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נשר ,העיר

"

הטובה
למשפחות
צעירות
מסכמים שנה 2016

תושבות ותושבי נשר יקרים,
כמצוות המחוקק ,אני מתכבד להציג בפניכם דו"ח שנתי,
המסכם את העשייה העירונית לשנת  .2016לנוחיותכם,
ומתוך שאיפה לפעול בשקיפות מלאה ,הדו"ח גם מכיל
נתונים כספיים ומרכז את דרכי ההתקשרות העיקריים
עם העירייה.
בשלוש השנים האחרונות פועלת עיריית נשר במרץ
להנגיש עבורכם את כל המידע העירוני .במסגרת זאת,
אנו מקפידים לפרסם את כל המידע הנדרש לכם באתר
האינטרנט העירוני ובעמוד הפייסבוק שלנו ומקיימים
מפגשים לשיתוף הציבור בתכניות הפיתוח העתידיות.

חזון העיר
נשר ,הממוקמת בליבו של פארק
הכרמל ,היא עיר אקדמיה ירוקה
מובילה במצוינות בחינוך ,בתרבות
ובספורט .עיר איתנה ומשגשגת
ששמה במרכז את תושביה ומעניקה
להם איכות חיים וביטחון אישי .עיר
שהיא אבן שואבת לזוגות צעירים
ולמבקרים ,מרכז של חדשנות ,יזמות
ויצירתיות.

מבחינתנו ,הסיכום השנתי המובא כעת בפניכם מהווה
נדבך חשוב במגמת השקיפות והנגישות שאנו מקדמים.
אולם בה בעת ברור לכל כי הדו"ח השנתי לא יכול לכלול
את כלל ההיבטים הרלוונטיים לכל תושב ותושבת .על כן
אני מזמין אתכם לבקר באתר האינטרנט של עיריית נשר
ולהצטרף כחברים בעמוד הפייסבוק העירוני.
 2016היתה שנה של הישגים מכובדים :נשר ,שהוכרזה
כעיר איתנה ומשגשגת ,זכתה גם השנה בפרס ניהול תקין
והוכרזה כאחת מ 10-הערים הירוקות בישראל.
נשר מובילה בהשקעה בחינוך ילדיה וע"פ חברת הייעוץ
צ'מנסקי בן-שחר נמצאת במקום ה 1-בצפון בהשקעה נטו
בתושב בחינוך ובמקום ה 9-בישראל בהשקעה כללית נטו
בתושב .תלמידי תיכון מקיף נשר מובילים באחוז הזכאות

למקבלי תעודת בגרות ושיעור הגיוס לצה"ל מקרב בני
ובנות העיר הוא מרקיע שחקים.
דן אנד ברדסטריט בדק ומצא :גם השנה נשר אחת מ5-
הערים האיתנות והמשגשגות בישראל .העסקים בעיר
פורחים ושורה של הישגים נרשמו בשנת  2016גם בתחומי
התרבות והספורט.
כפי שתוכלו להתרשם מהתכנים בחוברת ,בשנת 2016
המשכנו במגמות הפיתוח החיוביות ובתנופת הבנייה
שהתחילו שנה קודם לכן .לצד כל אלה אנחנו גם משמרים
תכנים קהילתיים-ייחודיים כמו אקדמיית השחמט בגני
הילדים ,ופעולות נוספות לטובת הציבור דוגמת "קרן
הצהרונים" ,השתתפות בעלויות הנסיעה לפולין ומלגות
לסטודנטים .בנוסף ,החוברת גם כוללת "מבט לעתיד",
ומציגה פרויקטים שמתהווים בימים אלה ממש.
לסיום אני מבקש להודות לסגני ,לחברי מועצת העיר
ולעובדי עיריית נשר ,רשת המתנ"סים ,המועצה הדתית
והחברה הכלכלית – שפועלים עבורכם מתוך תחושת
שליחות עמוקה.

שלכם
אבי בינמו ,ראש העיר
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נשר זכתה בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין ברשויות המקומיות
נשר זכתה בתחרות  10הרשויות הירוקות במסגרת ועידת קלינטק
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העסקים פורחים,
התושבים שותפים
שומרים על קשר

דו״ח כספי לשנת 2015
תקציב העירייה לשנת 2016
מבט לעתיד

" הילדים
הם
גשר
אל עצמנו
שנתן לנו
הזמן".
 -שלום חנוך

חינוך,
השכלה ואקדמיה

"

עיריית נשר ניצבת
במקום ה 1-בצפון
ובמקום ה 3-בארץ
בהשקעה בחינוך.

