדי לספק לתושבים איכות חיים טובה 
משרדי  בשיתוף  שכונות  שיקום  של  פרוייקטים  נעשו  בעבר  יותר. 
הממשלה, אך בשנים האחרונות פרוייקטים מעין אלו - תקועים. אין 
החיים  סביבת  לשדרוג  רבות  יתרמו  הפרוייקטים  החזרת  כי  ספק 

והמגורים של התושבים.

פיתוח תשתיות בשטחים הפרטיים:
בשכונות הוותיקות קיימת בעיה קשה של מבנים מסוכנים ומוזנחים כולל 
משרדי  בשיתוף  פרוייקטים,  לביצוע  אפעל  ובכלל.  החצרות  מתחם  גם 

הממשלה הרלוונטיים, לשדרוג הבניינים המוזנחים בשכונות הוותיקות.
הכרזת "שיקום שכונות" באזורים הרלוונטיים:

אפעל מול משרדי הממשלה להחזיר את ההגדרה "שיקום שכונות" היכן 
שנדרש, כדי שיהיה ניתן לגייס תקציבים רבים לשדרוג השכונה ומתחמי 

המגורים הפרטיים.
תקציבים לפעילות חברתית לכלל הגילאים והקניית כלים לשדרוג 

חיי התושבים:
במסגרת שיקום שכונות, אגייס תקציבים לפיתוח תשתיות בשכונות מחד 

ולפעילויות חברתיות, תרבותיות, תעסוקתיות ולימודיות מאידך. 
שימור אתרי מורשת בעיר פתח תקוה:

מורשת  ובה אתרי  הוותיקה בארץ  היא אם המושבות, העיר  פ"ת  העיר 
רבים שאמורים לשמש מקור לגאווה לתושבי העיר וכלל המדינה. כמו כן, 
מתחמי  ולהציע  לתיירים  שואבת  כאבן  לשמש  אמורים  המורשת  אתרי 

בילוי, כפי שקיימים בערים: ירושלים, ת"א, ראשון לציון ועוד. 
כיום, לא קיימת פעילות תחזוקה ושימור אתרי מורשת בעיר. אתרים רבים 
בהם.  ופוגעים  לתוכם  פורצים  עבריינים  וגורמים  מוזנח  במצב  נמצאים 
האתרים  ובתוכם  בעיר  המורשת  אתרי  לשימור  אדאג  עיר  כראש 
ברח'  פיק"א  בי"ס  פינסקר;  ברח'  רבינוביץ'  מלון  המושבה:  מראשית 
רוטשילד; בית ליפשיץ' ברח' סלור; היקב ברח' אוסישקין פינת חיים עוזר, 

וכן מבנים נוספים.

4. שיקום שכונות
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נטל התשלומים על תושבי העיר פ"ת הוא מבין הגבוהים בארץ. זה 
בא לידי ביטוי בתשלומים שעולים באופן מגמתי מידי שנה: תשלומי 
בשליטה  שנמצא  "מיתב"  המים  לתאגיד  המים  תשלומי  הארנונה, 
 – הרשות  תשלומי  על  לחינוך בדגש  תשלומים  העירייה,  של  מלאה 
ועוד.  במת"נסים  לפעילות  תשלומים  בתיכונים,  מגמות  הסעות, 
ויעיל, תביא לצמצום  התנהלות תקינה של העירייה בהיבט מקצועי 
הבזבוזים המיותרים והפניית המשאבים לצרכים החיוניים לתושבים. 
בכך ימנע הצורך להעלות את הארנונה בכל שנה - כפי שקרה עד כה 

– ופתח תקוה תעמוד בקו אחד עם הערים שדאגו להפחית
את התשלומים, כמו גבעתיים, ראשון לציון ועוד.

     חנייה חינם לתושבים!
    מתן חנייה חינם לתושבי העיר ברחבי העיר (בסימון כחול-לבן)

הפחתת נטל תשלומי הארנונה:
המערכת  התייעלות  ע"י  בעיר  המיסים  תשלומי  בנטל  להוזלה  אפעל 
העירונית וצמצום הוצאות העירייה המיותרות וכן שינוי הסיווג היכן שיש 

מקום.  
סבסוד שירותים חיוניים לתושב:

אפעל לסבסוד התשלומים כדוגמת צהרונים,
קייטנות, חוגים במתנ"סים

ומעונות יום.
הוזלת תעריפי המים:

אפעל להוזלת תעריפי המים
באמצעות התייעלות התאגיד

ע"י קבלת האישורים הנדרשים
ממשרד האנרגיה. 

5. הפחתת נטל
התשלומים על התושב
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כל מהותה ותפקידה של העירייה ועובדיה, זה להעניק את השירות הטוב 
ביותר לתושבי העיר. כדי להשיג מטרה זו, יש צורך להקים אמנת שירות 
מקיפה בשיתוף התושבים  אשר תקיף את כלל הנושאים שבהם תפעל 
שתיתן  לתושב בכך  העירייה  את  להנגיש  היא  האמנה  מטרת  העירייה. 

שירות מקוון מבלי שהתושב יידרש לבזבז זמן יקר על עמידה בתור. 
דלת פתוחה לראש העיר:

מעבר לפעילות השוטפת שלי כראש העיר - מול התושבים, מול ועדי השכונות, 
"דלת  לקיים בנוסף  – אדאג  ועוד  ועדי ההורים בבתי הספר, הארגונים השונים 
פתוחה" לתושב אשר במסגרתה יוגדרו שעות קבלת קהל ומענה טלפוני עם ראש 

העיר.
הגדרת לוחות זמנים מדויקים למענה בפניות התושבים:

כך   – ותחומה  אופייה  פי  על  פניה  כל  תמיין  אשר  ממוחשבת  מערכת  אקים 
שהתושב ידע בדיוק את סטטוס הטיפול בפנייתו.  

הרחבת הפעילות במחלקת נציב פניות הציבור בעירייה:
אפעל להרחבת כוח האדם והסמכויות של נציב פניות הציבור בעירייה, כך שיוכל 

לתת מענה אמיתי ואפקטיבי – הן לתושב והן לגורמים הפנים עירוניים. 
שדרוג וייעול המוקד העירוני ומוקד תאגיד המים "מיתב":

שירותיים  שיהיו  צורך  יש  כן  ועל  לתושב  השירות  בחזית  נמצאים  אלו  מוקדים 
ויעילים. אפעל לחזק מוקדים אלו בכלים ובכוח האדם הנדרש, כדי שאלו ישמשו 
את התושב באופן המיטבי ביותר. בנוסף, יוגדרו יעדים ומדדי תפוקה שבהם ידרשו 

המוקדים לעמוד.  
הקמת יחידת פיקוח ובקרה:

אפעל להקמת יחידת פיקוח ובקרה שתוודא שהקבלנים והספקים העובדים מול 
ונותנים את השירות  העירייה, אכן עומדים בתנאים שהוגדרו להם ע“פ העירייה 

הטוב והנדרש לתושבי העיר.
ייעול המערכת העירונית וקיצור הבירוקרטיה לתוספות בנייה:

שמש  מרפסות  של  בנייה  לתוספות  היתרים  במתן  משמעותית  להקלה  אפעל 
קיצור  בעירייה.  ההנדסה  מחלקת  וייעול  לביצוע  יעדים  קביעת  ע"י  וממד"ים 
יישמרו המבנים  ומנגד  על התושבים המבקשים להרחיב מחד  ייקלו  התהליכים 

וחזות פני העיר תשודרג. 
מתנדבים ועמותות:

מבצעת,  לא  חלל שהעירייה  ממלאים  אשר  מתנדבים  ארגוני  עשרות  קמו  בעיר 
אפעל לשיתוף פעולה פורה עם כלל האירגונים לרווחת התושבים.

6. שירות לתושב הסברה עירונית:
אפעל להעמקת ההסברה העירונית בניקיון העיר תוך שיתוף הקהילה 

בבתי הספר, תנועות הנוער, מתנ"סים ועוד.
הרחבת מטמוני ומסתורי אשפה:

אפעל להקמת מסתורי אשפה בחצרות הבתים כדי למנוע את חסימת 
המדרכות בעיר וכן אפעל להוספת טמוני קרקע לאיסוף אשפה ברחבי 

העיר.
החזרת הפחים אל חדרי הזבל:

אנחה נוהל להחזרת הפחים לחדרי הזבל עם סיום הפינוי.
טיפול וקירוי במאגרי מים פתוחים:

אפעל לטיפול וקירוי במאגרי המים הפתוחים ברחבי העיר על מנת למנוע 
הצטברות מזיקים וסיכונים אחרים.

ניקוי עשבייה ברחבי העיר:
אפעל לניקוי העשבייה בשטחים הפתוחים כדי למנוע התגודדות מזיקים 
אשר  הפרטיים  בשטחים  הפסולת  מצבורי  לניקוי  אפעל  וכן  ושריפות. 
פוגעים באיכות חיי התושבים באזור בו הם נמצאים. בנוסף, אגביר את 
האכיפה העירונית נגד גורמים מלכלכים הפועלים בניגוד לחוקי העזר 

העירוניים.
הדברה אקולוגית בכל רחבי העיר:

אדאג להגדיל את תקציבי ההדברה האקולוגית כדי לתת מענה לבעיות 
היתושים, הנחשים והמזיקים האחרים בכל רחבי העיר.

טיפול בגללי כלבים:
ארחיב את פעילות הפיקוח העירוני בנושא זה וכן אקדם את פרוייקט

ה- D.N.A שיאפשר אכיפה מוגברת בכל הקשור לגללי הכלבים. בנוסף, 
ארחיב את מספר עמדות חלוקת השקיות לפינוי גללים בכל העיר.

15
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נטל התשלומים על תושבי העיר פ"ת הוא מבין הגבוהים בארץ. זה 
בא לידי ביטוי בתשלומים שעולים באופן מגמתי מידי שנה: תשלומי 
בשליטה  שנמצא  "מיתב"  המים  לתאגיד  המים  תשלומי  הארנונה, 
 – הרשות  תשלומי  על  לחינוך בדגש  תשלומים  העירייה,  של  מלאה 
ועוד.  במת"נסים  לפעילות  תשלומים  בתיכונים,  מגמות  הסעות, 
ויעיל, תביא לצמצום  התנהלות תקינה של העירייה בהיבט מקצועי 
הבזבוזים המיותרים והפניית המשאבים לצרכים החיוניים לתושבים. 
בכך ימנע הצורך להעלות את הארנונה בכל שנה - כפי שקרה עד כה 

– ופתח תקוה תעמוד בקו אחד עם הערים שדאגו להפחית
את התשלומים, כמו גבעתיים, ראשון לציון ועוד.

     חנייה חינם לתושבים!
    מתן חנייה חינם לתושבי העיר ברחבי העיר (בסימון כחול-לבן)

הפחתת נטל תשלומי הארנונה:
המערכת  התייעלות  ע"י  בעיר  המיסים  תשלומי  בנטל  להוזלה  אפעל 
העירונית וצמצום הוצאות העירייה המיותרות וכן שינוי הסיווג היכן שיש 

מקום.  
סבסוד שירותים חיוניים לתושב:

אפעל לסבסוד התשלומים כדוגמת צהרונים,
קייטנות, חוגים במתנ"סים

ומעונות יום.
הוזלת תעריפי המים:

אפעל להוזלת תעריפי המים
באמצעות התייעלות התאגיד

ע"י קבלת האישורים הנדרשים
ממשרד האנרגיה. 

5. הפחתת נטל
התשלומים על התושב

על  ישיר  באופן  משפיע  הניקיון  והנראות,  לאסתטיקה  מעבר 
בריאותנו. יתירה מזאת, ניקיון העיר משמש כמרכיב מרכזי במיצובה 
ערכה  כך  ומסודרת,  נקייה  יותר  תהיה  שהעיר  ככל   – העיר  של 

התדמיתי יעלה, הן בקרב תושביה והן בקרב אזרחי המדינה כולם.  
כפי שכולנו מבינים, ניקיון העיר ובכלל זה גם האוויר שאנחנו נושמים, 
חייב  אלא  הטוב,  או  הסביר  בגבולות  להימצא  שצריך  תחום  אינו 
בבעיה  אטפל  זה  הבנה  בסיס  שעל  כך  המצוינות.  בתחום  להימצא 
החשיבות  בסדר  המתאים  המענה  את  כה  עד  קיבלה  לא  שלצערי 

העירוני. 

סנכרון גופי התברואה:
אפעל לסנכרון בין המערכות והגופים האמונים על אופן הטיפול בניקיון 
הצוותים  כלל  הרחבת  תוך   - הציבוריות  ובגינות  ברחובות   - העיר 

העירונים למתן מענה הולם ואפקטיבי לתלונות התושבים.
הגברת מערך הניקיון:

התקציב  הגדלת  ע"י  הניקיון  ועובדי  הניקיון  רכבי  מצבת  את  ארחיב 
בהתאם, כך ששיפור נראות פני העיר תורגש בטווח המידי. 

הרחבת מועדי פינוי הגזם:
אפעל להרחבת המועדים לפינוי גזם בכל רחבי העיר, תוך מתן מענה 
מידי בעת הצורך לטיפול בגזם גדול במיוחד העשוי לפגוע בשלומם של 
בכל  הפינוי  מועדי  להתאמת  אפעל  בנוסף,  ברחוב.  והשבים  העוברים 

שכונה על פי מאפייניה.
הקמת סיירת ניקיון:

אקים סיירת ניקיון אפקטיבית ורחבה שתורכב בחלקה ממתנדבים, אשר 
שלא  זבל  זורקים  שיתפסו  למי  קנסות  והטלת  פיקוח  סמכויות  יקבלו 
יקפידו לאסוף את  במקומות המוסדרים, כמו גם לבעלי הכלבים שלא 

הגללים אחר כלביהם.

7. תברואה, ניקיון
והדברה
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הסברה עירונית:
אפעל להעמקת ההסברה העירונית בניקיון העיר תוך שיתוף הקהילה 

בבתי הספר, תנועות הנוער, מתנ"סים ועוד.
הרחבת מטמוני ומסתורי אשפה:

אפעל להקמת מסתורי אשפה בחצרות הבתים כדי למנוע את חסימת 
המדרכות בעיר וכן אפעל להוספת טמוני קרקע לאיסוף אשפה ברחבי 

העיר.
החזרת הפחים אל חדרי הזבל:

אנחה נוהל להחזרת הפחים לחדרי הזבל עם סיום הפינוי.
טיפול וקירוי במאגרי מים פתוחים:

אפעל לטיפול וקירוי במאגרי המים הפתוחים ברחבי העיר על מנת למנוע 
הצטברות מזיקים וסיכונים אחרים.

ניקוי עשבייה ברחבי העיר:
אפעל לניקוי העשבייה בשטחים הפתוחים כדי למנוע התגודדות מזיקים 
אשר  הפרטיים  בשטחים  הפסולת  מצבורי  לניקוי  אפעל  וכן  ושריפות. 
פוגעים באיכות חיי התושבים באזור בו הם נמצאים. בנוסף, אגביר את 
האכיפה העירונית נגד גורמים מלכלכים הפועלים בניגוד לחוקי העזר 

העירוניים.
הדברה אקולוגית בכל רחבי העיר:

אדאג להגדיל את תקציבי ההדברה האקולוגית כדי לתת מענה לבעיות 
היתושים, הנחשים והמזיקים האחרים בכל רחבי העיר.

טיפול בגללי כלבים:
ארחיב את פעילות הפיקוח העירוני בנושא זה וכן אקדם את פרוייקט

ה- D.N.A שיאפשר אכיפה מוגברת בכל הקשור לגללי הכלבים. בנוסף, 
ארחיב את מספר עמדות חלוקת השקיות לפינוי גללים בכל העיר.
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קידום וביצוע של פארק נחל הירקון בפ"ת:
להתפרס  האמור  פארק,  להקמת  התקועה  התכנית  את  לקדם  אדאג 
בשטח שבין בית העלמין ירקון לכביש 5 וכביש 40. פרוייקט זה ישדרג 
את איכות החיים והסביבה בעיר ויציע מתחם בילוי בטבע גדול ואיכותי 

לתושבים. בישומו אשתף גם את משרדי הממשלה הרלוונטיים.
הפרדת פסולת ומחזור:

כדי  ולמחזרה,  בעיר  הפסולת  בהפרדת  הטיפול  את  להעמיק  אדאג 
לשדרג את איכות החיים בפ"ת ולהפוך אותה לירוקה ובריאה יותר.

שדרוג וקירוי תחנת המעבר לפסולת:
אדאג כי תחנת המעבר לפסולת העירונית תעמוד בתקנים האיכותיים 

ביותר כדי למנוע זיהום אוויר, ריחות ופגיעה באיכות חיי התושבים.
קידום פעילויות הסברתיות למען הסביבה:

לקהילה  מותאמות  פעילויות  ע"י  הסביבתית  ההסברה  לקידום  אפעל 
אירועי  אקדם  השונות  הפעילויות  במסגרת  בעיר.  החינוך  ולמוסדות 

תרבות אשר יעצימו את ההסברה למען הסביבה.
משאבים  בצריכת  וחיסכון  ומוסדותיה  העירייה  של  סביבתי  ניהול 

מזהמים:
העירייה  של  האירגוני  במערך  נכון  סביבתי  ניהול  להחלת  אפעל 
לעובדי  שיוחלקו  הסברה  וחומרי  קורסים  ע"י  שבאחריותה  והמוסדות 
העירייה. בנוסף, אתמרץ עובדים אשר יבחרו להגיע לעירייה בתחבורה 

ציבורית.
הרחבת תכנית החינוך הסביבתי בכל מוסדות החינוך בעיר:

ע"י  בעיר  הספר  בתי  בכל  הסביבתי  החינוך  תכנית  להרחבת  אפעל 
נוספות לצד העברת תכנים מתאימים במסגרות  לימוד  הקצאת שעות 

החינוכיות מחוץ לשעות הלימודים.  
עידוד התכנון והבנייה הירוקה:

אפעל לעידוד הבנייה הירוקה ע"י מתן העדפה במכרזים לקבלנים אשר 
יציגו תכנית עבודה המתחשבת בסביבה.

הקמת גינות קהילתיות:
גינה קהילתית היא גינה המוקמת ומתוחזקת על ידי הקהילה ולמענה. 
הגינה הקהילתית משמשת כר נרחב למגוון פעילויות הקהילה, כאשר 
הגיל  בני  ועד  הגן  מילדי  (החל  בפעילות  חלק  לוקחת  כולה  הקהילה 
תחושת  את  לחזק  כדי  קהילתיות  גינות  להקמת  אפעל  השלישי). 
את  ישמשו  אלו  גינות  וכן  מגוריו  אזור  לסביבת  התושב  של  השייכות 

התושבים לקיום אירועים קהילתיים מקומיים שונים.
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על  ישיר  באופן  משפיע  הניקיון  והנראות,  לאסתטיקה  מעבר 
בריאותנו. יתירה מזאת, ניקיון העיר משמש כמרכיב מרכזי במיצובה 
ערכה  כך  ומסודרת,  נקייה  יותר  תהיה  שהעיר  ככל   – העיר  של 

התדמיתי יעלה, הן בקרב תושביה והן בקרב אזרחי המדינה כולם.  
כפי שכולנו מבינים, ניקיון העיר ובכלל זה גם האוויר שאנחנו נושמים, 
חייב  אלא  הטוב,  או  הסביר  בגבולות  להימצא  שצריך  תחום  אינו 
בבעיה  אטפל  זה  הבנה  בסיס  שעל  כך  המצוינות.  בתחום  להימצא 
החשיבות  בסדר  המתאים  המענה  את  כה  עד  קיבלה  לא  שלצערי 

העירוני. 

סנכרון גופי התברואה:
אפעל לסנכרון בין המערכות והגופים האמונים על אופן הטיפול בניקיון 
הצוותים  כלל  הרחבת  תוך   - הציבוריות  ובגינות  ברחובות   - העיר 

העירונים למתן מענה הולם ואפקטיבי לתלונות התושבים.
הגברת מערך הניקיון:

התקציב  הגדלת  ע"י  הניקיון  ועובדי  הניקיון  רכבי  מצבת  את  ארחיב 
בהתאם, כך ששיפור נראות פני העיר תורגש בטווח המידי. 

הרחבת מועדי פינוי הגזם:
אפעל להרחבת המועדים לפינוי גזם בכל רחבי העיר, תוך מתן מענה 
מידי בעת הצורך לטיפול בגזם גדול במיוחד העשוי לפגוע בשלומם של 
בכל  הפינוי  מועדי  להתאמת  אפעל  בנוסף,  ברחוב.  והשבים  העוברים 

שכונה על פי מאפייניה.
הקמת סיירת ניקיון:

אקים סיירת ניקיון אפקטיבית ורחבה שתורכב בחלקה ממתנדבים, אשר 
שלא  זבל  זורקים  שיתפסו  למי  קנסות  והטלת  פיקוח  סמכויות  יקבלו 
יקפידו לאסוף את  במקומות המוסדרים, כמו גם לבעלי הכלבים שלא 

הגללים אחר כלביהם.

7. תברואה, ניקיון
והדברה
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לו  אשר  האוויר,  בזיהום  בהול  באופן  לטפל  יש  הרחובות  ניקיון  לצד 
הפועם  בליבו  ממוקמת  תקוה  פתח  בריאותנו.  על  מכרעת  השפעה 
של גוש דן ובה מפעלי תעשייה רבים, לצד תנועה ערה של רכבים בכל 
שעות היממה. כל זאת מציב את העיר במיקום גבוה במדד רשימת 
תושבי  כל  סובלים  שממנו  העגום  המצב  בארץ.  המזוהמות  הערים 
העיר, ותושבי שכונת אם המושבות בפרט, חייב להיפסק ע"י אכיפה 

משמעותית לצד סנקציות מחמירות על המפעלים המזהמים. 

סנקציות על מפעלים מזהמים:
זה  בנושא  התושבים  תלונות  בכל  משמעית  וחד  מהירה  בצורה  אטפל 
ואפעל לטיפול במטרדים ע"י אכיפה קפדנית של הגורמים הרלוונטיים 

בעירייה ובמשרד להגנת הסביבה. 
שינוי תכנית התב"ע:

אפעל לשינוי תכנית התב"ע כדי להפוך את השטח בו קיימים מפעלים 
מזהמים למשרדים או שטחי מסחר, מה שיביא לצמצום זיהום האוויר.

הנעת תהליכים מול המשרד להגנת הסביבה:
אעמוד בקשר הדוק עם המשרד להגנת הסביבה על מנת להבטיח את 
השכונות  נציגי  עם  רציף  אהיה בקשר  במקביל  איתם.  הפעולה  שיתוף 

המזוהמות כדי לברר את אופן הטיפול שהוענק להם ע"י המשרד.
מניעת מטרדי רעש:

חומה אקוסטית אשר תמנע  אפעל בשיתוף משרד התחבורה להקמת 
בסמוך  שנמצאות  הראשיות  מהדרכים  המגיעים  הרעש  מטרדי  את 

לשכונות המגורים.
ריאות ירוקות ושתילת אלפי עצים ברחבי העיר:

ירוקה אפעל לשתילת  במסגרת התכנית להפוך את פתח תקוה לעיר 
אלפי עצים ברחבי העיר אשר יוסיפו לטיפוח פני העיר לצד הצללה וחמצן 
והגינות  הפרדה  שטחי  התנועה,  ככרות  יעוטרו  בנוסף,  שיספקו. 

העירוניות בצמחיית נוי.

8. איכות הסביבה
וטיפול בזיהום האוויר
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קידום וביצוע של פארק נחל הירקון בפ"ת:
להתפרס  האמור  פארק,  להקמת  התקועה  התכנית  את  לקדם  אדאג 
בשטח שבין בית העלמין ירקון לכביש 5 וכביש 40. פרוייקט זה ישדרג 
את איכות החיים והסביבה בעיר ויציע מתחם בילוי בטבע גדול ואיכותי 

לתושבים. בישומו אשתף גם את משרדי הממשלה הרלוונטיים.
הפרדת פסולת ומחזור:

כדי  ולמחזרה,  בעיר  הפסולת  בהפרדת  הטיפול  את  להעמיק  אדאג 
לשדרג את איכות החיים בפ"ת ולהפוך אותה לירוקה ובריאה יותר.

