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דבר ראש העיר  -מר רועי לוי

תמונה

תושבים יקרים

אני שמח להגיש לכם את הדוח לתושב לשנת 2020
ולספר לכם ,על קצה המזלג ,מה התרחש אצלנו בעיר
בשנה החולפת ומה עתיד להגיע.
כפי שכולכם יודעים השנה החולפת הייתה שונה ולא
קלה לכולנו .בשנה החולפת התמודדנו עם מגפת הקורונה
( ,)COVID-19מגפה שגבתה קורבנות רבים ברחבי העולם
וזרעה פחד ממשי בכולנו .הנה אנחנו כאן מביטים לעבר
שנה חדשה מלאי תקווה ,זאת בזכותכם תושבי נשר.
עמדת איתנים מול סכנה לא ידועה ,באחדות ,באחריות
ובאמונה שגורלנו בידינו .אני מבקש גם להודות לעובדים
המסורים של עיריית נשר אשר סיכנו את עצמם ופעלו
ללא לאות ,ללא מורא כדי להעניק שירות וסיוע לכל מי
שזקוק ,לא בכדי העיר נשר הינה בין הערים היחידות
ששמרה על הצבע הירוק ע"פ תכנית הרמזור לאורכה של
רוב התקופה.
אני רוצה לומר תודה ,לכם התושבים על הערבות ההדדית,
על האמון שנתתם בהנהגת העיר ועל החמלה שגיליתם
האחד כלפי השני .אני גאה ושמח להיות ראש העיר של
תושבים כמותכם .עם זאת ,לא רק בעסקי הקורונה עסקנו
בשנה החולפת ,עיריית נשר פעלה וקידמה נושאים רבים
הנוגעים לפיתוח העיר בשנים הקרובות ,ניצלנו את המצב
כדי לדאוג לשדרוג ושיפור של כל מוסדות החינוך בעיר.
בנוסף לכך אנו מקדמים שלושה מגה-פרויקטים שישפיעו
על כל צפון מדינת ישראל :מתחם " "TECH - 4מרכז
העסקים של הצפון  -פיתוח פארק תעשיה עתירת ידע,
שיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה ותעשיה בהשקעה
בינלאומית .נייצר עירוב שימושים בין מגורים ,מסחר,
מרפאות פרטיות ,מעונות סטודנטים ,מלונאות ,שדרת בתי
קפה ומסעדות אשר יפעלו .24/7
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שכונת אגמי הכרמל -רובע המגורים החדשני והמתקדם
ביותר בצפון – פרוייקט בינוי של  5,000יחידות דיור ,אשר
יוקם בשטח של מפעל נשר המיתולוגי .השכונה תאופיין
בבנייה ותכנון של עיר עתידית ,מערך של מעברים תת-
קרקעיים וגשרים יבטיחו בטיחות בדרכים ,כאשר ילד
לא יידרש לעבור אף לא כביש אחד בדרכו לבית הספר.
בסמוך לשכונה יוקם פארק האגמים ,הפארק העירוני
היפה בישראל .השקעה חסרת תקדים של עשרות מיליוני
שקלים ,אשר תשקיע הקרן לשיקום מחצבות יהפכו את
האגמים ששמשו את מפעל נשר לכריית חרסית לפארק
פנאי ,ספורט וחינוך.
מתחם  – port-cityפארק הלוגיסטיקה של הצפון –
בשיתוף פעולה אזורי עם המועצה אזורית זבולון ועיריית
חיפה ,בימים אלו אנו מכשירים את הקרקע ליצירת פארק
לוגיסטיקה מתקדם אשר יתן מענה לוגיסטי לחברות
הגדולות בישראל .בנוסף להכנסות הצפויות מפארק
הלוגיסטיקה ,אשר יושקעו ישירות בחינוך ,תרבות וספורט,
אנו מייצרים מאות מקומות עבודה נוספים לתושבי נשר.
תושבים יקרים ,אסיים את דבריי בכך שאאחל לכולנו
שהשנה הבאה תהיה משגשגת בכל האופנים וההיבטים,
שהמגפה תיעלם כלא הייתה ומבטיח שהעירייה תמשיך
בעשייה למענכם התושבים ,בחינוך ,בבינוי ,בשיפור פני
העיר ובכלל הנושאים החשובים לכם .אני מזמין אתכם
לעיין בדו"ח לתושב,בו תוכלו למצוא חלק מהעשייה הרבה
שהעירייה עשתה למענכם בשנה החולפת בכלל תחומי
העיר ,ולא פחות חשוב מתכונים מדהימים של המשפחות
המיוחדות שלנו.

בברכה ,רועי לוי ,ראש העיר.
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מחלקת החינוך -גב' גלי כהן
חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

מערכת החינוך בנשר תהווה אבן שואבת לחדשנות ומרכז לחינוך חדשני וערכי ארצי.

אז על קצה המזלג...