"

פורסם באתר החדשות ynet

"

גם בשנת ,2016
ההשקעה
בתלמידים בנשר
היא מהגבוהות
במדינת ישראל.
ע"פ מחקר שערכה
חברת צ'מנסקי בן שחר

"

משקיעים
בחינוך

מגיל הגן
ועד לאקדמיה

ילדי הגנים ובתי הספר נהנים מצהרונים מעשירים
ומזינים במחירים הכי נוחים בארץ.
גם הורי הילדים במעונות היום זוכים להשתתפות
העירייה בעלויות.
כ 600-סטודנטים וסטודנטיות בני העיר נשר זכו לקבל
מלגות לימודים שהעניקו העירייה ושותפיה :קרן
אייסף ,הטכניון ,פר"ח והקהילה היהודית מבראורד
קאונטי ,פלורידה.
כל תלמידי י"ב בתיכון "מקיף נשר" זוכים להשתתפות
העירייה במחצית העלויות של המסע ללימודי
השואה והגבורה בפולין.

זכאות לבגרות
מנתוני משרד החינוך עולה כי תלמידי תיכון מקיף
נשר מובילים באחוז הזכאות לבגרות.
שיעור הניגשים לבגרות בשנה"ל תשע"ו מקרב
בוגרי תיכון מקיף נשר עמד על .100%
שיעור הזכאות לתעודת בגרות מקרב בוגרי תיכון
מקיף נשר בשנה"ל תשע"ו היה .94%

מחשב לכל תלמיד
רכשנו מחשבים חדשים למעבדות המחשבים
בבתי הספר.
 35תלמידים זכו לקבל מחשב חדש במסגרת
פרויקט "מחשב לכל ילד".

מתחדשים למען התלמידים
נחנכה הספרייה החדשה בחטיבות הביניים.
החל פרויקט שיפוץ וחיזוק מבנה ביה"ס
"גבעון".

מקיף נשר
זכה במקום הראשון
בפרס הקליטה
המיטבית לשנת תשע"ו
אשכול פיס נשר
זכה בפרס מצוינות
של משרד החינוך
בתכנית "גם אני יכול"
תושב העיר,
המורה יבגני לילבמן,
זכה השנה בתואר
"המורה של המדינה".

שחמט ומדעים לגיל הרך
בגני החובה בעיר פועלת זו השנה השלישית
ברציפות תכנית "אקדמיית השחמט של
אלתרמן".
ילדי הגנים זוכים לתכניות העשרה בתחומים
כמו מדעים ואנגלית.
 250הילדים שעלו השנה לכיתה א' ,זכו לקבל
ילקוטים – והתחילו את השנה החדשה עם
חיוך.

חושבים ירוק
פרויקט "חס-חשמל" – חינוך להתייעלות
אנרגטית וחיסכון בחשמל.
קידמנו תוכנית חינוכית-סביבתית להכרת נחל
הקישון והאגמים של מפעל נשר.

" אם תחייך
לעברי ,אבין.
כי זה משהו
שכולם,
בכל מקום,
עושים
באותה שפה".
 -דייויד קרוסבי ,פול קנטנר ,סטיבן סטילס

תרבות ואמנות,
דת ,ספורט ופנאי

פסטיבל היין "לחיים"
פסטיבל היין התקיים זו
השנה השנייה ברציפות
במתחם "תחנה  4וחצי",
והציע טעימות יין
מ 20-יקבים מובחרים
מהארץ ומחו"ל ,טעימות
של גבינות בוטיק ולחמים
מיוחדים.
ברקע הופיעו הרכבים
מוסיקליים של ג'אז
ומוזיקה לטינית.

אירועים
לכולם

יחד עם רשת
המתנ״סים
עדלאידע
קרוב ל 6,000-איש השתתפו בתהלוכת ענק עם
שלל תחפושות ומיצגים.

חגיגות המימונה
עובדי העירייה ורשת המתנ"סים לבושים
בתלבושות מסורתיות כיבדו את התושבים
במופלטות ובשאר מטעמים .להקה מרוקאית
הנעימה את הערב לקהל החוגגים.

יום העצמאות
חגגנו עם מיטב האמנים ,יום הולדת  68למדינה
עם דודו אהרון ועדן בן זקן.

אירועי הקיץ
יחד עם רשת המתנ"סים ארגנו לכל המשפחה
קיץ גדוש אירועים:
אירועי "קיץ שכונתי" בגני המשחקים.
הופעה של הזמר קובי אפללו.
הופעה של הצמד סטטיק ובן-אל תבורי.
הסטנדאפיסטים :חן מזרחי ,מור חן ונדב
אבוקסיס ,כבשו את נשר.
בני הנוער נהנו ממסיבות בריכה ומיציאה
לפארקי מים ,לסופרלנד וללונה פארק בת"א.

