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 מנכ"ל
 : 2006יעדי מנכ"ל לשנת 

 
 עמידה ביעדי הרשות ומתן דגש בפרוייקטים בתחום איכות הסביבה . .1
 

 ליאת המועצה.מבטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת וה .2
 

 . 14,001יזו א –יישום מהלך לתקן איכות הסביבה  .3

 

 מתן שירות איכותי ויעיל לתושב. הבטחת .4

 
 עולות שוטפותפ
 

 ישיבות מועצה והנהלה. .1

 הכנת חומר. 

 פרוטוקול. 

 מעקב אחר ביצוע החלטות. 

 מעקב ובקרה על פרסום. 

 

 ועדות מועצה. .2

 מעקב אחר כינוסן.

 קבלת פרוטוקול, שימור החומר.

 מעקב אחר ביצוע החלטות.

 ת, ושיפור תהליכים.פרסום ההחלטו

 

 סיוע לראש המועצה בעבודה שוטפת. .3
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 סיוע שוטף לחברי מועצה במילוי תפקידם. .4

 

 קיום ישיבות סגל קבועות, ליצירת תיאום בין כל האגפים והחברות העירוניות. .5

 י קיץ, פתיחת שנת הלימודים וכו'.תאום פרוייקטים גדולים : ארועים גדולים, יום העצמאות, אירועי קיץ, פרוייקט פיסול, שיפוצ .6

 

 ליווי והדרכה למנהלי המחלקות ואגפים. .7

 

 בקרה על לוח זמנים של ביצוע הפרוייקטים בכל האגפים בעזרת תוכנת מעקב משימות. .8

 

 מעקב ובקרה על פרסום. .9

 

 אחריות על שיפור תהליכים. .10

 .2000מהדורת    ISO 9001קידום של תהליך 

 

 טיפול בפניות הציבור.  .11

 בקרה על מוקד עירוני.

 טיפול בבעיות  נקודתיות.

 מענה בכתב לפניות הציבור.

 פתרון בעיות. –בקרה על פגישות עם תושבים 

 

 מעקב ובקרה על אתר האינטרנט של המועצה. .12

 

 מעקב ובקרה אחר ביצוע פרוייקטים במועצה, תוך קביעת עמידה במדדי ביצוע. .13
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 גף: מנכ"לא -פרויקטים חדשים 
 

ערות ה
נאים ות

 קריטיים

קורות מימון מ וח זמניםל
 מחוץ למועצה

תקציב 
2006 

אור ת
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

עיף ס שם הפרויקט
 קציבית
אריך ת 

 יעד
סכום  בני דרךא

המימון 
 בש"ח

 ורםג

  15,000 פרסום 5,000  01/06 
 

כנס ארצי 
 איכות הסביבה  

613755 

 613755 קורס רקמה תושבי שהם 20,000    4/06 
 סה"כ 50,000  5,000   

 
 סבר לפרויקטים חדשיםה
 

 יזום וניהול כנס ארצי בנושא איכות הסביבה 

 ראש המועצה כיו"ר ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי יארח ביישוב כנסים בנושא איכות הסביבה.

  קורס רקמה 

י שהם פעילים בתחומים מגוונים והקמת קבוצת מנהיגות סביבתית להובלת במסגרות קיימות ובהמשך לקורס יירוק המועצה המטרה לקדם תושב

 תהליכים סביבתיים .

 

 
 

  2006 -יועצת ראש המועצה למעמד האישה  ל –פרוייקטים חדשים 
 
 

 הערות
ותנאים 

מימון מחוץ  מקורות זמנים לוח
 למועצה

 תאור 2006 תקציב
הפרוייקט 

 תקציבי יףסע הפרוייקט שם
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 תאריך קריטיים.
 יעד

  
  

 אבני
 דרך

 

 סכום
המימון 

 חבש"

ואוכלוסיית  גורם
 יעד

סדנאות  20,000     שוטף 
ופעילויות 

 שונות

 611761 העצמת נשים

 
 אנוש משאבי מחלקת

 
 

 2006  שנת –למחלקת משאבי אנוש  יעדים
 

 למועצה. ים מכל הסוגיםהאישית של העובד המחויבות פיתוח .1

 בדים.תהליכים של שימור עו ביצוע .2

 העצמה מקצועית ואישית של עובדי המועצה. .3

התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה . בכל מפגש תודגש מחויבותנו כעובדי מועצה ונותני שרות לכבוד הדדי ולסובלנות פנים  .4

 ארגונית וחוץ  ארגונית.

 

 

 שוטפות לותפעו

 כוח אדם .1

 מיון והשמת כוח אדם. א( 
 והדרכות אישיות.הדרכות כלל מועצתיות  ב( 
 רווחת עובד. ג( 
 טיפול שוטף בתנאי העסקה של העובדים. ד( 
 חוזים *  
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 פנסיות *  
 קרנות השתלמות *  
 שינוי תפקיד *  
 טיפול וליווי בעיות אישיות ותיפקודיות של עובדים. ה( 
 ביצוע שינויים בהגדרת תפקיד ומשימות בהתאם לצרכים משתנים. ו( 
 כניסה לתפקיד.ליווי מנהלים ב ז( 
 בניית הגדרות תפקיד משתנות. ח( 
 כינוס ויישום החלטות ועדת מנגנון. ט( 
 קשר וטיפול ב"עובדי  חוץ". י( 

 
 פרוייקטים .2

 .ISO – 9001תחזוקה של תו התקן  א( 
 איכות שרות ללקוח. ב( 
 סקר לקוח סמוי. ג( 
 העצמת מנהלים. ד( 

 פתוח תוכנית רווחת עובד. (ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנוש. משאבי:  מחלקה -חדשים  רויקטיםפ
 

 הערות
ותנאים 

 קריטיים.

מימון מחוץ  מקורות זמנים לוח
 למועצה

 תאור 2006 תקציב
הפרוייקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציבי סעיף הפרוייקט שם

 תאריך
 יעד

  
  

 אבני
 דרך

 

 סכום
המימון 

 חבש"

 גורם



 7 

 616760 שירותסדנאות  כל העובדים 40,000 מפעם  12,000  שוטף 

ם מנהלי 30,000 מפעם  9,000  שוטף 
 ועובדים

 616760 פיתוח ארגוני

  כ"סה 70,000  21,000   

 
 הסבר לפרויקטים חדשים

 
 סדנאות שירות

 תודגש המחויבות של נותני השירות ללקוחות פנימיים וחוץ ארגוניים.

