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דבר ראש העיר
תושבים יקרים

יצאנו מעיצומה של תקופה קשה, לא מוכרת מאיימת, חוסר הודאות שלט בכולנו. 
כל אחד ואחת מאיתנו השפיע באופן דרמטי על התפשטות המגיפה. 

אני יודע שכל ההנחיות וההגבלות היו קשות לכולנו,
ההנחיות הללו מטרתן היתה אחת-לשמור על בריאותכם. 

מהמשבר הזה אנו יוצאים מחוזקים.
אמשיך לעמוד לרשותכם בכל עת, ומבקש להודות לעובדי העירייה על עבודתם המסורה

גם בימים הטרופים של משבר הקורונה.

שלכם,
חיים צורי
ראש העיר

סגניו וחברי מועצת העיר



דבר מנכ"ל העירייה
תושבים יקרים,

העירייה פעלה במשבר הקורונה במתכונת חירום.

עובדי החירום עבדו במתכונת מלאה והמשיכו את הרציפות התפקודית בשירותים החיוניים בעיר.

הרשות סיפקה מוצרי מזון, ארוחות חמות לקשישים, תרופות ומוצרים חיוניים ואף העניקה מחשבים 

לתלמידים עולים חדשים.

צורי,  חיים  העיר,  לראש  להודות  ההזדמנות  וזו  תרחיש  לכל  ומוכנה  ערוכה  מוצקין  קריית  עיריית 

עבורכם  קודש  עבודת  שעושים  המסורים  העירייה  לעובדי  גבית  רוח  מעניק  השנים  רב  שנסיונו 

התושבים.

בברכה,
יריב גסר

מנכ"ל העירייה



תמונת מצב נתוני בריאות ציבור 
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אגף הרווחה והשירותים החברתיים
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מנות חמות חולקו לאזרחים
ותיקים בחודשיים

סלי מזון )מוצרים יבשים ומוצרי טואלטיקה(
חולקו לאזרחים ותיקים ולמשפחות.

חיילות/ים של פיקוד העורף
סייעו בחלוקת מזון ומצרכים

אזרחים ותיקים
שנעזרו בעובדים סוציאלים

טלפונים לאזרחים ותיקים
ביוזמת הרשות



אגף הרווחה והשירותים החברתיים
1. איוש חמישה מוקדים טלפוניים

2. ניהול יומן אירועים
3. מיפוי צרכים

4. יצירת קשר עם ילדי מועדוניות הרווחה



אגף הרווחה והשירותים החברתיים

1,000
2,930

מתנדבים פעילים

פניות של אזרחים ותיקים
לסיוע ברכישת מזון\תרופות\הסעות ועוד
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סלי מזון חולקו למשפחות במצוקה

משפחות זוכות לציוד בסיסי

ילדים בסיכון קיבלו תווים לביגוד

משפחות- מחשב לכל ילד

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

150 אש"ח סיוע מפעל הפיס



ביחד ננצח את הקורונה



משאבי אנוש

19%
66%
15%

מעובדי העירייה נשארו לעבוד 
במשרה מלאה מהבית ומהעירייה

מעובדי העירייה יצאו לחופשה 
על חשבון ימי החופשה

מעובדי העירייה יצאו לחל"ת



הרציפות התפקודית של הרשות
שפ"ע

תברואה

תחזוקה

פיקוח עירוני 

שיטור

אגפי הרווחה והחינוך ועוד...