נשר על מפת הספורט
אירחנו השנה את :אליפות הצפון בג'ודו
לילדים ,אליפות הקראטה – שוטוקאן ,2016
את אליפות ישראל בהתעמלות אומנותית ואת
אליפות ישראל בפיתוח הגוף – "מר ישראל
ומיס פיטנס וביקיני ."2016

פסטיבל ביכורים ה3-
בחג השבועות רחבת
היכל התרבות לבשה לבן.
הפסטיבל כלל:
טקס הבאת ביכורים,
שוק איכרים עם מבחר
גבינות ,יינות ושמן זית,
סדנאות להכנת סלי קש
ועיבוד צמר,
מעגל מתופפים,
סיורי חמורים ,ועוד.
בחג הקציר –
הבאנו את הקיבוץ
אל העיר.

טעם איטליה

כוכבי נבחרת איטליה ובראשם השוער האגדי,
ג'אנלואיג'י בופון ,ביקרו בעיר והתאמנו
באצטדיון נשר.

מתנדבים למען הקהילה
גייסנו מתנדבים לשעת חירום וערכנו כנס
מתנדבים גדול.
קיימנו הפנינג נגישות – "נשר טובה לקהילה"
– להעלאת המודעות לאנשים בעלי צרכים
מיוחדים בשיתוף עם עמותת "נגישות ישראל".

דואגים גם לעולים
ערכנו ערבי תרבות לעולי חבר העמים.
קיימנו ערב תרבות ליוצאי אתיופיה וציינו את
חג הסיגד.
הצדענו לווטרנים וציינו  71שנה לניצחון בעלות
הברית על הנאצים.

ההתאחדות לכדורגל
פתחה סניף בנשר
יחד עם מנכ"ל משרד
התרבות והספורט ויו"ר
ההתאחדות לכדורגל,
חנכנו באצטדיון את
משרדיה החדשים של
ההתאחדות לכדורגל
סניף צפון – נשר.
השלמנו את שיפוץ
אצטדיון הכדורגל
והקמת מגרשי הטניס
ברמות יצחק.

שומרים על המסורת
חגגנו בר-מצווה בכותל המערבי ,לעשרה נערים
יוצאי אתיופיה ,תושבי העיר.
קיימנו אירוע "סליחות מרכזי" בהיכל התרבות
במעמד הרה"ג דוד יוסף שליט"א.
עלינו לקברי צדיקים במירון ובנתיבות.
בחוה"מ פסח ארגנו אירוע עלייה לרגל לירושלים
ו"ברכת כהנים".
אירוע פיוט ושירה" :אדון הסליחות"
ב"תחנה  4וחצי" במסגרת אירועי חגי תשרי.
צעדנו בתהלוכת ל"ג בעומר.
חגגנו שמחת תורה ו"הקפות שניות" ב"שדרת
היוצרים".

יש אליפות
קבוצת הכדורגל של
עירוני נשר עשתה
היסטוריה והעפילה
לליגה הלאומית

" אם
יוצאים
מגיעים
למקומות
נפלאים! "
 -ד"ר סוס

פארק האגמים ,נשר 2020

גנים ,נוף אורבני
בינוי ואיכות חיים

נשר ירוקה
זכינו באות
"קלינטק ."2016
נשר הוכרזה כאחת
מ 10-הערים הירוקות
בישראל.
קיבלנו  5כוכבי יופי
וזכינו בתחרות:
"קריה יפה ומקיימת
בישראל יפה".

נשר
פורחת

נעים לחיות
בטבע
שתלנו פרחים ,נטענו עצים ושדרגנו את
התשתיות בגנים הציבוריים ובגני המשחקים.

בטיחות במקום הראשון
השקענו בבטיחות לאורך שדרות בר-יהודה.
השלמנו את הקמת הכיכרות :התישבי-כלניות,
האלון-תמר ודוכיפת.

שדרגנו את "גן יצחק"
טקס הסרת הלוט בגן הקרוי ע"ש של ראש המועצה
המקומית השני של נשר ,יצחק רוט ,התקיים במעמד
ראש העיר ,עובדי העירייה ובני המשפחה.
לצד טיפוח הנוף ,וחידוש מצבת הזיכרון ,הותקנה
בגן שבגבעת נשר ,ברחוב החלוצים ,הצללה
דקורטיבית.
חידשנו את גני המשחקים והנצחנו את זכרם של
חללי צה"ל תושבי העיר.

