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עושים
בשבילכם!

ת'כלס



ערב ר"ה תש"פערב ראש השנה הבעל"ט ה'תש"פ ב"ה ב"ה

ברכתקהילתינו היקרה.
ראש העיר

מר שוקי )יהושע(
אוחנה

מתקרבים אנו ב"ה לקראת מלאת שנה ראשונה במועצת העיר בקדנציה הנוכחית.

יכולים  אנו  ב"ה  ניצבים באופק, אך  עוד  והמטרות שהצבנו לעצמנו  כמובן שהדרך 
וחשובים  רבים  בנושאים  והתקדמויות  עניפה  פעילות  של  מרשימה  שנה  לסכם 

לתועלת הציבור ומוסדות חב"ד בעיר.

את  ומלווה  שמעריך  אוחנה  )יהושע(  שוקי  העיר  ראש  עם  וישיר  חם  קשר  בזכות 
פעילות חב"ד בצפת, הצלחנו בשיתוף פעולה איכותי לקדם נושאים רבים שבחלקם 

הגדול עדיין לא הגיע זמן פרסומם, אך נראה אותם מתממשים בעז"ה.

פעילותינו הינה במספר תחומים במקביל כשגם הציבור וגם המוסדות בהם לומדים 
ילדינו היקרים - נהנים מתוצאות בשטח.

מימשנו את ההתחייבות הראשונה שלנו שהיא - מענה פרטני לציבור. בעקבות כך 
יום במבנה העיריה עם מענה  "הלשכה לפניות הציבור" שפעילה מידי  הקמנו את 
ויעילה  וזאת ע"מ להנגיש בצורה אמיתית  זמין בכל אמצעי התקשורת האפשריים 

את העזרה לכל תושב ותושב.

ומגיעות בכל  ובעקבות הפניות הרבות שהגיעו  ישירה מפעילות הלשכה,  כתוצאה 
יום, הוצאנו לדרך פרוייקטים ופעילויות רבות, וחלקם כבר בוצעו והסתיימו ומפורטים 

להלן בעלון שלפניכם.

זאת ועוד, בפעילותינו אנו עומדים מול כלל הגופים העירוניים והצלחנו ב"ה לסייע 
באופן פרטני ואישי לתושבים רבים שנתקלו בקשיים מול המערכת ושימשנו להם 

כפה במקומות הנכונים.

יחדיו לגאולה  ושנזכה  אנו תקווה שאי"ה נמשיך לפעול לנח"ר הרבי מלך המשיח, 
האמיתית והשלימה!

אנשי קהילת חב"ד היקרים לי. 

בהתקרבנו לראש השנה, התחלה של שנת עשיה חדשה ומתגברת,
ברצוני להודות ולהביע את הערכתי לקהילה היקרה לעירנו, לרבנים, למוסדות 

ולנציגיכם שניאור ויורם הפועלים בעיריה ללא לאות. 

יחדיו  מימשנו  לכהונתי,  הסתיימה(  לא  )שעדיין  הראשונה  בשנה  וכבר  זכינו 
והוצאנו לדרך פרוייקטים רבים וחשובים! לקהילת חב"ד ושכונות חב"ד בצפת.

ברווחה, בניקיון, בחינוך, בתחזוקה ובפרוייקטים, בכל מקום נכנסנו, ישבנו וליבנו 
ע"מ לשדרג ולפתח את איכות החיים, והתוצאות כבר נראות בשטח ועוד ייראו 

רבים.

ושיפוצים, הכביש שביצענו  נכנסו לתכנון שדרוגים  מוסדות החינוך של חב"ד 
בגבעת שושנה, פרוייקטים של תאורה שכבר בוצעו ואחרים שמתוכננים, הכיכר 
רבים  ועוד  מקומיות  קבלן  עבודות  לדרך,  שהוצאנו  לכנען  בכניסה  החדשה 

וטובים.