השנה החולפת הציבה בפנינו אתגרים חדשים ,למשבר הקורונה השפעה מורכבת על מערכת החינוך ועל
התלמידים שלנו .נאלצנו להסתגל לשגרה חדשה ,הכוללת למידה מרחוק ,פעילויות הפגה ותמיכה מרחוק.
מחלקת החינוך העירונית לקחה את הקושי ומנפה אותו לבניית פרקטיקות למידה חדשות ,שיפוץ ושדרוג
תשתיות לימודים והכשרת מורים ללמידה עתידית.

חידושים בסביבה החינוכית
החלפנו את כל הלוחות החכמים ,שהתיישנו ,בכל כיתות הלימוד בעיר למערכות למידה אינטראקטיביות
המובילות בתחומן המאפשרות שידור חי של לוח הלימוד.
יצרנו מרחבי למידה חדשניים  M21בבתי הספר – תיכון ,חט"ב א' ,חט"ב ב' ,רמות יצחק א' ובית יהושע.
חידשנו ושדרגנו את ההתקשרות עם מערכת הלמידה המקוונת "סיסמה לכל תלמיד".
שיפוץ מקיף של בית הספר גבעון אשר יאכלס בשנים הקרובות את בתי הספר גלילות ובית יהושע.
בהמשך יהפוך למעונו הקבוע של בית הספר הממלכתי דתי – כנפי נשרים.
פעלנו רבות ליצר מערכת המעצימה ומקדמת את עובדי ההוראה דרך הקמת פורומים הפועלים לקידום,
שיפור והתאמת מערכת החינוך לצרכים השונים :פורום מנהלים ,חלוץ חינוכי ,מרכז להכשרה עירונית מגוונת,
הכשרת סייעות ,קידום חינוך מגדרי לגיל הרך והכשרת הגננות.
יצרנו מרחבי הכלה בביה"ס גבעון ובהמשך בגלילות .זה הוא מרחב אשר מאפשר
למידה אלטרנטיבית עוטפת ומכילה לתלמידים הזקוקים לו.
בנינו חדרי מורים חדשניים – בתיכון ורמות יצחק א'.
הקמנו גינות לימודיות בגן נחשון ,ובבתי הספר בית יהושע ,רמות יצחק א' וחט"ב ב'.
הקמת מחלקה לילדים ונוער בסיכון מגיל  3ועד לכיתה י"ב.
הקמת שלוחה של קידום נוער בכיתות י'-יב' אשר נפלטו מהמסגרת החינוכית של בית ספר.
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ראש העיר רועי לוי
ושר החינוך יואב גלנט
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תושבי נשר | מבשלים משהו טעעעעעעעים.
#01

פיתות

מתכון של משפחת אברמוביץ גורביץ
מרכיבים:
 1קילו קמח
 2כפות שמרים יבשים
 5כפיות סוכר
 3כוסות מים פושרים
 4כפות שמן
 2כפיות שטוחות מלח
אופן ההכנה:
מערבבים בקערה את השמרים ,הסוכר והמים.
ממתינים  3דק' ומוסיפים את הקמח והשמן.
יוצרים גומה בקמח ומבליעים לתוכה את המלח.
מערבבים הכל יחדיו עד לקבלת בצד אחיד.
שמים בצד להתפחה עד להכפלת הנפח.
לאחר מכן ,יוצרים מהבצק  20כדורים אותם מניחים על משטח ומכסים במגבת.
שמים בצד לצורך התפחה נוספת של  15דק'.
מרדדים כל כדור לפיתה.
מסדרים  4פיתות על תבנית עם נייר אפיה.
מחממים את התנור לחום של  250מעלות בחלקו העליון ואופים את הפיתות
משני הצדדים לסירוגין ( 3-4דק' לכל צד).
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#02

לחמניות

מתכון של משפחת בסון

מרכיבים:
 1קילו קמח
 2כפות שמרים
 4כפות סוכר
חצי כוס שמן
 2ורבע כוסות מים פושרים
כף מלח
 1ביצה
שומשום  /קצח  /שום שמיר

אופן ההכנה :
מערבבים קמח ,שמרים וסוכר.
מוסיפים שמן ולאחר מכן ,במזיגה איטית ,מים פושרים.
מוסיפים מלח וביצה ויוצרים בצק אחיד.
מניחים להתפחה למשך  30דק'.
לאחר שהבצק תפח ,קולעים ללחמניות ומורחים מעל ביצה.
מומלץ לפזר מעל מעט שומשום  /קצח  /שום ושמיר.
אופים בתנור בחום של  120מעלות עד להזהבת הלחמניות.
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המחלקה לשירותים חברתיים
עליה של  24%בתקציב

המחלקה בשנתיים האחרונות
חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

המחלקה לשירותים חברתיים תפעל לפיתוח שירותים לקהילה ומתן שירות רווחה לתושב.

אז על קצה המזלג...