פרויקטים בשנת 2016
גן "הדר הנופלים" בחטיבות הביניים 12 .עצי פרי
ניטעו בגן שהוקם לזכרם של  12בוגרי בית הספר,
שנפלו בעת שירותם בכוחות הביטחון.
מדובר ביוזמה מבורכת של מועצות התלמידים של
חטיבות הביניים ,בשיתוף נאמני תרבות ישראל.

חנוכת גן "אורי אוחיון"
גן המשחקים ,שברחוב דבורה ,נקרא ע"ש של
חייל צה"ל ,סמל אהרון (אורי) אוחיון ז"ל.
העבודות כללו :התקנת הצללה ,תאורת גן חדשה
עם נורות  LEDחסכוניות וידידותיות לסביבה,

זוכרים את הנופלים:
חידשנו את גני
המשחקים והנצחנו
את זכרם של חללי
צה״ל תושבי העיר.
פרויקטים נוספים
שהושלמו בשנים
קודמות:
מצפור גלית
מגרש סער
גן רוסלן

צביעה וחידוש מתקני המשחקים ,טיפוח הנוף
ונטיעת צמחים ופרחים חדשים.

חנוכת גן "דוד לזימי"
הגן שברחוב ברק הפך מוקד משיכה למשפחות עם
ילדים .גן המשחקים נקרא ע"ש של חייל צה"ל ,סמ"ר
דוד לזימי ז"ל .ההשקעה ניכרת בכל פרט :בהצללה
שהותקנה ,בדשא הסינטטי ,במתקני המשחקים
ובספסלים החדשים.

הקמת גן "בנימין דרזי"
"גן בנימין" ,שברחוב יעל ,נקרא ע"ש של חייל
צה"ל ,רב"ט בנימין (בני) דרזי ז"ל.
העבודות כללו :התקנת הצללה ,הצבת מתקני
משחקים וספסלים חדשים וכן עבודות גינון
וטיפוח הנוף.
אנו ממשיכים לפעול במרץ להנגשתם של כל
אתרי ההנצחה העירוניים לאנשים בעלי צרכים
מיוחדים ורואים במלאכת הנצחת הנופלים נדבך
נוסף וחשוב הן במלאכת ההנצחה עצמה והן
בשיפור חזות העיר.

" נשר בונה רציף
שממנו יכולים כל
תושב ותושבת
להמריא להשגת
כל יעד" .
 -אבי בינמו

חברה וקהילה

נשים
בתפקידי המפתח
של עיריית נשר.
הוקמה
מועצת הנשים.
אירועי יום האשה
הבינלאומי  -אירוע
תרבות שנתי בנשר.
 50סטודנטים מהעיר
נשר בקורס מבוא
למשפטים.

נשר בונה
קהילה
ערך עליון
בעיר נשר
נשים מובילות
שורה של נשים מוכשרות מאיישות תפקידי מפתח
בעירייה ובגופי הסמך שלה ובראשן :סגנית ראש
העיר נעמי כספי ומנכ"ל העירייה ,מיכל ליבנה.
פעילויות תרבות ופנאי נערכו ביום האישה הבינלאומי.
אירוע הפתיחה להקמת מועצת נשים חשף את
העסקים הקטנים של נשות העיר והעצים את
פעילותן .האירוע כלל הרצאות שונות ומופע סטנד-
אפ של רותם אבוהב.

משתלבים באקדמיה
המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית נשר פועלת
להנגשת ההשכלה הגבוהה לכולם.
במסגרת פרויקט "אוניברסיטה בעם" ,שמטרתו
צמצום פערים חברתיים ,למדו כ 50-סטודנטים
מהעיר נשר בקורס מבוא למשפטים.
במסגרת תכנית "סטודנטים מטפחים" ,בשיתוף
קרן אייסף והקהילה היהודית של בראורד קאונטי
פלורידה ,זוכים תלמידים מכיתות י'-י"ב ,לליווי
צמוד של סטודנט במשך  3שנים.

פעילות להורים ולילדים
הפעלנו תכניות טיפוליות להורים וילדים ,שמסייעות
לחזק את הקשר ביניהם .המועדוניות לגיל הרך,
שמיועדות לילדים בגילאי  3עד  ,6העניקו טיפול
אינטנסיבי והעשרה חמישה ימים בשבוע ,בדגש על
טיפול רגשי והסתכלות מערכתית.
מועדון בית חם לנערה סיפק פעילויות העשרה,
סדנאות ,ותמיכה רגשית לנערות בשעות אחר הצהריים.
המועדון למתבגרים הפעיל תוכנית מניעתית עבור
בני נוער מתבגרים בדגש על טיפול רגשי ,התנהגותי,
חיזוק ותמיכה.