 פיתוח ארגוני : 

 שדרוג עבודת המועצה והתאמתה לצרכי היישוב .

 

 
 
 
 
 
 

 חלקת מחשובמ
 
 : 2006עדי מחלקת  מחשוב לשנת י
 

 בטחת הניהול השוטף של מחשוב המועצה, בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה.ה .1

 

 חי ומתעדכן DATA BASEינטרנט  הנשען על האאתר  פעולת .2

 

 העלאת רמת השירות הממוחשב לתושב.  .3
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 במרחבי המועצה   IPהתחלת יישום טלפוניות  .4

 

 , בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה.  Sonlineטחת הניהול השוטף של חוות שרתי בה .5

 

 מתן מענה טכני ויישום פתרון לאבטחת היישוב באמצעים של מערכות משובצות מחשב ומערכות וידאו. .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 עולות שוטפותפ
 
 מיכה משתמשיםת .1

 תמיכה בתוכנות המועצה. .א

 דרוג תוכנות.ש .ב

 ם.דרכת עובדיה .ג

 

 ניהול רשת המחשוב.  2

 .USERSיהול נ .א

 ינטגרציה בין רשתות המחשוב השונותא .ב

 ערכת הרשאותמ .ג
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 .בטחת מידע והתאוששות מקריסהא .3

 עקב אחר גיבוייםמ

 בטחת גישה לאינטרנטא

 עקב אחר משתמשיםמ

 מחשוב בחינוך..  4

 מערכת החינוך. מחשובוייעוץ   א.   

 עדכון שוטף של אתר האינטרנט..  5
 
 
 
 
 

 
 חלקה: מחשובמ -פרויקטים חדשים 

 

ערות ותנאים ה
 קריטיים

 

תקציב    מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים
2006 

הפרויקט  רתיאו
 ואוכלוסיית יעד

סעיף  ם הפרויקטש
 תקציבי

תאריך  
 יעד

אבני 
 דרך

סכום 
המימון 

 בש"ח

 גורם

החלפת תוכנת שרת  15,000    שוטף 
 ישנה 

שדרוג תוכנת 
 שרת 

Server 2003  +
שדרוג תוכנת 

 שרת דוא"ל 

6217931 

התאמת התוכנות  30,000    שוטף 
 לסביבה מתחדשת

רשיונות גישה 
 לשרת 

 

להפעלת שירותי  20,000    שוטף 
Terminal Server 

שרתי  2רכישת 
TS   לעובדי

 המועצה 

 

רכישת רישיונות  שירות מקוון לתושב  15,000    שוטף 
ת ניהול תחנו

 מרוחק

 

 סה"כ 80,000     
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 סבר לפרויקטים חדשיםה
 :SERVER 2003שדרוג תוכנת שרת 

 שדרוג  תוכנת השרת תאפשר עבודה עם יישומים מתקדמים יותר כדוגמת תחנות עבודה רזות. 

 Terminal Serverרכישת שרתי 

 מאפשר גדילה של רשת התקשורת תוך הקטנת תשומות 

 ותים מרחוק רישיונות לתמיכה ואספקת שיר

 שליטה ובקרה על רשת התקשורת . 

 

 דוברות מחלקת
 :2006יעדי דוברות לשנת 

 

 גיבוש המסר המרכזי של המועצה לשנת איכות הסביבה והתאמת התכנים השיווקיים של השנה ליעדיה של המועצה בתחום זה. .1

 אמצעות אמצעי התקשורת השונים.שקיפות במידע לתושבים על תכניות ופעילויות המועצה, על ידי מתן מידע שוטף ב .2

 חיזוק הקשר בין המועצה לקהילה. .3

 גיבוש תדמית היישוב והמועצה באופן מיטבי.  .4

 

 פעולות שוטפות:

 הפצת חומר לעתונות המקומית והארצית באמצעות ידיעות ותמונות. .1

 פרסום מודעות, מכווני חוצות ושלטים בהתאם לצורך. .2

 ה שנתית, מידעון חצי שנתי ושנתי לתושב, חוברות חינוך, עלוני מידע בנושאים שונים  וכד'.הפקת חומרי דפוס ביניהם: חוברת ארנונ .3

 הפקת אירועים וכנסי תושבים. .4
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 ליווי ראש המועצה, חברי המועצה, מנכ"ל המועצה, העובדים והחברות העירוניות בפעילותם התקשורתית.  .5

 העברת תכנים לאתר האינטרנט של המועצה. .6

 הופעה על מכווני החוצות ביישוב. קביעת תכנים וסדר .7

 

 

 

 

 דוברות –פרוייקטים חדשים 

ערות ותנאים ה
 קריטיים

קורות מימון מ וח זמניםל
 מחוץ למועצה

תקציב 
2006 

אור ת
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

עיף ס שם הפרויקט
 קציבית
אריך ת 

 יעד
סכום  בני דרךא

המימון 
 בש"ח

 ורםג

 שוטף 
 
 
 

ת מיתוג שנ  30,000   
איכות הסביבה 

 בשהם.
 

614550 

 סה"כ  30,000     
 

 הסבר לפרוייקטים חדשים:

 

עיצוב ואימוץ לוגו וסלוגן לשנת איכות הסביבה והפקת פרוספקט שילווה את הפעילות לאורך השנה. במהלך השנה יופקו, לפי הצורך, 

 פרסומים נוספים בתחום. 
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 אגף כספים
 

 2006 תשנ –יעדי גזברות 
 
 

הנכון של משאבים אלו תוך שמירה מלאה של החוקים, הצווים  אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם .1
 התקפים של המדינה, של השירות הציבורי, של משרד הפנים ושל הרשות המקומית. והתקנות
 

 קומיתשמירת האיזון בין ההכנסות וההוצאות כדי לאפשר לרשות המ .2
 בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.