שירות פסיכולוגי חינוכי
קשר קבוע עם מנהלות גני הילדים )עם דגש רב על החינוך המיוחד(

ישיבות בית ספריות עם צוותי המקצוע בבתי הספר כולל היוועצות לגבי ילדים בסיכון

קשר קבוע עם תלמידים בסיכון ועם בני משפחתם

מענה בתחום מניעת אובדנות וייעוץ לצוותים החינוכיים

הדרכות הורים

ועדת זכאות ואפיון

שיחות יזומות עם קשישים 



מוקד עירוני

הפניות בנושאי מתנדבים, רווחה, בקשות לסיוע, שאלות בשוטף 

כ-5,000 פניות למוקד העירוני



מוקד עירוני - הפעלה
תגבור בכוח אדם ובדוברי שפות

איוש חמישה מוקדים טלפוניים

קו ישיר למח' הגבייה

חלוקת מזון

סיוע באכיפה באמצעות המצלמות במרחב הציבורי



קשרי קהילה 

שת"פ עם ארגון פתחון לב

גיוס תרומות וסלי מזון 

משיכת ארוחות חמות

גיוס מחשבים וטאבלטים לטובת כאלה שידם אינה משגת





חירום ובטחון
ישיבת תמ"צ יומית

סיוע בהפעלת מתנדבים

חלוקת מזון עם פקע"ר במקבצי הדיור

קשר רציף עם פקע"ר )יקל"ר(

קבלת נתוני תחלואה יומיומיים.



קריית מוצקין חזקה



רישוי עסקים, פיקוח ושיטור

אכיפה 

מענה לעסקים

התו הסגול

מח' גבייה

התו 
הסגול

גם אני

עומד בתנאי



מוצקינאי מפרגן למוצקינאי



חינוך
למידה מרחוק בבתי הספר

חזרה הדרגתית למוסדות החינוך 

גן החיות נפתח עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

המשך תנופת בנייה ופיתוח של  גני הילדים ובתי הספר





אירועי תרבות ועידוד הציבור 

יובל המבולבל
לייב בהיכל העירייה

 24.3

הג'זלן, משאית ג'אז 
מוסיקלית

 26.3

מיקי כוכבת הילדים
לייב בהיכל העירייה

 2.4



אירועי תרבות ועידוד הציבור 

מימונה- משאית 
מוסיקלית

 16.4

גיל שוחט
ולאוניד פטשקה

מופע בהיכל התיאטרון
 23.4

רוי בוי וג'נגו הסוס
יום העצמאות גני ילדים 

 26.4



אירועי תרבות ועידוד הציבור 

משאית מוסיקלית
עצמאות עד הבית

 28.4

ל"ג בעומר- הופה היי
 11.5



אירועים ממלכתיים

טקס וירטואלי יום 
הזיכרון לשואה ולגבורה

 20.4

טקס וירטואלי
יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל
 27.4

ערב שירי לוחמים
בהיכל התיאטרון

ששי קשת  
 27.4



אירועים ממלכתיים

טקס יום הזיכרון
ליהודי אתיופיה

 21.5

אירוע
הוטרנים

8.5



ערב יום הזיכרון בצל הקורונה
יזם ראש העיר, חיים צורי,
מחווה מרגשת לפתח ביתן
של המשפחות השכולות. 

מכובד וכל כך נוגע ללב.
יישר כוח לצוות המתנדבים

ולעובדי העירייה על ההירתמות.

מכתב אישי, נר זיכרון ופרח.



נוער וצעירים

אלפי מתנדבים עם לב ענק

סיוע לקשישים ברכישת מזון, תרופות והסעות

שיחות יומיות ותקופתיות 

עשרות יוזמות מיוחדות:
ימי הולדת לאוכלוסיות מיוחדות 

חלוקת ערכות הפגה 
גיוס בעלי מקצוע לסיוע לקשישים







דוברות והסברה

מידע לציבור באתר האינטרנט העירוני

הסברה משמעותית בעמוד הפייסבוק העירוני

SMS עידכון לתושב

הודעות שוטפות בערוץ הטלגרם שלנו

שלטי חוצות

יח"צ באמצעי המדיה השונים









TV -האיחוד של "הופה היי" מתחיל במוצקין ומסוקר בערוצי ה



חיילי צה"ל המוצקינאים, כמה טוב שבאתם הביתה



תודה