נשר נמצאת
במקום ה 1-בצפון
בגיוס נשים לצה״ל.
אחוז הקצינות
בנשר הוא
מהגבוהים ביותר
בארץ.
כנס מתגייסים
גדול למסיימי
כיתות י"ב.

דואגים לוותיקים
באמצעות העמותה למען הקשיש פעלנו לביטחונם
ולרווחתם של בני גיל הזהב.
שלל המועדונים לקשישים שפזורים ברחבי העיר
פעלו כל השנה למען האזרחים הוותיקים.
במסגרת פעילות "קהילה תומכת" ,יצאו הקשישים
לטיולים ולפעילויות מגוונות ואף זכו לסיוע צמוד
מאב בית.
קידמנו פתיחת מסגרת לימוד והעשרה לאזרחים
ותיקים תוך חיזוק הקשר הבין דורי.

עושים למען ניצולי השואה
יחד עם העמותה למען הקשיש חנכנו בשכונת
בן דור את מועדון "מופת" למען ניצולי השואה.
המועדון מעניק מגוון רחב של שירותים בעלות
חודשית סמלית.
פעילות "קפה אירופה" מחבקת אף היא את ניצולי
השואה שלנו ומעניקה להם מסגרת ופעילות
חברתית.

תוכניות טיפוליות
להורים וילדים.
מועדוניות לגיל הרך
 5ימים בשבוע
כולל טיפול ריגשי.
מועדון בית חם לנערה
כולל סדנאות לתמיכה
ריגשית אחה״צ.
המועדון למתבגרים
טיפול ריגשי ,חיזוק
ותמיכה.

וזאת לעדות

ערכנו אירועי תרבות לשימור המורשת של עולים
מבריה"מ ומאתיופיה.

תכנית "תאטרון עדות" הפגישה בין ניצולי שואה
לבין בני הנוער.

חגגנו בר-מצווה בכותל המערבי ל 10-נערים
יוצאי אתיופיה.

סיפור הישרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי
נשר הומחז להצגה שהועלתה בהיכל התרבות.

פתחנו כיתה מיוחדת ללימוד תיאוריה ליוצאי
אתיופיה.

התכנית ,שהובילו השחקנים עזרא ועירית דגן,
התקיימה בשיתוף המחלקה לקליטת עלייה ,המחלקה
לשירותים חברתיים ,עיר ללא אלימות ,עמותת
תאטרון עדות ,העמותה לקשיש ואשל.

מעודדים את המתגייסים

קליטת עלייה
המחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה
לקליטת עלייה מריצות ביחד מגוון תכניות
לשילוב העולים בקהילה המקומית.
קבוצת אימהות יוצאות העדה האתיופית – נתנה
כלים להעצמה נשית ולעצמאות.
הפעלנו מועדון אימהות עולות מברית המועצות.
עולים ,בני גיל הזהב ,זכו לעבור שיעורי מחשב
פרטניים.
יצאנו לטיולים ברחבי הארץ שנועדו ,בין השאר,
לחיזוק הקשר בין העולה לבין המדינה.

לפי נתוני אכ"א בצה"ל ,נשר נמצאת במקום ה1-
בצפון בגיוס נשים לצה"ל ובמקום ה 6-בצפון
בגיוס גברים.
אחוז הקצינות בנשר הוא מהגבוהים ביותר בארץ.
כנס מתגייסים גדול נערך למסיימי כיתות י"ב.

" האדם
מחפש
בחברה
נוחיות,
תועלת
והגנה".
 -פרנסיס בייקון

ביטחון ובטיחות

המוקד העירוני
פועל  24שעות ביממה,
והתושבים זוכים לטיפול
מהיר ויעיל.
נשר מהמובילים בצפון
בתחום המקלטים
ומיגון המרחב האזרחי.

נשר
מהערים
הבטוחות
 24שעות
ביממה

מוכנים לשעת חירום
גם בימי שגרה מתכוננים לשעת חירום.
יחד עם פיקוד העורף ערכנו שורה של תרגילים
שמכשירים את עובדי העירייה למגוון תרחישים.
הקמנו מערך מתנדבים לשעת חירום.
בהתאם להנחיות שהתקבלו משירותי הכבאות
נפרצו שבילי אש בשכונות הגובלות בשטחים
המיוערים .אזורי חיץ אלה הוכיחו עצמם במהלך
השריפות הגדולות שהתחוללו השנה.