ברצוני לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של התחדשות ופריחה, שנה של 
עירנו  למען  מבורכת  ועשיה  פעולה  שיתופי  המשך  של  שנה  והצלחה,  שגשוג 

צפת - העיר שאין עוד כמוה בעולם! בברכת
כתיבה וחתימה טובה
 בידידות רבה ובברכת שנה טובה ומתוקה! לשנה טובה ומתוקה!

 שוקי )יהושע( אוחנה
ראש העיר

יורם מעודהשניאור ליפסקר



שז"ר/ביסטריצקי  בצומת  החציה  במעברי  המדרכה(  סף  )הנמכת  הנגשות  ביצוע 
למעבר קל ונוח עם עגלות ילדים וכסאות גלגלים.

חנה,  בית  ליד  השבעה  וברחוב  המשחקים  גינת  ליד  שז"ר  ברחוב  'אוזניים'  יצירת 
על  בעודם  החוצים  את  רואים  שהנהגים  כך  החציה  במעבר  בטוח  מעבר  ליצירת 

המדרכה )בקרוב אף יגודרו האוזניים(.

מעברי חציה חדשים שאושרו וכבר בוצעו, ליד בית חנה/מכולת רופא וברחוב הרבי 
מליובאוויטש ליד גינת המשחקים.

הקמת פס האטה ברחוב הרבי מליובאוויטש ליד גינת המשחקים.

בשעות  באוטובוסים  המיניבוסים  החלפת  התחבורה,  משרד  מול  ישירה  בעבודה 
העומס בקו 12.

עקב  כנען  שכונת  ברחבי  מקומות  במספר  לבן(  )אדום  חניה  איסור  אזורי  צמצום 
מצוקת החניה באזור.

ברחוב  המצוקה  עקב  החניות  מספר  את  שהכפילה  "בזווית"  חניות  וסימון  צביעת 
יוספטל. 

עלטה בצומת קופצ'יק? לאחר שנים של המתנה, בוצעה עבודה יסודית בה הוסיפה 
העיריה 3 עמודי תאורה חדשים. 

כביש חדש בגבעת שושנה! הכביש שהיה שבור ומלא בורות ומהמורות עבר ריבוד 
וחידוש יסודי לכל אורך הרחוב. 

התקנת הצללה חדשה בגינת המשחקים של קרית חב"ד )לאחר שהקודמת יצאה 
מכלל שימוש(. 

גבעת שושנה
⋅ גינת משחקים ראשונה בגבעה תוקם אי"ה בכניסה לשכונה. בוצעה כבר מדידה 

ע"י חברה שנשכרה ע"י העיריה, ומתחיל שלב תכנון.

⋅ תאורה ברחוב הכ"ב ליד 'אמית' מול בניני גבעת שושנה. נבנתה ע"י העיריה תכנית 
מספר  לביצוע  קבלנים  למכרז  ונכנסה  "טיילת",  עמודי  מספר  ע"י  האזור  לתאורת 

פרוייקטים של תאורה בעיר שיקודמו ע"פ תכנית תקציב כללית.

בוועדת תחבורה  ואישרנו  ריבוד הכביש, העברנו  ובעקבות  ע"פ בקשות תושבים   ⋅
2 פסי האטה לרחוב הרב אריה לייב קפלן, יבוצעו בעז"ה ע"פ תכנית העבודה של 

העיריה.

כללי
⋅ התחלנו בתיאום עם ראש העיר במיפוי שכונת כנען, ויצירת תוכנית לסידור שמות 

הרחובות ומספור הבנינים וזאת ע"פ בקשת ארגוני החירום וההצלה. 

⋅ אנו מקדמים תכנית והיתרים לבניית בית כנסת חב"ד בשכונת מנחם בגין.

⋅ מקודמת תכנית לגינת משחקים במנחם בגין בסמוך לבית הכנסת.

⋅ בקרוב! שיפוץ מקיף למתנ"ס סקטר והתחלת פעילויות לטובת הקהילה. גויס כבר 
תקציב וכעת בשלב התכנון.