במהלך שנת  2020טיפלה המחלקה לשירותים חברתיים בכ 1000-אזרחים ותיקים ומשפחותיהם המוכרים ומטופלים
במחלקת הרווחה בעיר .נוסף על כך המחלקה סייעה לכ 5000-אזרחים ותיקים שאינם מוכרים במחלקה .המחלקה
פעלה בשיתוף הדוק עם מרכז היום לקשיש המפעיל תכניות רבות לאזרחים וותיקם בעיר .המחלקה נותנת ליווי רגשי,
סיוע במיצוי זכויות ופעילויות הפגה לבני המשפחה המטפלים באזרחים הוותיקים.

בתחום אזרחים ותיקים ומשפחותיהם:

דאגנו להיות אוזן קשבת וכתף תומכת תוך ליווי רגשי .המחלקה נתנה סיוע במיצוי זכויות אזרחיות לתושבים.

בתחום הביטחון תזונתי:

דאגנו לחלוקת חבילות מזון ,תווי מזון וחלוקת מזון.
דאגנו והבאנו סל גמיש למשפחות ,בודדים ולקשישים בסיוע הקרן לידידות ,משרד הרווחה ומפעל הפיס.

בתחום בוגרים ,ילדים ונוער:

דאגנו לפעילויות מגוונות במועדוניות לילדים בסיכון.
דאגנו לפעילויות לנערות בבית חם לנערה המופעל ע"י עמותת נירים.
פעלנו להמשך הפעלת סיירת עמותת "עלם" בשכונות העיר.
חנכנו את מרכז "שחר" לסיוע לנוער המשתמש בחומרים ממכרים.
יצרנו פעילויות מגוונות ומותאמת להנחיות במרכז למשפחה
שמסייע למשפחות בהם יש בן משפחה עם מוגבלות.
לא ויתרנו על פעילות במועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים ,המשך פעילות
מועדון "קשת" לנכים בוגרים ,הפעלת קהילה תומכת לנכים.
הקמנו את מרכז נטעים -מרכז המתכלל טיפול בילד ,בפרט ובמשפחה
ומאגד בתוכו את כלל היחידות הטיפוליות של מחלקת הרווחה.
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בתחום ניצולי השואה

דאגנו לסל גמיש לסיוע כלכלי לניצולי שואה.
דאגנו ופעלנו המשך הפעלת מועדון מופ"ת לניצולי שואה בהתאם לתו הסגול.
גייסנו מתנדבים אשר מבצעים ביקורים תכופים של ניצולי שואה.

מה עוד?

הורחבה יחידת "אלומות" לטיפול בנפגעי תקיפה מינית.
דאגנו להובלה של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות.
דאגנו להובלה של פרויקט "אוניברסיטה בעם".
הוקמה יחידה טיפולית לבני נוער" :נתיבים להורות למתבגרים".
נחנך המרכז להתמכרויות והוקם מרכז "שחר" לטיפול בהתמכרויות בקרב בני נוער.
סיוע לצעירים במסגרת תוכנית מרחב לקידום תעסוקה -יתד.
פרויקטים מ גוונים של המרכז למשפחה המסייע למשפחות לילדים עם מוגבלויות
(סדנאות ,הרצאות ,ערבי כיף ,טיולים ,מיצוי זכויות וכעוד).
התקנת גלאי עשן בבתי קשישים ואנשים עם מוגבלויות.
הקמת היחידה לטיפול בקשישים נפגעי התעללות והזנחה .

ומה עם פעילות קהילתית

התנדבות :מתנדבי קורונה-חירום לפי קבוצות ייעודיות :סיירת קורונה ,קו חם ,סיוע טכנולוגי לוגיסטי ,חלוקת מזון.
הוקרת מתנדבים -תשורות ,תעודות הערכה וערבי הוקרה ,הכשרת מתנדבי למצבי חירום.
שילוב סטודנטים מלגאים במערך ההתנדבות ) 120סטודנטים(

דאגנו וטיפלנו ב 1650-בתי אב במחלקת הרווחה במהלך השנה האחרונה באופן סדיר
ובעוד רבים שרצו בכך ,בשלל תחומים כגון :משברים כלכליים ,אלימות במשפחה ,צעירים ובני נוער בסיכון.
ואל לנו לשכוח שהשנה החולפת הגיחה לחיינו מגפת הקורונה שקטעה את חיי היום יום שאנו רגילים אליהם ,אך גם
בנוגע לקורונה המחלקה והעירייה פה למענכם.