המוקד העירוני לשירותכם
המוקד העירוני פועל  24שעות ביממה ,והתושבים
זוכים לטיפול מהיר ויעיל בפניותיהם .בכל חודש
מטפל המוקד בכ 1,000-פניות של תושבים.
המוקד העירוני ,תחנת המשטרה ,כיבוי האש ומד"א,
פועלים יחד ,במתחם החירום ברחוב דרך השלום
 60ומעניקים שירות יעיל ואדיב לתושבים.
ראש העיר אבי בינמו עם מתנדבים במוקד
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" להצטיין
בעסקים
הוא סוג
האמנות
המקסים
ביותר".
 -אנדי וורהול

עסק טוב

נשר אחת מ 5-הערים
האיתנות והמשגשגות
בישראל -
ע"פ דירוג הרשויות
המקומיות DUN'S100
של דן אנד ברדסטריט
ישראל לשנת .2016
הדירוג מעיד על חוסנה
הפיננסי והעסקי של
עיריית נשר.

נשר טובה
לעסקים

העסקים פורחים,
התושבים שותפים
נשר איתנה ומשגשגת
במהלך  2016נפתחו בנשר  15עסקים חדשים,
ביניהם :בנק "מרכנתיל" ,רשת החשמל והתאורה
"ארכה" ,סוכנות למכוניות יוקרה של  B.M.Wועוד.
מנתוני המחלקה לרישוי וקידום עסקים בעירייה
עולה כי במהלך שלוש השנים האחרונות נפתחו
בנשר  52עסקים חדשים ונסגרו  11בלבד.
חברת דן אנד ברדסטריט ישראל בדקה אילו ערים
הכי בטוחות לעסקים .לפי הניתוח שלהם ,נשר בטוחה
וטובה לעסקים :מבין הערים הבינוניות (עד 50,000

תושבים) ,נשר נמצאת במקום ה 8-והמכובד עם
סיכון של פחות מ 10%-לסגירת עסקים בעיר.

הציבור שותף להצלחה
שיתוף הציבור הוא חלק חשוב בתכנון העירוני.
תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה ,שותפים
לתכנון ולעשייה .במהלך שנת  2016התקיימו:
מפגש שיתוף ציבור שני עם תושבי העיר בהכנת
תוכנית המתאר.
מפגש שיתוף ציבור עם בעלי עסקים בתכנון
"המטרונית".
מפגש תושבים בנושא הצגת פרויקט "שבילי
חיץ אש".
מפגשי שיתוף ציבור עם תושבים במסגרת ועדת
התחבורה.

רשימה מייצגת של העסקים:

במהלך שלוש השנים
האחרונות נפתחו בנשר
 52עסקים חדשים
ונסגרו  11בלבד.
נשר נמצאת במקום
ה 8-והמכובד עם
סיכון של פחות מ10%-
לסגירת עסקים בעיר.
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עיר איתנה
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מידע נוסף אודות מבנה הרשות ,חוקי העזר ,תקציב ,קרנות ,מילגות ותמיכות ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייהwww.nesher.muni.il :
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" הצלחה
אינה נמדדת
בשניות או
בדקות,
היא נמדדת
בשנים ארוכות".
 -ריקרדו סמלר

פארק ושכונת האגמים | קרדיט :כלל תעשיות

נשר 2020
עיריית נשר פועלת לפיתוחה של העיר לרווחת התושבים ולשיפור איכות
החיים .ראש העיר ,אבי בינמו ,יחד עם חבריו למועצת העיר ,פועלים לאישורן
של התוכניות וקידומן בוועדות התכנון והבנייה ומול משרדי הממשלה.
פיתוח הבנייה למגורים ,למסחר ותעסוקה כמו גם פיתוח פתרונות תחבורה
מתקדמים בהיקפים כספיים חסרי תקדים (כמיליארד שקלים) הופכים בימים
אלו מחזון למציאות.

פארק
האגמים
נשר
מפגש בין
עיר לטבע

עיריית נשר פועלת להנגשת האגמים של מפעל
נשר לציבור ולפתח סביבם פארק עירוני שיציע
מגוון פעילות תיירות ונופש.
במסגרת התכנון יסללו שבילי צעידה ,יוצבו ספסלים
סביב האגמים ,יינטעו עצים ופרחים.
אבן הפינה להקמת "שביל שותפות" שיהווה דרך
נופית ,כחלק מ"פארק האגמים נשר"  -כבר הונחה.
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בנייה
חדשה

צעירים בוחרים
לגור בנשר
נשר היא אבן שואבת לזוגות צעירים ולמשפחות.
תוכניות הבנייה החדשות עתידות לספק את הביקוש
ההולך וגדל לדירה חדשה בעיר נשר.