 
את תפקידם כיאות ושתוכלנה לספק שירותי ידע ומידע כלכליים  ארגון והפעלה נכונה של יחידות הנהלת החשבונות, הגביה והרכש, כך שתמלאנה .3

 ומאוזנות של קובעי המדיניות ברשות המקומית. החלטות מקצועיות שיהוו בסיס לשיקולים כלכליים נאותים בעת קבלת ומקצועיים
 

 פעולות שוטפות

 גיבוש המדיניות התקציבית והכספית של המועצה. .1
 
 שכל"מ, והכנסות עצמיות אחרות. גביית ההכנסות השוטפות של ארנונה, מים, אגרת ביוב, אגרת בניה, אגרת חינוך, .2
 
 ים.השגת תקציבים ממשרדי ממשלה וגופים אחר .3
 
 הכנת התקציב הרגיל לשנת הכספים השוטפת והתקציבים הבלתי רגילים .4

 לאישור המועצה. 
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 ניהול החשבונות השוטפים ופקדונות המים. .5
 
 הכנת צו המסים מידי שנה לצורך אישורו במועצה. .6
 
 הכנת האגרות וההיטלים והגשתם לאישור משרד הפנים. .7
 
 מהלך ביצועם.ניהול שוטף של התקציבים ומעקב ב .7
 
 ניהול כספי של ההכנסות וההוצאות בפרוייקטים שמבצעת המועצה. .8

 
 ריכוז חוזים, הוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל. .9

 

 אחריות לביטוח נכסי המועצה, ביטוח התלמידים וביטוחים אחרים. .10
 

 בועדת תמיכות,  ןריכוז בקשות תמיכה מהמועצה, דאגה לאישור .11
 ות הכספיות עפ"י הנוהלים.וביצוע ההעבר

 
 תשלומים לקבלנים, ספקים, התאמות בנקים, ודו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים. .12

 

 פרוייקטים חדשים
מחוץ  לוח                זמנים 

 למועצה
מקורות 

 מימון
    

סכום  אבני דרך תאריך יעד ותנאים קריטיים הערות
 בש"ח

תקציב  גורם
2006 

תאור 
הפרוייקט 

סיית ואוכלו
 יעד

 שם 
 הפרוייקט

סעיף 
 תקציבי

         
בודק  30,000    12/06 

 חשבונות
בדיקת 

חשבונות 
 סופיים 

751-621 

ניהול  20,000    07/06 
הנכסים של 

הרשות 

ניהול 
 נכסים

752 - 621 
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ויצירת 
מקור 

 הכנסה
     50,000    

 
 

 אגף הנדסה

 2006יעדים לתוכנית עבודה 

 . כללי1

 בורשירות לצי 1.1

 נגישות למידע באמצעות אתר המועצה שיכלול

 מידע תכנוני, ועדת תנועה ותמרור, פורום תכנון ישובי.

 נהלי תכנון , פיקוח וביצוע 1.2

 גיבוש נהלי  תכנון, פיקוח וביצוע בדגש על בקרת איכות ביצוע ובקרה תקציבית.

 

 מחלקת בינוי ותשתיות. 2

 סחלבים. –ד ליווי תכנון וביצוע תשתיות בשכונה כ" 2.1 

 גיבוש תוכנית אב ארוכת טווח לפיתוח שטחים פתוחים בישוב. 2.2

 השלמת תוכניות בינוי לשטחי בינוי ציבורי. 2.3

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה. 3

 שיפור השירות והזמינות באמצעות אתר המועצה.  3.1 

 מתוך אחריות לדמותה של שוהם בעתיד. יקידום התכנון הסטטוטור 3.2

 ניות המפורטות הקיימות והחדשות לקביעת תקנון אחיד תוך יצירת שוויון זכויות ואיכות חיים. קידום הדיון בתוכ 3.3
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 פעולות שוטפות

 כללי

 ייעוץ כללי לאגפי המועצה, ראש המועצה, החברה הכלכלית והחברות העירוניות בנושאי בינוי, פיתוח ותחזוקה. 

 

 מחלקת בינוי ותשתיות

 רת מבני תעשיה )חמ"ת(, כולל בקרת תכנון וביצוע.תאום מקצועי בין המועצה לבין חב

 ניהול פרויקטים של בינוי ופיתוח ציבורי.

 תאום מול רשויות : חברת חשמל, בזק, כבלים, רשות העתיקות , מינהל מקרקעי ישראל, רשויות התכנון ועוד.

 התווית מדיניות בתחום התנועה ויישומה.

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה

 ת מפורטות, תוכניות מתאר מחוזיות ותוכניות ארציות בתחום הנכלל או המשיק  למרחב התכנון המקומי.קידום תוכניו

 קידום יישום ועדת גבולות ושינוי מרחב התכנון של שוהם.

 אכיפת חוק התכנון והבניה. –רישוי ופיקוח על הבניה בשוהם 

 קידום נושאים עקרוניים כגון:

 הנחיות להוצאת היתר. -א

 .נהלי פרסום -ב

 חזית אחידה. -ג

 הסדרת ליקויים וסתירות בין תוכניות מפורטות החלות בתחום שוהם. -ד
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סעיף 

 תקציבי
מקורות  ₪ תקציב תאור שם הפרויקט

  מימון
 הערות  לוח זמנים 

תאריך  אבני דרך סכום גורם    
 יעד

 

  06-דצמבר   מועצה 250,000  תכנון תבר
  06-דצמבר   מועצה 250,000  'כותר פיס השלמות שלב ב תבר
  06-דצמבר   מועצה 350,000  מעלית -כותר פיס  תבר
לוח חשמל מתחם אבני  תבר

 חושן
העתקת הלוח 

 והפרדת צרכנים
  06-דצמבר   מועצה 250,000

גינה ציבורית סמוך לבני  תבר
 עקיבא

  06-דצמבר   מועצה 250,000 פיתוח גינה ציבורית

הרחבת שטח מועדון  תבר
 יםהצופ

  06-יוני   מועצה 20,000 

השלמת בינו מוסדות  תבר
 חינוך

משרד   
 החינוך

 בהתאם לרפורמה   

משרד  500,000  חטיבת בניים דתית תבר
 החינוך

 מותנה באישור משרד החינוך 06-ספטמבר  

השלמת היתרים מוסדות  תבר
 ציבור

 אדר' עדן בר 06-דצמבר   מועצה 50,000 

 -כות סקר כבישים ומדר תבר
 תחזוקה
  06-יוני   מועצה 50,000 

סקר סיכונים לרעידות  תבר
 אדמה
  06-יוני   מועצה 50,000 

  06-יוני   מועצה 10,000  סקר בטיחות תנועה ישובי תבר
תוספת בינוי מועדון  תבר

 ספורט
 תכנון 06-מרץ   מועצה 100,000 

מועצה /  -הלוואה  1,400,000  " תבר
 חכ"ל

 ביצוע 06-דצמבר 

משרד  3,000,000  בינוי -בי"ס ניצנים שלב ג'  תבר
 החינוך

 הרשאת משרד החינוך 06-ספטמבר  

משרד  500,000  פיתוח -ב"ס ניצנים  תבר
 החינוך

 עדין לא נערך אומדן 06-דצמבר  

משרד  1,100,000  גנ"י רקפות תבר
 החינוך

 