בסה"כ בשנת  2020עיריית נשר והמחלקה לשירותים חברתיים השקיעה  27מיליון ₪
בכם התושבים ,וסכום זה צפוי עוד לעלות בשנת  ,2021אנו מבטיחים לדאוג לשלל
פעילויות והשקעת מירב מאמצנו בכדי להגדיל עוד יותר את השקעתנו בכם התושבים.
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תושבי נשר | מבשלים משהו טעעעעעעעים.
#03

פיצה פיתה

מתכון של משפחת לוקובסקי
מרכיבים:
 6וחצי כוסות קמח
 2כוסות מים
מעט מלח,
 3כפות שמן
קופסא של רסק עגבניות
בזיליקום
חצי כף מלח
כף וחצי סוכר
כף חומץ
מעט אבקת שום
גבינה צהובה מגורדת
זיתים
טונה
אופן ההכנה :
מערבבים את הקמח ,המים והשמן ,מוסיפים מעט מלח עד לקבלת בצק אחיד.
מערבבים יחד לרוטב אחיד את רסק העגבניות ,הבזיליקום ,חצי כף המלח ,הסוכר,
אבקת השום והחומץ.
לאחר מכן ,מרדדים את הבצק המוכן ומורחים מעל את הרוטב.
מוסיפים מעל את הגבינה הצהובה המגורדת ,הזיתים והטונה.
מחממים תנור ל 180מעלות ואופים  20דק'.
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#04

פשטידת גבינה ופטריות
מתכון של משפחת חייפץ

מרכיבים:
 4ביצים
 5כפות קמח תופח
 1גבינה לבנה 5%
 1שמנת חמוצה קטנה
 150גר' גבינה צהובה מגורדת נועם עמק
 100גר' גבינת רוקפור מפוררת
חבילת פטריות שמפיניון קטנה (לחתוך ל 4כל פטריה גדולה או ל 2פטריות קטנות)
חצי חבילת גבינת פורמז' עזים חתוכה לטבעות
 150גר' מוצרלה מגורדת או קרועה לחתיכות לציפוי למעלה
אופן ההכנה :
מערבבים בקערה ביצים ,שמנת ,גבינות (לבנה ,נועם ,רוקפור) וקמח.
מכניסים לבלילה פטריות ומערבבים בזהירות.
ניתן להוסיף קצת מלח לפי הטעם (לא חובה ,הגבינות מספיק מלוחות).
שופכים לתוך תבנית משומנת בקוטר כ.25
מסדרים מלמעלה טבעות גבינה פרומז' ומוסיפים גבינת מוצרלה.
מכנסים לתנור ל 175-מעלות לכ 45-דקות בערך עד שהציפוי מלמעלה מזהיב.
נותנים קצת להתקרר עד שהפשטידה תתייצב.
גיוון :אפשר להחליף את הפטריות בעיגולים של חצילים שנאפו קודם בתנור ועגבניות
מיובשות חתוכות .יש לשים עגבניות לתוך הבלילה ולערבב .לשים קצת את הבלילה
בתבנית ולסדר חצילים ולשפוך מלמעלה שארית של בלילה.
אפשר לעשות גם כמה קומות של חצילים.
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ניהול משבר הקורונה

חזקים יחד,
לוקחים אחריות!

הייתה לנו עצמאות מוחלטת בניהול משבר הקורונה בין הערים היחידות בישראל שהגיעה
ל  100%מהחקירות האפידמיולוגיות בשטחה.
ביצענו מעקב אחרי החולים המאומתים והצלחנו למגר את המגפה ולהפוך לאחת משתי הערים הירוקות בישראל.
יצרנו קשר באופן יומיומי עם המבודדים ,עזרנו להם ,ונתנו להם מענה לכלל הבקשות והצרכים שלהם.
חילקנו תלושי מזון ואריזות הפוגה לנזקקים בעיר.
נתנו מענה שלם ואינטגרטיבי למשפחות במצוקה כלכלית בעקבות מגפת הקורונה.
יזמנו והפעלנו מתחמי בדיקות דרייב אין בחניון האצטדיון העירוני ללא הפניה רפואית וללא עלות.
היינו הראשונים בארץ להשיק את קמפיין ״נשר מתחסנת״ והגענו לאחוזי חיסון אוכלוסיה גבוהים במיוחד!
עבדנו בתיאום מוחלט עם כוחות הביטחון למניעת הפרות בידוד ואכיפת החוק.

תעודות הוקרה לצוות
פיקוד העורף

קמפיין התחסנות בעיר
נשר -הראשון בארץ
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תושבי נשר | מבשלים משהו טעעעעעעעים.
#05

מרק קובה אדום

מתכון של משפחת בוסקילה שבת
מרכיבים:
חצי קילו קמח מצה
 3ביצים ,מלח
 3-4כוסות מים,
חצי קילו בשר טחון
מלח
פלפל
בצל קצוץ
לימון
 2קופסאות קטנות של רסק עגבניות
אופן ההכנה :
מערבבים את הקמח ,המלח ,הביצים וכוסות המים עד לקבלת בצק אחיד.
יוצרים כדורי בצק בינוניים.
מערבבים את הבשר הטחון עם מלח ,פלפל ובצל קצוץ לפי טעם.
לאחר מכן ,ממלאים כל כדור בצק בתערובת הבשר כך שיווצרו כדורי בצק עגולים ממולאים בתערובת
הבשר מבפנים.
מרתיחים  3-4כוסות מים עם  2קופסאות קטנות של רסק העגבניות.
מוסיפים מלח ,פלפל ,מעט לימון ומביאים לרתיחה.
בזמן שהמרק שנוצר רותח ,מוסיפים את כדורי הבצק הממולאים בבשר לתוכו ומבשלים  15דק'.
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#06