שדרוג וקירוי תחנת המעבר לפסולת:
אדאג כי תחנת המעבר לפסולת העירונית תעמוד בתקנים האיכותיים 

ביותר כדי למנוע זיהום אוויר, ריחות ופגיעה באיכות חיי התושבים.
קידום פעילויות הסברתיות למען הסביבה:

לקהילה  מותאמות  פעילויות  ע"י  הסביבתית  ההסברה  לקידום  אפעל 
אירועי  אקדם  השונות  הפעילויות  במסגרת  בעיר.  החינוך  ולמוסדות 

תרבות אשר יעצימו את ההסברה למען הסביבה.
משאבים  בצריכת  וחיסכון  ומוסדותיה  העירייה  של  סביבתי  ניהול 

מזהמים:
העירייה  של  האירגוני  במערך  נכון  סביבתי  ניהול  להחלת  אפעל 
לעובדי  שיוחלקו  הסברה  וחומרי  קורסים  ע"י  שבאחריותה  והמוסדות 
העירייה. בנוסף, אתמרץ עובדים אשר יבחרו להגיע לעירייה בתחבורה 

ציבורית.
הרחבת תכנית החינוך הסביבתי בכל מוסדות החינוך בעיר:

ע"י  בעיר  הספר  בתי  בכל  הסביבתי  החינוך  תכנית  להרחבת  אפעל 
נוספות לצד העברת תכנים מתאימים במסגרות  לימוד  הקצאת שעות 

החינוכיות מחוץ לשעות הלימודים.  
עידוד התכנון והבנייה הירוקה:

אפעל לעידוד הבנייה הירוקה ע"י מתן העדפה במכרזים לקבלנים אשר 
יציגו תכנית עבודה המתחשבת בסביבה.

הקמת גינות קהילתיות:
גינה קהילתית היא גינה המוקמת ומתוחזקת על ידי הקהילה ולמענה. 
הגינה הקהילתית משמשת כר נרחב למגוון פעילויות הקהילה, כאשר 
הגיל  בני  ועד  הגן  מילדי  (החל  בפעילות  חלק  לוקחת  כולה  הקהילה 
תחושת  את  לחזק  כדי  קהילתיות  גינות  להקמת  אפעל  השלישי). 
את  ישמשו  אלו  גינות  וכן  מגוריו  אזור  לסביבת  התושב  של  השייכות 

התושבים לקיום אירועים קהילתיים מקומיים שונים.
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שיתוף פעולה עם המשרד לביטחון הפנים:
המקומית  המשטרה  את  לתגבר  הפנים  לביטחון  מהמשרד  אדרוש 
הקשורות  הבעיות  למכלול  מענה  לתת  כדי  נוספים,  ושוטרים  בניידות 

לפשיעה בעיר.
הקמת סיירת ביטחון עירונית:

אקים מחדש את סיירת הביטחון העירונית ואדאג לפריסה מרבית על פי 
חלוקה לרובעי העיר וכן אדאג שתפעל 24 שעות, 7 ימים בשבוע.

הצבת מאבטחים בכלל מוסדות החינוך:
על  לשמור  כדי  בעיר  החינוך  מוסדות  בכלל  מאבטחים  להצבת  אפעל 

ביטחונם של התלמידים. 
שמירה על ביטחונם של הקשישים וחסרי הישע:

הצבת  ע"י  הישע  וחסרי  קשישים  בקרב  האישי  הביטחון  להגברת  אפעל 
לחצן מצוקה בביתם וכן הגברת הפיקוח של גורמי הרווחה באוכלוסיות אלו. 

הגברת האבטחה באזורי התעשייה ובשטחים הפתוחים:
אפעל להגברת האבטחה באזורי התעשייה והשטחים הפתוחים בפתח 

תקוה כדי למנוע פשיעה ושפיכת פסולת באזורים אלו.
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רווחה
משפחות  ישנן  בארץ,  הערים  בשאר  כמו  תקוה  בפתח  לצערנו 
חלשות שמתקשות לגמור את החודש ונמצאות בתנאים סוציאליים 
שכולנו  ואנושית  חברתית  אחריות  הינה  לחלש  הדאגה  מחפירים. 
רווחת  על  האמונה  המקומית  הרשות  ובמיוחד  לה  מחוייבים 
תושביה. ילדים שהולכים רעבים לבית הספר, משפחות חד הוריות 
שמתקשות לפרנס את ילדיהן, אלימות ומקרים קשים שמתרחשים 
עירייה  ולסייע.  ידינו  את  להושיט  אותנו  מחייבים   – הבית  בתוך 
שתשכיל להפנים ש'לתת זה בעצם לקבל', תוכל להביא לשגשוגה 

של העיר ותושביה – בכל ההיבטים ומכל הבחינות. 
לראות  ניתן  לפניכם  המובאת  למצויינות  גרינברג  בתכנית 
ולנזקק. בנוסף, אני מתחייב  התייחסות ממוקדת בכל פרק לחלש 
להגדיל באופן משמעותי את תקציב אגף הרווחה בעירייה שעומד 
מספר  את  ארחיב  זאת,   לצד  בלבד.   ₪ מיליון  כ-200  על  כיום 
ואישי  התקנים לעובדים הסוציאליים בעיר כדי לתת מענה פרטני 

למטופלי הרווחה בתחומים השונים.



לו  אשר  האוויר,  בזיהום  בהול  באופן  לטפל  יש  הרחובות  ניקיון  לצד 
הפועם  בליבו  ממוקמת  תקוה  פתח  בריאותנו.  על  מכרעת  השפעה 
של גוש דן ובה מפעלי תעשייה רבים, לצד תנועה ערה של רכבים בכל 
שעות היממה. כל זאת מציב את העיר במיקום גבוה במדד רשימת 
תושבי  כל  סובלים  שממנו  העגום  המצב  בארץ.  המזוהמות  הערים 
העיר, ותושבי שכונת אם המושבות בפרט, חייב להיפסק ע"י אכיפה 

משמעותית לצד סנקציות מחמירות על המפעלים המזהמים. 

סנקציות על מפעלים מזהמים:
זה  בנושא  התושבים  תלונות  בכל  משמעית  וחד  מהירה  בצורה  אטפל 
ואפעל לטיפול במטרדים ע"י אכיפה קפדנית של הגורמים הרלוונטיים 

בעירייה ובמשרד להגנת הסביבה. 
שינוי תכנית התב"ע:

אפעל לשינוי תכנית התב"ע כדי להפוך את השטח בו קיימים מפעלים 
מזהמים למשרדים או שטחי מסחר, מה שיביא לצמצום זיהום האוויר.

הנעת תהליכים מול המשרד להגנת הסביבה:
אעמוד בקשר הדוק עם המשרד להגנת הסביבה על מנת להבטיח את 
השכונות  נציגי  עם  רציף  אהיה בקשר  במקביל  איתם.  הפעולה  שיתוף 

המזוהמות כדי לברר את אופן הטיפול שהוענק להם ע"י המשרד.
מניעת מטרדי רעש:

חומה אקוסטית אשר תמנע  אפעל בשיתוף משרד התחבורה להקמת 
בסמוך  שנמצאות  הראשיות  מהדרכים  המגיעים  הרעש  מטרדי  את 

לשכונות המגורים.
ריאות ירוקות ושתילת אלפי עצים ברחבי העיר:

ירוקה אפעל לשתילת  במסגרת התכנית להפוך את פתח תקוה לעיר 
אלפי עצים ברחבי העיר אשר יוסיפו לטיפוח פני העיר לצד הצללה וחמצן 
והגינות  הפרדה  שטחי  התנועה,  ככרות  יעוטרו  בנוסף,  שיספקו. 

העירוניות בצמחיית נוי.

8. איכות הסביבה
וטיפול בזיהום האוויר
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בביטחונם  הפוגעים  לאירועים  נחשפים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
מבין  הרשימה  בראש  נמצאת  תקוה  פתח  העיר.  תושבי  של  האישי 
עלתה  הפשיעה  רמת  רכב,  גניבות  אירועי  הרבה  הכי  עם  הערים 
 – ומילולית  מינית  פיזית,   – קשה  אלימות  של  רבים  ומיקרים 
מתרחשים כלפי התושבים ברחבי העיר. כמו כן, התרחשו גם אירועי 

פח"ע שונים בשנים האחרונות.
ביטחון התושבים הוא הבסיס לניהול אורח חיים תקין – "ביתך הוא 
שתושבי  רבה בכך  חשיבות  רואה  אני  סיסמא.  רק  אינה   – מבצרך" 
בשעות  להסתובב  ושיוכלו  לו,  ומחוצה  בביתם  מוגנים  ירגישו  העיר 

הערב בעיר ללא פחד.

הרחבת מערך המתנדבים והשיטור העירוני:
המוחלשות,  השכונות  תושבי  בקרב  האישי  הביטחון  להגברת  אפעל 
לרבות תושבי מרכז העיר ובאזור התחנה המרכזית, ע"י הרחבת מערך 
לשיטור  מוגדלים  תקציבים  הקצאת  ע"י  העירוני  והשיטור  המתנדבים 

העירוני. 
אמצעי מעקב וביטחון:

ע"י  מאוישות  במצלמות  העיר  רישות  שיכלול  רואה"  "מוקד  אקדם 
סיירי הביטחון  יפעילו את  ובמידת הצורך  מוקדנים בכל שעות היממה, 

העירוניים אשר יפרסו על פי רובעים. 
הגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים:

אפעל לפריסה מיטבית ורחבה של תאורת
הרחוב בגנים הציבוריים ובסמטאות.

תגבור התכנית "עיר ללא אלימות":
אתגבר את הפעילות של "עיר ללא אלימות"

בשיתוף המשרד לביטחון הפנים.

9. ביטחון אישי



שיתוף פעולה עם המשרד לביטחון הפנים:
המקומית  המשטרה  את  לתגבר  הפנים  לביטחון  מהמשרד  אדרוש 
הקשורות  הבעיות  למכלול  מענה  לתת  כדי  נוספים,  ושוטרים  בניידות 

לפשיעה בעיר.
הקמת סיירת ביטחון עירונית:

אקים מחדש את סיירת הביטחון העירונית ואדאג לפריסה מרבית על פי 
חלוקה לרובעי העיר וכן אדאג שתפעל 24 שעות, 7 ימים בשבוע.

הצבת מאבטחים בכלל מוסדות החינוך:
על  לשמור  כדי  בעיר  החינוך  מוסדות  בכלל  מאבטחים  להצבת  אפעל 

ביטחונם של התלמידים. 
שמירה על ביטחונם של הקשישים וחסרי הישע:

הצבת  ע"י  הישע  וחסרי  קשישים  בקרב  האישי  הביטחון  להגברת  אפעל 
לחצן מצוקה בביתם וכן הגברת הפיקוח של גורמי הרווחה באוכלוסיות אלו. 

הגברת האבטחה באזורי התעשייה ובשטחים הפתוחים:
אפעל להגברת האבטחה באזורי התעשייה והשטחים הפתוחים בפתח 

תקוה כדי למנוע פשיעה ושפיכת פסולת באזורים אלו.
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רווחה
משפחות  ישנן  בארץ,  הערים  בשאר  כמו  תקוה  בפתח  לצערנו 
חלשות שמתקשות לגמור את החודש ונמצאות בתנאים סוציאליים 
שכולנו  ואנושית  חברתית  אחריות  הינה  לחלש  הדאגה  מחפירים. 
רווחת  על  האמונה  המקומית  הרשות  ובמיוחד  לה  מחוייבים 
תושביה. ילדים שהולכים רעבים לבית הספר, משפחות חד הוריות 
שמתקשות לפרנס את ילדיהן, אלימות ומקרים קשים שמתרחשים 
עירייה  ולסייע.  ידינו  את  להושיט  אותנו  מחייבים   – הבית  בתוך 
שתשכיל להפנים ש'לתת זה בעצם לקבל', תוכל להביא לשגשוגה 

של העיר ותושביה – בכל ההיבטים ומכל הבחינות. 
לראות  ניתן  לפניכם  המובאת  למצויינות  גרינברג  בתכנית 
ולנזקק. בנוסף, אני מתחייב  התייחסות ממוקדת בכל פרק לחלש 
להגדיל באופן משמעותי את תקציב אגף הרווחה בעירייה שעומד 
מספר  את  ארחיב  זאת,   לצד  בלבד.   ₪ מיליון  כ-200  על  כיום 
ואישי  התקנים לעובדים הסוציאליים בעיר כדי לתת מענה פרטני 

למטופלי הרווחה בתחומים השונים.
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שיתופי פעולה עם עמותות:
אפעל לשיתופי פעולה עם העמותות המסייעות לקשישים, כדי שתושבי 

העיר הקשישים יוכלו ליהנות מהשירות שאותן עמותות מציעות. 
פרויקטים של זיכרון והנצחה:

אפעל להקמת מיזמים עירוניים אשר ינציחו את יקיריהם של הקשישים 
ביום פטירת קרוביהם, לרבות ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות 

האיבה וביום השואה.
ספורט לגיל השלישי:

וכן  השלישי,  הגיל  לבני  עירוניות  וריצה  הליכה  קבוצות  להקמת  אפעל 
קבועים  במועדים  בפארקים  יתקיימו  אשר  מודרכות  ספורט  פעילויות 
לאורך השבוע. בנוסף, אקים סדנאות בריאות, ספורט והרזיה מותאמות 

לבני הגיל השלישי.
חנייה חינם בכל שעות היום:

אשר  לתושבים  העיר,  היום ברחבי  שעות  חינם בכל  חניה  למתן  אפעל 
מחזיקים בתעודת 'תושב ותיק'.

העברת התקציבים ממשרד הרווחה המיועדים לטיפול בקשישים, 
ניצולי שואה ונזקקים:

שכיום  אלו  אוכלוסיות  לטובת  רבים  כספים  מקצה  הרווחה  משרד 
העירייה מונעת את העברתם. אפעל מול הגורמים הרלוונטיים במשרד 

הרווחה להעברת התקציבים לרווחת תושבי העיר הוותיקים.
פעילויות תרבות:

אפעל להרחבה ושדרוג פעילויות התרבות לבני המגזר השלישי בהיכל 
התרבות, באולם שרת ובמועדוני הגמלאים.

החזרת מנהלת הגמלאים העירונית:
אדאג להחזיר את מנהלת הגמלאים העירונית לדפוסי פעילות נרחבים 
ומפוארים כפי שהיו בעבר ואף יותר מכך כדי לתת מענה עשיר לתושבים 

הוותיקים.
הנחה בארנונה:

אפעל להוזלה משמעותית בנטל הארנונה לתושבי העיר הוותיקים.



18

בביטחונם  הפוגעים  לאירועים  נחשפים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
מבין  הרשימה  בראש  נמצאת  תקוה  פתח  העיר.  תושבי  של  האישי 
עלתה  הפשיעה  רמת  רכב,  גניבות  אירועי  הרבה  הכי  עם  הערים 
 – ומילולית  מינית  פיזית,   – קשה  אלימות  של  רבים  ומיקרים 
מתרחשים כלפי התושבים ברחבי העיר. כמו כן, התרחשו גם אירועי 

פח"ע שונים בשנים האחרונות.
ביטחון התושבים הוא הבסיס לניהול אורח חיים תקין – "ביתך הוא 
שתושבי  רבה בכך  חשיבות  רואה  אני  סיסמא.  רק  אינה   – מבצרך" 
בשעות  להסתובב  ושיוכלו  לו,  ומחוצה  בביתם  מוגנים  ירגישו  העיר 

הערב בעיר ללא פחד.

הרחבת מערך המתנדבים והשיטור העירוני:
המוחלשות,  השכונות  תושבי  בקרב  האישי  הביטחון  להגברת  אפעל 
לרבות תושבי מרכז העיר ובאזור התחנה המרכזית, ע"י הרחבת מערך 
לשיטור  מוגדלים  תקציבים  הקצאת  ע"י  העירוני  והשיטור  המתנדבים 

העירוני. 
אמצעי מעקב וביטחון:

ע"י  מאוישות  במצלמות  העיר  רישות  שיכלול  רואה"  "מוקד  אקדם 
סיירי הביטחון  יפעילו את  ובמידת הצורך  מוקדנים בכל שעות היממה, 

העירוניים אשר יפרסו על פי רובעים. 
הגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים:

אפעל לפריסה מיטבית ורחבה של תאורת
הרחוב בגנים הציבוריים ובסמטאות.

תגבור התכנית "עיר ללא אלימות":
אתגבר את הפעילות של "עיר ללא אלימות"

בשיתוף המשרד לביטחון הפנים.

9. ביטחון אישי
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כאזרחים  מוגדרים  אשר  תושבים   43,000 כ-  יש  תקוה  בפתח 
כי  לדאוג  מתפקידנו  העיר).  אוכלוסיית  מכלל  (כ-17%  וותיקים 
תושבים אלו – האבות, האימהות, הסבים והסבתות של כולנו, יוכלו 
ולהשקיע  למחסורם  לדאוג  העירייה  של  מתפקידה  בכבוד.  להזדקן 
את מירב המשאבים על מנת שאוכלוסיית הקשישים החיים בעירנו 
יוכלו למלא את זמנם בהעשרת הידע, ביצירת חברויות ויוכלו לחיות 

בתנאים ראויים. 
התושבים הוותיקים, לרבות הקשישים שבתוכם, הם אלו אשר עמלו 
בצעירותם על מנת שאתה, את ואני נוכל לחיות כאן בביטחון כלכלי 
ואישי. חלקם שרדו את השואה האיומה וחלקם עזבו מאחור את חיי 
הנוחות במדינות מוצאם, כדי שאנחנו – דור ההמשך - נוכל לחיות 

כאן תוך הבטחת עתידנו. 
ככל  לסייע  מתחייב  אני  עלי,   המוטלת  המוסרית  החובה  מתוקף 

יכולתי לאוכלוסיית המבוגרים בפתח תקוה.

הפעלת מרכזי פעילויות לקשישים:
יעניקו מגוון עשיר של  אפעל להפעלת מרכזי פעילויות לקשישים אשר 
במרכזים  הצהריים.  ואחר  הבוקר  הוותיקים בשעות  לאזרחים  פעילויות 
אלו יוכלו הקשישים להעשיר את זמנם וידיעותיהם בתחומי עיסוק שונים, 

ליצור חברויות ולהסתייע בצוות אשר יורכב מאנשי מקצוע ומתנדבים.
הנגשת השירות העירוני:

הבקשות  בהגשת  סיוע  יעניק  אשר  אישי  שירות  מערך  להקמת  אפעל 
לאומי,  ביטוח  העירייה,  לפקידי  המבוגרת  האוכלוסייה  של  השונות 

מוסדות הבריאות וכדומה.
צוות יעוץ והכוונה:

אפעל להקמת צוות מקצועי אשר מתפקידו יהיה לסייע לתושב המבוגר 
בטיפול בנושאים השונים מול גופי המדינה. 
הקמת מערך מתנדבים לניקיון הבתים:

לימודים  במלגות  יתוגמלו  אשר  סטודנטים,   – מתנדבים  מערך  אקים 
ותפקידם יהיה לסייע לקשישים בניקיון הבית ובעריכת הקניות.

10. תושבים וותיקים 
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שיתופי פעולה עם עמותות:
אפעל לשיתופי פעולה עם העמותות המסייעות לקשישים, כדי שתושבי 

העיר הקשישים יוכלו ליהנות מהשירות שאותן עמותות מציעות. 
פרויקטים של זיכרון והנצחה:

אפעל להקמת מיזמים עירוניים אשר ינציחו את יקיריהם של הקשישים 
ביום פטירת קרוביהם, לרבות ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות 

האיבה וביום השואה.
ספורט לגיל השלישי:

וכן  השלישי,  הגיל  לבני  עירוניות  וריצה  הליכה  קבוצות  להקמת  אפעל 
קבועים  במועדים  בפארקים  יתקיימו  אשר  מודרכות  ספורט  פעילויות 
לאורך השבוע. בנוסף, אקים סדנאות בריאות, ספורט והרזיה מותאמות 

לבני הגיל השלישי.
חנייה חינם בכל שעות היום:

אשר  לתושבים  העיר,  היום ברחבי  שעות  חינם בכל  חניה  למתן  אפעל 
מחזיקים בתעודת 'תושב ותיק'.

העברת התקציבים ממשרד הרווחה המיועדים לטיפול בקשישים, 
ניצולי שואה ונזקקים:

שכיום  אלו  אוכלוסיות  לטובת  רבים  כספים  מקצה  הרווחה  משרד 
העירייה מונעת את העברתם. אפעל מול הגורמים הרלוונטיים במשרד 

הרווחה להעברת התקציבים לרווחת תושבי העיר הוותיקים.
פעילויות תרבות:

אפעל להרחבה ושדרוג פעילויות התרבות לבני המגזר השלישי בהיכל 
התרבות, באולם שרת ובמועדוני הגמלאים.

החזרת מנהלת הגמלאים העירונית:
אדאג להחזיר את מנהלת הגמלאים העירונית לדפוסי פעילות נרחבים 
ומפוארים כפי שהיו בעבר ואף יותר מכך כדי לתת מענה עשיר לתושבים 

הוותיקים.
הנחה בארנונה:

אפעל להוזלה משמעותית בנטל הארנונה לתושבי העיר הוותיקים.

קורסי העשרה והכנה לקראת השירות הצבאי:
אקים תכניות לימודיות לאחר שעות הלימודים בתיכונים, במטרה להכין 
את הצעירים לקראת שירותם הצבאי. במסגרת התכנית, הצעירים יפגשו 
וסיפורי  הווי הצה"לי  על  יסבירו להם  עם קציני צבא תושבי העיר אשר 
המורשת. מטרת התכנית היא לעורר את המוטיבציה לשירות משמעותי 
בצה"ל ובמקביל להסיר את החששות איתם הצעירים מתמודדים בטרם 

גיוסם.
סבסוד שירותי הכביסה והגיהוץ:

אפעל ליצירת שיתופי פעולה בין העירייה לעסקים המציעים שירות כיבוס 
יוכלו  העיר,  תושבי  לחיילים  חינם  שירות  יעניקו  אשר  העסקים  וגיהוץ. 

ליהנות מהנחה משמעותית בתשלומי המיסים.
ליווי חיילים במהלך שירותם ותמיכה בחיילים בודדים:

אוזן  ויהוו  יתמכו  אשר  מילואים  מקציני  שיורכב  מתנדבים  מערך  אקים 
בנוסף, אפעל להקמת  הבודדים.  החיילים  לצרכים השונים של  קשבת 
הזקוקים  הבודדים  לחיילים  מידי  מענה  ייתן  אשר  עירוני  סיוע  מערך 
לסיוע. בנוסף, המערך העירוני ידאג לתאם בין החיילים הבודדים לבית 

חם שיארח אותם בסופי שבוע, בחופשים ובחגים. 
ליווי החיילים המשוחררים בצעדיהם הראשונים באזרחות:

בין  יתווכו  אשר  ומתנדבים  מקצוע  מאנשי  מורכב  שיהיה  צוות  אקים 
שאלו  כדי   - בעיר  שפועלות  המובילות  לחברות  המשוחררים  החיילים 

ייקלטו חיילים משוחררים תושבי העיר לעבודה בשורותיהן. 
ליווי נכי צה"ל והלומי קרב:

אפעל להקמת מערך אשר יורכב מעובדים סוציאליים ועורכי דין בתחום 
הצבאי, ויעניק סיוע משפטי ונפשי לאלו שנפגעו בעת שירותם הצבאי.