קיים אישור  ראשוני של משרד    
 החינוך

סעיף 
 תקציבי

מקורות  ₪ תקציב תאור שם הפרויקט
  מימון

 הערות  לוח זמנים 
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תאריך  אבני דרך סכום גורם    
 יעד

 

משרד השיכון / מועצה  800,000  בית כנסת גן החבל תבר
 / תושבים

  06-יוני 

 מותנה בשיווק     1,300,000 (שבילי אפניים מזרחי ומערבי )השלמות חמת

      2,000,000  גן החבל "

      500,000  ' חינוך מערביתשד "

גן  -הזוהר  מדרון "
 ארכאולוגי

 200,000      

      400,000  חי פינת "

      750,000  ת.ש ביוב שלב א' שדרוג "

      2,000,000  קו סניקה שדרוג "

תקציב  250,000  אופניים מרכזי שביל "
 951פיתוח 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קהילהחינוך ו אגף
 : האופק החינוכי
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 .אחריות על כל הפעולות החינוכיות מהגיל הרך ועד הבגרות 

 .שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

 .חדשנות טכנולוגית וגמישות מערכתית 

 .שילוב מרבי בין שיוון למצוינות 

 .עידוד שונות, ייחודיות ומעורבות קהילתית 

 ים וחשיפתו לנכסי צאן הברזל של התרבות האנושית בכלל טיפוח לומד סקרן בעל כישורי  למידה עצמאי 

 והיהודית בפרט.       

 .מימוש עשייה חינוכית באווירה סובלנית ודמוקרטית תוך עידוד קבלת הזר והשונה 

 . שילוב הילד החריג והשונה במערכת הרגילה ובקהילה 

 ארגונית פתוחה וקידומה ההדרגתי.  המשך פיתוח מערכת חינוכית מודרנית גמישה וקשובה המבוססת על תרבות 

  בניית מערך מדידה והערכה לתהליכים חינוכיים המתקיימים בבתיה"ס. –מדידה והערכה 

 

 

 

 

 

 2006הדגשים בשנת 
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 בתחום הלימודי :
 
 תמיכה בשיפור ההישגים והתמקדות במקצועות הליבה. .1
 המשך בנייה ופיתוח מערכת חינוך מתוקשרת וממוחשבת. .2

 רגונית ואקלים מיטבי במוסדות החינוך ובקהילה.טיפוח תרבות א .3

 .תהעמקה של תוכנית ייחודיות ומרחבי בחירה בבתיה"ס היסודיים וברמה  היישובי .4

 פיתוח תוכניות להעשרה לימודית ותוכניות ללימודי איכות הסביבה. .5

 הפעלת מרכז לטיפוח למידה בביה"ס היסודיים. .6

 הפעלת מוקדים קהילתיים בבתיה"ס היסודיים. .7

 הרחבת מס' המשתתפים במרכז למידה לתלמידים בעלי לקויות למידה בתיכון והכנה לבגרות. .8
 
 

 ארגוני : -בתחום המנהלי 
 
 טיפוח מוסדות החינוך וסביבתם. .1
 הרחבת פעולות תאגיד חינוך עירוני. .2

 הקמת איגוד ערים לחינוך חט"ב בשיתוף מועצה אזורית מודיעין. .3

 תיה על מערכת החינוך.בחינת המלצות ועדת דוברת והשלכו .4

 תכנון מבנה מערכת החינוך והערכות לפיתוח ובינוי מוסדות החינוך. .5
 

 
 
 
 
 

 פעילויות שוטפות

 יעוץ כללי למועצה המקומית ולראש המועצה בענייני חינוך ותכנון חינוכי, וכן בנושאים הקשורים .1

 בתרבות, נוער, ספורט וקהילה.

 גורמי משרד החינוך )פיקוח, מחוז ומטה( והמועצה האזורית חבל מודיעין.תיאום מקצועי בין המועצה המקומית לבין  .2

 העמקת הקשר עם תלמידי שוהם הלומדים מחוץ לישוב בשיתוף מחלקת הנוער. .3
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 תכנון תוכניות עתידיות בהיבטים חינוכיים הולסטיים. .4

 שיתוף פעולה ותיאום תוכניות לימודיות עם חט"ב "נחשון". .5

 מיטבי בבתיה"ס ובקהילה כתיבת אמנה יישובית. הובלת תהליך טיפוח אקלים .6

 הפעלה שוטפת של בתיה"ס והגנים בהיבט הפיזי והתחזוקתי, כולל ליווי ומעקב אחר פיתוח תשתיות. .7

 , ועפ"י הצורך שיבוצם במוסדות מחוץ לישוב.םרישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך בשוה .8

 אדם הדרוש למערכת. חקליטה ושיבוץ כו .9

 לות תאגיד החינוך.הרחבת פעו .10

 אספקת ציוד לימודי ומנהלי יסודי לכלל הגנים ובתיה"ס )הצטיידות ורכש(. .11

 גביית אגרות ושכ"ל. .12

 מעקב אחר תשלומי רשות לגנים ולבתיה"ס. .13

 טיפול במערך ההסעות. .14

 טיפול בהיבטי ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך. .15

 סטרטגי עתידי.איסוף נתוני תלמידים במערכת החינוך ותכנון דמוגרפי וא .16

 העברת דוחות למשרדי הממשלה )בעיקר למשרד החינוך( בנושאים פדגוגיים ומנהליים. .17

 מעקב על מתן שירותי רפואה לבתיה"ס. .18

 סיוע לתלמידים נזקקים במתן חונכות, אספקת ספרים, חומרי למידה ו"סל תרבות". בתיאום ושיתוף גורמים נוספים במועצה. .19

 ים וועדת החינוך לקידום פרוייקטים חינוכיים.פעילות משותפת עם ועדי ההור .20

 הכוונה וסיוע לאוכלוסייה הפונה לאגף. .21

 השתלמויות  לעובדי האגף בתחומי מנהל, ארגון ומחשוב. .22

 הכנת מכרזים לפרוייקטים שונים. .23

 חיזוק קשרי העבודה עם המחלקות האחרות במועצה. .24

 מפגשים ואירועים לאגף החינוך וצוותי חינוך. .25
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 בפורומים מחוזיים וארציים.ייצוג האגף  .26