דג מרוקאי

מתכון של משפחת אמויאל

מרכיבים:
פילה מושט
לימון ,מלח
½ כוס כוסברה קצוצה
 2-3גזרים חתוכים
 1גמבה אדומה קצוצה
 8שיני שום,
פלפל ירוק חריף
רבע כוס שמן
פלפל
מעט כורכום
פפריקה
כמון
אבקת מרק עוף
גרגירי חומוס
אופן ההכנה :
משרים לחצי שעה בקערה את הפילה מושט עם לימון ,מלח וכוסברה.
משרים גרגירי חומוס מעט ולבשלם.
מטגנים בסיר רחב את הגזרים ,גמבה ,שיני השום ,פלפל ירוק חריף ,גרגירי החומוס.
לאחר מכן ,מוסיפים את שאר המרכיבים  -תבלינים ,אבקת מרק עוף והשמן לפי הטעם.
מוסיפים לאותה קערה את הדג.
מוסיפים מים עד גובה הדג ,מנמיכים להבה ,מכסים במכסה סגור ומביאים לרתיחה.
מבשלים כ 30-40 -דק' .מומלץ מידי פעם למזוג את הרוטב מעל הדג.
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יחידת הנוער העירונית -מר אור מורדו
חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

יחידת הנוער העירונית בנשר תפעל לפיתוח וקידום החינוך לכלל הנוער בראיית רצף חינוכי  -רגשי.

אז על קצה המזלג...

במהלך שנת  2020יחידת הנוער העירונית הצליחה להתמודד עם משבר הקורונה וקיימה מגוון פעילויות בכל
מיני תחומים אשר זכו בהישגים רבים.

אז מה עשינו למענכם בנות ובני נוער יקרים:
פתחנו את "הקפסולה – האב נוער למנהיגות ויזמות".
פתחנו מסגרות נוער חדשות בניהן – הנוער העובד והלומד ,EDGE ,כיוונים (מד"צים) .הרחבנו
את פעילות תנועות הנוער הקיימות בעיר – שבט נשרים ונוער מד״א.
פתחנו סניף יוניסטרים – לפיתוח סטרטאפים ויזמות בקרב נוער בחטיבות הביניים.
פתחנו תכניות ומרחב בטוח לנוער גאה.
זכינו בעלייה בנתוני הגיוס לצה"ל ושירות משמעותי מעל לממוצע הארצי.
קיבלנו אישור תקינות למועצות התלמידים והנוער (חטיבות הביניים ,תיכון נשר
והמועצה העירונית) מטעם מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
בוגר נשר ,מטר פישר ,זכה בפרס רמון היוקרתי.
דאגנו לקליטת קומונת שנת שירות "החלוץ" בעיר.
פעלנו לצורך קליטת מורות חיילות בעיר.
שיפצנו את שבט נשרים – התקנת גופי תאורה ,מזגנים ופינוי ציוד ישן מהמבנה.
קיימנו מפגשי שיתוף ציבור והאקתון פיתוח לחינוך הבלתי פורמלי בעיר
"קולות לחינוך" כשיתוף פעולה בין נוער ,הורים ומורים.
דאגנו לייצג את הנוער מול מקבלי ההחלטות בעיר בהובלת מועצת התלמידים והנוער העירונית.
קיימנו פאנל הכנה לבחירות לכנסת עם מועמדים מכל הקשת הפוליטית.
פתחנו קורס פסיכומטרי לנוער בנשר.
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התמודדות היחידה עם משבר הקורונה:

פיתחנו מערך מתנדבי נוער עירוני שקיים פעילויות התנדבות רחבות של :אריזות וחלוקת מזון לנזקקים ,קשר טלפוני
עם קשישים ,סיוע חונכות ,הכנת אריזות הפוגה למבודדים ,התנדבויות חקלאיות ,תרומות מחשבים ,ניקיון שטחים
ציבוריים ,תרומות ציוד חזרה לביה"ס ועוד.
פתחנו קו וואטסאפ חירום לנוער למתן מענה והפגת בדידות נוער ,קשיים רגשיים ונוער בסיכון.
קיימנו טורנירי גיימינג מיוחדים נושאי פרסים בקונסולות משחק מרחוק.
פתחנו פורטל לנוער ושידורי לייב ברשת החברתית.
קיימנו תהליכי הכנה לשירות משמעותי בצורה מקוונת ביניהם מימון אפליקציה אישית
לכל מלש"ב עם עד  1500שאלות הכנה לצו הראשון ,הכנה ליום המא"ה ולמילוי שאלון העדפות.
קיימנו אירועים ופעילויות פיזיות ומקוונות לחגים ומועדים – בניהם פורימון ,זיכרון בסלון,
אירועי חנוכה ואירועי קיץ לכל בנוער בעיר.
קיימנו כיתות אומן עם מיטב האמנים ,כוכבי הרשת והשחקנים בישראל לנוער.
דאגנו לקיום פעילות במסגרת שותפות נשר בראוורד קאונטי וחיזוק קשרים עם הקהילה
בפלורידה בפרויקטים שונים בניהם מפגש מיוחד לקראת הבחירות בארה"ב.
דאגנו לקיום פעילות לצמצום מקרי הבריונות ברשת
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תושבי נשר | מבשלים משהו טעעעעעעעים.
#05