סיוע לעמותות התומכות בחיילי צה"ל:
אפעל להזרמת משאבים לעמותות אשר יסייעו בנושאים השונים לחיילים 

תושבי העיר. 
קרן מלגות לסטודנטים:

אדאג להזרמת כספים לקרן המלגות העירונית ואפעל לעידוד החברות 
נבטיח  בכך  בפ"ת.  לסטודנטים  דומות  קרנות  להקמת  בעיר  הפועלות 
של  פעולה  שיתוף  ונתעל  העיר  תושבי  לסטודנטים  הולם  מלגות  מתן 

החברות לטובת הקהילה המקומית בה הם פועלים.
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20

כאזרחים  מוגדרים  אשר  תושבים   43,000 כ-  יש  תקוה  בפתח 
כי  לדאוג  מתפקידנו  העיר).  אוכלוסיית  מכלל  (כ-17%  וותיקים 
תושבים אלו – האבות, האימהות, הסבים והסבתות של כולנו, יוכלו 
ולהשקיע  למחסורם  לדאוג  העירייה  של  מתפקידה  בכבוד.  להזדקן 
את מירב המשאבים על מנת שאוכלוסיית הקשישים החיים בעירנו 
יוכלו למלא את זמנם בהעשרת הידע, ביצירת חברויות ויוכלו לחיות 

בתנאים ראויים. 
התושבים הוותיקים, לרבות הקשישים שבתוכם, הם אלו אשר עמלו 
בצעירותם על מנת שאתה, את ואני נוכל לחיות כאן בביטחון כלכלי 
ואישי. חלקם שרדו את השואה האיומה וחלקם עזבו מאחור את חיי 
הנוחות במדינות מוצאם, כדי שאנחנו – דור ההמשך - נוכל לחיות 

כאן תוך הבטחת עתידנו. 
ככל  לסייע  מתחייב  אני  עלי,   המוטלת  המוסרית  החובה  מתוקף 

יכולתי לאוכלוסיית המבוגרים בפתח תקוה.

הפעלת מרכזי פעילויות לקשישים:
יעניקו מגוון עשיר של  אפעל להפעלת מרכזי פעילויות לקשישים אשר 
במרכזים  הצהריים.  ואחר  הבוקר  הוותיקים בשעות  לאזרחים  פעילויות 
אלו יוכלו הקשישים להעשיר את זמנם וידיעותיהם בתחומי עיסוק שונים, 

ליצור חברויות ולהסתייע בצוות אשר יורכב מאנשי מקצוע ומתנדבים.
הנגשת השירות העירוני:

הבקשות  בהגשת  סיוע  יעניק  אשר  אישי  שירות  מערך  להקמת  אפעל 
לאומי,  ביטוח  העירייה,  לפקידי  המבוגרת  האוכלוסייה  של  השונות 

מוסדות הבריאות וכדומה.
צוות יעוץ והכוונה:

אפעל להקמת צוות מקצועי אשר מתפקידו יהיה לסייע לתושב המבוגר 
בטיפול בנושאים השונים מול גופי המדינה. 
הקמת מערך מתנדבים לניקיון הבתים:

לימודים  במלגות  יתוגמלו  אשר  סטודנטים,   – מתנדבים  מערך  אקים 
ותפקידם יהיה לסייע לקשישים בניקיון הבית ובעריכת הקניות.

11. בני נוער,10. תושבים וותיקים 
חיילים וסטודנטים

פתח תקוה התברכה בנוער איכותי וערכי אשר בבוא העת גם ייקח 
העירייה  של  מתפקידה  קדימה.  המדינה  את  ויוביל  המושכות  את 
ושלוחותיה, להעניק את המיטב לצעירים ולהקנות להם את הכלים 
עלינו  בנוסף,  עתידנו.  את  יבטיחו  גם  ולמעשה   - עתידם  לבניית 
להוקיר תודה ולדאוג לכל מחסורם של אלו המגנים עלינו בחזית. על 
ולהכינם לקראת השירות הצבאי,  העירייה ללוות את התיכוניסטים 

לדאוג להם כאשר הם על מדים ולאחר מכן עם שחרורם לאזרחות.

וסטודנטים:  משוחררים  חיילים  בסדיר,  לחיילים  הנחות  הענקת 
אפעל ליצירת שיתופי פעולה בין עסקים בעיר לחיילים וסטודנטים תושבי 
ליהנות  והסטודנטים  החיילים  יוכלו  הפעולה  שיתוף  במסגרת  העיר. 
מהטבות והנחות משמעותיות בחנויות שונות ברחבי העיר ובמקביל, בתי 
העסק המשתתפים ייהנו מהנחה בתשלום הארנונה - בהתאם לכמות 

ההטבות שהעניקו בכל חודש.
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קורסי העשרה והכנה לקראת השירות הצבאי:
אקים תכניות לימודיות לאחר שעות הלימודים בתיכונים, במטרה להכין 
את הצעירים לקראת שירותם הצבאי. במסגרת התכנית, הצעירים יפגשו 
וסיפורי  הווי הצה"לי  על  יסבירו להם  עם קציני צבא תושבי העיר אשר 
המורשת. מטרת התכנית היא לעורר את המוטיבציה לשירות משמעותי 
בצה"ל ובמקביל להסיר את החששות איתם הצעירים מתמודדים בטרם 

גיוסם.
סבסוד שירותי הכביסה והגיהוץ:

אפעל ליצירת שיתופי פעולה בין העירייה לעסקים המציעים שירות כיבוס 
יוכלו  העיר,  תושבי  לחיילים  חינם  שירות  יעניקו  אשר  העסקים  וגיהוץ. 

ליהנות מהנחה משמעותית בתשלומי המיסים.
ליווי חיילים במהלך שירותם ותמיכה בחיילים בודדים:

אוזן  ויהוו  יתמכו  אשר  מילואים  מקציני  שיורכב  מתנדבים  מערך  אקים 
בנוסף, אפעל להקמת  הבודדים.  החיילים  לצרכים השונים של  קשבת 
הזקוקים  הבודדים  לחיילים  מידי  מענה  ייתן  אשר  עירוני  סיוע  מערך 
לסיוע. בנוסף, המערך העירוני ידאג לתאם בין החיילים הבודדים לבית 

חם שיארח אותם בסופי שבוע, בחופשים ובחגים. 
ליווי החיילים המשוחררים בצעדיהם הראשונים באזרחות:

בין  יתווכו  אשר  ומתנדבים  מקצוע  מאנשי  מורכב  שיהיה  צוות  אקים 
שאלו  כדי   - בעיר  שפועלות  המובילות  לחברות  המשוחררים  החיילים 

ייקלטו חיילים משוחררים תושבי העיר לעבודה בשורותיהן. 
ליווי נכי צה"ל והלומי קרב:

אפעל להקמת מערך אשר יורכב מעובדים סוציאליים ועורכי דין בתחום 
הצבאי, ויעניק סיוע משפטי ונפשי לאלו שנפגעו בעת שירותם הצבאי.

סיוע לעמותות התומכות בחיילי צה"ל:
אפעל להזרמת משאבים לעמותות אשר יסייעו בנושאים השונים לחיילים 

תושבי העיר. 
קרן מלגות לסטודנטים:

אדאג להזרמת כספים לקרן המלגות העירונית ואפעל לעידוד החברות 
נבטיח  בכך  בפ"ת.  לסטודנטים  דומות  קרנות  להקמת  בעיר  הפועלות 
של  פעולה  שיתוף  ונתעל  העיר  תושבי  לסטודנטים  הולם  מלגות  מתן 

החברות לטובת הקהילה המקומית בה הם פועלים.
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תחרויות עירוניות:
כפי שקיים בהרבה ערים בארץ, אקיים תחרויות עירוניות בתחומים שונים: 

ריצה, שחמט, אופניים ועוד. 
סיוע והכוונה במציאת מקומות עבודה לבני נוער וצעירים:

וזאת  אפעל לסיוע בשילובם של בני הנוער והצעירים במקומות עבודה 
בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים והחברות הפועלות בעיר. 

דיור בר השגה לזוגות צעירים:
אפעל ליישום תכנית "בר השגה לצעירים" על אדמות המדינה שנותרו 
יוכלו  העיר  תושבי  צעירים  שזוגות  כך  פ"ת,  של  המוניציפאלי  בתחום 
ההנדסיות  בתכניות  לחייב  אפעל  בנוסף,  מוזל.  במחיר  דירות  לרכוש 
להשכרה  וכן דירות  מוזל  הצעירים במחיר  לזוגות  קטנות  בניית דירות 

לסטודנטים וצעירים.
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11. בני נוער,
חיילים וסטודנטים

פתח תקוה התברכה בנוער איכותי וערכי אשר בבוא העת גם ייקח 
העירייה  של  מתפקידה  קדימה.  המדינה  את  ויוביל  המושכות  את 
ושלוחותיה, להעניק את המיטב לצעירים ולהקנות להם את הכלים 
עלינו  בנוסף,  עתידנו.  את  יבטיחו  גם  ולמעשה   - עתידם  לבניית 
להוקיר תודה ולדאוג לכל מחסורם של אלו המגנים עלינו בחזית. על 
ולהכינם לקראת השירות הצבאי,  העירייה ללוות את התיכוניסטים 

לדאוג להם כאשר הם על מדים ולאחר מכן עם שחרורם לאזרחות.

וסטודנטים:  משוחררים  חיילים  בסדיר,  לחיילים  הנחות  הענקת 
אפעל ליצירת שיתופי פעולה בין עסקים בעיר לחיילים וסטודנטים תושבי 
ליהנות  והסטודנטים  החיילים  יוכלו  הפעולה  שיתוף  במסגרת  העיר. 
מהטבות והנחות משמעותיות בחנויות שונות ברחבי העיר ובמקביל, בתי 
העסק המשתתפים ייהנו מהנחה בתשלום הארנונה - בהתאם לכמות 

ההטבות שהעניקו בכל חודש.
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הקמת מרכזי לימוד והעשרה לסטודנטים:
יהיו  ובהן  עירוניות  ספריות  להקמת  השכונות  נציגי  עם  בשת"פ  אפעל 

אגפי לימוד לקבוצות סטודנטים.
הכוונת לימודים:

ומנהלי משאבי אנוש העובדים בפ"ת אשר  אקים מערך של אקדמאים 
מוסד  ובאיזה  הלימודים  במקצוע  המתלבטים  לצעירים  מניסיונם  ייסעו 

ללמוד.
שדרוג מבני ציבור ותנועות נוער:

ראויים בשיתוף מפעל הפיס לתנועות הנוער  ציבור  לבניית מבני  אדאג 
ראויים  במבנים  יפעלו  הנוער  שבני  כדי  השכונות  בכלל  השונות 

ובטיחותיים – בניגוד למצב היום.
תקצוב מוגדל לתנועות הנוער:

אותם  שהתשלומים  כדי  הנוער  תנועות  של  מוגדל  לתקצוב  אפעל 
משלמים ההורים יופחתו וגם השקעה בכל נער תהיה רחבה יותר. 

הרחבת הפעילות של בתי הנוער:
ארחיב את הפעילות בבתי הנוער כדי לתת מענה לאלפי הנערים בעיר 
ואדאג שמסגרות אלו יופעלו גם בשעות הערב והלילה. הפעילות הלילית 

במסגרות תמנע שוטטות ברחובות.
לימודי נהיגה מרוכזים בבתי הספר:

אדאג ללימודי נהיגה מרוכזים במסגרות בתי הספר כדי להקל על בני 
הנוער - הן מבחינה אירגונית והן בהפחתת העלויות.

אירועים לבני נוער, סטודנטים וחיילים:
בכל  אלו  לאוכלוסיות  ואטרקטיביים  מגוונים  אירועים  להקמת  אפעל 

השנה ובמועדים המיועדים להם.
מקומות בילוי לבני נוער וצעירים:

אקים בשיתוף יזמים מקומות בילוי לבני נוער וצעירים וכן אפעל להנגשת 
התחבורה הציבורית למקומות אלו כדי להקל על ההגעה אליהם. 

הקמת תיאטרון נוער עירוני:
אירועי  להצגת  בעיר  הנוער  בני  את  ישמש  אשר  מבנה  להקמת  אפעל 
תרבות ומחול. לצד זאת, אקצה משאבים לאנשי מקצוע ותפעול שידריכו 

את בני הנוער.
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תחרויות עירוניות:
כפי שקיים בהרבה ערים בארץ, אקיים תחרויות עירוניות בתחומים שונים: 

ריצה, שחמט, אופניים ועוד. 
סיוע והכוונה במציאת מקומות עבודה לבני נוער וצעירים:

וזאת  אפעל לסיוע בשילובם של בני הנוער והצעירים במקומות עבודה 
בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים והחברות הפועלות בעיר. 

דיור בר השגה לזוגות צעירים:
אפעל ליישום תכנית "בר השגה לצעירים" על אדמות המדינה שנותרו 
יוכלו  העיר  תושבי  צעירים  שזוגות  כך  פ"ת,  של  המוניציפאלי  בתחום 
ההנדסיות  בתכניות  לחייב  אפעל  בנוסף,  מוזל.  במחיר  דירות  לרכוש 
להשכרה  וכן דירות  מוזל  הצעירים במחיר  לזוגות  קטנות  בניית דירות 

לסטודנטים וצעירים.
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יעדי התכנית:
הגברת הפיקוח על הפעוטונים:

העיר מבחינת הכשרת  על הפעוטונים ברחבי  אפעל להגברת הפיקוח 
הצוות, היגיינה ומזון, כדי למנוע מקרי התעללות ופגיעה בתינוקות. 

הקמת מעונות יום:
את  לשפר  כדי  ונעמת,  ויצו  הרווחה,  משרד  בשיתוף  יום  מעונות  אקים 

רמת השירות ולהוזיל בעשרות אחוזים את העלויות כיום. 
שדרוג המתקנים בגני הילדים:

אפעל לשדרוג מתקני המשחקים והחצרות בגני הילדים ולהחלפת החול 
בדשא סינטטי. 

בניית מוסדות חינוך נוספים:
בהתאם לריבוי הטבעי ולהגירה החיובית, אפעל להוספת גנים ומוסדות 
לימוד יסודי ועל יסודי, כך שמספר התלמידים יצומצם במטרה לחזק את 
הארוכות  הנסיעות  את  ולחסוך  לתלמידים  ההוראה  גורמי  בין  הקשר 
לשיפוצי  בנוסף, אקצה משאבים מספקים  הלימוד הרחוקים.  למוסדות 

קיץ במוסדות החינוך הוותיקים.
להישגים  אוביל  להישגים:  התלמידים  והובלת  משאבים  הזרמת 
בתחום החינוך ע"י הזרמת משאבים למערכות החינוך בעיר - לשעות 
והנגשת  לסבסוד  למצויינות,  מופת  כיתות  לתגבור  נוספות,  לימוד 
במוסדות  האבטחה  מערך  ולהרחבת  לתלמידים  הציבורית  התחבורה 

הלימוד. וכן אפעל לעידוד החונכות האישית לתלמידים המתקשים. 
הקמת מינהלת שכונתית בתחום החינוך:

התכניות  כל  את  תרכז  אשר  שכונתית  מינהלת  להקמת  אפעל 
והמשאבים תחת קורת גג אחת ותייצר חזון חינוכי קהילתי.

אירוע הערכה לצוותי החינוך:
אפעל בשיתוף ארגוני המורים לקידום החינוך וההוראה ואקיים בכל שנה 

אירוע למורים מצטיינים.
ייעול ההליך הבירוקרטי ברישום למוסדות הלימוד:

אפעל לייעול ההליך הבירוקרטי ברישום למוסדות הלימוד ע"י הרחבה 
של המערך העירוני אשר ייתן מענה טלפוני או דיגיטלי מהיר ויעיל.

הכנה למבחני הבגרות:
תלמידי  את  להכין  כדי  מקצוע  לכל  ממוקדת  חיזוק  בתכנית  אתמוך 

כיתות י' ומעלה למבחני הבגרות.
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הקמת מרכזי לימוד והעשרה לסטודנטים:
יהיו  ובהן  עירוניות  ספריות  להקמת  השכונות  נציגי  עם  בשת"פ  אפעל 

אגפי לימוד לקבוצות סטודנטים.
הכוונת לימודים:

ומנהלי משאבי אנוש העובדים בפ"ת אשר  אקים מערך של אקדמאים 
מוסד  ובאיזה  הלימודים  במקצוע  המתלבטים  לצעירים  מניסיונם  ייסעו 

ללמוד.
שדרוג מבני ציבור ותנועות נוער:

ראויים בשיתוף מפעל הפיס לתנועות הנוער  ציבור  לבניית מבני  אדאג 
ראויים  במבנים  יפעלו  הנוער  שבני  כדי  השכונות  בכלל  השונות 

ובטיחותיים – בניגוד למצב היום.
תקצוב מוגדל לתנועות הנוער:

אותם  שהתשלומים  כדי  הנוער  תנועות  של  מוגדל  לתקצוב  אפעל 
משלמים ההורים יופחתו וגם השקעה בכל נער תהיה רחבה יותר. 

הרחבת הפעילות של בתי הנוער:
ארחיב את הפעילות בבתי הנוער כדי לתת מענה לאלפי הנערים בעיר 
ואדאג שמסגרות אלו יופעלו גם בשעות הערב והלילה. הפעילות הלילית 

במסגרות תמנע שוטטות ברחובות.
לימודי נהיגה מרוכזים בבתי הספר:

אדאג ללימודי נהיגה מרוכזים במסגרות בתי הספר כדי להקל על בני 
הנוער - הן מבחינה אירגונית והן בהפחתת העלויות.

אירועים לבני נוער, סטודנטים וחיילים:
בכל  אלו  לאוכלוסיות  ואטרקטיביים  מגוונים  אירועים  להקמת  אפעל 

השנה ובמועדים המיועדים להם.
מקומות בילוי לבני נוער וצעירים:

אקים בשיתוף יזמים מקומות בילוי לבני נוער וצעירים וכן אפעל להנגשת 
התחבורה הציבורית למקומות אלו כדי להקל על ההגעה אליהם. 

הקמת תיאטרון נוער עירוני:
אירועי  להצגת  בעיר  הנוער  בני  את  ישמש  אשר  מבנה  להקמת  אפעל 
תרבות ומחול. לצד זאת, אקצה משאבים לאנשי מקצוע ותפעול שידריכו 

את בני הנוער.
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חינוך הילדים נמצא בחשיבות עליונה בכל משפחה בלי קשר למגזר 
החינוך  את  יקבלו  שילדיו  לכך  שואף  הורה  כל  משתייכת.  היא  אליו 
הטוב ביותר, את הערכים, הידע והכישורים הנדרשים לתפקוד מיטבי 
בחברה במאה ה- 21. כיום, בנוסף להורים, יש הכרח כי אנשי החינוך 
יקבלו את   – ואישיותם של הילדים  – אלו השותפים בעיצוב דמותם 
אליהם,  במקביל  העליונה.  במשימתם  להצליח  כדי  הכלים  מירב 
במסגרות  נעשה  הילדים,  של  אופיים  בעיצוב  משלים  אפקט 
הנוער  בתנועות   - הלימוד  לשעות  מעבר  המתקיימות  החברתיות 

ובמתנ"סים. 
האינטרס בפיתוח וקידום החינוך אינו האינטרס הבלעדי של ההורים 
אלא גם של המערכת העירונית בכללותה. כאשר הילדים מקבלים 
את החינוך הטוב ביותר ומגיעים להישגים, הסיכוי שיידרדרו לפשיעה 
ואלימות פוחתת מחד, ומאידך הצלחתם מהווה מודל לחיקוי בקרב 
סבור  ואני  תקוה  פתח  של  בנוער  מאמין  בהחלט  אני  ההמשך.  דור 

שעם ארגז כלים איכותי, הנוער שלנו יגיע להישגים מרחיקי לכת.
מוגדרים,  יעדים  נציב  שבה  אב  תכנית  לבניית  אפעל  עיר,  כראש 
נתקצב תשתיות ומשאבים נחוצים, נגביר את שיתוף הפעולה בין כל 
חינוך  כמרחבי  לשמש  שיכולים  גורמים  ונגייס  בעיר  החינוך  גורמי 

נוספים כגון חברות הייטק ומוסדות רפואיים שעירנו משופעת בהם.

מטרות התכנית
1. טיפוח כישרונותיו ויכולותיו של כל ילד בעיר 24/7 באמצעות

    שותפות בין כל גורמי החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות, הספורט
    והפנאי.

2. טיפוח שייכות וגאווה עירונית לצד ערכי התנדבות ותרומה לקהילה
     והחברה.

3. טיפוח חדשנות וכישורי המאה ה-21 תוך קיום קשרי גומלין עם
     מוסדות הייטק, מדע, רפואה ומחקר עירוניים.

12. חינוך
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יעדי התכנית:
הגברת הפיקוח על הפעוטונים:

העיר מבחינת הכשרת  על הפעוטונים ברחבי  אפעל להגברת הפיקוח 
הצוות, היגיינה ומזון, כדי למנוע מקרי התעללות ופגיעה בתינוקות. 

הקמת מעונות יום:
את  לשפר  כדי  ונעמת,  ויצו  הרווחה,  משרד  בשיתוף  יום  מעונות  אקים 

רמת השירות ולהוזיל בעשרות אחוזים את העלויות כיום. 
שדרוג המתקנים בגני הילדים:

אפעל לשדרוג מתקני המשחקים והחצרות בגני הילדים ולהחלפת החול 
בדשא סינטטי. 

בניית מוסדות חינוך נוספים:
בהתאם לריבוי הטבעי ולהגירה החיובית, אפעל להוספת גנים ומוסדות 
לימוד יסודי ועל יסודי, כך שמספר התלמידים יצומצם במטרה לחזק את 
הארוכות  הנסיעות  את  ולחסוך  לתלמידים  ההוראה  גורמי  בין  הקשר 
לשיפוצי  בנוסף, אקצה משאבים מספקים  הלימוד הרחוקים.  למוסדות 

קיץ במוסדות החינוך הוותיקים.
להישגים  אוביל  להישגים:  התלמידים  והובלת  משאבים  הזרמת 
בתחום החינוך ע"י הזרמת משאבים למערכות החינוך בעיר - לשעות 
והנגשת  לסבסוד  למצויינות,  מופת  כיתות  לתגבור  נוספות,  לימוד 
במוסדות  האבטחה  מערך  ולהרחבת  לתלמידים  הציבורית  התחבורה 

הלימוד. וכן אפעל לעידוד החונכות האישית לתלמידים המתקשים. 
הקמת מינהלת שכונתית בתחום החינוך:

התכניות  כל  את  תרכז  אשר  שכונתית  מינהלת  להקמת  אפעל 
והמשאבים תחת קורת גג אחת ותייצר חזון חינוכי קהילתי.

אירוע הערכה לצוותי החינוך:
אפעל בשיתוף ארגוני המורים לקידום החינוך וההוראה ואקיים בכל שנה 

אירוע למורים מצטיינים.
ייעול ההליך הבירוקרטי ברישום למוסדות הלימוד:

אפעל לייעול ההליך הבירוקרטי ברישום למוסדות הלימוד ע"י הרחבה 
של המערך העירוני אשר ייתן מענה טלפוני או דיגיטלי מהיר ויעיל.

הכנה למבחני הבגרות:
תלמידי  את  להכין  כדי  מקצוע  לכל  ממוקדת  חיזוק  בתכנית  אתמוך 

כיתות י' ומעלה למבחני הבגרות.
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חוגים בתשלום סמלי:
הלימוד,  לשעות  מחוץ  והחוגים  החברתיות  למסגרות  משאבים  אקצה 

(לדוגמא במתנ"סים) כך שתשלום ההורים יהיה סמלי בלבד.
סבסוד הצהרונים וקייטנות הקיץ בגני הילדים ובתי הספר:
אפעל לתקצוב הצהרונים כדי להקל על נטל תשלומי ההורים. 