 חיזוק מערכת החינוך היסודי והעי"ס בתחומי כ"א בהוראה )השתלמויות, הרצאות(. .27

 עידוד ותקצוב יוזמות פדגוגיות בגנים ובבתיה"ס בתחומי הידע המרכזיים. .28

 מעקב אחר הפעלת תכנית תל"ן בבתיה"ס. .29

 הפעלת חוק החינוך המיוחד על כל היבטיו. .30

 לוב של ילדים עם צרכים מיוחדים.מעקב אחר תוכניות שי .31

 הפעלת מערך ביקור סדיר בבתיה"ס ובגנים. .32

 אילן".-טיפוח התלמידים המוכשרים והמחוננים הרחבת מס' המשתתפים במרכז "רבדים" ובתוכנית "בר .33

 הפעלת תכנית "מעברים" בגנים ובבתיה"ס בשיתוף בתיה"ס והגנים. .34

 לאומי במוסדות החינוך.מעקב אחר שיבוץ והפעלה של בנות ובני שירות ה .35

 ".2000ישובים מגוונים כולל קשרי חוץ "שותפות  –הפעלת פרוייקטים קהילתיים  .36

 באמצעות השירות הפסיכולוגי חינוכי. 3הענקת שירותים פסיכולוגיים וייעוצים למוסדות חינוך החל מגיל  .37

 .פיתוח וביסוס השירותים הניתנים לתלמידים ולתושבים בכלל ע"י עמותת "עמית" .38

 
 
 
 
 
 

 :קב"ס 
 

 אחריות לקידומם החינוכי של התלמידים החלשים וצימצום הפערים הלימודיים והחברתיים. .1

 מעקב, דיווח וטיפול בביקור הסדיר של אוכלוסיית התלמידים. .2

 בעיות התנהגותיות וכד'(. תניתוח דיווחי תלמידים המופנים ע"י בתי הספר )היעדרויו .3

 נשירה והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי.איתור תלמידים נושרים או על סף  .4
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 גורם מתווך בין מערכות: בית ספר, תלמיד ומשפחה. .5

 הספר לבנות תוכניות התערבות לתלמידים על סף נשירה. -יעוץ לבתי .6

 משוב ובקרה אחר ניידות תלמידים במערכת החינוך, בישוב ומחוצה לו. .7

 ים תלמידינו.טיפוח קשר עם מוסדות החינוך בישוב ומחוצה לו בהם לומד .8

 גיוס תקציב ממשרד החינוך לעבודה עם ילדים בעלי חסכים בתחום האישי והלימודי, להשתלבותם במערכות        –חונכות  .9

 החינוך.    

 הכוון תלמידים לאחר ועדת השמה/ועדת החלטה. .10

 גני ילדים מחלקת
 

 2006גני ילדים לשנת  מחלקת יעדי
 
 נוך לגיל הרך ומתן שירות איכותי לתושבים.מדיניות דלת פתוחה לתושב, בתחום החי .1

 פיתוח תוכניות ייחודיות בגני הילדים תוך איתור צרכי הקהילה, הילדים וצוות הגנים ביישוב. .2

 ניהול שותף ואיכותי בגני הילדים של המועצה. .3

 פיקוח ומעקב אחר המועדוניות הפועלות בגני הילדים של המעוצה. .4

 על ידי גורמים או ארגונים פרטיים במבנה גני הילדים של המועצה. מעקב אחר מסגרות פרטיות המופעלות .5

 שוטפות: פעולות
 הילדים בגניהמדיניות החינוכית  קביעת .1

 , נוהלי עבודה ותוכניות עבודה עם הפיקוח של משרד החינוך      ציפיות תאום  .א

ו/או מדיניות של  החינוךשל משרד  לנכ"מ חוזרהנחיות  פ"עשל נוהלי עבודה לגננות, סייעות והורים,  פרסוםו/או  כתיבה .ב

 הנהלת המועצה.

 שוטף של מערכת גני הילדים של המועצה ניהול   .2

 ישיר עם צוותי הגנים. קשר יצירת .א
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 .המחלקהדרישת הגננות והפיקוח בהתאם לתוכניות העבודה של  פוהתחדשות הגנים ע" בהצטיידות טיפול .ב

 נוכחות הגננות והסייעות. אחר מעקב .ג

 .החינוךשל משרד  להנחיות חוזר מנכ" פבמילוי מקום לגננות וסייעות ע" לוטיפו דאגה .ד

 שימוש בהקצבות לגני הילדים. אחר מעקב .ה

 הורים, גננות וסייעות. בפניות טיפול .ו

 בפניות הציבור. טיפול .ז

 .י"בגנבהפעלת תוכניות חינוכיות ופרויקטים ייחודיים   וסיוע, ארגון ייזום   .3

 , איכות הסביבה.טכנולוגי, מחשוב, מוטוריקה, זהירות בדרכים, אוריינות-מדעיהציוד ייחודי בתחום  רכישת .א

 אישית. -גנים ירוקים, טיפוח אקלים ותקשורת בין – ייחודייםאחר הפעלת גנים  מעקב .ב

 סייעות והורים.      ,לפרוייקטים ייחודיים לגננות הקשוריםהשתלמויות וימי עיון  רגוןא .ג

 בארגון קייטנות. סיוע .ד

 לגני ילדים. ארגון סל תרבותב סיוע .ה

 .הצהרוניםובקרה אחר הפעלת  מעקב .ו

 לגיל הרך: מעונות יום , גנים, צהרונים וכו'.  פרטיותמכרזים להפעלות מסגרות  הכנת .ז

 המסגרות השונות. ביןחינוכי"  רצף"ו" מעבריםתוכניות " פיתוח .ח

 הגנים. לילדיחגיגות יום העצמאות  ארגון .ט

 .הילדים גניבעל עבודת הסייעות  פיקוח  .4

 שוטפים בגני ילדים. ביקורים .א

 גננות.  יהסיעות ע" תפקודלמילוי שאלוני משוב על  בקשה .ב

 הסיעות. תפקודעל  םיישאלוני הערכה שנת מילוי .ג

 .הסיעותשיחות והדרכות אישיות עם  קיום .ד

 נקבעו. היעדים ש עפ"יארגון השתלמויות ועידוד הלמידה בקורסים  באמצעותההתמקצעות של הסיעות  טיפוח .ה
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 מעקב אחר נוכחות הסייעות. .ו