⋅ בעיית הניקוזים. כחלק מתכנית בניית הכיכר החדשה ביציאה מכנען, הוכנס והחלו 
העבודות לבניית והארכת קו הניקוז משערי העיר כך שכל המים היורדים מהשכונות 
העליונות לא יכנסו יותר לשכונת כנען. לאחר שייראו התוצאות בחורף הקרוב, נוכל 

להתארגן להמשך טיפול בנושא. 

גינות המשחקים הקיימים, הבעיות  נושא  ריכזנו את  פניות הציבור,  גיבוש  לאחר   ⋅
והצרכים, ובעז"ה ייכנסו לתכנית העבודה של העיריה.

⋅ בוצע סיור עם מפקח הגינון החדש של העיריה והקבלן, והחלה בניית תכנית גינון 
לגינון  ב' תחל תכנית  והרחבות הגדולות באזור, בשלב  בית הכנסת  חדשה לאזור 

אזורים אפשריים בשכונה.  

 ועם הפנים להמשך
לפניכם רשימת פרוייקטים ועבודות מתוכננות:

בעחה"פ  לאור  שיצא  הקודם  בעלון 
פירטנו רשימת עבודות שנוצרו מגיבוש 
עבודות  מספר  לפניכם  הציבור,  פניות 

שכבר בוצעו והסתיימו:



יחד עם הלשכה לפניות הציבור מטפלים במהלך כל השנה  נציגות חב"ד בעיריה 
יום יום, בפניות רבות ומגוונות בשלל נושאים עירוניים ביניהם: ארנונה, רווחה, חינוך, 

תחבורה, תחזוקה, ניקיון, פלג הגליל וכד'

התוצאות ב"ה נראות כבר בשטח כשרוב הבקשות טופלו בהצלחה וחלקם אף יצרו 
פרוייקטים בעלויות לא קטנות שאושרו וכבר יצאו לדרך, ובחלקם כבר הסתיימו.

בין הפניות והפעילויות ניתן למנות מספר נושאים בולטים שזכו לטיפול ישיר:

תחבורת ל"ג בעומר. תיאמנו ועמדנו באופן ישיר מול חברת נתיב אקספרס והציבור, 
סיפקנו מידע מיידי וטיפול בבעיות ועיכובים כולל טיפול מורכב מול משרד התחבורה 
ל"ג בעומר במספר אנשים שנתקעו לאחר תום שעות פעילות התחבורה  במוצאי 

וחזרה מלאה של כולם לביתם. בעז"ה תקוותינו לשדרוג התיאום בשנה הבאה.

לאור מקרי עבר, דאגנו בתיאום עם מחלקת התברואה לפינוי כלל הפחים בשכונת 
כנען וגבעת שושנה ע"מ למנוע עומס בשבתות וחגים.

בוצע יום ניקיון יסודי בחניית קרית חב"ד, ובעז"ה יתקיימו באופן עקבי ימי ניקיון כאלו.

כחלק מפעילות הסיעה יחד עם עיריית צפת והחברה למתנסים, התקיימה הפעלה 
של מתנפחים ודוכני מזון בבין הזמנים ברחבת הקריה. אי"ה בתכנית הסיעה לגבש 

ולהפעיל תכניות בסגנון זה למען הציבור באופן סדיר.

פעילות שוטפת



חב"ד  סיעת  עם  אוחנה  שוקי  העיר  ראש  של  הפורה  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
וכמימוש התחייבותינו, חנכנו לפני כחודשיים בבנין העירייה את המשרד החדש של 
חברי המועצה הרב שניאור ליפסקר והרב יורם מעודה, בו גם החלה לפעול הלשכה 

לפניות הציבור של הסיעה ע"י ר' אריה ניסילביץ.

מראש(  )בתיאום  ולהיפגש  להגיע  ניתן  הציבור,  למען  יום  מידי  פעילה  הלשכה 
ולהסתייע במגוון הנושאים העירוניים.