סיוע והכוונה לבני נוער נושרים ממסגרות הלימוד:
אפעל לשילוב בני הנוער הנושרים בפעילויות חינוכיות ותעסוקתיות כדי 

לתת להם אפשרויות לשילוב בחברה בעתיד ושלא יזנחו מאחור.
חיזוק תנועות הנוער:

אפעל לחיזוק ושימור מבני תנועות הנוער בעיר ואקצה תקציב משמעותי 
לפעילויות הנוער שנעשות בתוך הקהילה.
הקמת מרכזי נוער לטיפוח המנהיגות:

הנוער  לבני  מנהיגותיים  כלים  יקנו  אשר  נוער  מסגרות  להקמת  אפעל 
וכן אפעל לשיתוף  בדרכם לצבא ולאחר מכן בתפקידי הובלה בכירים. 
פעולה לטובת עידוד ותמיכה במצויינות עם תעשיינים, כלכלנים, אנשי 
היי טק מובילים ואנשי צבא בכירים שיפגשו עם הנערים ויחשפו בפניהם 

את עולמם.
מנהלת התנדבות עירונית:

פניות  את  תרכז  אשר  הרווחה  באגף  עירונית  התנדבות  מנהלת  אקים 
התושבים לעזרה ובמקביל תפעל מול מנהלי בתי הספר והתיכונים בעיר 
יסייעו  ההתנדבות  במסגרת  התנדבותית.  בעשייה  התלמידים  לעידוד 
וייקחו  יתמכו בתלמידים מתקשים  התלמידים בצרכיהם של הקשישים, 
חלק בחלוקת מזון לנזקקים לקראת החגים. בכל סוף שנה יערך אירוע 
בעשייה  שבלטו  הספר  לבתי  הוקרה  ותעודות  פרסים  יחולקו  שבו 
ההתנדבותית לצד חלוקת מלגות שישמשו את 10 התלמידים המובילים 

עם כניסתם לאקדמיה. 
הקמת מוסד להשכלה גבוהה:

אפעל מול המל"ג להקמת מוסד לתארים אקדמאיים – תארים ראשון 
העיר  במערב  המיועד  יקום בשטח  המוסד  השונים.  במקצועות   – ושני 

ויתפרס על פני 70 דונם. 



חינוך הילדים נמצא בחשיבות עליונה בכל משפחה בלי קשר למגזר 
החינוך  את  יקבלו  שילדיו  לכך  שואף  הורה  כל  משתייכת.  היא  אליו 
הטוב ביותר, את הערכים, הידע והכישורים הנדרשים לתפקוד מיטבי 
בחברה במאה ה- 21. כיום, בנוסף להורים, יש הכרח כי אנשי החינוך 
יקבלו את   – ואישיותם של הילדים  – אלו השותפים בעיצוב דמותם 
אליהם,  במקביל  העליונה.  במשימתם  להצליח  כדי  הכלים  מירב 
במסגרות  נעשה  הילדים,  של  אופיים  בעיצוב  משלים  אפקט 
הנוער  בתנועות   - הלימוד  לשעות  מעבר  המתקיימות  החברתיות 

ובמתנ"סים. 
האינטרס בפיתוח וקידום החינוך אינו האינטרס הבלעדי של ההורים 
אלא גם של המערכת העירונית בכללותה. כאשר הילדים מקבלים 
את החינוך הטוב ביותר ומגיעים להישגים, הסיכוי שיידרדרו לפשיעה 
ואלימות פוחתת מחד, ומאידך הצלחתם מהווה מודל לחיקוי בקרב 
סבור  ואני  תקוה  פתח  של  בנוער  מאמין  בהחלט  אני  ההמשך.  דור 

שעם ארגז כלים איכותי, הנוער שלנו יגיע להישגים מרחיקי לכת.
מוגדרים,  יעדים  נציב  שבה  אב  תכנית  לבניית  אפעל  עיר,  כראש 
נתקצב תשתיות ומשאבים נחוצים, נגביר את שיתוף הפעולה בין כל 
חינוך  כמרחבי  לשמש  שיכולים  גורמים  ונגייס  בעיר  החינוך  גורמי 

נוספים כגון חברות הייטק ומוסדות רפואיים שעירנו משופעת בהם.

מטרות התכנית
1. טיפוח כישרונותיו ויכולותיו של כל ילד בעיר 24/7 באמצעות

    שותפות בין כל גורמי החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות, הספורט
    והפנאי.

2. טיפוח שייכות וגאווה עירונית לצד ערכי התנדבות ותרומה לקהילה
     והחברה.

3. טיפוח חדשנות וכישורי המאה ה-21 תוך קיום קשרי גומלין עם
     מוסדות הייטק, מדע, רפואה ומחקר עירוניים.

12. חינוך
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יעדי תכנית החינוך (המשך):
הגברת הביטחון במוסדות החינוך:

החינוך  מוסדות  בכל  והתלמידים  הילדים  ביטחון  על  לשמירה  אפעל 
ומעונות היום, כדי למנוע כל פגיעה פיזית ונפשית בהם. 

תגבור היקף הסייעות:
הרגיל  החינוך  ובמוסדות  הילדים  בגני  הסייעות  מערך  את  אתגבר 

והמיוחד. 
תקצוב יזמות וחדשנות:

אדאג לתקציבים מיוחדים ולשיתופי פעולה עם גורמי הייטק, מדע ומחקר 
לקידום יזמות חינוכית ותכניות חדשניות.

מרכזי למידה:
ותיכון  ביניים  חטיבת  תלמידי  לתגבור  למידה  מרכזי  הקמת  אתקצב 

בעלויות סמליות להורים.
חיזוק השפ"ח:

החינוך  במוסדות  התומך  הפסיכולוגי  השירות  והרחבת  לחיזוק  אפעל 
בעיר.

בתי ספר ייחודיים:
בדומה לבית הספר המנגן, אפעל להקמת בית ספר למקצועות הספורט, 

לאמנויות הבמה ואמנויות פלסטיות.
מסגרות לחינוך מיוחד:

אדאג להקמת מסגרות נאותות לילדי החינוך המיוחד, כך שלא יצטרכו 
לצאת מן העיר כדי ללמוד. 

סיוע לתלמידים עם צרכים מיוחדים:
לצד  המיוחדים  הצרכים  עם  התלמידים  של  לשילובם  משאבים  אפנה 

הפחתת הבירוקרטיה איתה מתמודדים הוריהם מיד שנה.
ליווי הסעות:

תלמידי חינוך מיוחד מוסעים ילוו על ידי מבוגר כבר מגיל הגן.
מסגרות חינוך בלתי פורמאלי:

אדאג למסגרות חינוך בלתי פורמאלי אשר ייתנו מענה חינוכי מגוון מעבר 
לשעות הלימוד בבית הספר. אפעל להנגיש את החינוך הבלתי פורמאלי 

גם לילדי החינוך המיוחד בעיר.
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חוגים בתשלום סמלי:
הלימוד,  לשעות  מחוץ  והחוגים  החברתיות  למסגרות  משאבים  אקצה 

(לדוגמא במתנ"סים) כך שתשלום ההורים יהיה סמלי בלבד.
סבסוד הצהרונים וקייטנות הקיץ בגני הילדים ובתי הספר:
אפעל לתקצוב הצהרונים כדי להקל על נטל תשלומי ההורים. 

סיוע והכוונה לבני נוער נושרים ממסגרות הלימוד:
אפעל לשילוב בני הנוער הנושרים בפעילויות חינוכיות ותעסוקתיות כדי 

לתת להם אפשרויות לשילוב בחברה בעתיד ושלא יזנחו מאחור.
חיזוק תנועות הנוער:

אפעל לחיזוק ושימור מבני תנועות הנוער בעיר ואקצה תקציב משמעותי 
לפעילויות הנוער שנעשות בתוך הקהילה.
הקמת מרכזי נוער לטיפוח המנהיגות:

הנוער  לבני  מנהיגותיים  כלים  יקנו  אשר  נוער  מסגרות  להקמת  אפעל 
וכן אפעל לשיתוף  בדרכם לצבא ולאחר מכן בתפקידי הובלה בכירים. 
פעולה לטובת עידוד ותמיכה במצויינות עם תעשיינים, כלכלנים, אנשי 
היי טק מובילים ואנשי צבא בכירים שיפגשו עם הנערים ויחשפו בפניהם 

את עולמם.
מנהלת התנדבות עירונית:

פניות  את  תרכז  אשר  הרווחה  באגף  עירונית  התנדבות  מנהלת  אקים 
התושבים לעזרה ובמקביל תפעל מול מנהלי בתי הספר והתיכונים בעיר 
יסייעו  ההתנדבות  במסגרת  התנדבותית.  בעשייה  התלמידים  לעידוד 
וייקחו  יתמכו בתלמידים מתקשים  התלמידים בצרכיהם של הקשישים, 
חלק בחלוקת מזון לנזקקים לקראת החגים. בכל סוף שנה יערך אירוע 
בעשייה  שבלטו  הספר  לבתי  הוקרה  ותעודות  פרסים  יחולקו  שבו 
ההתנדבותית לצד חלוקת מלגות שישמשו את 10 התלמידים המובילים 

עם כניסתם לאקדמיה. 
הקמת מוסד להשכלה גבוהה:

אפעל מול המל"ג להקמת מוסד לתארים אקדמאיים – תארים ראשון 
העיר  במערב  המיועד  יקום בשטח  המוסד  השונים.  במקצועות   – ושני 

ויתפרס על פני 70 דונם. 
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עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית:
אפעל לשדרוג הנת"צים ברחבי העיר כדי לעודד את הנסיעה בתחבורה 
ציבורית ולהקל על העומסים וכן אקים תחנות אוטובוס מקורות וממוזגות 
שישמשו נוסעים בנקודות מעבר מרכזיות ויקלו על ההמתנה בימי שרב.

חיבור שבילי האופניים:
האוטובוסים  מסופי  אל  יובילו  אשר  העיר  ברחבי  אופניים  שבילי  אקים 
השכנות  בערים  הקיימים  האופניים  שבילי  אל  ויחוברו  הרכבת  ותחנות 
(לדוגמא: הקמת שביל אופניים בין שכונת אם המושבות לשכונת רמת 

החייל בת"א).
השכרת אופניים:

במחיר  אופניים  התושבים  לרשות  יעמיד  אשר  השכרה  למערך  אפעל 
סמלי וכן רכבי משפחה קטנים כפי שקיים בכל עיר דומה לנו בעולם.

פתרונות למצוקת החנייה ברחבי העיר:
ממוחשבים.  חניונים  גם  כמו  נוספים  ציבוריים  חניונים  להקמת  אפעל 
במקביל אבדוק בכל השכונות ורחובות העיר היכן ניתן להוסיף מקומות 
חניה. בנוסף, אפעל להענקת תו דייר שיאפשר חנייה מועדפת לתושבי 
הרחוב או השכונה כדי לתת מענה למצוקת החניה. אפעיל יועצי תנועה 
לבחינת אפשרות חנייה עם שני גלגלים על המדרכות הרחבות וצמצום 

סימון אדום – לבן היכן שניתן.
תכנית להקמת כיכרות וגשרי הולכי רגל:

אקים תכנית עבודה להוספת כיכרות וגשרי הולכי רגל היכן שיש צורך 
בכל שכונות העיר.

הקמת כבישים ומחלפים:
אפעל לפיתוח כבישים ומחלפים נוספים כדי להוריד את עומסי התנועה, 

כפי שקיים היום, לדוגמא בדרך אם המושבות.
הטלת הוצאות השדרוג בכבישים על משרד התחבורה:

הפרויקטים  למכלול  התחבורה  ממשרד  משאבים  לקבלת  אפעל 
המתוכננים בעיר, כדי שמימונם לא יבוא על חשבון קופת העירייה.

הוצאת מסופי האוטובוסים מאזורים מיושבים:
למקומות  והעתקתם  העיר  ברחבי  האוטובוסים  במסופי  לטיפול  אפעל 
שלא יפריעו לתושבי האזור שגרים בסמוך. כמו כן, אדאג להפעלת מסוף 

האוטובוסים בסמוך לקניון הגדול שנמצא היום שומם.
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יעדי תכנית החינוך (המשך):
הגברת הביטחון במוסדות החינוך:

החינוך  מוסדות  בכל  והתלמידים  הילדים  ביטחון  על  לשמירה  אפעל 
ומעונות היום, כדי למנוע כל פגיעה פיזית ונפשית בהם. 

תגבור היקף הסייעות:
הרגיל  החינוך  ובמוסדות  הילדים  בגני  הסייעות  מערך  את  אתגבר 

והמיוחד. 
תקצוב יזמות וחדשנות:

אדאג לתקציבים מיוחדים ולשיתופי פעולה עם גורמי הייטק, מדע ומחקר 
לקידום יזמות חינוכית ותכניות חדשניות.

מרכזי למידה:
ותיכון  ביניים  חטיבת  תלמידי  לתגבור  למידה  מרכזי  הקמת  אתקצב 

בעלויות סמליות להורים.
חיזוק השפ"ח:

החינוך  במוסדות  התומך  הפסיכולוגי  השירות  והרחבת  לחיזוק  אפעל 
בעיר.

בתי ספר ייחודיים:
בדומה לבית הספר המנגן, אפעל להקמת בית ספר למקצועות הספורט, 

לאמנויות הבמה ואמנויות פלסטיות.
מסגרות לחינוך מיוחד:

אדאג להקמת מסגרות נאותות לילדי החינוך המיוחד, כך שלא יצטרכו 
לצאת מן העיר כדי ללמוד. 

סיוע לתלמידים עם צרכים מיוחדים:
לצד  המיוחדים  הצרכים  עם  התלמידים  של  לשילובם  משאבים  אפנה 

הפחתת הבירוקרטיה איתה מתמודדים הוריהם מיד שנה.
ליווי הסעות:

תלמידי חינוך מיוחד מוסעים ילוו על ידי מבוגר כבר מגיל הגן.
מסגרות חינוך בלתי פורמאלי:

אדאג למסגרות חינוך בלתי פורמאלי אשר ייתנו מענה חינוכי מגוון מעבר 
לשעות הלימוד בבית הספר. אפעל להנגיש את החינוך הבלתי פורמאלי 

גם לילדי החינוך המיוחד בעיר.

13. תחבורה ציבורית,13. תושבים וותיקים 
נגישות תחבורתית

ובטיחות בדרכים
הקיים  התעבורתי  הלחץ  בסיר  מרכזי  ציר  מהווה  תקוה  פתח  העיר 
בכל אזור המרכז. יחד עם זאת, בשונה מתל אביב – העיר הגדולה 
שנמצאת באזור – פ"ת מאחרת בפתרונות תעבורתיים עשרות שנים 
עומסי  אילו  יומנו  בשגרת  נספיק  עוד  כמה  לעצמכם  תארו  אחורה. 
או  המשפחה  עם  נוספת  שעה  משמעותית:  יופחתו  בעיר  התנועה 
להתייאש  אסור  מונים.  בעשרות  חיינו  איכות  את  ישפרו  החברים 
ולחשוב כי אין הדבר תחת אחריותה של העירייה וכי עומסי התנועה 
הם רק בעיה לאומית – ממש לא. ראש העיר הוא איש המפתח כדי 
להוביל את המעקב ולדרוש ממשרדי הממשלה את שמגיע לתושבי 
עירו, במקביל ליוזמות התנועתיים שעליו לקדם. אני מתחייב לפעול 
שיהיה  כדי  כעת,  שקיים  הגרוע  המצב  לשיפור  ובמסירות  בנחישות 

טוב לכולנו בעתיד.
התאונות  וצמצום  בדרכים  בטיחות  זה  פחות  לא  וחשוב  נוסף  נושא 
שנגרמות בעיקר בגלל תשתית לקויה או תכנון כושל.  את הבטיחות 
כניסתי  עם  מיד  לתקן  אפעל  התחבורתיים  והתשתיות  בדרכים 

לתפקיד מכיוון שחיי תושבי העיר תלויים בכך.

תחבורה ציבורית נגישה:
אפעל להנגשת התחבורה הציבורית לכל שכונה ומכל שכונה בזמינות 
המיטבית והקצרה ביותר לכל יעד, בדגש על תחנות הרכבת ובהסתמך 
על כבישי הרוחב והאורך מסביב לעיר כגון: דרך ז'בוטינסקי, כביש 471, 

כביש 6, כביש 5 ועוד.
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עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית:
אפעל לשדרוג הנת"צים ברחבי העיר כדי לעודד את הנסיעה בתחבורה 
ציבורית ולהקל על העומסים וכן אקים תחנות אוטובוס מקורות וממוזגות 
שישמשו נוסעים בנקודות מעבר מרכזיות ויקלו על ההמתנה בימי שרב.

חיבור שבילי האופניים:
האוטובוסים  מסופי  אל  יובילו  אשר  העיר  ברחבי  אופניים  שבילי  אקים 
השכנות  בערים  הקיימים  האופניים  שבילי  אל  ויחוברו  הרכבת  ותחנות 
(לדוגמא: הקמת שביל אופניים בין שכונת אם המושבות לשכונת רמת 

החייל בת"א).
השכרת אופניים:

במחיר  אופניים  התושבים  לרשות  יעמיד  אשר  השכרה  למערך  אפעל 
סמלי וכן רכבי משפחה קטנים כפי שקיים בכל עיר דומה לנו בעולם.

פתרונות למצוקת החנייה ברחבי העיר:
ממוחשבים.  חניונים  גם  כמו  נוספים  ציבוריים  חניונים  להקמת  אפעל 
במקביל אבדוק בכל השכונות ורחובות העיר היכן ניתן להוסיף מקומות 
חניה. בנוסף, אפעל להענקת תו דייר שיאפשר חנייה מועדפת לתושבי 
הרחוב או השכונה כדי לתת מענה למצוקת החניה. אפעיל יועצי תנועה 
לבחינת אפשרות חנייה עם שני גלגלים על המדרכות הרחבות וצמצום 

סימון אדום – לבן היכן שניתן.
תכנית להקמת כיכרות וגשרי הולכי רגל:

אקים תכנית עבודה להוספת כיכרות וגשרי הולכי רגל היכן שיש צורך 
בכל שכונות העיר.

הקמת כבישים ומחלפים:
אפעל לפיתוח כבישים ומחלפים נוספים כדי להוריד את עומסי התנועה, 

כפי שקיים היום, לדוגמא בדרך אם המושבות.
הטלת הוצאות השדרוג בכבישים על משרד התחבורה:

הפרויקטים  למכלול  התחבורה  ממשרד  משאבים  לקבלת  אפעל 
המתוכננים בעיר, כדי שמימונם לא יבוא על חשבון קופת העירייה.

הוצאת מסופי האוטובוסים מאזורים מיושבים:
למקומות  והעתקתם  העיר  ברחבי  האוטובוסים  במסופי  לטיפול  אפעל 
שלא יפריעו לתושבי האזור שגרים בסמוך. כמו כן, אדאג להפעלת מסוף 

האוטובוסים בסמוך לקניון הגדול שנמצא היום שומם.

14. ספורט, פנאי
ותרבות
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שאינה  מיושנת  כעיר  פ"ת  את  תופס  הישראלי  הציבור  רוב  לצערנו 
מציעה אלטרנטיבות בילוי ופנאי. הדבר מתבטא בין היתר באמירות 
בתקשורת ובשיחות פרלמנט שכונתיות, מה שמשליך באופן ישיר על 
תדמיתה של העיר. מעבר לרושם השלילי, יש להבין כי נושאים אלו 
בעלי חשיבות גם ברמת איכות החיים של תושבי העיר. מרכזי ספורט, 
של  ואישיותם  דמותם  בעיצוב  לסייע  יוכלו  נאותים,  ותרבות  פנאי 
הלחצים  את  המבוגרים,  מאיתנו,  לשחרר  גם  ומאידך  מחד,  ילדינו 
שאיתם אנו מתמודדים בשגרת היום העמוסה. לצד אלו, יהיה מיותר 
ע"י  המושגות  אלו  בריאותינו,  על  החיוביות  ההשלכות  את  לציין 

פעילות גופנית. 
נחיצות  את  באוזני  משמיעים  יום,  מידי  נפגש  אני  איתם  התושבים 
הדבר ועד כמה היה מקל עליהם לו היו יכולים למצוא אלטרנטיבות 
מול  העלות  במבחן  אגב,  הסמוכות.  לערים  לצאת  מבלי  בילוי בעיר 
התועלת, חלק מהתושבים בכלל מוותרים על הנסיעה לעיר הסמוכה 
ונשארים בביתם לצפות בטלוויזיה. חשוב להבין שאין מדובר בנושא 
שניתן לוותר עליו, אלא מדובר בצורך הכרחי שמתפקידה של העיירה 

לתת מענה לגביו.
אירועי קיץ לכל המשפחה:

ובפארקים  במתנ"סים  פעילויות  במגוון  העיר  ברחבי  קיץ  אירועי  אזום 
העירוניים, אשר יהיו מיועדים לכל המשפחה.

אירועי יום העצמאות ומועדים מיוחדים:
ובשאר  העצמאות  יום  לאירועי  השכונתיות  הבמות  להחזרת  אפעל 

המועדים החגיגיים.
תחרויות ספורט עירוניות:

מספר  שיתקיימו  אופניים  על  ורכיבה  ריצה  תחרויות  להקמת  אפעל 
פעמים בשנה. בנוסף, אפעל להקמת אירועי ספורט המוניים בפארקים 

ואירועי ספורט מיועדים לנשים.



13. תחבורה ציבורית,13. תושבים וותיקים 
נגישות תחבורתית

ובטיחות בדרכים
הקיים  התעבורתי  הלחץ  בסיר  מרכזי  ציר  מהווה  תקוה  פתח  העיר 
בכל אזור המרכז. יחד עם זאת, בשונה מתל אביב – העיר הגדולה 
שנמצאת באזור – פ"ת מאחרת בפתרונות תעבורתיים עשרות שנים 
עומסי  אילו  יומנו  בשגרת  נספיק  עוד  כמה  לעצמכם  תארו  אחורה. 
או  המשפחה  עם  נוספת  שעה  משמעותית:  יופחתו  בעיר  התנועה 
להתייאש  אסור  מונים.  בעשרות  חיינו  איכות  את  ישפרו  החברים 
ולחשוב כי אין הדבר תחת אחריותה של העירייה וכי עומסי התנועה 
הם רק בעיה לאומית – ממש לא. ראש העיר הוא איש המפתח כדי 
להוביל את המעקב ולדרוש ממשרדי הממשלה את שמגיע לתושבי 
עירו, במקביל ליוזמות התנועתיים שעליו לקדם. אני מתחייב לפעול 
שיהיה  כדי  כעת,  שקיים  הגרוע  המצב  לשיפור  ובמסירות  בנחישות 

טוב לכולנו בעתיד.
התאונות  וצמצום  בדרכים  בטיחות  זה  פחות  לא  וחשוב  נוסף  נושא 
שנגרמות בעיקר בגלל תשתית לקויה או תכנון כושל.  את הבטיחות 
כניסתי  עם  מיד  לתקן  אפעל  התחבורתיים  והתשתיות  בדרכים 

לתפקיד מכיוון שחיי תושבי העיר תלויים בכך.

תחבורה ציבורית נגישה:
אפעל להנגשת התחבורה הציבורית לכל שכונה ומכל שכונה בזמינות 
המיטבית והקצרה ביותר לכל יעד, בדגש על תחנות הרכבת ובהסתמך 
על כבישי הרוחב והאורך מסביב לעיר כגון: דרך ז'בוטינסקי, כביש 471, 

כביש 6, כביש 5 ועוד.
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אכיפה בדרכים:
רגל  הולכי  מעברי  ואקים  המועדות  בדרכים  האכיפה  להגברת  אפעל 
על  האופניים  רוכבי  נגד  האכיפה  להגברת  אפעל  כן,  כמו  בטוחים. 

המדרכות.
הרחבת מערך המתנדבים בדרכים:

ושומרי הדרך בעיר כדי לשמור על  אפעל להרחבת מערך המתנדבים 
בטיחות התושבים במעברי החצייה ובקרבת מוסדות הלימוד בכל רחבי 

העיר.
בטיחות בדרכים:

בעיר פתח תקוה ישנן תאונות דרכים רבות עם נפגעים בנפש וברכוש, 
וכן קיימים רחובות רבים המוגדרים "אדומים" ע"י עמותת אור ירוק. אפעל 
ישראל  משטרת  בשיתוף  המסוכנים  באזורים  הבטיחות  בעיות  לפתרון 
התאונות  כמות  את  משמעותי  באופן  לצמצם  כדי  התחבורה  ומשרד 

והמפגעים ובכך להציל חיים. 
שיתוף פעולה מול משרד התחבורה:

תחבורתי  תנועתי,  פרוייקט  מכל   70% מתקצב  התחבורה  משרד 
גשרי  רמזורים,  כיכרות,  להקמת  תקצוב  להביא  אפעל  בעיר.  ובטיחותי 
תחבורה  נתיבי  אופניים,  שבילי  מחלפים,  עוקפים,  כבישים  רגל,  הולכי 
הבטיחות  להגברת  אלמנטים  והקמת  אוטובוסים  תחנות  ציבורית, 

בדרכים בעיר.  
אזורי חניה לרכבים כבדים:

העיר  תושבי  את  שישמשו  כבדים  לרכבים  חניה  אזורי  להקמת  אפעל 
בלבד, לצד הגברת האכיפה מול אלו החונים באזורים הצפופים. 