מרק קובה אדום

מתכון של משפחת בוסקילה שבת
מרכיבים:
חצי קילו קמח מצה
 3ביצים ,מלח
 3-4כוסות מים,
חצי קילו בשר טחון
מלח
פלפל
בצל קצוץ
לימון
 2קופסאות קטנות של רסק עגבניות
אופן ההכנה :
מערבבים את הקמח ,המלח ,הביצים וכוסות המים עד לקבלת בצק אחיד.
יוצרים כדורי בצק בינוניים.
מערבבים את הבשר הטחון עם מלח ,פלפל ובצל קצוץ לפי טעם.
לאחר מכן ,ממלאים כל כדור בצק בתערובת הבשר כך שיווצרו כדורי בצק עגולים ממולאים בתערובת
הבשר מבפנים.
מרתיחים  3-4כוסות מים עם  2קופסאות קטנות של רסק העגבניות.
מוסיפים מלח ,פלפל ,מעט לימון ומביאים לרתיחה.
בזמן שהמרק שנוצר רותח ,מוסיפים את כדורי הבצק הממולאים בבשר לתוכו ומבשלים  15דק'.
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#06

דג מרוקאי

מתכון של משפחת אמויאל

מרכיבים:
פילה מושט
לימון ,מלח
½ כוס כוסברה קצוצה
 2-3גזרים חתוכים
 1גמבה אדומה קצוצה
 8שיני שום,
פלפל ירוק חריף
רבע כוס שמן
פלפל
מעט כורכום
פפריקה
כמון
אבקת מרק עוף
גרגירי חומוס
אופן ההכנה :
משרים לחצי שעה בקערה את הפילה מושט עם לימון ,מלח וכוסברה.
משרים גרגירי חומוס מעט ולבשלם.
מטגנים בסיר רחב את הגזרים ,גמבה ,שיני השום ,פלפל ירוק חריף ,גרגירי החומוס.
לאחר מכן ,מוסיפים את שאר המרכיבים  -תבלינים ,אבקת מרק עוף והשמן לפי הטעם.
מוסיפים לאותה קערה את הדג.
מוסיפים מים עד גובה הדג ,מנמיכים להבה ,מכסים במכסה סגור ומביאים לרתיחה.
מבשלים כ 30-40 -דק' .מומלץ מידי פעם למזוג את הרוטב מעל הדג.
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אגף שפ"ע (שיפור פני העיר)  -מר מימון טובול

מחלקת הנדסה  -אינג׳ לאון גורודצקי

חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

אגף שפ"ע פועל לטיפוח ושיפור חזות העיר ולקידום איכות החיים והסביבה

מחלקת ההנדסה אמונה ואחראית על הכנת תכנית כללית של מבנה העיר וכל שטחיה,
תוך שמירה על בטיחות ,איכות ומקצועיות.

במהלך שנת  2020ביצע ושידרג אגף שפ"ע שטחים ציבוריים באופן נרחב ,שדרוג מערך התעבורה ,שיקום תשתיות
ונגישות בכל רחבי העיר נשר ,האגף פעל למען רווחתם של התושבים ולמען שיפור אורך החיים בסביבה העירונית.

אז על קצה המזלג...

אז על קצה המזלג...

אז מה עשינו בשנה החולפת למענכם התושבים:
בתחום איסוף פסולת ואשפה הכולל:

פרויקטים לשיפור חזות העיר והטמנה של פחי אשפה בקרקע.
שדרגנו והחלפנו עבורכם פחים כתומים למען מחזור פסולת אריזות וזאת בכדי לשמור על סביבה ירוקה יותר.
שדרגנו והחלפנו מכלים לאיסוף נייר וקרטון.

בתחום התייעלות אנרגטית:

דאגנו להחלפת כלל שלטי הרחובות המוארים לשלטי רחובות מחזירי אור.
דאגנו להחלפת גופי תאורה בעיר לתאורת לד מתקדמת וחסכונית.

בתחום שיפור השטח החזותי:

שדרגנו ופיתחנו עבורכם התושבים מס' רב של שטחים ציבוריים,
אלו חלק מהשטחים שפיתחנו ושדרגנו עבורכם :דוכיפת ,גן נחשון ,בית כנסת המתמיד ,קרן היסוד,
תפוז ,פסלים ביד לבנים ,דבורה ,אשכולות ,צה"ל ,גינות כלבים ברחובות התפוז והורדים.

בתחום הנגישות:

הנגשנו והוספנו מקומות חנייה עבורכם במס' רב של מקומות כגון:
ששת הימים ,יפה נוף ,האורן ,כלניות ,התפוז ,האלון ועוד.