ונבדקים  הציבור  על  המקשים  רבים  נושאים  נלמדים  הלשכה,  מפעילות  כחלק 
פתרונות עבורם. כחלק מזה אנו פועלים לכך שבאתר החדש של העיריה שיושק 
ומתישה  פיזית  בהגעה  צורך  ללא  אינטרנטיים  לתשלומים  מערכת  תוקם  בקרוב, 
וההרשמה לצהרונים,  בין הנושאים אותם ביקשנו: תשלומים  למשרד אגף הגביה. 
בשורה  אנשי  להיות  תקוותינו  וכד'  בניה  אגרות  בארנונה,  להנחה  בקשות  הגשת 

בקרוב.

בנוסף וע"מ להנגיש את הלשכה לציבור, הקמנו אתר אינטרנט חדשני בו ניתן 
לקבל מידע בנושאים עירוניים וליצור קשר עם הלשכה.

וכמו תמיד, הלשכה זמינה לרשותכם בכל האמצעים האפשריים, 
קשר  יצירת  עמוד  ודרך  מייל  ווטצאפ,   ,SMS בנייד,  בטלפון, 

באתר. )כל הפרטים מופיעים בגב העלון(

 נפתחה
הלשכה לפניות הציבור

וצוותו ומנהל מחלקת החינוך מר  בפעילות עקבית של נציגי חב"ד עם ראש העיר 
מוטי כהן, מתקדמים פרוייקטים רבים הנוגעים למוסדות החינוך של חב"ד בצפת, 
כל זה מבוצע במקביל לביקורים בצפת ושיתופם של נציגי חב"ד עם מנכ"ל משרד 

החינוך, מנהל אגף הבינוי במשרד החינוך, ומנהלת המחוז.

שנכנסה  הסעה  תחנת  מוסדות,  במספר  ופיתוח  בינוי  מקודם  הפעילות,  במסגרת 
לתכנית קבלן בבית הספר אור מנחם בנים, מדידות שהתבצעו להריסת ובניית גנים 
חדשים, בוצעה מדידה והחל תהליך לשינוי תב"ע להרחבת בית הספר אור מנחם 
בנות כשבמקביל החלו לעבוד במשרד הנדסאי מטעם העיריה בתכנון שיפוץ מקיף 

פנימי וחיצוני בבית הספר.

מוסדות חינוך



סיעת חב"ד פועלת גם במישור התקציבי, כשאנו מסייעים במימון ובתקצוב ארועים 
ופעילויות למען הקהילה ובתי חב"ד.

מיוחדים  בתאריכים  קהילתיים  ארועים  חב"ד,  נשי  כנסי  את  למנות:  ניתן  ביניהם 
ובחגים, סבסוד אוטובוסים לארועי חב"ד, סיוע תקציבי לבתי חב"ד בכלל רחבי העיר 
צפת בארועי ל"ג בעומר וכמובן בתהלוכה המרכזית של קהילת חב"ד בשכונת כנען. 
סך הסיוע השנה בל"ג בעומר הסתכם בלמעלה מ-70,000 ש"ח כשהשנה וכחלק 
לארועי  בתקצוב  לסיוע  אף  הם  יזכו  חב"ד,  בתי  של  מעמדם  להגברת  מהתכנית 

שמחת בית השואבה. 

תקצובים וסיוע



הלשכה
לפניות
הציבור

קבלת קהל בתיאום טלפוני:
ימי שני וחמישי: 9:00-13:00

יום שלישי: 14:00-16:00

ע"פ הצורך ניתן לתאם לזמנים אחרים.
בקרוב נפרסם זמנים
לקבלת קהל אישית

עם הנציגים.

בנין עיריית צפת, ירושלים 50.

טלפון: 04-6927-412

aryen@zefat.muni.il :מייל

אריה ניסילביץ: 0544-656-770

שע"י סיעת חב"ד

הרב שניאור ליפסקר
חבר מועצת העיר

הרב יורם מעודה
חבר מועצת העיר

ב"ה

www.chabad-zefatmuni.com