עמק הכרמל  -אלמוגים 3D :אלמוגים החזקות

שכונת
האגמים

מגורים ,מסחר
ופארק

קבוצת "כלל תעשיות" בשיתוף עם עיריית נשר
מקדמים ,תב"ע לשכונת מגורים ,בשיפולים הדרום
מזרחיים של העיר .היקף התכנית כ 2,500 -דונם,
בהם מוצע להקים שכונת מגורים שתאכלס בשלב
הקבע כ 5,000-יח"ד בבניה רוויה ,בנוסף כ250,000-
מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר .כל זאת ,בנוסף לשטח
פארק עירוני (ממזרח לכביש  )75והקצאות למבני
ציבור ושצ"פים.
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עמק
הכרמל

 600משפחות
בחרו בנשר

התכנית של חברת "אלמוגים החזקות" כבר קורמת
עור וגידים .מדובר בשכונה המוקמת בצמוד למרכז
העיר נשר המתחדשת .הבנייה שהחלה כבר לפני
שנה וחצי ,תכלול בסיומה כ 600 -יח"ד .בנוסף ייבנו
גם שטחי מסחר של  1,800מ"ר אשר ימוקמו בקומת
הקרקע של שדרת הבניינים לכיוון דרך בר יהודה.
אכלוס הדיירים הראשונים בפרויקט מתוכנן בתחילת
שנת .2018

עמק הכרמל  -אלמוגים 3D :אלמוגים החזקות

מחצבי
אבן

מגורים ,פנאי
וספורט אתגרי
שכונת מגורים ומתחם פנאי וספורט אתגרי – במקום
המחצבה הישנה והנטושה מתוכננת להיבנות שכונת
מגורים חדשה בת  1,000יח"ד סמוך לאוניברסיטת
חיפה .לצידה של השכונה מתוכנן פארק ספורט
אתגרי שיהווה מוקד משיכה נוסף עבור תושבים
ומבקרים.

מחצבי אבן – בנייה במחצבה
תכנון :א-ב אדריכלים | הדמיה 3dvision

מחצבי אבן – בנייה במחצבה | תכנון :א-ב אדריכלים ,הדמיה 3dvision

תחבורה
נשר על
המפה

בשיתוף עם משרד התחבורה ,רכבת ישראל וחברת
יפה נוף ,מצעידה עיריית נשר קדימה את הפרויקטים
הבאים:

רכבת העמק תחנת נשר
קו הרכבת החדש בין חיפה לבית שאן נחנך
השנה .עד כה  4תחנות מתוך  6כבר נבנו.
בשלב הבא מתוכננות עוד  2תחנות :ב"לב המפרץ"
וכאן – ב"נשר".

"מטרונית"
מערכת תחבורה ציבורית מתקדמת ויעילה ,הנוסעת
בתדירות גבוהה ,בנתיבי תחבורה ייעודיים ובעלת

העדפה ברמזורים .המטרונית מאפשרת לנוסע
לתכנן את נסיעתו באמצעות מערכות מידע בזמן
אמת ופועלת באמצעות אוטובוסים משודרגים,
רב מפרקיים ,מרובי קיבולת ונמוכי רצפה ,בעיצוב
המדמה רכבת קלה" .קו  - 5מטרונשר" ,המתוכנן
לאורך שדרות בר-יהודה ,כשראשיתו ביגור וסיומו
בשכונת הדר בחיפה ,יחבר את נשר למערך המטרוניות
הקיים בערי המפרץ וחיפה.

רכבל מהצ'ק פוסט לטכניון
קרוניות הרכבל יובילו נוסעים וסטודנטים מתחנת
"לב המפרץ" ,יעצרו בשכונת בן-דור ,ויגיעו עד
לאוניברסיטה ולטכניון .פרויקט ידידותי לסביבה
בעל תועלות תיירותיות ,שיחסוך עמידה בפקקים,
יקצר משמעותית את זמני הנסיעה וישפר בצורה
ניכרת את איכות האוויר.