 .ושיבוץ תלמידים רישום  .5

 .דרכי הרישום על מנת להקל על התושבים ייעול .א

 על תהליכי רישום. בקרה .ב

 ואזורי רישום שנקבעו מראש. ברוריםנהלים  פתלמידים ע" שיבוץ .ג

 קבלת קהל התושבים בתקופת הרישום. –מדיניות דלת פתוחה  .ד

 לבקשות מיוחדות.שיבוץ תלמידים תוך מתן מענה  .ה

 לילדים עם צרכים מיוחדים  מענה מתן   .6

 ילדים עם צרכים מיוחדים. איתור .א

 בועדות שילוב.ילדים לדיון  העלאת .ב

 סל השילוב ותוכניות העשרה למחוננים. באמצעותמענה לצורכי הילדים  מתן .ג

  4-0ובקרה אחר הפעלת מסגרות לגיל  מעקב  .7

 .יוםובקרה אחר הפעלת מעונות  מעקב .א

 במבני ציבור ו/או תחת הפיקוח של משרד החינוך. הפועליםובקרה אחר גנים פרטיים  מעקב .ב
 

 פיתוח תוכניות יישוביות לגיל הרך בשיתוף עם מרכז א.ת.ג.ר.   .8
 סל תרבות מורחב. .א

 תוכניות העשרה למשפחתונים וגנים פרטיים ביישוב. .ב

 

 ספר יסודיים בתי
 

 מדור בתי ספר יסודיים: יעדי
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 הרחבה והעשרה של הקורסים המוצעים לתלמידים. ,ית מרחבי הבחירה היישוביתשל תוכנ העמקה .1
 

 .הובלת תהליך טיפוח אקלים מיטיבי בבתי הספר ובקהילה .2
 
 בתחום הפדגוגי והטכני כחלק מתוכנית יישובית ללמידה מתוקשבת. הספרושדרוג מערך המחשוב בבתי  פיתוח .3
 
 "חווידע". –דים הרחבת מערך העשרה להארכת יום הלימו .4
 
 פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי הספר. שיתוף העמקת .5
 
 איכותי לתושבים. שרות מתן . 6
 
 הספר כבתי ספר קהילתיים. בתיב תמיכה . 7
 
 ההצטיידות בבתי הספר כדי להפוך אותם לסביבה לימודית מאתגרת ומגוונת. רמת העשרת .8
 
 .בתי הספר חזות שיפור .9
 

 .מתנדבים מקרב הקהילה בבתי הספר מעגל הרחבת .10

 
 
 
 

 שוטפות: פעולות
 
 פדגוגי: תחום .1
 

 שונים במשרד החינוך והפיקוח הישיר. לגורמיםמקצועי בין מדור בתי הספר  תיאום .א
 מרחבי הלמידה. ופיתוחבתי הספר להגשת יוזמות חינוכיות  עידוד .ב
 .מקצועית לצוותים חינוכיים תמיכה  .ג
 ובישוב. סמיטבי בבתי" אקליםוכנית טיפוח תהובלת  .ד
 עידוד הלמידה באמצעות המחשב ככלי נוסף בלמידה. .ה

 (.אקדמי( ובכוח אדם מקצועי )מורות מתגברות,יעוץ ןבתי הספר בתוכניות לימודים נוספות )תל" ותגבור חיזוק .ו
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 והרחבת שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. תאום .ז
ויישובית בשיתוף עם האגף לאיכות  הסביבה, באמצעות פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית איכותשמירה על המודעות ל הגברת .ח

 הסביבה.
 ,ייעוץ והדרכה למשפחות התלמידים. תמיכה מתן .ט

 בניית תוכנית ערכית המדגישה ומחזקת בקרב התלמידים את ערך הנתינה והתרומה בקהילה. .י
 
 :ארגוני פיזי תחום .2

 כולל פיתוח תשתיות. והתחזקותיהספר בהיבט הפיזי  של בתי הפעלה  .א
 ומשרד החינוך. סוהתחדשות על פי צרכי בי" בהצטיידות טיפול .ב
 ברורים שנקבעו מראש. ונהליםלבתי הספר על פי  ושיבוץ רישום .ג
 נהלים ברורים שנקבעו. פבישוב ע" סלבי" סהעברה מבי" בבקשות טיפול .ד
 וצה לו.הסעות התלמידים בישוב ומח במערך טיפול .ה

 מערך מתנדבים בבתי הספר. שיבוץ .ו

 גורמים חיצוניים. יהחינוך ע" במוסדותנהלים לשימוש במתקנים  קביעת .ז
 
 
 
 

 מיוחדים   צרכים -מיוחד  חינוך
 

 :המטרה

 .מיטבי לקהילה, למערכת החינוך, לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים  מענה מתן

 

  מיוחדים צרכים-מדור חינוך מיוחד  יעדי
 

 .ומשפחותיהם/או צרכים מיוחדים וקשיים    עםשירות איכותי לתלמידים   ןמת .1
 

 ./או צרכים מיוחדים ומשפחותיהםועם קשיים   בתלמידים והוליסטימערכתי   טיפול .2
 

 .בהתאם למשאבים זמינים המיוחדהחינוך  חוק  יישום .3
 

 הלומדים מחוץ ליישוב. ותלמידים  , תלמידים משולבים בקהילהביישובאחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות   מעקב .4
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 .לתלמידים מוכשרים ומחוננים ייחודייםתוכניות   קידום .5

 
 שוטפות פעולות

 ו/או הצוותים החינוכיים. םבפניות הורי טיפול .1

   צפיות, נהלי עבודה ותוכניות עבודה עם פיקוח משרד החינוך,  תאום מיוחדים צרכיםו/או   קשיים  בעליילדים  ואבחון איתור .2

 .מוסדות חינוך ומנהלות ס, קב"חהשפ" ,א"מתי

 יישוביות. שיבוץועדות ערער )לועדות שילוב( וועדות  ,וניהול ועדות השמה ארגון .3

 (.סצרכים מיוחדים ושיבוצם)בשיתוף עם הקב" בעלימסגרות מתאימות לילדים   איתור .4

 צורך. פבועדות שילוב וועדות בין מקצועיות ע" השתתפות .5

 לחינוך מיוחד. כיתות הפעלתאחר   מעקב .6

 שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגילות. תוכניות יישוםאחר   מעקב .7

