
 2020 –בשנת סקירת עיקרי פעילות הרשות 

 

עיריית עפולה הצליחה לגייס תקציבים רבים לטובת העיר, רבים מהם   2020בשנת 
באמצעות הגשה וזכייה בקולות קוראים. התקציבים נותבו לכל תחומי העשייה העירוניים 

 ואזרחים ותיקים. וביניהם: חינוך, שפ"ע, רווחה, עלייה וקליטה, הנדסה, צעירים, נוער 
 

כמו כן, בשנה זו העירייה אישרה תקציבים בלתי רגילים )תב"רים( רבים אשר נועדו להעניק  
 לתושבי העיר שירותים חדשניים ומיטיביים בכלל תחומי העשייה והפעילות. 

 
בשנה זו העירייה שיפרה את הממשקים בין המחלקות והיחידות השונות, הובילה כתיבת 

 וניים רבים וקידמה את קשרי הממשל והחוץ.והטמעת נהלים עיר
 

העירייה מצויה בעיצומו של תהליך פיתוח ארגוני כולל, בשיתוף פעולה וליווי צמוד של משרד  
הפנים. במסגרת תהליך זה, מתקיימות הכשרות מנהלים ועובדים, מתקיים תהליך של פיתוח 

 2021אמנת השירות ובשנת  דיגיטציה ושירות לתושב, מתבצע עדכון מבנה ארגוני, מעודכנת
 כלל יחידות העירייה יעבדו לפי תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

 
פסטיבלים ואירועים  , בהתאם למגבלות הקורונה,קיימה העירייה בתחום התרבות והפנאי

מיוחדים עבור כלל המגזרים וקבוצות האוכלוסייה וביניהם טקסי ימי זיכרון וחגיגות יום  
. האירועים היו  ועוד , הפקת אירועי קיץ במוקדים רבים בעירלילדים ונוער פעילויותהעצמאות, 

 מיועדים לכלל האוכלוסייה והשתתפו בהם אלפי תושבי העיר והסביבה.
 

העירייה מנגישה את אתר האינטרנט והאפליקציה העירונית לתושבים ותמשיך לייעל השירות  
רשות את נושא השקיפות, הן באתר  לתושב בכל הקשור להיבט הדיגיטלי. כמו כן, מקדמת ה

 העירוני והן בשאר הנכסים הדיגיטליים שלה. 
 

העירייה מקפידה לעדכן את התושבים אודות אירועים ועדכונים שונים, וזאת בכלל האמצעים  
העומדים לרשותה. דף הפייסבוק העירוני, אתר האינטרנט, רשתות חברתיות, עיתונות  

 טי חוצות ועוד. מקומית וארצית, לוחות מודעות, של
 

מיליון ₪. בנוסף   400-בפן התקציבי, העירייה אישרה את התקציב השנתי אשר עומד על כ
שוטף בתקציב וזכתה להערכה רבה מצד גורמים  ללא גרעוןלכך, העירייה סיימה את השנה 

 תקציבי.  –רבים על תפקודה הכלכלי 
 

ותעסוקה איכותית לטובת התושבים הרשות ממשיכה לפתח אזורי מגורים, מסחר, תעשייה 
ולשפר את מעמדה ומיצובה של עפולה כעיר מרכזית ומשמעותית. בנוסף, הרשות ממשיכה  

לפתח פתרונות תחבורתיים ותשתיתיים על מנת לחבר את עפולה לאזור הצפון ולמרכז  
 .  הארץ

 