תחבורה ציבורית, נגישות תחבורתית
ובטיחות בדרכים (המשך)

32
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שאינה  מיושנת  כעיר  פ"ת  את  תופס  הישראלי  הציבור  רוב  לצערנו 
מציעה אלטרנטיבות בילוי ופנאי. הדבר מתבטא בין היתר באמירות 
בתקשורת ובשיחות פרלמנט שכונתיות, מה שמשליך באופן ישיר על 
תדמיתה של העיר. מעבר לרושם השלילי, יש להבין כי נושאים אלו 
בעלי חשיבות גם ברמת איכות החיים של תושבי העיר. מרכזי ספורט, 
של  ואישיותם  דמותם  בעיצוב  לסייע  יוכלו  נאותים,  ותרבות  פנאי 
הלחצים  את  המבוגרים,  מאיתנו,  לשחרר  גם  ומאידך  מחד,  ילדינו 
שאיתם אנו מתמודדים בשגרת היום העמוסה. לצד אלו, יהיה מיותר 
ע"י  המושגות  אלו  בריאותינו,  על  החיוביות  ההשלכות  את  לציין 

פעילות גופנית. 
נחיצות  את  באוזני  משמיעים  יום,  מידי  נפגש  אני  איתם  התושבים 
הדבר ועד כמה היה מקל עליהם לו היו יכולים למצוא אלטרנטיבות 
מול  העלות  במבחן  אגב,  הסמוכות.  לערים  לצאת  מבלי  בילוי בעיר 
התועלת, חלק מהתושבים בכלל מוותרים על הנסיעה לעיר הסמוכה 
ונשארים בביתם לצפות בטלוויזיה. חשוב להבין שאין מדובר בנושא 
שניתן לוותר עליו, אלא מדובר בצורך הכרחי שמתפקידה של העיירה 

לתת מענה לגביו.
אירועי קיץ לכל המשפחה:

ובפארקים  במתנ"סים  פעילויות  במגוון  העיר  ברחבי  קיץ  אירועי  אזום 
העירוניים, אשר יהיו מיועדים לכל המשפחה.

אירועי יום העצמאות ומועדים מיוחדים:
ובשאר  העצמאות  יום  לאירועי  השכונתיות  הבמות  להחזרת  אפעל 

המועדים החגיגיים.
תחרויות ספורט עירוניות:

מספר  שיתקיימו  אופניים  על  ורכיבה  ריצה  תחרויות  להקמת  אפעל 
פעמים בשנה. בנוסף, אפעל להקמת אירועי ספורט המוניים בפארקים 

ואירועי ספורט מיועדים לנשים.

15. שילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה

35

חברה וקהילה מורכבות ממגוון של אנשים עם דעות,
מחובתה  מתוקנת  חברה  שונות.  התנהגויות  ואף  שאיפות  רצונות, 
להכיל את המגוון הקיים בה ולדאוג שהקבוצות החלשות בתוכה לא 

יישארו מאחור. 
לא צריך להיות מאבחן או פסיכולוג דגול, על מנת לקבוע שהאדם- כל 
אדם - מיסודו נברא עם מוגבלות, ופסגת השלמות האנושית קיימת 
ולשילובם בקהילה  לרווחתם  זו, אפעל  רק באגדות. על בסיס הבנה 

של אלו שקולם כמעט ואינו נשמע.

פעילויות לאנשים עם מוגבלות:
מוגבלות בדרגות  עם  לאנשים  מותאמות  פעילויות  עם  יום  מעונות  אקים 
שונות ואקיים ימי גיבוש ליצירת חברויות בין אנשים עם מוגבלות למתנדבים 

בגילאים שונים.
מרכז הכשרות לאנשים עם מוגבלות:

עם  לאנשים  מקצועי  בסיס  יקנה  אשר  עירוני  הכשרות  מרכז  אקים 
מוגבלות. מרכז ההכשרות יעביר קורסים מותאמים בתחומים שונים אשר 

בעזרתם יוכלו להיקלט טוב יותר במקומות עבודה.
קליטה למעגל העבודה:

אקיים שת“פ מיוחדים עם חברות אשר יקלטו לתוכן עובדים בעלי צרכים 
מיוחדים. בנוסף, אפעל לשילוב אנשים עם מוגבלות גם בשירות העירייה.

הנגשה:
אעמוד על כך שכל המתחמים שבאחריות העירייה יהיו מונגשים, לרבות 
השירות הפקידותי בעירייה ומתחמי ספורט עירוניים. כמו כן, אפעל לעידוד 

ההנגשה במתחמי עסקים פרטיים.
שיתוף פעולה עם עמותות:

בשילוב  המתמחות  השונות  העמותות  של  לעיר  כניסתן  לעידוד  אפעל 
אשר  לעמותות  העירוניים  מהמשאבים  אקצה  וכן,  מוגבלות.  עם  אנשים 

יעתיקו את פעילותן לפתח תקוה.
לנכים,  אימונים  ומתחמי  ספורט  אירועי  להקמת  אפעל  לנכים:  ספורט 

כולל חדרי כושר עירוניים וגינות לנכים.



אכיפה בדרכים:
רגל  הולכי  מעברי  ואקים  המועדות  בדרכים  האכיפה  להגברת  אפעל 
על  האופניים  רוכבי  נגד  האכיפה  להגברת  אפעל  כן,  כמו  בטוחים. 

המדרכות.
הרחבת מערך המתנדבים בדרכים:

ושומרי הדרך בעיר כדי לשמור על  אפעל להרחבת מערך המתנדבים 
בטיחות התושבים במעברי החצייה ובקרבת מוסדות הלימוד בכל רחבי 

העיר.
בטיחות בדרכים:

בעיר פתח תקוה ישנן תאונות דרכים רבות עם נפגעים בנפש וברכוש, 
וכן קיימים רחובות רבים המוגדרים "אדומים" ע"י עמותת אור ירוק. אפעל 
ישראל  משטרת  בשיתוף  המסוכנים  באזורים  הבטיחות  בעיות  לפתרון 
התאונות  כמות  את  משמעותי  באופן  לצמצם  כדי  התחבורה  ומשרד 

והמפגעים ובכך להציל חיים. 
שיתוף פעולה מול משרד התחבורה:

תחבורתי  תנועתי,  פרוייקט  מכל   70% מתקצב  התחבורה  משרד 
גשרי  רמזורים,  כיכרות,  להקמת  תקצוב  להביא  אפעל  בעיר.  ובטיחותי 
תחבורה  נתיבי  אופניים,  שבילי  מחלפים,  עוקפים,  כבישים  רגל,  הולכי 
הבטיחות  להגברת  אלמנטים  והקמת  אוטובוסים  תחנות  ציבורית, 

בדרכים בעיר.  
אזורי חניה לרכבים כבדים:

העיר  תושבי  את  שישמשו  כבדים  לרכבים  חניה  אזורי  להקמת  אפעל 
בלבד, לצד הגברת האכיפה מול אלו החונים באזורים הצפופים. 

תחבורה ציבורית, נגישות תחבורתית
ובטיחות בדרכים (המשך)
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ספורט בבתי ספר:
אפעל  וכן  הספר,  בבתי  הספורט  מתחמי  של  והחזקה  לשיפוץ  אפעל 
נרחבת  תמיכה  מתן  לצד  הספורט  ומועדוני  הספורט  כיתות  להגדלת 
לאירועי הספורט השונים בבתי הספר. בנוסף, אגדיל את שעות הלימוד 

בתחום הספורט והבריאות מעבר לשעתיים וחצי המוקצות היום.
הקמת מתקני ספורט ייעודיים לענפים אישיים ומגרשים:

לספורטאים  מענה  ייתנו  אשר  עירוניים  ספורט  מתקני  להקמת  אפעל 
בענפי הג'ודו, אתלטיקה כללית, אמנויות לחימה, התעמלות אמנותית, 
כדורגל  טניס,  מגרשי  להקמת  אפעל  וכן,  ושחיה.  מכשירים  התעמלות 

וכדורסל בשכונות.
הקמת גני משחקים: אפעל להקמת גני משחקים עירוניים בכל רחבי 
גנים  הדר  כמו בשכונת  הצעירים  בריכוזי  ובמיוחד  הצורך  פי  על  העיר 
מצלמות  רשת  אקים  כן,  כמו  ואין.  כמעט  ששם  הוותיקות  ובשכונות 
את  ויאפשרו  אמת  בזמן  הציבוריים  מהגנים  ישדרו  אשר  אינטרנטיות 

בחינת התפוסה ושלומם של הילדים. 
מתחמי משחקים לגיל הרך:

אפעל להקמת מרכזי משחק (ג'ימבורי) לגיל הרך, במחיר מסובסד ושווה 
לכל נפש.

שדרוג מגרשי הספורט:
יפריעו לתושבי האזור  מוארים כך שלא  אפעל להקמת מגרשי ספורט 
וארשת את המגרשים במצלמות שיהיה ניתן לצפות דרכן באתר העירייה 
ולבדוק את רמת התפוסה בהם. כמו כן, אפעל להקמת מתחמי מקלחות 
לקשירת  ומתקנים  לוקרים  לצד  הגדולים,  הספורט  מרכזי  בקרבת 

אופניים.
הקמת תיאטרון עירוני:

אפעל להקמת תיאטרון עירוני עם אזורי חניה מסודרים בפאתי העיר.
לפארקים  בסמוך  לכלבים  מתחמים  אקים  לכלבים:  משחק  מתחמי 
והפעלות  מתקנים  יכילו  אשר  שכונה,  בכל  מרכזיות  ציבוריות  ולגינות 
לכלבים. בנוסף, אדאג שבכל פארק, בהתאם לגודלו, יהיו מספר עמדות 

עם ניילוניות לאיסוף צואת הכלבים.
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חברה וקהילה מורכבות ממגוון של אנשים עם דעות,
מחובתה  מתוקנת  חברה  שונות.  התנהגויות  ואף  שאיפות  רצונות, 
להכיל את המגוון הקיים בה ולדאוג שהקבוצות החלשות בתוכה לא 

יישארו מאחור. 
לא צריך להיות מאבחן או פסיכולוג דגול, על מנת לקבוע שהאדם- כל 
אדם - מיסודו נברא עם מוגבלות, ופסגת השלמות האנושית קיימת 
ולשילובם בקהילה  לרווחתם  זו, אפעל  רק באגדות. על בסיס הבנה 

של אלו שקולם כמעט ואינו נשמע.

פעילויות לאנשים עם מוגבלות:
מוגבלות בדרגות  עם  לאנשים  מותאמות  פעילויות  עם  יום  מעונות  אקים 
שונות ואקיים ימי גיבוש ליצירת חברויות בין אנשים עם מוגבלות למתנדבים 

בגילאים שונים.
מרכז הכשרות לאנשים עם מוגבלות:

עם  לאנשים  מקצועי  בסיס  יקנה  אשר  עירוני  הכשרות  מרכז  אקים 
מוגבלות. מרכז ההכשרות יעביר קורסים מותאמים בתחומים שונים אשר 

בעזרתם יוכלו להיקלט טוב יותר במקומות עבודה.
קליטה למעגל העבודה:

אקיים שת“פ מיוחדים עם חברות אשר יקלטו לתוכן עובדים בעלי צרכים 
מיוחדים. בנוסף, אפעל לשילוב אנשים עם מוגבלות גם בשירות העירייה.

הנגשה:
אעמוד על כך שכל המתחמים שבאחריות העירייה יהיו מונגשים, לרבות 
השירות הפקידותי בעירייה ומתחמי ספורט עירוניים. כמו כן, אפעל לעידוד 

ההנגשה במתחמי עסקים פרטיים.
שיתוף פעולה עם עמותות:

בשילוב  המתמחות  השונות  העמותות  של  לעיר  כניסתן  לעידוד  אפעל 
אשר  לעמותות  העירוניים  מהמשאבים  אקצה  וכן,  מוגבלות.  עם  אנשים 

יעתיקו את פעילותן לפתח תקוה.
לנכים,  אימונים  ומתחמי  ספורט  אירועי  להקמת  אפעל  לנכים:  ספורט 

כולל חדרי כושר עירוניים וגינות לנכים.
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קידום עיר בטוחה לנשים:
כדי  הציבוריים  במרחבים  והאכיפה  הביטחון  אמצעי  להגברת  אפעל 

להתמודד עם תופעות בכלל וכלפי נשים בפרט.  
קידום הראייה ותפיסת עולם מגדרית בכל תהליך קבלת החלטות בעיר.

הקמת מועצת נשים עירונית למען כלל תושבות העיר.
הקמת מערך קורסים וסדנאות להכשרה והעצמה. 

ייעוץ  מערך  משלימות,  מסגרות  חמים,  (בתים  במצוקה  לנערות  סיוע 
והכוונה).

פיתוח מערך קישורי אימהות – רשת קשרים אישיים ועסקיים בין אימהות 
ונשים החולקות תחומי עניין ולבטים משותפים. 

הקמת מועדוני נשים כמסגרת תומכת ומעצימה.
העמקת שיתוף פעולה נרחב עם ארגוני נשים וקבוצות נשים קיימות.

טיפול וסיוע לנשים חד הוריות בכל זכויותיהם בכלל התחומים. 
פעילות מול מעסיקים לטובת העצמת נשים וקידומן. 

מתן מלגות ללימודים והכשרה מקצועית.
פעילות לנערות ולצעירות. 

פעילות לנשים גמלאיות. 
סיוע בהשמה לעבודה.

סיוע משפטי בהליכי הטרדה ופגיעה פיזית שנעשו נגד נשים. 
לטובת  שונים  בפרויקטים  ייעודיים  ממשלה  משרדי  עם  פעולה  שיתוף 

נשים.
הקמה והחזקה שוטפת של פינות הנקה עירוניות לנוחיותן של האימהות 

הטריות. 

החשיבות בשוויון בין נשים לגברים בתחומי החיים הרלוונטיים צריכה 
להיות בראש סדרי העדיפויות. אין הגיון או סיבה שתהיה אפליה משום 
רקע מגדרי. בשנים האחרונות ניכרת המגמה ברצון לצמצום הפערים 
גבוהה,  השכלה  לרמת  מוביל  המינים  בין  שוויון  לנשים.  גברים  בין 
מפתח  והינו  ואלימות  מיניות  בהטרדות  לצמצום  בכלכלה,  לשגשוג 
ומנוף עיקרי לקידום אישי ולקידום הקהילה, החברה והמדינה. לכן יש 

לפעול ביתר שאת להעלאה והטמעה של החשיבה המגדרית בעיר.
המשאבים  את  והשקיע  שאת  ביתר  אפעל  זו  מטרה  להשיג  כדי 

הנדרשים בנושאים הבאים:



ספורט, פנאי ותרבות (המשך)

34

ספורט בבתי ספר:
אפעל  וכן  הספר,  בבתי  הספורט  מתחמי  של  והחזקה  לשיפוץ  אפעל 
נרחבת  תמיכה  מתן  לצד  הספורט  ומועדוני  הספורט  כיתות  להגדלת 
לאירועי הספורט השונים בבתי הספר. בנוסף, אגדיל את שעות הלימוד 

בתחום הספורט והבריאות מעבר לשעתיים וחצי המוקצות היום.
הקמת מתקני ספורט ייעודיים לענפים אישיים ומגרשים:

לספורטאים  מענה  ייתנו  אשר  עירוניים  ספורט  מתקני  להקמת  אפעל 
בענפי הג'ודו, אתלטיקה כללית, אמנויות לחימה, התעמלות אמנותית, 
כדורגל  טניס,  מגרשי  להקמת  אפעל  וכן,  ושחיה.  מכשירים  התעמלות 

וכדורסל בשכונות.
הקמת גני משחקים: אפעל להקמת גני משחקים עירוניים בכל רחבי 
גנים  הדר  כמו בשכונת  הצעירים  בריכוזי  ובמיוחד  הצורך  פי  על  העיר 
מצלמות  רשת  אקים  כן,  כמו  ואין.  כמעט  ששם  הוותיקות  ובשכונות 
את  ויאפשרו  אמת  בזמן  הציבוריים  מהגנים  ישדרו  אשר  אינטרנטיות 

בחינת התפוסה ושלומם של הילדים. 
מתחמי משחקים לגיל הרך:

אפעל להקמת מרכזי משחק (ג'ימבורי) לגיל הרך, במחיר מסובסד ושווה 
לכל נפש.

שדרוג מגרשי הספורט:
יפריעו לתושבי האזור  מוארים כך שלא  אפעל להקמת מגרשי ספורט 
וארשת את המגרשים במצלמות שיהיה ניתן לצפות דרכן באתר העירייה 
ולבדוק את רמת התפוסה בהם. כמו כן, אפעל להקמת מתחמי מקלחות 
לקשירת  ומתקנים  לוקרים  לצד  הגדולים,  הספורט  מרכזי  בקרבת 

אופניים.
הקמת תיאטרון עירוני:

אפעל להקמת תיאטרון עירוני עם אזורי חניה מסודרים בפאתי העיר.
לפארקים  בסמוך  לכלבים  מתחמים  אקים  לכלבים:  משחק  מתחמי 
והפעלות  מתקנים  יכילו  אשר  שכונה,  בכל  מרכזיות  ציבוריות  ולגינות 
לכלבים. בנוסף, אדאג שבכל פארק, בהתאם לגודלו, יהיו מספר עמדות 

עם ניילוניות לאיסוף צואת הכלבים.
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16. שיתוף
 משרדי ממשלה

משרדי  המרכזי,  השלטון  מול  לפעול  חייבת  המקומית  הרשות 
קיימים  כי  העובדה  לאור  זאת  ממשלתיות.  וחברות  הממשלה 

ממשקים רבים, הרלוונטים לשירותים השונים לתושב.
להשיג  תוכל  המרכזי,  השלטון  מול  לפעול  היודעת  מקומית  רשות 
תקציבים ממשלתיים רבים לקידום פרוייקטים חשובים בעיר לרווחת 

התושבים, מבלי שיצטרכו להיות משולמים ע"י התושב.

לרווחת  תקציבים  להבאת  מולם  לפעול  שניתן  השונים  הגורמים 
התושבים הם:

משרד התחבורה: כיכרות, רמזורים, שבילי אופניים, תחבורה ציבורית, 
מחלפים, כבישים והסדרי בטיחות בדרכים.

המשרד לביטחון הפנים: תכנית "עיר ללא אלימות", תקציבים לשיטור 
העירוני, תגבור משטרת פ"ת והקמת מוקד רואה.

סיוע  יום,  מעונות  לבניית  תקציבים  הרווחה:  משרד   / החינוך  משרד 
לקשישים, ניצולי שואה ונזקקים.

משרד השיכון: שיקום שכונות, תרבות הדיור ודיור ציבורי.
מפעל הפיס: תקציבים לבניית מבני ציבור, תנועות נוער.

קרן המתקנים של הטוטו: תקציבים לבניית אולמות ומגרשי ספורט.
משרד התרבות / המשרד לשוויון חברתי: תקצוב פעילויות לצעירים, 

נשים וגמלאים.

הקמת קרן לפיתוח פתח תקוה:
בפתח תקוה ניתן לקדם מיזמים רבים לרווחת התושבים ולטובת כך יש 
ופרטיים שירתמו לפיתוח פני העיר לצד  ציבוריים  וגופים  לגייס תורמים 
כאלה  קרנות  העיר.  תושבי  לכלל  שיסייעו  חברתיים  פרוייקטים  קידום 
ומראות  בארץ  שונות  מקומיות  וברשויות  בעולם  רבות  במדינות  קיימות 
הישגים גבוהים מאד. אקים קרן לפיתוח העיר שתכניס משאבים רבים 
מגורמי חוץ, ומכסף זה נשקיע בפיתוח תשתיות ומבנים לרווחת התושבים 

וכן בפרוייקטים חברתיים שיסייעו למגוון האוכלוסיות בעיר.
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קידום עיר בטוחה לנשים:
כדי  הציבוריים  במרחבים  והאכיפה  הביטחון  אמצעי  להגברת  אפעל 

להתמודד עם תופעות בכלל וכלפי נשים בפרט.  
קידום הראייה ותפיסת עולם מגדרית בכל תהליך קבלת החלטות בעיר.

הקמת מועצת נשים עירונית למען כלל תושבות העיר.
הקמת מערך קורסים וסדנאות להכשרה והעצמה. 

ייעוץ  מערך  משלימות,  מסגרות  חמים,  (בתים  במצוקה  לנערות  סיוע 
והכוונה).

פיתוח מערך קישורי אימהות – רשת קשרים אישיים ועסקיים בין אימהות 
ונשים החולקות תחומי עניין ולבטים משותפים. 

הקמת מועדוני נשים כמסגרת תומכת ומעצימה.
העמקת שיתוף פעולה נרחב עם ארגוני נשים וקבוצות נשים קיימות.

טיפול וסיוע לנשים חד הוריות בכל זכויותיהם בכלל התחומים. 
פעילות מול מעסיקים לטובת העצמת נשים וקידומן. 

מתן מלגות ללימודים והכשרה מקצועית.
פעילות לנערות ולצעירות. 

פעילות לנשים גמלאיות. 
סיוע בהשמה לעבודה.

סיוע משפטי בהליכי הטרדה ופגיעה פיזית שנעשו נגד נשים. 
לטובת  שונים  בפרויקטים  ייעודיים  ממשלה  משרדי  עם  פעולה  שיתוף 

נשים.
הקמה והחזקה שוטפת של פינות הנקה עירוניות לנוחיותן של האימהות 

הטריות. 

החשיבות בשוויון בין נשים לגברים בתחומי החיים הרלוונטיים צריכה 
להיות בראש סדרי העדיפויות. אין הגיון או סיבה שתהיה אפליה משום 
רקע מגדרי. בשנים האחרונות ניכרת המגמה ברצון לצמצום הפערים 
גבוהה,  השכלה  לרמת  מוביל  המינים  בין  שוויון  לנשים.  גברים  בין 
מפתח  והינו  ואלימות  מיניות  בהטרדות  לצמצום  בכלכלה,  לשגשוג 
ומנוף עיקרי לקידום אישי ולקידום הקהילה, החברה והמדינה. לכן יש 

לפעול ביתר שאת להעלאה והטמעה של החשיבה המגדרית בעיר.
המשאבים  את  והשקיע  שאת  ביתר  אפעל  זו  מטרה  להשיג  כדי 

הנדרשים בנושאים הבאים:

19. מדיניות הטיפול
בבעלי החיים בעיר

שהצביעו  רבים  מחקרים  עלו  והמודרניזציה,  העולם  התקדמות  עם 
בעלי  של  התרומה  האדם.  לבני  החיים  בעלי  בין  החיובי  הקשר  על 
החיים על נפשו ואורחות חייו של האדם אינה יסולא מפז. מתפקידה 
החיים  בעלי  –למען  ארבע  על  להולכים  לדאוג  העירייה  של 
למען  וגם   - אדם  בני  כמו  חושבים  גם  ולעיתים  חווים  שמרגישים, 
מקצועי,  מענה  לתת  העירייה  של  מחובתה  עצמם.  התושבים 
בריאותי, ערכי ומוסרי לכל צרכם של בעלי החיים בעיר וזאת בשיתוף 

עם עמותות הפועלות לרווחתם של בעלי החיים.

שיתופי פעולה עם נציגי העמותות למען בעלי החיים:
תקוה  בפתח  החיות  למען  העמותות  נציגי  עם  פעולה  לשיתוף  אפעל 
ואמנה נציג ציבור שישמש כ"רגולטור" ומבקר על קיום חוק צער בע“ח 
ועל קיום הסכמים פרטניים, הנוגעים לרווחתם של בעלי החיים. הממונה 

יבדוק וידווח לנציג מטעם העירייה על כשלים והפרות של חוק צב"ח.
שיתוף נציגי העמותות למען בעלי החיים בעניינים

הנוגעים לרווחתם של בעלי החיים:
אפעל לשיתוף נציגי העמותות בדיוני

מועצת העיר בעניינים הנוגעים
לרווחת בעלי החיים כגורם

מייעץ מטעם הציבור והעירייה.