תחומים נוספים שדאגנו לשפר למענכם:

שיקום תשתיות מים ביוב וניקוז ברחבי העיר.
עבודות חיץ אש ברחבי העיר למען בטיחות בתושבים באירועי כב"א ושריפות .
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במהלך שנת  2020מחלקת ההנדסה קידמה מגוון פרויקטים למען שדרוג העיר ,ביניהם -הקצאת  15מיליון ש״ח
לטובת שיפוץ מבני החינוך בעיר .בנוסף המחלקה אישרה את פרויקט " "TECH 4מתחם התעשייה החכמה ,אשר
יוקם סמוך לצומת הצ׳ק פוסט ,ויוביל את תחום תעשיית ההיי -טק כבר בשנים הקרובות.

מטרות המחלקה המוצבות לנגד עניינו:

תכנון ובינוי העיר נשר.
קידום הבנייה הציבורית.
שיפור השירות לתושבים.
הגברת נגישות המחלקה.

מה עשינו למענכם בשנה החולפת:

המשכנו בעשייה למען נגישות במרחב הציבורי  :בפרויקט "רגישות לנגישות" עיריית נשר משקיעה
משאבים רבים בשיפור הנגישות לבעלי מוגבלויות .העירייה פועלת בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית
הכוללת יעדים ,עלויות ולוחות זמנים לביצוע עבודות הנגשה של התשתית העירונית ושל מבני הציבור
בעיר ,למענכם ורווחתכם התושבים בעלי צרכים מיוחדים.
העירייה מינתה "רכז נגישות" האחראי להטמעת הנושא בעירייה ,לקידום פרויקטים של הנגשה במרחב
הציבורי ,לטיפול בתלונות הציבור ולמסירת מידע בנושא נגישות ליזמים ולגורמים נוספים.
אושרו תוכניות שיפוץ בסה"כ  15מיליון  ₪למען מבני החינוך בעיר.
אושר פרויקט הדגל "  4techהמרכז של הצפון"  -החלטנו להפוך את מחצבת  4.5הוותיקה שסגורה
מעל חמישה עשורים ,למתחם שוקק חיים ,אשר יתקיים בתצורת עירוב שימושים מייטבית -תעשיה
חכמה ,אקדמיה ,פנאי ובילויים.
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ומה הלאה? לאן העיר הולכת?
 .1פרויקט המחצבה 4.5
 .2הקמת פארק האגמים
 .3שדרוג תשתיות חינוך
 .4שדרוגי רחובות /תשתיות /סלילת רחובות
 .5הקמת מרכז שירות לתושב -דיגיטציה עירונית (הקמת אתר עירוני חדש ,אפליקציה לתושב)
 .6הקמת הספורטק העירוני
 .7שיפוץ בניין הרווחה והרחבת המחלקה לשירותים חברתיים
 .8הקמת שביל אופניים ייחודי ,אשר יהווה אטקציה ברמה לאומית
 .9שיקום מגרש בית לנדאו
 .10שיפור פארקים עירוניים (שיפוץ ,שדרוג והרחבת פארק כלניות בגבעת נשר)
 .11הסדרת צומת הכניסה לנשר מכיוון דרך לחי ורמזור צומת רחוב צה"ל דרך הטכניון
 .12הסדרה של צומת רחוב הזית והשזיף
 .13שיפוץ מועדון "אדמס" לקהילה האתיופית
 .14גיוס פרוייקטור ייעודי לאוכלוסיה האתיופית
 .15הקמת בית ספר חדש במקום בית ספר ישורון
 .16הקמת פארק פסלים וכלבים
 .17שדרוג כלל מתקני הכושר בעיר
 .18שדרוג מערכת התקשוב העירונית
 .19הקמת מרכז אופק לאזרחים וותיקים
 .20הקמת אנדרטה חדשה וייעודית לנפגעי פעולות האיבה (בסמוך לאנדרטה לחללי מערכות ישראל)
 .21שיפוץ מקיף של בית הספר גלילות
 .22בניית אגף חדש ואולם ספורט בבית הספר רבין.
 .23בניית  3גנים נוספים ברחוב החרוב.
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מחלקת קידום רישוי ושילוט עסקים
ושירות וטרינרי -מר אלי ממן
חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

המחלקה לקידום עסקים שמה את הדגש על טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים בעיר
ופועלת לעידוד יזמות עסקית.

אז על קצה המזלג...

במהלך שנת  ,2020בעקבות מגפת הקורונה והטלת הסגרים בעלי העסקים נפגעו בצורה קשה ,אנו בעיריית נשר עשינו את
המיטב לאפשר להם למצות את זכויותיהם .פנינו לממשלה ודרשנו את אישור ההקלות במיסי העיר עבור העסקים שנפגעו
ויזמנו את פורום קידום העסקים העירוני ״עשינו עסק״ אשר מנגיש מידע עיסקי חשוב גם בנושאי התמודדות עם משבר.