 .(ס"הקבאחר תלמידים הלומדים מחוץ לישוב )באחריות  מעקב .8

 אחר תוכניות ייחודיות לתלמידים מוכשרים ומחוננים.  מעקב .9

 בחינוך המיוחד. לתלמידיםמערכת הסעות   ארגון .10

 .)סייעות, שעות שילוב וכו'( החינוך למשרדפניות   ריכוז .11

 מתאים ,שיבוצו, מעקב אחר תפקודו. אכ" בחירת .12

 חינוך . לצוותיהדרכה   אוהשתלמויות, ימי עיון   ארגון .13

 צורך. פ"עכיתות חינוך מיוחד   הצטיידות .14

 אגרות תלמידי חוץ הלומדים ביישוב. שלדרישות תשלום   ריכוז .15

 והקהל הרחב. הוראההסברה להורים, צוותי  ופעילויות  הרצאות, סדנאות  ארגון .16

 

 רווחה מחלקת
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 :2006לשנת  םיעדי
  

 איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן, תוך שותפות עם גורמים שונים  .1
 בקהילה.  

 

 ניתנים במחלקה.הגדלת מגוון השירותים הן האוניברסליים והן המובחנים ה .2
 

 הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה. .3
 

 פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ומעורבות בפיתוח תוכניות קהילתיות, בין היתר בשילוב  .4
 מתנדבים. 

 
 
 
 

 פעולות שוטפות:
 

 בתושביםסוציאלי טיפול   .1
 וב.קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים ביש .א
 סוציאלי ו/או סיוע חומרי. –פגישות עם תושבים, ומתן טיפול פסיכו  .ב

 בתושב. קשר עם גורמים בישוב ומחוץ לישוב , לקידום הטיפול .ג

 כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושאי גירושין, אפוטרופסות ועוד.  .ד

 כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים. .ה

חון הצורך בהמשך ההתערבות )בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים , ואבהתערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום .ו
 בישוב(.

 מעקב יזום אחר הקשר עם המשפחה )ע"י ביקורי  בית ועוד(. REACHING OUT .ז

 טיפול בתושבים נפגעי טרור. .ח

 

 טיפול בילדים ונוער בסיכון , ובאלימות במשפחה .2
 

 קבלת דיווחים מגורמים שונים בקהילה. .א
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 מרכז קשר הורים ילדים. משפט, מרכז למניעת אלימות. מבחן, חוקרי ילדים, חוקרי נוער, בתי  קשר עם משטרה, קציני .ב

 הגנה על קטינים בסיכון באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער. .ג

 הוצאת ילדים בסיכון בצו חירום למקום מקלט. .ד

 טיפול בילדים ונוער ומשפחותיהם. .ה

 מקצועיים בוועדת החלטה. , בדיונים רב קביעת תכנית טיפול בילד בסיכון בקהילה או בפנימיה .ו

 טיפול בנוער משתמש  בסמים. .ז

 הקמת קבוצות נוער. .ח

 ת.ות טיפוליוהפעלת מועדוני .ט

 

 

 

 איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה  .3
 

 , ובוועדות השמההשתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות בבתי הספר .א

 .כו'(שפ"י ו ,קשר עם גורמים נוספים בקהילה )מרפאות .ב

 , ובנושא שימוש בסמים ע"י נוער.בסיכון וחובת דיווח הפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים  .ג

 

   טיפול בקשישים .4
 כוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי.יר .א

 טפול פרטני בקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים  ובבני משפחתם. .ב

 הפעלת מועדון הגימלאים. .ג

 עם גורמים נוספים כמו: בתי אבות, בתי חולים, מרכז יום. קשר  .ד
 

 



 30 

 טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות   .5
 

 שילוב מתנדבים בסיוע לפונים של מחלקת הרווחה. .א

 איתור וגיוס מתנדבים , איתור משימות התנדבות והתאמה בין  השניים. .ב

 הדרכת מתנדבים ומפעילי מתנדבים. .ג

 .ומשוב למתנדביםתגמול  .ד

 השתתפות בוועדות היגוי רב מקצועיות להפעלת תוכניות בקהילה. .ה

 הקמת קבוצות תמיכה והפיכתן לקבוצות לעזרה עצמית. .ו

 יתוף והעצמת תושבים בהפעלת תוכניות בקהילה.ש .ז

 סיוע בפיתוח גישה קהילתית של גופים בישוב )כגון: ח.מ.ש(.    .ח
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 היערכות לשעת חירום: .6

 

 יפול באוכלוסיה בשעת חירום,  הדרכתם ותרגולם.הכנת צוותים רב מקצועיים לט .א

 חיזוק החוסן הקהילתי בשעת חירום. .ב

 קשר עם גורמים רלוונטיים כמו: פקוד העורף, יקל"ר, פס"ח, מל"ח. .ג

 

 כתיבת נהלים .7

 

 כתיבת הנוהל. .א

 הטמעתו. .ב

 מעקב והערכה.  .ג

     
 מחשוב .8
 

 שיפור סביבת העבודה. .א

 קדמים וייעול העבודה  במחלקה.שיפור הסיוע לפונים ע"י שימוש באמצעים מת .ב

 
        

 גיוס משאבים .9
 לצורך הפעלת תוכניות קבוצתיות ולסיוע פרטני למשפחות/פרטים במשבר.

 
 
 
 
 
 

 לקת שפ"ימח
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 :2006המחלקה לשנת  עדיי
 

ה )צוותי בות למענה מיטבי ורווחה נפשית בקהילה, תוך כדי יישום שפה משותפת ואחריות משותפת של גורמים שונים בקהילהתער .1

 הורים(.-ילדים  –חינוך 

 מתן קונסולטציה שוטף למערכות החינוך ולצוותים החינוכיים. .2

 אבחון והערכה של בעיות לימודיות, התנהגותיות ורגשיות של ילדים ובני נוער. .3

 שילובם  חברתי ולימודי של תלמידים בכלל, ובעלי צרכים מיוחדים בפרט. .4

 .םלמתן מענה לצורכיהמדים בעלי תפקוד תת הישגי לו ריתוא .5

 פיתוח תוכנית לאוכלוסיית הילדים המוכשרים, תוך כדי הכנסת כלים ייחודיים לשילובם בבית הספר. .6

 טיפוח רגשי וחברתי בגיל הרך: חינוך לסובלנות ומניעת אלימות  )גננות וסייעות הורים(. .7

 בניית קבוצות טיפוליות ללומדים בנושאים שונים, עפ"י צרכים שיאותרו. .8

ליקויי למידה, צרכים רגשיים( וטיפול בהתאם: פרטני  P.D.D ,A.D.H.Dתור צרכים אצל ההורים  לילדים בעלי צרכים מיוחדים )אי .9

 וקבוצתי.