החניה:  זמינות  על  שיתריעו  המדרכות  שפת  על  חיישנים  הצבת 
אפעל לרישות מדרכות העיר בחיישנים אשר בעזרתם יהיה ניתן לקבל 
מידע בטלפון החכם על אזורי חניה פנויים. הדבר ייעשה בשלבים, החל 

באזורים שבהם מצוקת החניה בשיא.
WIFI ברחבי העיר:

אפעל לרישות העיר באינטרנט אלחוטי אשר ישמש את התושבים בעודם 
הולכים ברחוב ובגינות הציבוריות.
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16. שיתוף
 משרדי ממשלה

משרדי  המרכזי,  השלטון  מול  לפעול  חייבת  המקומית  הרשות 
קיימים  כי  העובדה  לאור  זאת  ממשלתיות.  וחברות  הממשלה 

ממשקים רבים, הרלוונטים לשירותים השונים לתושב.
להשיג  תוכל  המרכזי,  השלטון  מול  לפעול  היודעת  מקומית  רשות 
תקציבים ממשלתיים רבים לקידום פרוייקטים חשובים בעיר לרווחת 

התושבים, מבלי שיצטרכו להיות משולמים ע"י התושב.

לרווחת  תקציבים  להבאת  מולם  לפעול  שניתן  השונים  הגורמים 
התושבים הם:

משרד התחבורה: כיכרות, רמזורים, שבילי אופניים, תחבורה ציבורית, 
מחלפים, כבישים והסדרי בטיחות בדרכים.

המשרד לביטחון הפנים: תכנית "עיר ללא אלימות", תקציבים לשיטור 
העירוני, תגבור משטרת פ"ת והקמת מוקד רואה.

סיוע  יום,  מעונות  לבניית  תקציבים  הרווחה:  משרד   / החינוך  משרד 
לקשישים, ניצולי שואה ונזקקים.

משרד השיכון: שיקום שכונות, תרבות הדיור ודיור ציבורי.
מפעל הפיס: תקציבים לבניית מבני ציבור, תנועות נוער.

קרן המתקנים של הטוטו: תקציבים לבניית אולמות ומגרשי ספורט.
משרד התרבות / המשרד לשוויון חברתי: תקצוב פעילויות לצעירים, 

נשים וגמלאים.

הקמת קרן לפיתוח פתח תקוה:
בפתח תקוה ניתן לקדם מיזמים רבים לרווחת התושבים ולטובת כך יש 
ופרטיים שירתמו לפיתוח פני העיר לצד  ציבוריים  וגופים  לגייס תורמים 
כאלה  קרנות  העיר.  תושבי  לכלל  שיסייעו  חברתיים  פרוייקטים  קידום 
ומראות  בארץ  שונות  מקומיות  וברשויות  בעולם  רבות  במדינות  קיימות 
הישגים גבוהים מאד. אקים קרן לפיתוח העיר שתכניס משאבים רבים 
מגורמי חוץ, ומכסף זה נשקיע בפיתוח תשתיות ומבנים לרווחת התושבים 

וכן בפרוייקטים חברתיים שיסייעו למגוון האוכלוסיות בעיר.

על פי ארגון הבריאות העולמי, כ-75% מהאנושות תגור בערים עד 
מורגש  היום  גם  אך  זה,  מועד  עד  זמן  עוד  יש  אמנם   .2050 שנת 
העומס על התשתיות העירוניות עם פקקי התנועה, מחסור בחניות, 
המערכת  ייעול  לשם  ועוד.  וביוב  שפכים  בעיות  באשפה,  גודש 
הצפוי  בעתיד  גם  מידי  מענה  יקבל  שהתושב  מנת  ועל  העירונית 

להיות עמוס יותר, יש צורך בפיתוחים טכנולוגים במגזר העירוני. 

ייעול השירות העירוני לתושב:
אפעל להקמת אפליקציה עירונית אשר תקיף את התחומים השונים של 
ולקבל  מפגעים  על  לדווח  גם  ניתן  יהיה  ובעזרתה  לתושב  השירותים 
מענה מהיר. וכן, יהיה ניתן לקבל מענה מהיר מגורמים מוסמכים בעירייה 

ואף מראש העיר.
שיתוף פעולה עם יזמים וסטארטפיסטים:

המיזמים  של  היתכנותם  את  ייבחן  אשר  מוסמך  צוות  להקמת  אפעל 
השונים המציעים פתרונות טכנולוגיים לערים חכמות, ואחתור לשיתוף 

פעולה עם המיזמים המובילים. 
חיסכון בחשמל:

LED ולהצבת חיישנים על  אפעל להחלפת התאורה העירונית במנורות 
בשעות  דווקא  ולאו  הצורך  לפי  התאורה  את  שיפעילו  התאורה  עמודי 

קבועות.
התראות על פחי אשפה עמוסים:

אפעל להקמת מערך חיישני משקל אשר יתריעו על פחי אשפה גדושים 
בזמן אמת.

הגברת הביטחון האישי:
בעיר  וונדליזם  ומעשי  לאלימות  המועדים  האזורים  לרישות  אפעל 

במצלמות אשר ישדרו לחדר מצב מאויש בזמן אמת.
הצבת חיישנים במערכת הביוב:

אפעל להקמת מערך טכנולוגי אשר יזהה דליפות במערכות הביוב בזמן 
אמת. מערך זה יופעל בעזרת חיישנים שיותקנו במתקני הביוב השונים.

18. פיתוח "עיר חכמה" 
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19. מדיניות הטיפול
בבעלי החיים בעיר

שהצביעו  רבים  מחקרים  עלו  והמודרניזציה,  העולם  התקדמות  עם 
בעלי  של  התרומה  האדם.  לבני  החיים  בעלי  בין  החיובי  הקשר  על 
החיים על נפשו ואורחות חייו של האדם אינה יסולא מפז. מתפקידה 
החיים  בעלי  –למען  ארבע  על  להולכים  לדאוג  העירייה  של 
למען  וגם   - אדם  בני  כמו  חושבים  גם  ולעיתים  חווים  שמרגישים, 
מקצועי,  מענה  לתת  העירייה  של  מחובתה  עצמם.  התושבים 
בריאותי, ערכי ומוסרי לכל צרכם של בעלי החיים בעיר וזאת בשיתוף 

עם עמותות הפועלות לרווחתם של בעלי החיים.

שיתופי פעולה עם נציגי העמותות למען בעלי החיים:
תקוה  בפתח  החיות  למען  העמותות  נציגי  עם  פעולה  לשיתוף  אפעל 
ואמנה נציג ציבור שישמש כ"רגולטור" ומבקר על קיום חוק צער בע“ח 
ועל קיום הסכמים פרטניים, הנוגעים לרווחתם של בעלי החיים. הממונה 

יבדוק וידווח לנציג מטעם העירייה על כשלים והפרות של חוק צב"ח.
שיתוף נציגי העמותות למען בעלי החיים בעניינים

הנוגעים לרווחתם של בעלי החיים:
אפעל לשיתוף נציגי העמותות בדיוני

מועצת העיר בעניינים הנוגעים
לרווחת בעלי החיים כגורם

מייעץ מטעם הציבור והעירייה.

החניה:  זמינות  על  שיתריעו  המדרכות  שפת  על  חיישנים  הצבת 
אפעל לרישות מדרכות העיר בחיישנים אשר בעזרתם יהיה ניתן לקבל 
מידע בטלפון החכם על אזורי חניה פנויים. הדבר ייעשה בשלבים, החל 

באזורים שבהם מצוקת החניה בשיא.
WIFI ברחבי העיר:

אפעל לרישות העיר באינטרנט אלחוטי אשר ישמש את התושבים בעודם 
הולכים ברחוב ובגינות הציבוריות.
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טיפול ווטרינרי בחיות בר:
אפעל להקמת צוות חילוץ של בעלי חיים חסרי בית, חולים או שנפגעו 
בתאונה בשטחה המוניציפאלי של העיר. וכן מתן טיפול ווטרינרי ראשוני 

לבעלי חיים פצועים או חולים שנפתחו לגביהם קריאה במוקד העירוני. 
ביצוע רה-ארגון בגן החי:

אפעל לביצוע תכנית רה-ארגון בגן החי העירוני, בשיתוף ובפיקוח נציג 
העמותות ואנשי מקצוע לרווחת בעלי החיים בגן.

גינות כלבים:
נציגי  בשיתוף  עבודה  תכנית  פי  על  בעיר  כלבים  גינות  להקמת  אפעל 
תקנות  יקבעו  וכן  הקיימות  הגינות  לשיפור  אפעל  בנוסף  העמותות. 
רווחת  את  גם  ויבטיחו  החיים  בעלי  את  הן  שישרתו  מחייבות  עירוניות 

השכנים המתגוררים בסמיכות לגינות. 
ימי אימוץ לכלבים וחתולים:

ולחתולים  לכלבים  אימוץ  ימי  לקיום  פעולה עם העמותות  יבוצע שיתוף 
במקומות ראויים עם כל הציוד הנדרש. 

הקמת חתוליה עירונית:
לחתולים  מענה  תיתן  אשר  וראוייה  מקצועית  חתוליה  להקמת   אפעל 
נמצאים  בו החתולים  שהיום  כפי  ולא  מוסדר  לשהות במקום  שצריכים 

במקום מוזנח בתוך הכלבייה עצמה.



על פי ארגון הבריאות העולמי, כ-75% מהאנושות תגור בערים עד 
מורגש  היום  גם  אך  זה,  מועד  עד  זמן  עוד  יש  אמנם   .2050 שנת 
העומס על התשתיות העירוניות עם פקקי התנועה, מחסור בחניות, 
המערכת  ייעול  לשם  ועוד.  וביוב  שפכים  בעיות  באשפה,  גודש 
הצפוי  בעתיד  גם  מידי  מענה  יקבל  שהתושב  מנת  ועל  העירונית 

להיות עמוס יותר, יש צורך בפיתוחים טכנולוגים במגזר העירוני. 

ייעול השירות העירוני לתושב:
אפעל להקמת אפליקציה עירונית אשר תקיף את התחומים השונים של 
ולקבל  מפגעים  על  לדווח  גם  ניתן  יהיה  ובעזרתה  לתושב  השירותים 
מענה מהיר. וכן, יהיה ניתן לקבל מענה מהיר מגורמים מוסמכים בעירייה 

ואף מראש העיר.
שיתוף פעולה עם יזמים וסטארטפיסטים:

המיזמים  של  היתכנותם  את  ייבחן  אשר  מוסמך  צוות  להקמת  אפעל 
השונים המציעים פתרונות טכנולוגיים לערים חכמות, ואחתור לשיתוף 

פעולה עם המיזמים המובילים. 
חיסכון בחשמל:

LED ולהצבת חיישנים על  אפעל להחלפת התאורה העירונית במנורות 
בשעות  דווקא  ולאו  הצורך  לפי  התאורה  את  שיפעילו  התאורה  עמודי 

קבועות.
התראות על פחי אשפה עמוסים:

אפעל להקמת מערך חיישני משקל אשר יתריעו על פחי אשפה גדושים 
בזמן אמת.

הגברת הביטחון האישי:
בעיר  וונדליזם  ומעשי  לאלימות  המועדים  האזורים  לרישות  אפעל 

במצלמות אשר ישדרו לחדר מצב מאויש בזמן אמת.
הצבת חיישנים במערכת הביוב:

אפעל להקמת מערך טכנולוגי אשר יזהה דליפות במערכות הביוב בזמן 
אמת. מערך זה יופעל בעזרת חיישנים שיותקנו במתקני הביוב השונים.

18. פיתוח "עיר חכמה" 
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מדיניות הטיפול בבעלי החיים (המשך)
גיבוש תכנית עבודה מפורטת לרווחתם של בעלי החיים:

העמותות  עם  מלא  בשיתוף  ומפורטת  מקצועית  עבודה  תכנית  תגובש 
ואנשי מקצוע, לביצוע רפורמה מקיפה לתיקון מצב בעלי החיים בכלביה 
עבודה  בתכנית  הסעיפים  העירוני.  החי  ובגן  העיר  ברחובות  העירונית, 
כתוכניות  ובחלקם   ,2019 לשנת  העירייה  בתקציב  מראש  יכללו  זאת 

חומש בתקציב חמש שנתי במטרה להשלימם בתוך קדנציה אחת. 
מניעת המתה של בעלי החיים:

העירונית  בכלביה  בריאים  חיים  בעלי  של  ההמתה  להפסקת  אפעל 
ובשטח המוניציפלי של העיר, למעט במקרים שבהם יש או עניין מוכח של 
בריאות הציבור, או קיים אילוץ חוקי ברור, או מצב בעל החיים הינו כזה 
שמצדיק את ההגדרה "המתת חסד". במקביל אדאג לטפל באופן ראוי 

ומקצועי באזורים בהם יימצאו בעלי חיים משוטטים.
פתיחת הכלבייה העירונית לנציגי העמותות: אפעל לשיתוף פעולה 
כלבים  למסור  שיוכלו  כדי  הכלבייה  בפעילות  העמותות  נציגי  ושילוב 
לאימוץ ולאפשר פעילות מתנדבים, מחויבות אישית לתלמידים, ופעילות 
בערים  שקיימים  כפי  ותפעול  בטיחות  לנוהלי  בהתאם  אחרת,  חינוכית 

אחרות.
תכנית חומש לטיפול בחתולי הרחוב:

השקת תכנית חמש שנתית לאיזון מספר חתולי הרחוב בעיר באמצעות 
עיקור וסירוס של כ-80% מאוכלוסייתם עד תום התכנית.

לאחר מכן, תבוצע תחזוקה קבועה שתשמור על מספר חתולים קבוע 
בעיר ועל ריבוי טבעי, שיאפשר לתחזק בעל חיים מועיל זה, מחוסן  ובריא. 
החתולים יכולים גם לשמש כמדבירים טבעיים של מזיקים וכך יתאפשר 

צימצום פיזור הרעלים, הנהוג כיום.
שיבטיח  באופן  ישותפו בתהליך,  ומאכילי החתולים עצמם,  העיר  פעילי 
העבודה  איכות  ואת  החתולים,  של  שלומם  את  המבצע,  הצלחת  את 

המבוצעת על ידי הספק.
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טיפול ווטרינרי בחיות בר:
אפעל להקמת צוות חילוץ של בעלי חיים חסרי בית, חולים או שנפגעו 
בתאונה בשטחה המוניציפאלי של העיר. וכן מתן טיפול ווטרינרי ראשוני 

לבעלי חיים פצועים או חולים שנפתחו לגביהם קריאה במוקד העירוני. 
ביצוע רה-ארגון בגן החי:

אפעל לביצוע תכנית רה-ארגון בגן החי העירוני, בשיתוף ובפיקוח נציג 
העמותות ואנשי מקצוע לרווחת בעלי החיים בגן.

גינות כלבים:
נציגי  בשיתוף  עבודה  תכנית  פי  על  בעיר  כלבים  גינות  להקמת  אפעל 
תקנות  יקבעו  וכן  הקיימות  הגינות  לשיפור  אפעל  בנוסף  העמותות. 
רווחת  את  גם  ויבטיחו  החיים  בעלי  את  הן  שישרתו  מחייבות  עירוניות 

השכנים המתגוררים בסמיכות לגינות. 
ימי אימוץ לכלבים וחתולים:

ולחתולים  לכלבים  אימוץ  ימי  לקיום  פעולה עם העמותות  יבוצע שיתוף 
במקומות ראויים עם כל הציוד הנדרש. 

הקמת חתוליה עירונית:
לחתולים  מענה  תיתן  אשר  וראוייה  מקצועית  חתוליה  להקמת   אפעל 
נמצאים  בו החתולים  שהיום  כפי  ולא  מוסדר  לשהות במקום  שצריכים 

במקום מוזנח בתוך הכלבייה עצמה.

15. שילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה

17. נשים 
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מרחב עבודה ומפגשים עם מנטורים:
גם  יערכו  בו  לסטארטאפיסטים  עירוני  עבודה  מרחב  להקמת  אפעל 
ומעוררי השראה שיגיעו לבקר במתחם  מפגשים עם מנטורים, בכירים 

ולהיפגש עם העובדים בו.
מאגר עירוני למיזמים:

ע"י  שנעשו  הטכנולוגיים  והפטנטים  המיזמים  של  עירוני  מאגר  אקים 
פוטנציאלים שיבקשו  תושבי העיר כדי שיוכל לעמוד לרשות משקיעים 

להתרשם מהתעשייה העירונית. 
תעסוקה לתושבי העיר:

הטבות  ע"י  בעיר  ההייטק  בתעשיית  תקוה  פתח  תושבי  לשילוב  אפעל 
למפעלים שיסכימו לקבל לשורותיהם עובדים תושבי העיר.

עיר חכמה:
אצור שיתוף פעולה בין חברות ההייטק בעיר לבין העירייה, כדי לייעל את 

השירותים העירוניים ולהפכם לחכמים ונגישים יותר. 
טיפוח הדור הצעיר:

אזום מפגשי סיעור מוחות בין תלמידים מצטיינים מבתי הספר בעיר לבין 
יזמים ותיקים. וכן אפעל לשיתוף פעולה ותמיכה של יזמים ומפעלים בעיר 

לבין בתי ספר שיקדמו מיזמים טכנולוגיים חדשניים.
הקמת קרן סיוע לסטארטאפים מפ"ת:

יוקצו  והחלטתם  להמלצותיהם  בהתאם  אשר  מומחים  צוות  אקים 
משאבים לסטארטאפים מתחילים.

עידוד נשים בהייטק:
אפעל בשיתוף פעולה עם החברות הנמצאות בשטח המוניציפאלי של
אפעל  במקביל,  העיר.  תושבות  נשים  לעבודה  לקלוט  תקוה,  פתח 

להטבת תנאי העסקתן של נשים הרות בשירות העירייה.
פרוייקט "דרוש ניסיון":

אקים מערך של מתנדבים פנסיונרים – בעלי ניסיון רב בתחומים עיסקיים 
שונים לסיוע למייזמי חברות הזנק ו/או עסקים קטנים בתחילת דרכם.
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מדיניות הטיפול בבעלי החיים (המשך)
גיבוש תכנית עבודה מפורטת לרווחתם של בעלי החיים:

העמותות  עם  מלא  בשיתוף  ומפורטת  מקצועית  עבודה  תכנית  תגובש 
ואנשי מקצוע, לביצוע רפורמה מקיפה לתיקון מצב בעלי החיים בכלביה 
עבודה  בתכנית  הסעיפים  העירוני.  החי  ובגן  העיר  ברחובות  העירונית, 
כתוכניות  ובחלקם   ,2019 לשנת  העירייה  בתקציב  מראש  יכללו  זאת 

חומש בתקציב חמש שנתי במטרה להשלימם בתוך קדנציה אחת. 
מניעת המתה של בעלי החיים:

העירונית  בכלביה  בריאים  חיים  בעלי  של  ההמתה  להפסקת  אפעל 
ובשטח המוניציפלי של העיר, למעט במקרים שבהם יש או עניין מוכח של 
בריאות הציבור, או קיים אילוץ חוקי ברור, או מצב בעל החיים הינו כזה 
שמצדיק את ההגדרה "המתת חסד". במקביל אדאג לטפל באופן ראוי 

ומקצועי באזורים בהם יימצאו בעלי חיים משוטטים.
פתיחת הכלבייה העירונית לנציגי העמותות: אפעל לשיתוף פעולה 
כלבים  למסור  שיוכלו  כדי  הכלבייה  בפעילות  העמותות  נציגי  ושילוב 
לאימוץ ולאפשר פעילות מתנדבים, מחויבות אישית לתלמידים, ופעילות 
בערים  שקיימים  כפי  ותפעול  בטיחות  לנוהלי  בהתאם  אחרת,  חינוכית 

אחרות.
תכנית חומש לטיפול בחתולי הרחוב:

השקת תכנית חמש שנתית לאיזון מספר חתולי הרחוב בעיר באמצעות 
עיקור וסירוס של כ-80% מאוכלוסייתם עד תום התכנית.

לאחר מכן, תבוצע תחזוקה קבועה שתשמור על מספר חתולים קבוע 
בעיר ועל ריבוי טבעי, שיאפשר לתחזק בעל חיים מועיל זה, מחוסן  ובריא. 
החתולים יכולים גם לשמש כמדבירים טבעיים של מזיקים וכך יתאפשר 

צימצום פיזור הרעלים, הנהוג כיום.
שיבטיח  באופן  ישותפו בתהליך,  ומאכילי החתולים עצמם,  העיר  פעילי 
העבודה  איכות  ואת  החתולים,  של  שלומם  את  המבצע,  הצלחת  את 

המבוצעת על ידי הספק.
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פתח תקוה רוויה במפעלי הייטק ויזמות בינלאומית, וברוכה בכישרון 
מקומי שלא טופח מספיק בשנים אחרונות. העדר השילוב בין השניים 
בעקבותיהן.  שהלכו  ומשקיעים  רבות  הזנק  חברות  לנטישת  הביא 
זכתה  ולא  רווחיה  את  למקסם  העירייה  הצליחה  לא  מכך  כתוצאה 
ליהנות מהכישרון המקומי שצמח כאן. כישרון שיכול היה לסייע רבות 

בהקניית ידע וכלים לדור הצעיר. 
המקומיים  הכישרונות  לשילוב  אדאג  העיר,  לראשות  בחירתי  עם 
במפעלים הקיימים בעיר, לצד עידוד ותמריצים לחברות בינלאומיות 
תכנית  אזום  במקביל,  תקוה.  בפתח  מפעלים  שיקימו  וישראליות 
נפעל  שבעזרתה  העירונית  טק  ההיי  תעשיית  עם  פעולה  שיתוף 
לשידרוג המערכות הטכנולוגיות של העירייה. כך נייצר ערך מוסף, 

הן לעיר והן לתעשייה.

20. קידום ההייטק
בפתח תקוה וטיפוח
מיזמים טכנולוגיים



15. שילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה

17. נשים 
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מרחב עבודה ומפגשים עם מנטורים:
גם  יערכו  בו  לסטארטאפיסטים  עירוני  עבודה  מרחב  להקמת  אפעל 
ומעוררי השראה שיגיעו לבקר במתחם  מפגשים עם מנטורים, בכירים 

ולהיפגש עם העובדים בו.
מאגר עירוני למיזמים:

ע"י  שנעשו  הטכנולוגיים  והפטנטים  המיזמים  של  עירוני  מאגר  אקים 
פוטנציאלים שיבקשו  תושבי העיר כדי שיוכל לעמוד לרשות משקיעים 

להתרשם מהתעשייה העירונית. 
תעסוקה לתושבי העיר:

הטבות  ע"י  בעיר  ההייטק  בתעשיית  תקוה  פתח  תושבי  לשילוב  אפעל 
למפעלים שיסכימו לקבל לשורותיהם עובדים תושבי העיר.

עיר חכמה:
אצור שיתוף פעולה בין חברות ההייטק בעיר לבין העירייה, כדי לייעל את 

השירותים העירוניים ולהפכם לחכמים ונגישים יותר. 
טיפוח הדור הצעיר:

אזום מפגשי סיעור מוחות בין תלמידים מצטיינים מבתי הספר בעיר לבין 
יזמים ותיקים. וכן אפעל לשיתוף פעולה ותמיכה של יזמים ומפעלים בעיר 

לבין בתי ספר שיקדמו מיזמים טכנולוגיים חדשניים.
הקמת קרן סיוע לסטארטאפים מפ"ת:

יוקצו  והחלטתם  להמלצותיהם  בהתאם  אשר  מומחים  צוות  אקים 
משאבים לסטארטאפים מתחילים.

עידוד נשים בהייטק:
אפעל בשיתוף פעולה עם החברות הנמצאות בשטח המוניציפאלי של
אפעל  במקביל,  העיר.  תושבות  נשים  לעבודה  לקלוט  תקוה,  פתח 

להטבת תנאי העסקתן של נשים הרות בשירות העירייה.
פרוייקט "דרוש ניסיון":

אקים מערך של מתנדבים פנסיונרים – בעלי ניסיון רב בתחומים עיסקיים 
שונים לסיוע למייזמי חברות הזנק ו/או עסקים קטנים בתחילת דרכם.

15. שילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה

17. נשים 
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מקומות חניה:
אפעל להקמת חניונים עירוניים באזורי המסחר והתעשייה אשר יעניקו 

חניה לעובדים מתושבי העיר במחיר מסובסד.
תחבורה ציבורית והקמת שבילי אופניים:

אפעל להגברת תדירות האוטובוסים לצד הרחבה של פריסת התחנות 
ומתחמי  מהעיר  האופניים  שבילי  לחיבור  אפעל  וכן  התעשייה.  באזורי 
בעיית  על  להתגבר  כדי  התעשייה  אזורי  אל  המרכזיים  התחבורה 

הפקקים. בנוסף, אפעל להנגשת תחנות הרכבת לאזורי התעשייה.
מתחם עבודה משותף:

עסקים  ובעלי  עצמאיים  יוכלו  בו  ציבורי,  עבודה  מתחם  להקמת  אפעל 
קטנים, לקבל שירות ומענה לצרכיהם העסקיים. 

הדרכה וייעוץ:
אפעל להקמת צוות הדרכה מומחה מטעם העירייה, אשר יסייע לבעלי 

העסקים בצעדיהם הראשונים.
הקלות בארנונה:

ידאגו  אשר  ומפעלים  לעסקים  בארנונה  משמעותיות  להקלות  אפעל 
להעסיק 60% ומעלה מתושבי פתח תקוה.

הקלות לעסקים קטנים:
היטלי  סבסוד  ע"י  ובינוניים בעיר  קטנים  עסקים  לעידוד הקמת  אפעל 

העיריה במיוחד בשנות ההקמה הראשונות.
קרנות מימון:

יממנו  אשר  מימון  קרנות  עם  פעולה  ושיתופי  קשרים  ליצירת  אפעל 
עסקים בפ"ת שנמצאים בתחילת דרכם. 
הקמת מנהלת סיוע לעסקים קטנים:

העסקים  בעלי  את  תכווין  אשר  קטנים  לעסקים  סיוע  מנהלת  אקים 
לקבלת מענה מהגורמים העירוניים וסיוע מול משרדי הממשלה.

שיתוף פעולה עם תעשיינים:
אפעל לשיתוף פעולה עם התעשיינים לתפעול ושדרוג אזורי התעשייה 

וקידום מיזמים לרווחתם של התושבים.
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פתח תקוה רוויה במפעלי הייטק ויזמות בינלאומית, וברוכה בכישרון 
מקומי שלא טופח מספיק בשנים אחרונות. העדר השילוב בין השניים 
בעקבותיהן.  שהלכו  ומשקיעים  רבות  הזנק  חברות  לנטישת  הביא 
זכתה  ולא  רווחיה  את  למקסם  העירייה  הצליחה  לא  מכך  כתוצאה 
ליהנות מהכישרון המקומי שצמח כאן. כישרון שיכול היה לסייע רבות 

בהקניית ידע וכלים לדור הצעיר. 
המקומיים  הכישרונות  לשילוב  אדאג  העיר,  לראשות  בחירתי  עם 
במפעלים הקיימים בעיר, לצד עידוד ותמריצים לחברות בינלאומיות 
תכנית  אזום  במקביל,  תקוה.  בפתח  מפעלים  שיקימו  וישראליות 
נפעל  שבעזרתה  העירונית  טק  ההיי  תעשיית  עם  פעולה  שיתוף 
לשידרוג המערכות הטכנולוגיות של העירייה. כך נייצר ערך מוסף, 

הן לעיר והן לתעשייה.

20. קידום ההייטק
בפתח תקוה וטיפוח
מיזמים טכנולוגיים
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חשיבותם של העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה הישראלית היא 
עצומה ומכרעת. 90% מכלכלת המדינה מושתת על עסקים קטנים 
פיתוח  בישראל.  העבודה  ממקומות  כ-70%  המייצרים  ובינוניים 
המעגלים,  של  ושגשוגם  לתנופתם  קריטית  היא  אלו  עסקים  ועידוד 
והבינוניים הם דה  השני והשלישי הניזונים מהם. העסקים הקטנים 
וככל  המדינה,  כלכלת  של  המשמעותי  הצמיחה  מנוע  פאקטו 
האבטלה  ממעגל  משפחות  יותר  יחולצו  כך  ויתבססו,  שיתפתחו 

והעוני.
בפתח  והבינוניים  הקטנים  העסקים  אלפי  של  וקיומם  התפתחותם 
זאת  בכלל.  המדינה  וכלכלת  העיר  לצמיחת  במיוחד  חשובה  תקוה 
לצד פיתוח אזורי התעשייה - החל מאזור סגולה ועד קרית אריה - 
אינו  שהיום  פורה  תעסוקתי  וכר  לעיר  כלכלי  פוטנציאל  המהווים 
דרכי  לרבות  בעיר,  התעשייה  באזורי  הקיימות  התשתיות  מנוצל. 
הגישה אליהן, ירודות מאוד וזאת במקביל לארנונה הגבוהה שנגבית 
מבעלי העסקים ללא תמורה. לכן, ניתן להבחין כי בשנים האחרונות 
והתעשייה  העסקים  ממתחמי  חברות  של  נטישה  מגמת  מסתמנת 

בעיר.
המרכזיות,  הבעיות  את  לתקן  כדי  לפעול  מתחייב  אני  כך  לשם 
תקוה.  בפתח  להתפתח  והבינוניים  הקטנים  מהעסקים  המונעות 
צעדים אלה יסייעו לבעלי העסקים להרים ראש, להתחזק ולממש את 

הפוטנציאל הטמון בהם.

תיקון התשתיות:
ולשדרוג  התעשייה  באזורי  הנראות  וטיפוח  התשתיות  לפיתוח  אפעל 

אזורי התעשייה וקידום מיזמים, לרווחתם של התושבים.

21. סיוע לעסקים
קטנים ופיתוח

אזורי התעשייה



15. שילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה

17. נשים 
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מקומות חניה:
אפעל להקמת חניונים עירוניים באזורי המסחר והתעשייה אשר יעניקו 

חניה לעובדים מתושבי העיר במחיר מסובסד.
תחבורה ציבורית והקמת שבילי אופניים:

אפעל להגברת תדירות האוטובוסים לצד הרחבה של פריסת התחנות 
ומתחמי  מהעיר  האופניים  שבילי  לחיבור  אפעל  וכן  התעשייה.  באזורי 
בעיית  על  להתגבר  כדי  התעשייה  אזורי  אל  המרכזיים  התחבורה 

הפקקים. בנוסף, אפעל להנגשת תחנות הרכבת לאזורי התעשייה.
מתחם עבודה משותף:

עסקים  ובעלי  עצמאיים  יוכלו  בו  ציבורי,  עבודה  מתחם  להקמת  אפעל 
קטנים, לקבל שירות ומענה לצרכיהם העסקיים. 

הדרכה וייעוץ:
אפעל להקמת צוות הדרכה מומחה מטעם העירייה, אשר יסייע לבעלי 

העסקים בצעדיהם הראשונים.
הקלות בארנונה:

ידאגו  אשר  ומפעלים  לעסקים  בארנונה  משמעותיות  להקלות  אפעל 
להעסיק 60% ומעלה מתושבי פתח תקוה.

הקלות לעסקים קטנים:
היטלי  סבסוד  ע"י  ובינוניים בעיר  קטנים  עסקים  לעידוד הקמת  אפעל 

העיריה במיוחד בשנות ההקמה הראשונות.
קרנות מימון:

יממנו  אשר  מימון  קרנות  עם  פעולה  ושיתופי  קשרים  ליצירת  אפעל 
עסקים בפ"ת שנמצאים בתחילת דרכם. 
הקמת מנהלת סיוע לעסקים קטנים:

העסקים  בעלי  את  תכווין  אשר  קטנים  לעסקים  סיוע  מנהלת  אקים 
לקבלת מענה מהגורמים העירוניים וסיוע מול משרדי הממשלה.

שיתוף פעולה עם תעשיינים:
אפעל לשיתוף פעולה עם התעשיינים לתפעול ושדרוג אזורי התעשייה 

וקידום מיזמים לרווחתם של התושבים.

הנחה בארנונה:
אפעל למתן הנחה משמעותית לעולים חדשים בשנתם הראשונה בארץ.

עידוד ספורטאים:
ע"י מלגות  וילדיהם,  לעידוד ספורטאים בקרב העולים החדשים  אפעל 

מצויינות.
תגבור הרווחה:

אפעל להקלה בירוקרטית ותמיכה באלו הזכאים לדיור ציבורי וקצבאות. 
וכן אפעל להנגשת השירות הסוציאלי ע"י עו"ס דוברי רוסית ואמהרית. 

בניית דירות להשכרה ארוכת טווח ודיור מוגן וציבורי לעולים:
אפעל להקמת פרויקטים לצעירים של דירות קטנות להשכרה ארוכת 

טווח. וכן דיור מסובסד ודיור מוגן לקשישים עולים חדשים.
שילוב ותגבור החינוך:

אפעל לסייע לילדי העולים במוכנות לקראת כיתה א', לצד סבסוד חוגים 
וקייטנות קיץ. אפעל מול גורמי החינוך להקמת מפגשים וטיולים של בני 
נוער צברים ועולים יחד. בנוסף, אפעל לבניית תכנית חינוכית המותאמת 

בעזרת הדרכה פדגוגית מתאימה עבור ילדים ובני נוער בסיכון.
שילוב צעירים במקומות עבודה:

השכלה  השלמת  לעולים,  מקצועית  הכשרה  מרכז  להקמת  אפעל 
וספקיה  העירייה  מנהלי  את  אנחה  בנוסף,  גבוהה.  להשכלה  ומינופם 
לעמוד ברף מספק (שליש לכל הפחות) של תעסוקה לעולים החדשים.

עידוד התעסוקה והפנאי לבני הגיל השלישי:
לצד  השלישי,  הגיל  בני  לעולים  ייעודי  אדם  כוח  מרכז  להקמת  אפעל 

סדנאות וטיולים שיהיו בהובלת המתנ"סים השכונתיים.
הקמת אולמות לאירועים קהילתיים:

העולים  את  סמלית  בעלות  ישמשו  אשר  אולמות  להקמת  אפעל 
במפגשים קהילתיים. 
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חשיבותם של העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה הישראלית היא 
עצומה ומכרעת. 90% מכלכלת המדינה מושתת על עסקים קטנים 
פיתוח  בישראל.  העבודה  ממקומות  כ-70%  המייצרים  ובינוניים 
המעגלים,  של  ושגשוגם  לתנופתם  קריטית  היא  אלו  עסקים  ועידוד 
והבינוניים הם דה  השני והשלישי הניזונים מהם. העסקים הקטנים 
וככל  המדינה,  כלכלת  של  המשמעותי  הצמיחה  מנוע  פאקטו 
האבטלה  ממעגל  משפחות  יותר  יחולצו  כך  ויתבססו,  שיתפתחו 

והעוני.
בפתח  והבינוניים  הקטנים  העסקים  אלפי  של  וקיומם  התפתחותם 
זאת  בכלל.  המדינה  וכלכלת  העיר  לצמיחת  במיוחד  חשובה  תקוה 
לצד פיתוח אזורי התעשייה - החל מאזור סגולה ועד קרית אריה - 
אינו  שהיום  פורה  תעסוקתי  וכר  לעיר  כלכלי  פוטנציאל  המהווים 
דרכי  לרבות  בעיר,  התעשייה  באזורי  הקיימות  התשתיות  מנוצל. 
הגישה אליהן, ירודות מאוד וזאת במקביל לארנונה הגבוהה שנגבית 
מבעלי העסקים ללא תמורה. לכן, ניתן להבחין כי בשנים האחרונות 
והתעשייה  העסקים  ממתחמי  חברות  של  נטישה  מגמת  מסתמנת 

בעיר.
המרכזיות,  הבעיות  את  לתקן  כדי  לפעול  מתחייב  אני  כך  לשם 
תקוה.  בפתח  להתפתח  והבינוניים  הקטנים  מהעסקים  המונעות 
צעדים אלה יסייעו לבעלי העסקים להרים ראש, להתחזק ולממש את 

הפוטנציאל הטמון בהם.

תיקון התשתיות:
ולשדרוג  התעשייה  באזורי  הנראות  וטיפוח  התשתיות  לפיתוח  אפעל 

אזורי התעשייה וקידום מיזמים, לרווחתם של התושבים.

21. סיוע לעסקים
קטנים ופיתוח

אזורי התעשייה
על פי נתוני משרד הפנים לרבעון האחרון של 2017, בעיר פתח תקוה 
יש 47,174 עולים (תושבים שאינם ילידי הארץ אשר עלו החל מינואר 

1990) בסה"כ שיעורם באוכלוסיית העיר עומד על כ-18%.
ו-2,679  לשעבר  המועצות  מברית  עלו  מתוכם  אנשים   40,822

מאתיופיה, וכשליש מאוכלוסיית העולים הם בני 61 ומעלה.
אין ספק כי העיר פתח תקוה התברכה באוכלוסייה איכותית שעל אף 
בעיר.  ובפרט  בארץ  להישאר  בחרו  וההתאקלמות  הקליטה  קשיי 
לצערי, במרוצת השנים החולפות לא השכילו להשקיע באוכלוסיית 
להשתלב  שיוכלו  כדי  אופטימליים  תנאים  להם  ולהקנות  העולים 
בחברה הישראלית מחד, ומן הצד השני גם יוכלו לשמור על הגחלת 

התרבותית שעליה גדלו.
בעיקר,  ופטריוטי  ציוני  דחף  מתוך  לארץ  הגיעה  זו  אוכלוסייה 
ומשיחותי עם נציגיהם עולה כי עם עלייתם הם חשו כאורחים – מה 

שמנע מהם מלעמוד על זכויותיהם.
לאלו  המקסימום  את  ואתן  אשנה,  העיר  לראשות  כניסתי  עם 

שהחליטו לקשור את גורלם בגורל  ישראל ופתח תקוה. 

פיתוח מוסדות התרבות:
אפעל לפיתוח מוסדות תרבות שכונתיים, לצד אלו הקיימים, אשר יעלו 
הייחודיים  והמנהגים  העולים  גדלו  עליה  התרבות  את  שישקפו  תכנים 
אפעל  המועצות,  ברית  עולי  הם  התושבים  רוב  שבהם  במקומות  להם. 
להקמת מוסדות פנאי אשר ייתנו מענה לפעילות קבועה ורציפה על פי 

צרכי האוכלוסייה. 
עידוד מיזמי אומנות ותרבות:

כדי  הולדתם  מארץ  מקורית  אתנית  ואומנות  תרבות  מייזמי  אעודד 
להעשיר את התרבות המקומית ולבטא גם את מקורותיהם התרבותיים 

של העולים.

22. קליטת עלייה 
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הנחה בארנונה:
אפעל למתן הנחה משמעותית לעולים חדשים בשנתם הראשונה בארץ.

עידוד ספורטאים:
ע"י מלגות  וילדיהם,  לעידוד ספורטאים בקרב העולים החדשים  אפעל 

מצויינות.
תגבור הרווחה:

אפעל להקלה בירוקרטית ותמיכה באלו הזכאים לדיור ציבורי וקצבאות. 
וכן אפעל להנגשת השירות הסוציאלי ע"י עו"ס דוברי רוסית ואמהרית. 

בניית דירות להשכרה ארוכת טווח ודיור מוגן וציבורי לעולים:
אפעל להקמת פרויקטים לצעירים של דירות קטנות להשכרה ארוכת 

טווח. וכן דיור מסובסד ודיור מוגן לקשישים עולים חדשים.
שילוב ותגבור החינוך:

אפעל לסייע לילדי העולים במוכנות לקראת כיתה א', לצד סבסוד חוגים 
וקייטנות קיץ. אפעל מול גורמי החינוך להקמת מפגשים וטיולים של בני 
נוער צברים ועולים יחד. בנוסף, אפעל לבניית תכנית חינוכית המותאמת 

בעזרת הדרכה פדגוגית מתאימה עבור ילדים ובני נוער בסיכון.
שילוב צעירים במקומות עבודה:

השכלה  השלמת  לעולים,  מקצועית  הכשרה  מרכז  להקמת  אפעל 
וספקיה  העירייה  מנהלי  את  אנחה  בנוסף,  גבוהה.  להשכלה  ומינופם 
לעמוד ברף מספק (שליש לכל הפחות) של תעסוקה לעולים החדשים.

עידוד התעסוקה והפנאי לבני הגיל השלישי:
לצד  השלישי,  הגיל  בני  לעולים  ייעודי  אדם  כוח  מרכז  להקמת  אפעל 

סדנאות וטיולים שיהיו בהובלת המתנ"סים השכונתיים.
הקמת אולמות לאירועים קהילתיים:

העולים  את  סמלית  בעלות  ישמשו  אשר  אולמות  להקמת  אפעל 
במפגשים קהילתיים. 
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Программа кандидата на должность главы города 
Петах-Тиквы Рами Гринберг – основные направления.
1. Прозрачность бюджета города. Бескомпромиссная борьба с 
муниципальной коррупцией. 
2. Эффективное распределение ресурсов, учитывая нужды и 
интересы различных секторов и групп населения. Я не приемлю 
привилегированное отношение к какому-либо отдельно взятому 
сектору населения.
3. Городская планировка и благоустройство города с учетом 
нужд каждого района в сочетании с необходимыми 
инфраструктурами. Регулярные работы по содержанию дорог, 
автобусных остановок, уличного освещения, ливневой 
водосточной канализации, устройство тротуаров и т.п.
4. Создание инвалидам и другим группам населения с 
ограниченными возможностями передвижения условий 
беспрепятственного доступа к физическому окружению и 
инфраструктурам.
5. Общественный транспорт и безопасность на дорогах. 
Улучшение транспортного сообщения в городе: пересмотр 
маршрутов общественного транспорта,  добавление линий 
общественного транспорта и остановок для более доступного и 
удобного пользования транспортом. Борьба с ДТП, 
велосипедные дорожки и места для парковок,  расширение 
дорог и транспортные развязки для предотвращения пробок, 
постоянное поддержание в должном состоянии трасс, дорог и 
пешеходных переходов, установление светофоров и кругов 
безопасности на опасных перекрестках. 
6. Повышение уровня образования в городе, формального и 
неформального.
7. Чистота города, экология и соблюдение санитарных условий: 
борьба с загрязнением воздуха, захламлением и мусором, 
крысами. Установка туалетов в общественных местах. Развитие 
ветеринарной помощи, помощь бездомным животным.
8. Борьба с преступностью и насилием: разъяснительная работа, 
решение проблем беженцев и нелегалов, камеры наблюдения, 
патрули и т.п.
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על פי נתוני משרד הפנים לרבעון האחרון של 2017, בעיר פתח תקוה 
יש 47,174 עולים (תושבים שאינם ילידי הארץ אשר עלו החל מינואר 

1990) בסה"כ שיעורם באוכלוסיית העיר עומד על כ-18%.
ו-2,679  לשעבר  המועצות  מברית  עלו  מתוכם  אנשים   40,822

מאתיופיה, וכשליש מאוכלוסיית העולים הם בני 61 ומעלה.
אין ספק כי העיר פתח תקוה התברכה באוכלוסייה איכותית שעל אף 
בעיר.  ובפרט  בארץ  להישאר  בחרו  וההתאקלמות  הקליטה  קשיי 
לצערי, במרוצת השנים החולפות לא השכילו להשקיע באוכלוסיית 
להשתלב  שיוכלו  כדי  אופטימליים  תנאים  להם  ולהקנות  העולים 
בחברה הישראלית מחד, ומן הצד השני גם יוכלו לשמור על הגחלת 

התרבותית שעליה גדלו.
בעיקר,  ופטריוטי  ציוני  דחף  מתוך  לארץ  הגיעה  זו  אוכלוסייה 
ומשיחותי עם נציגיהם עולה כי עם עלייתם הם חשו כאורחים – מה 

שמנע מהם מלעמוד על זכויותיהם.
לאלו  המקסימום  את  ואתן  אשנה,  העיר  לראשות  כניסתי  עם 

שהחליטו לקשור את גורלם בגורל  ישראל ופתח תקוה. 

פיתוח מוסדות התרבות:
אפעל לפיתוח מוסדות תרבות שכונתיים, לצד אלו הקיימים, אשר יעלו 
הייחודיים  והמנהגים  העולים  גדלו  עליה  התרבות  את  שישקפו  תכנים 
אפעל  המועצות,  ברית  עולי  הם  התושבים  רוב  שבהם  במקומות  להם. 
להקמת מוסדות פנאי אשר ייתנו מענה לפעילות קבועה ורציפה על פי 

צרכי האוכלוסייה. 
עידוד מיזמי אומנות ותרבות:

כדי  הולדתם  מארץ  מקורית  אתנית  ואומנות  תרבות  מייזמי  אעודד 
להעשיר את התרבות המקומית ולבטא גם את מקורותיהם התרבותיים 

של העולים.

22. קליטת עלייה 
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9. Транспорт и досуг по субботам: больше мест для проведения 
досуга для молодежи и для взрослых, парки, торговые центры, 
магазины, открытые в субботу, общественный транспорт в 
субботу.

Помимо вышеизложенных направлений,  я планирую 
действовать на благо новых репатриантов:
 10. Арнона: я планирую не только прекратить повышать арнону, 
но и предоставить дополнительные скидки новым репатриантам.
11. Помощь слабым слоям населения - социально незащищенной 
категории населения: старикам, инвалидам, 
родителям-одиночкам – я осознаю важность в подборе 
профессиональных кадров, владеющих русским языком: 
социальных работников, гериатров и т.п.
12. Решение вопроса социального жилья для пожилых 
репатриантов – субсидированные квартиры и хостели.
13. Досуг репатриантов: концерты, мероприятия, 
субсидированные экскурсии, праздники, субсидированные 
кружки для детей и взрослых, семинары и курсы, клубы на 
русском языке, бесплатные консультации на русском языке.
14. Помощь детям репатриантов, испытывающих затруднения с 
учебой из-за недостаточного знания иврита. Помощь родителям 
новым репатриантам в их интеракции со школьными 
учреждениями для успешной адаптации детей в местной 
системе образования. Кружки для детей по сохранению 
русского языка.