מה עשינו השנה?:
הצטרפנו אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במחוז חיפה וקיבלנו יועצת יעודית מארגון "מעוף".
יחד עסקנו בניטור הצרכים של בעלי העסקים בעקבות הסגרים והמצוקה הכלכלית.
קיימנו סקר אשר נשלח לכלל בעלי העסקים בנשר ,בעקבתו הוקמה וועדה שנקראת ״וועדת רישוי
עסקים״ .הוועדה דנה ומקדמת את האתגרים המוצפים על ידי העסקים בעיר.
שיפור התקשרות -פתחנו קבוצת וואטסאפ עירונית שנקראת "פורום לקידום עסקים בנשר",
בה אנחנו מעדכנים בקלות וביעילות את בעלי העסקים בכל ההנחיות המתעדכנות בנושא משבר
הקורונה ,אישורי הכניסה השונים (תו סגול ,תו ירוק) ועוד.
הקמנו קבוצת פייסבוק בשם "נשר מפרגנת לעסקים" במטרה לקדם את העסקים המקומיים ולתת
הזדמנות לכל בעל עסק לפרסם ולשווק את עצמו ,בנוסף בצורה זו כבר נרקמים קשרי ״נטוורקינג״
מופלאים בין העסקים בעיר.
אנחנו עובדים על בניית אינדקס לקידום העסקים באתר העירוני של עיריית נשר ,אשר יכיל את כלל
פרטי העסק ,כך תושבים אשר מחפשים שירות מסוים יוכלו לחפשו בקלות וביעילות באתר העירייה.

שירות וטרינרי

מחלקת קליטת עלייה
חזון ומטרת המחלקה בקצרה:

מחלקת קליטת עלייה תפעל להביא עולים חדשים לנשר ,ללוותם בכלל תהליכי ההסתגלות,
מיומם הראשון עד להסתגלות וקליטה מוצלחת.

אז על קצה המזלג...

משנת  1989ועד  2020עלו לנשר כי  8000עולים חדשים שמהווים כ 30% -מתושבי העיר כולה .רובם הגדול
והמכריע הינם עולה ממדינות חבר העמים .אבל לא רק ,בנשר מתגוררים עולים חדשים מארה"ב ,אתיופיה ,צרפת,
דרום אמריקה ובשנת  2018קיבלנו כ 150-עולים מהודו (בני שבט המנשה).

מטרות המחלקה:
המשך עידוד עלייה מתמדת.
דאגה לעולים החדשים בהסתגלותם בחברה וכל צרכיהם.
שילוב העולים בחברה הישראלית ככלל ובמרקם העירוני בפרט.

מה עושים?
המחלקה מקיימת מפגשים בין-תרבותיים ,תרבות ישראלית פוגשת את מסורת חג הסיגד של עולי
אתיופיה, ,מסורת ציון נובי-גוד של עולי חבר העמים וכן מסורות רבות נוספות בקרב עולי הודו ובני מנשה.
קיום פגישות עם אנשי מקצוע שונים בתחום הקליטה וכן אנשי מקצוע ממחלקות העירייה ליצירת
שיתוף פעולה עבור קליטה מיטבית של עולים חדשים

לסיכום ,למחלקת עידוד העלייה בעיר נשר אין גבולות "תרתי משמע".
נמשיך לעשות הכל למען קליטה איכותית וארוכת שנים בחברה הישראלית.

באותה תקופה קשה לא שכחנו לדאוג לחברים על  4בעלי החיים:
עיקור וסירוס חתולי רחוב בכל שכונות העיר
חיסוני כלבת לכלבי וחתולי העיר
תפיסות כלבים משוטטים וטיפול בהם.
הורדת כלבים לאנשים אשר שהו בבידוד ביתי

 <26דוח לתושב | 2020

נשר | המרכז של הצפון >27

עיריית נשר פועלת במגוון שירותים נוספים
למענכם התושבים כגון:
עיריית נשר הקימה למען תושבי העיר את "גשר בנשר" – מרכז גישור ודיאלוג בקהילה.
אנו דאגנו ודואגים למגוון תחומים המופעים להלן:
מרכז גישור וישוב סכסוכים בין שכנים.
גישור בקהילה הינו הליך נטרלי לפתרון קונפליקטים בדרך של הדברות ישירה בין הצדדים
ולמציאת פתרון מוסכם ,לשביעות רצונם של הצדדים.
המרכז מספק שירותי גישר מקצועיים ודיסקרטיים ע"י מגשרים מומחים
שיסייעו לכם להגיע לסיום הסכסוך בדרך של הסכמה.

שירותים הניתנים במרכז:
 יישוב סכסוכי שכנים סדנאות והכשרות אימון בגישור -במעמד צד אחד. גישור בחינוךנשמח שתצרו איתנו קשר,

פרטי התקשרות:
טלפון ליצירת קשר 04-8299296 -
gesherbnesher@gmail.com
וכמובן חפשו אותנו בפייסבוק 'גשר בנשר'

n e s h e r m u n i w w w.nesher.muni.il

n e s h e r. c i t y