רכבת העמק | קרדיט :כלל תעשיות

פרויקט
בה״ד 1

מקום ראשון
באחוז הנוער
המתנדב לקצונה
תכנית ייחודית לעיר נשר

הנוער ,תלמידי כיתות י'-י"ב ,המועמדים לשירות צבאי
ולשירות לאומי תוך שימת דגש והעצמה על בני נוער
המעוניינים לצאת לקצונה במהלך שירותם הצבאי.
תכנית זו היוצאת לפועל כבר במהלך  2017תכלול כנסים
שכבתיים הנותנים מענה לדילמות השונות העומדות
בפני המתגייסים ,וזאת לצד פיתוח תהליך עם קבוצה
איכותית המעוניינת בהעשרה והכנה נוספת לקראת
קצונה.
התכנית עוסקת בהיבטים העולים במהלך השירות
הצבאי של קצינים ,מספקת מידע בנושא :מהו קצין
ותפקידיו ,נטרול אי הוודאות לצו ראשון וכן כוללת
סיור בבה"ד  ,1וחשיפת בני הנוער לסיפורים אישיים
צבאיים באמצעות קצינים בכירים וזוטרים.

מטרת העל של התוכנית
אחוז הנוער המתנדב לקצונה מנשר יהיה הגבוה
ביותר בארץ.

כבר כיום אחוז הקצינות מנשר הוא הגבוה ביותר בארץ.
גם שיעור הקצינים מקרב תושבי העיר הוא מהגבוהים
בישראל.

עלייה בכמות בני הנוער היוצאים לתהליך פיקודי.

תכנית זו היא חלק מתכנית ההכנה לצה"ל של יחידת
הנוער העירונית והחטיבה העליונה בתיכון מקיף נשר.

עלייה בהרגשת המוכנות של בני הנוער לקראת
צו ראשון.

התכנית נותנת מענה לצרכי הידע והמוכנות של בני

המדדים להצלחה

שעות פתיחה
עיריית נשר פתוחה בימים א' ,ב' ,ג' ו-ה'
בשעות.16:00-08:00 :
ביום ד' העירייה פתוחה:
בשעות  13:00-08:00ובשעות .19:00-16:00

כתובת העירייה
דרך השלום  20נשר ,מיקוד 3665119

רשתות חברתיות
ווטסאפ למוקד העירוני

052-6718000

אינסטגרם

Nesher_municipality

פייסבוק

neshermuni

המחלקה

מספר טלפון

המוקד העירוני

04-6718000 / 106

מספר פקס/מייל
המוקד פועל  24שעות ביממה
moked106@nesher.muni.il

יוסף צמרת

מרכזיה

04-8299200

לשכת ראש העיר

04-8299204

פקס04-8212116 :
פקס04-8212116 :

איריס טימור

שלוחת משרד הפנים

04-8299206

מנכ"ל העירייה

04-8299205

פקס04-8212116 :

iris@nesher.muni.il

מנהל/ת המחלקה

dalit@nesher.muni.il

מיכל ליבנה

מח' גזברות

04-8299207

sigal@nesher.muni.il

פקס04-8299267 :

רו"ח מיכה זנו

מח' גבייה

מענה אנושי04-8299287 :
מענה קולי04-8299288 :

פקס04-8299275 :

רם פיין

משרד מהנדס העיר

04-8299208

ella_p@nesher.muni.il

פקס04-8299250 :

אינג' ליאון
גורודצקי

יועץ משפטי

04-8299221

פקס04-8299230 :

רישוי עסקים ושילוט

04-8299249

פקס04-8212116 :

מחלקת החינוך

04-8299210

פקס04-8299211 :

המחלקה לשירותים
חברתיים

04-829909/241

פקס04-8299252 :

שירות פסיכולוגי-חינוכי

04-8299100

פקס04-6537034 :

04-8299261

פקס04-8212116 :

פקס04-8299246 :

דובר העירייה והממונה
על חופש המידע
מבקר העירייה והממונה
על פניות הציבור
אגף שפ"ע
וטרינר עירוני
החברה הכלכלית
משטרת נשר
מתנ"ס
מועצה דתית

karin@nesher.muni.il

עו"ד אלכסנדר טנדלר

pikuh@nesher.muni.ii

אלי ממן

heli@nesher.muni.il
Dorit.o@nesher.muni.il

משה לאופר
אופיר אבוחצירה

shapach@nesher.muni.il

יונת בורנשטיין – בר יוסף

eyal@nesher.muni.il

איל לרמן

04-8299248

ghesseg@nesher.muni.il

גלעד השג

04-8299276/7
04-8299113
04-8211667
04-6718008
04-8210875
04-8215215

dvora@nesher.muni.il

מימון טובול
ד"ר לואיס מלר
יהונתן בירון

פקס04-8214340 :

תהיו בקשר