Это лишь тезисное изложение основных пунктов моей 
программы. Я надеюсь на Вашу поддержку. При дружной 
и слаженной работе всех жителей нашего города мы 
добьемся того, что он станет более благоустроенным, 
чистым, удобным для жизни и работы. Это нам по силам!
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Программа кандидата на должность главы города 
Петах-Тиквы Рами Гринберг – основные направления.
1. Прозрачность бюджета города. Бескомпромиссная борьба с 
муниципальной коррупцией. 
2. Эффективное распределение ресурсов, учитывая нужды и 
интересы различных секторов и групп населения. Я не приемлю 
привилегированное отношение к какому-либо отдельно взятому 
сектору населения.
3. Городская планировка и благоустройство города с учетом 
нужд каждого района в сочетании с необходимыми 
инфраструктурами. Регулярные работы по содержанию дорог, 
автобусных остановок, уличного освещения, ливневой 
водосточной канализации, устройство тротуаров и т.п.
4. Создание инвалидам и другим группам населения с 
ограниченными возможностями передвижения условий 
беспрепятственного доступа к физическому окружению и 
инфраструктурам.
5. Общественный транспорт и безопасность на дорогах. 
Улучшение транспортного сообщения в городе: пересмотр 
маршрутов общественного транспорта,  добавление линий 
общественного транспорта и остановок для более доступного и 
удобного пользования транспортом. Борьба с ДТП, 
велосипедные дорожки и места для парковок,  расширение 
дорог и транспортные развязки для предотвращения пробок, 
постоянное поддержание в должном состоянии трасс, дорог и 
пешеходных переходов, установление светофоров и кругов 
безопасности на опасных перекрестках. 
6. Повышение уровня образования в городе, формального и 
неформального.
7. Чистота города, экология и соблюдение санитарных условий: 
борьба с загрязнением воздуха, захламлением и мусором, 
крысами. Установка туалетов в общественных местах. Развитие 
ветеринарной помощи, помощь бездомным животным.
8. Борьба с преступностью и насилием: разъяснительная работа, 
решение проблем беженцев и нелегалов, камеры наблюдения, 
патрули и т.п.
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በፔታህ ቲክቫ ከተማ ውስጥ ለኢትዮጲያን 
ማህበረስብ ጠቃሚ ጉዳዮች።
(1)·ልጆችና ወጣቶች ፣ 
(ሀ) ቅድማዊ እገዛ ዝግጅት ከመዋለ ህፃናት ወደ አንደኛ ክፍል 
በሚያልፉበት ጊዜ።
(ለ) በተለያዩ ኩርሶች  ( קורס ) በማሳተፍ እንዲሁም ዱጎማዎች 
በመስጠት።
(ሐ) በበጋ ወራቶች በሚከፈቱት የህፃናት መዋያ ካምፕ ውሰጥ 
ህፃናትን በማሰመሰገብ እና በማሰገባት እንዲሁም ለወጣቶች 
የሰራ እድል በመክፈት።
(መ) ለተማሪዎች ተጨማሪ የትምህርት እገዛ ማቅረብ። 
(ሠ) የአሉትን እቅዶች በጥሩ በማስኬድ እና ለወደፊት ጥሩ 
አዳዲሰ እቅዶች ማውጣት።
(ረ) በተለያዩ አስከፊና አጓጉል ሁኔታ የተንደረደሩ ልጆችና ወጣቶች 
ቁጥራቸውን መቀነሰ እንዲሁም እነሱን የሚያግዝ አቋም 
መክፈት።
(2) ወጣቶች፣
 (ሀ) የሙያ ስልጠና በማስልጠን እና የስራ ስምረት ማሳደግ። 
(ለ) የከፍተኛ ትምህርት በተለያዩ መሰኮች በማዘጋጃ ቤት 
አገልግሎት መቀበል። 
(ሐ) በከተማዋ ውስጥ ባሉት የተለያዩ የመንግሰት የስራ ድርጅት 
ቦታዎች ውሰጥ በመመስገብ።
(3) ለጎልማሳዎች ፣ አቅማቸው እንደሚፈቅደው ለእነሱ ሰራ 
በመሰጠት እንዲሁም ሳድናዎች ና ጉብኝቶች በማዘጋጀት።
(4) ለእድሜ ባለ ፀጋዎች ፣ በህብረተስቡ ውሰጥ ትንሸ የማይባሉ 
አረጋዊያን አሉ እነሱም በአሁን ስዓት የሚገኙት በተለያዩ ችግር ና 
በመንፈስ ጭንቀት ውሰጥ ነው 
ይህንን ለመቅረፍ ትልቅ ቦታ ሁሉን ያካተተ በመገንባት 
በመክፈት ራሳቸውን ነፃ ፈታ ለማድረግ ዝግጅቶችንና ጉበኝቶችን 
በማዘጋጀት ወዘተ እስራለሁ።



9. Транспорт и досуг по субботам: больше мест для проведения 
досуга для молодежи и для взрослых, парки, торговые центры, 
магазины, открытые в субботу, общественный транспорт в 
субботу.

Помимо вышеизложенных направлений,  я планирую 
действовать на благо новых репатриантов:
 10. Арнона: я планирую не только прекратить повышать арнону, 
но и предоставить дополнительные скидки новым репатриантам.
11. Помощь слабым слоям населения - социально незащищенной 
категории населения: старикам, инвалидам, 
родителям-одиночкам – я осознаю важность в подборе 
профессиональных кадров, владеющих русским языком: 
социальных работников, гериатров и т.п.
12. Решение вопроса социального жилья для пожилых 
репатриантов – субсидированные квартиры и хостели.
13. Досуг репатриантов: концерты, мероприятия, 
субсидированные экскурсии, праздники, субсидированные 
кружки для детей и взрослых, семинары и курсы, клубы на 
русском языке, бесплатные консультации на русском языке.
14. Помощь детям репатриантов, испытывающих затруднения с 
учебой из-за недостаточного знания иврита. Помощь родителям 
новым репатриантам в их интеракции со школьными 
учреждениями для успешной адаптации детей в местной 
системе образования. Кружки для детей по сохранению 
русского языка.

Это лишь тезисное изложение основных пунктов моей 
программы. Я надеюсь на Вашу поддержку. При дружной 
и слаженной работе всех жителей нашего города мы 
добьемся того, что он станет более благоустроенным, 
чистым, удобным для жизни и работы. Это нам по силам!
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(5) ህብረተሰቡ ለክፉም ለደጉም የፈለገውን የሚያዘጋጅበት 
የዝግጅት አዳራሾች ለመገንባት እጥራለሁ።
(6) በህብረተሰቡ ውሰጥ ላይ ያለውን ለ ሁለትመከፋፈል እና 
አለመግባባትለማጣመር አንድ ለማድረግ እስራለሁ።
(7) የኢትዮጲያን ባህል ለማሰተዋወቅ በከተማችን ውሰጥ ቢያን 
በአመት 3 ጊዜ ትልልቅ ዝግጅቶችን አዘጋጃለሁ።
(8) በአሁን ጊዜ የሚካሄደው የታማ 38 ወይም አፍርሶ 
በመገንባትህንፃዎችን 
በ ዮሴፍ ታል፣ ትኩማ ፣ አሚሻቨ ፣ ሻሃሪያ ወዘተ በነዚህ ቦታዎች 
በአስቸኮይ እንዲገነቡ ወይም ተገንብተው እንዲፈፀሙ 
አደርጋለሁ።
(9) ህብረተሰቡ ባሉበት ቦታዎች ያሉትን የፀሎት ቤቶችን 
እንዲታደሱ አደርጋለሁ።
(10) ለወላጆች በየገዜው የሚካሄድ ማብራሪያ እንዲስጥ 
አደርጋለሁ።
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በፔታህ ቲክቫ ከተማ ውስጥ ለኢትዮጲያን 
ማህበረስብ ጠቃሚ ጉዳዮች።
(1)·ልጆችና ወጣቶች ፣ 
(ሀ) ቅድማዊ እገዛ ዝግጅት ከመዋለ ህፃናት ወደ አንደኛ ክፍል 
በሚያልፉበት ጊዜ።
(ለ) በተለያዩ ኩርሶች  ( קורס ) በማሳተፍ እንዲሁም ዱጎማዎች 
በመስጠት።
(ሐ) በበጋ ወራቶች በሚከፈቱት የህፃናት መዋያ ካምፕ ውሰጥ 
ህፃናትን በማሰመሰገብ እና በማሰገባት እንዲሁም ለወጣቶች 
የሰራ እድል በመክፈት።
(መ) ለተማሪዎች ተጨማሪ የትምህርት እገዛ ማቅረብ። 
(ሠ) የአሉትን እቅዶች በጥሩ በማስኬድ እና ለወደፊት ጥሩ 
አዳዲሰ እቅዶች ማውጣት።
(ረ) በተለያዩ አስከፊና አጓጉል ሁኔታ የተንደረደሩ ልጆችና ወጣቶች 
ቁጥራቸውን መቀነሰ እንዲሁም እነሱን የሚያግዝ አቋም 
መክፈት።
(2) ወጣቶች፣
 (ሀ) የሙያ ስልጠና በማስልጠን እና የስራ ስምረት ማሳደግ። 
(ለ) የከፍተኛ ትምህርት በተለያዩ መሰኮች በማዘጋጃ ቤት 
አገልግሎት መቀበል። 
(ሐ) በከተማዋ ውስጥ ባሉት የተለያዩ የመንግሰት የስራ ድርጅት 
ቦታዎች ውሰጥ በመመስገብ።
(3) ለጎልማሳዎች ፣ አቅማቸው እንደሚፈቅደው ለእነሱ ሰራ 
በመሰጠት እንዲሁም ሳድናዎች ና ጉብኝቶች በማዘጋጀት።
(4) ለእድሜ ባለ ፀጋዎች ፣ በህብረተስቡ ውሰጥ ትንሸ የማይባሉ 
አረጋዊያን አሉ እነሱም በአሁን ስዓት የሚገኙት በተለያዩ ችግር ና 
በመንፈስ ጭንቀት ውሰጥ ነው 
ይህንን ለመቅረፍ ትልቅ ቦታ ሁሉን ያካተተ በመገንባት 
በመክፈት ራሳቸውን ነፃ ፈታ ለማድረግ ዝግጅቶችንና ጉበኝቶችን 
በማዘጋጀት ወዘተ እስራለሁ።
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העירוניות    הקמת גשרי  לימודי השפה האנגלית באמצעות הספריות    תגבור 
העיר במרכז  המסחר  חיי  קידום  העיר     בכלל  התושבים  לבטיחות  רגל  הולכי 
    הקמת מסלולי "פאמפטרק" לרוכבי אופניים בעיר    ביצוע קיר אקוסטי ברחוב בן 
דרור    שדרוג תדמיתי, חוויתי ומהותי של שוק ליפקיס    שדרוג אתרי המורשת בעיר 
וקידום תכנית שימור    תכנית אב לשבילי אופניים בעיר    הקמת מבנים לתנועות 
הנוער בכלל שכונות העיר ותגבור התקצוב לפעילותן    מניעת צמצום גני הילדים 
ותגבור מערך כוח האדם בגנים    השלמת הפיתוח בשכונות החדשות    שדרוג 
התשתיות הכוללות בשכונות הוותיקות    תגבור אמצעי הבטיחות בכבישי העיר וכן 
תגבור מערך מעבירי התלמידים בסמוך לבתי הספר    הערכות מוסדות החינוך 
המוסדות בכלל  האבטחה  תגבור  לרבות   – בטחוניים  ואירועים  אדמה  לרעידת 
ונזקקים    הקמת    העמקת טיפול הרווחה בעיר בסיוע למחוסרי בית, קשישים 
ועדה להקלה בנטל תשלומי הארנונה של תושבי העיר    הקמת ספריות עירוניות
   הקמת מעונות יום ובתים חמים לנוער    רישות העיר במצלמות ותגבור השיטור 
העירוני    אי חיוב תושבים בגין פחי אשפה שניזוקו או אבדו    קידום ההתחדשות 
העירונית – פינוי בינוי ותמ"א 38    רכישת מגרש הבית של הפועל מחנה יהודה 
מההסתדרות הכללית    סבסוד צהרונים וקייטנות קיץ    טיפול במסחר בסמים 
ספרייה  הקמת  בגינות     והרעש  הוונדליזם  למניעת  עזר  חוק  חקיקת  בעיר    
בשכונת נווה גן    שימור בית הכנסת הוותיק בשכונת עין גנים    מיקום לתנועת 
נוער "עזרא" בשכונת יוספטל    הקמת קרן לביצוע חניונים ציבוריים    הקמת קומה 
של  יסודי  שיפוץ  התרבות     להיכל  בסמוך  בית"ר  הנוער  תנועת  למבנה  שנייה 
המבנה העירוני ברחוב החמישה בשכונת שערייה לטובת תנועת נוער     פיתוח 
שכונת יוספטל    הגברת האבטחה נגד גנבות הרכבים ופריצות לבתים    הקמת 
המסחרי  המרכז  קידום  העיר     ברחבי  מוקדים  במספר  חלב“  ”טיפת  תחנות 
נווה גן    קידום הקמת מרכז מסחרי בשכונת נחלים    הקמת תחנות  בשכונת 
אוטובוס ברחוב הרב מלכה פינת גרינשפן    הסדרת יציאה נוספת ממתחם נחלים 
לכיוון מחלף שערייה    פיתוח תשתיות בשכונות עקיבא, נווה גנים, יוספטל, עמישב 
ומטלון    העתקת מסוף האוטובוסים מול בית החולים שניידר    העסקת אנשים עם 
הרכבת  לתחנת  הציבורית  תחבורה  של  גישה  פ"ת     עיריית  בשירות  מוגבלות 
צבי ובן  יוספברג  כץ,  הרחובות  במתחם  תנועתיים  פתרונות  ירקונים     במתחם 
 one and" לנכים בגינות הציבוריות    הקמת פארק במתחם  נגישות  נדנדות    
only"    פעילות למניעת נטישת תעשיינים את העיר    תקצוב פעילותם של הנכים 
העיר להעצמת הערכים בתיכוני  קידום תכנית  העיר     תושבי  המוגבלות  ובעלי 
בשכונה עירונית  ספרייה  והקמת  ורבר  רמת  במתנ"ס  אירועים  אולם  הקמת    
    בחינת אזורי הרישום ובנית תיכון בכפר גנים ג'    מניעת הצפיפות במוסדות חינוך 
דיור  לתושב     שירות  אמנת  הרוסית     השפה  לדוברי  ספרייה  הקמת  בעיר    
למשתכן ודיור ציבורי לתושבי פ"ת    מלגות לסטודנטים וסיוע לחיילי צה"ל    ביטול 
למוסדות  התשלומים  פריסת  העיר     ובמתנ"סים ברחבי  השמירה בחוגים  חיובי 
החינוך בעיר והארנונה    דרישה למתן מכלול החוגים לילדים בגני הילדים    חנייה 
חינם לתושבי העיר היכן שניתן    פינוי האשפה בעיר לא בשעות עומסי התנועה.

פעילותי במועצת העיר 2018-2013
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(5) ህብረተሰቡ ለክፉም ለደጉም የፈለገውን የሚያዘጋጅበት 
የዝግጅት አዳራሾች ለመገንባት እጥራለሁ።
(6) በህብረተሰቡ ውሰጥ ላይ ያለውን ለ ሁለትመከፋፈል እና 
አለመግባባትለማጣመር አንድ ለማድረግ እስራለሁ።
(7) የኢትዮጲያን ባህል ለማሰተዋወቅ በከተማችን ውሰጥ ቢያን 
በአመት 3 ጊዜ ትልልቅ ዝግጅቶችን አዘጋጃለሁ።
(8) በአሁን ጊዜ የሚካሄደው የታማ 38 ወይም አፍርሶ 
በመገንባትህንፃዎችን 
በ ዮሴፍ ታል፣ ትኩማ ፣ አሚሻቨ ፣ ሻሃሪያ ወዘተ በነዚህ ቦታዎች 
በአስቸኮይ እንዲገነቡ ወይም ተገንብተው እንዲፈፀሙ 
አደርጋለሁ።
(9) ህብረተሰቡ ባሉበት ቦታዎች ያሉትን የፀሎት ቤቶችን 
እንዲታደሱ አደርጋለሁ።
(10) ለወላጆች በየገዜው የሚካሄድ ማብራሪያ እንዲስጥ 
አደርጋለሁ።
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מי אתה רמי גרינברג?
דין  ועורך  במילואים  רס"ן  העיר,  מרכז  תושב   ,40 בן  אני 
במקצועי. בחמש השנים האחרונות שימשתי כחבר המועצה 

הפעיל ביותר במועצת העיר.
והייתי  דן  גוש  אמי"ת  הטכנולוגי  בתיכון  התחנכתי  בילדות 
הסדיר  הצבאי  השירות  את  והלומד.  העובד  בנוער  חניך 
התחלתי כלוחם בהנדסה קרבית, ולאחר שסיימתי את קורס 
כקצין  היום  עד   - לשרת  המשכתי  בהצטיינות,  הקצינים 

במילואים בחטיבת הצנחנים. 
שם  ישראל.  למשטרת  התגייסתי  מצה"ל,  שחרורי  עם 
שירתתי ביחידות מובחרות ללחימה בפשיעה חמורה וארגוני 
וסיימתי  המשפטים  לימודי  את  התחלתי  במקביל  פשע. 

בהצטיינות.
לאחר שנותיי במשטרה, המשכתי לתפקיד מוניציפלי בתחום 
העירייה  מנכ"ל  של  כעוזרו  שימשתי  בהמשך,  הביטחון. 
וכן כמנהל  בתקופתו של איציק אוחיון, ראש העיר לשעבר, 

אגף לקידום המערכת העירונית ויועץ ראש העיר. 
במסגרת תפקידי כחבר מועצת 
האחרונה,  בקדנציה  העיר 
בכלל  לסדר  הצעות  הגשתי 
לתושבי  החשובים  התחומים 
הגשתי  אותן  ההצעות  העיר. 
כללו מתן פתרונות אופרטיביים 
הקיימות  לבעיות  גם  היתר  בין 
מובא בפניכם  בכלל השכונות. 
במועצת  מעשייתי  קטן  חלק 

העיר בקדנציה החולפת.
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העירוניות    הקמת גשרי  לימודי השפה האנגלית באמצעות הספריות    תגבור 
העיר במרכז  המסחר  חיי  קידום  העיר     בכלל  התושבים  לבטיחות  רגל  הולכי 
    הקמת מסלולי "פאמפטרק" לרוכבי אופניים בעיר    ביצוע קיר אקוסטי ברחוב בן 
דרור    שדרוג תדמיתי, חוויתי ומהותי של שוק ליפקיס    שדרוג אתרי המורשת בעיר 
וקידום תכנית שימור    תכנית אב לשבילי אופניים בעיר    הקמת מבנים לתנועות 
הנוער בכלל שכונות העיר ותגבור התקצוב לפעילותן    מניעת צמצום גני הילדים 
ותגבור מערך כוח האדם בגנים    השלמת הפיתוח בשכונות החדשות    שדרוג 
התשתיות הכוללות בשכונות הוותיקות    תגבור אמצעי הבטיחות בכבישי העיר וכן 
תגבור מערך מעבירי התלמידים בסמוך לבתי הספר    הערכות מוסדות החינוך 
המוסדות בכלל  האבטחה  תגבור  לרבות   – בטחוניים  ואירועים  אדמה  לרעידת 
ונזקקים    הקמת    העמקת טיפול הרווחה בעיר בסיוע למחוסרי בית, קשישים 
ועדה להקלה בנטל תשלומי הארנונה של תושבי העיר    הקמת ספריות עירוניות
   הקמת מעונות יום ובתים חמים לנוער    רישות העיר במצלמות ותגבור השיטור 
העירוני    אי חיוב תושבים בגין פחי אשפה שניזוקו או אבדו    קידום ההתחדשות 
העירונית – פינוי בינוי ותמ"א 38    רכישת מגרש הבית של הפועל מחנה יהודה 
מההסתדרות הכללית    סבסוד צהרונים וקייטנות קיץ    טיפול במסחר בסמים 
ספרייה  הקמת  בגינות     והרעש  הוונדליזם  למניעת  עזר  חוק  חקיקת  בעיר    
בשכונת נווה גן    שימור בית הכנסת הוותיק בשכונת עין גנים    מיקום לתנועת 
נוער "עזרא" בשכונת יוספטל    הקמת קרן לביצוע חניונים ציבוריים    הקמת קומה 
של  יסודי  שיפוץ  התרבות     להיכל  בסמוך  בית"ר  הנוער  תנועת  למבנה  שנייה 
המבנה העירוני ברחוב החמישה בשכונת שערייה לטובת תנועת נוער     פיתוח 
שכונת יוספטל    הגברת האבטחה נגד גנבות הרכבים ופריצות לבתים    הקמת 
המסחרי  המרכז  קידום  העיר     ברחבי  מוקדים  במספר  חלב“  ”טיפת  תחנות 
נווה גן    קידום הקמת מרכז מסחרי בשכונת נחלים    הקמת תחנות  בשכונת 
אוטובוס ברחוב הרב מלכה פינת גרינשפן    הסדרת יציאה נוספת ממתחם נחלים 
לכיוון מחלף שערייה    פיתוח תשתיות בשכונות עקיבא, נווה גנים, יוספטל, עמישב 
ומטלון    העתקת מסוף האוטובוסים מול בית החולים שניידר    העסקת אנשים עם 
הרכבת  לתחנת  הציבורית  תחבורה  של  גישה  פ"ת     עיריית  בשירות  מוגבלות 
צבי ובן  יוספברג  כץ,  הרחובות  במתחם  תנועתיים  פתרונות  ירקונים     במתחם 
 one and" לנכים בגינות הציבוריות    הקמת פארק במתחם  נגישות  נדנדות    
only"    פעילות למניעת נטישת תעשיינים את העיר    תקצוב פעילותם של הנכים 
העיר להעצמת הערכים בתיכוני  קידום תכנית  העיר     תושבי  המוגבלות  ובעלי 
בשכונה עירונית  ספרייה  והקמת  ורבר  רמת  במתנ"ס  אירועים  אולם  הקמת    
    בחינת אזורי הרישום ובנית תיכון בכפר גנים ג'    מניעת הצפיפות במוסדות חינוך 
דיור  לתושב     שירות  אמנת  הרוסית     השפה  לדוברי  ספרייה  הקמת  בעיר    
למשתכן ודיור ציבורי לתושבי פ"ת    מלגות לסטודנטים וסיוע לחיילי צה"ל    ביטול 
למוסדות  התשלומים  פריסת  העיר     ובמתנ"סים ברחבי  השמירה בחוגים  חיובי 
החינוך בעיר והארנונה    דרישה למתן מכלול החוגים לילדים בגני הילדים    חנייה 
חינם לתושבי העיר היכן שניתן    פינוי האשפה בעיר לא בשעות עומסי התנועה.

פעילותי במועצת העיר 2018-2013

פ“ת רוצה ראש חדש
גרינברג

55 ramig1020@gmail.com
054-6733156 להצטרפות:

mailto:ramig1020@gmail.com
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מי אתה רמי גרינברג?
דין  ועורך  במילואים  רס"ן  העיר,  מרכז  תושב   ,40 בן  אני 
במקצועי. בחמש השנים האחרונות שימשתי כחבר המועצה 

הפעיל ביותר במועצת העיר.
והייתי  דן  גוש  אמי"ת  הטכנולוגי  בתיכון  התחנכתי  בילדות 
הסדיר  הצבאי  השירות  את  והלומד.  העובד  בנוער  חניך 
התחלתי כלוחם בהנדסה קרבית, ולאחר שסיימתי את קורס 
כקצין  היום  עד   - לשרת  המשכתי  בהצטיינות,  הקצינים 

במילואים בחטיבת הצנחנים. 
שם  ישראל.  למשטרת  התגייסתי  מצה"ל,  שחרורי  עם 
שירתתי ביחידות מובחרות ללחימה בפשיעה חמורה וארגוני 
וסיימתי  המשפטים  לימודי  את  התחלתי  במקביל  פשע. 

בהצטיינות.
לאחר שנותיי במשטרה, המשכתי לתפקיד מוניציפלי בתחום 
העירייה  מנכ"ל  של  כעוזרו  שימשתי  בהמשך,  הביטחון. 
וכן כמנהל  בתקופתו של איציק אוחיון, ראש העיר לשעבר, 

אגף לקידום המערכת העירונית ויועץ ראש העיר. 
במסגרת תפקידי כחבר מועצת 
האחרונה,  בקדנציה  העיר 
בכלל  לסדר  הצעות  הגשתי 
לתושבי  החשובים  התחומים 
הגשתי  אותן  ההצעות  העיר. 
כללו מתן פתרונות אופרטיביים 
הקיימות  לבעיות  גם  היתר  בין 
מובא בפניכם  בכלל השכונות. 
במועצת  מעשייתי  קטן  חלק 

העיר בקדנציה החולפת.

תושבים יקרים,
כראש עיר אביא שינוי, תקוה ואיכות חיים טובה ובטוחה לכולנו.

הצטרפו אלי כדי להבטיח את עתידה של פתח תקוה.

רמי גרינברג

54



פ“ת רוצה ראש חדש
גרינברג

ramig1020@gmail.com 054-6733156 להצטרפות:

פ“ת רוצה ראש חדש
גרינברג

תכנית גרינברג
למצויינות בפתח תקוה

ramig1020@gmail.com 054-6733156 להצטרפות:

mailto:ramig1020@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006716047544
https://www.instagram.com/ramigreenbrg/
https://twitter.com/ramigrinberg
tel:0546733156


תושבים יקרים,
כראש עיר אביא שינוי, תקוה ואיכות חיים טובה ובטוחה לכולנו.

הצטרפו אלי כדי להבטיח את עתידה של פתח תקוה.

רמי גרינברג

54

ramig1020@gmail.com
054-6733156
הצטרפו אלינו לראש החדש

פ“ת רוצה ראש חדש
גרינברג

mailto:ramig1020@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006716047544
https://www.instagram.com/ramigreenbrg/
https://twitter.com/ramigrinberg
tel:0546733156