 התערבויות קצרות מועד. .10

 התערבות במצבי חירום. .11

 הערכות לקראת יישום חוק דוברת. .12

 המשך פיתוח צוות מקצועי ומיומן באמצעות השתלמויות. .13

 הטמעתם. כתיבת נהלים ו .14
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 הטמעת תוכנה לניהול שפ"ח. .15

 ות שוטפותפעול
 

 סולטציה למערכתקונ .1

 סולטציה לגני ילדים.קונ .א

 ים.סולטציה לבי"ס יסודיקונ .ב

  ולטציה לתיכון.קונס .ג
 סולטציה למועצה ) ועדות השמה, ועדות שילוב, ועדות החלטה, ועדות היגוי(.קונ .ד

 

 ור קשייםאית .2

 ם.בגני .א
 "ס יסודיים.יתבב .ב
 כון.בתי .ג
 

 ון אבח .3
 תימערכ .א
 ות לימודיותבעי .ב
 ות רגשיותבעי .ג
 ות התנהגותיותבעי .ד
 ות בגניםבשל .ה

 
 ערבות במצבי משבר או חירוםהת .4

 להבקהי .א
 ספר יתבב .ב
 פחהבמש .ג
 ת הפרטברמ .ד

 
 מפגשים(  5טווח )עד צרת ערבות טיפולית קהת .5
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 יפרטנ .א
 חתימשפ .ב
 כתימער .ג

 
 תפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות.השת .6

 להבקהי .א
 יםבגנ .ב
 ודייםתי ספר יסבב .ג
 כוןבתי .ד

 
 תתפות בפורומים בין מקצועיים הש .7

 גן .א
 ספר יתב .ב
 וןתיכ .ג
 ה )טיפול מערכתי בנוער(מועצ .ד
 

 ועדותבתפות השת .8
 ת השמה. ועדו .א
 ות ערר.ועד .ב
 ות מתי"א.ועד .ג
 וץ )כמשתמע מחוק חינוך מיוחד(.שיב ותועד .ד
 ת החלטה.וועד .ה

 
 אות להוריםהרצ .9

 תאה להורים בשיתוף עם עמותת עמיהרצ               
 אות לתלמידים  סדנ .10

 נא בכל בית ספר לפי הצרכים בשיתוף עם עמותת "עמית".סד  
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 חינוך וקהילה. אגף – תוכניות חדשות

 
ותנאים  הערות

 קריטיים
 מימון מחוץ למועצה מקורות זמנים לוח

 

 תוכניתה תאור 2006 תקציב
 ואוכלוסיית יעד

 סעיף תוכנית ה שם
 תקציבי 

 אבני יעד תאריך 
 דרך

המימון  םסכו
 חבש"

 גורם

 

  1/06   
30 

בתי ספר וגני 
ילדים וצוות 

 חינוכי ותלמידים

טיפוח סביבה ו"חינוך 
 811752 ירוק"

משרד  30 01/06  
 200 החינוך

בחירת ספק 
שירותים 

למוסדות חינוך 
 )טלקוד(

 811755 תחזוקה לחוות השרתים

 אגף החינוך 15   01/06 02/06 
התקנת תוכנת רישום 

 עקב מצבת תלמידיםומ
811931 

 06/06 01/06   

18 

השתלמות 
מתקדמת לסייעות 
בגיל הרך, תוכנית 
 להעצמת הסייעת

השתלמות לסייעות כולל 
 8124760 סיוע חינוך מיוחד

 07/06 
 
 
 
 
 

07/06 

01/06 
 
 
 
 
 

01/06 

  
15 
 
 
 
 
15 

החלפת מזגנים 
בהדרגה לפי ותק 

הגנים ביישוב צפי 
 גנים 2ל 
 

י הוספת מתקנ
 גנ"י 3-חצר ל

החלפת מזגנים שאינם 
 תקינים בגנ"י

 
 
 

העשרה והוספת מתקני 
 חצר לגנ"י

8124930 

 08/06 05/06   
45 

כיתות  3פתיחת 
חדשות בביה"ס 

 ניצנים
 8132930 פתיחת כיתות חדשות

   01/06 08/06 מזכירויות בתי"ס

6  

 רכישת מחשבים
 
 
 
 
 
 

8132931 

ותנאים  הערות
 קריטיים

 מימון מחוץ למועצה מקורות יםזמנ לוח

 

 תוכניתה תאור 2006 תקציב
 ואוכלוסיית יעד

 סעיף תוכנית ה שם
 תקציבי 
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 גורם                 סיכום     
 המימון בש"ח                       

 02/06  42 
 
 

13 

 ביטוח לאומי
 

 55 מועצה

הקמת חדרי 
טיפול בביה"ס 
רבין ובביה"ס 

 חן פרוייקט-אבן
 2005-שנדחה מ

 8126930 הקמת חדרי טיפול

 05/06    
תלמידי מגמת  15

 תיאטרון

הפקת תאטרון כתיבה 
ובימוי הצגה ע"י מגמת 

 תאטרון בתיכון
815293 

 
 
 

 תוכניות חדשות –רווחה 
 

ותנאים  הערות
 קריטיים

 מימון מחוץ למועצה מקורות זמנים לוח

 

 תוכניתה תאור 2006 תקציב
 ואוכלוסיית יעד

 סעיף תוכנית ה םש
 תקציבי 

 אבני יעד תאריך 
 דרך

המימון  סכום
 חבש"

 גורם

 

 10  2006ינואר  
 
5 

 משתתפים
 

משרד 
 הרווחה

טיפול קבוצתי  20
 במשפחות

 8435842 פנים לקהילה

 5  2006ינואר  
 
5 

 
10 

 מועצה
 

 ג'וינט
 

 מפע"ם

20 
ליווי והטמעה של 

תכנית אסטרטגית 
 למחלקת הרווחה

 8435843 אסטרטגיתתכנית  

 
 
 
 
 
 
 

 תוכניות חדשותל הסבר
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 טיפוח סביבה ו"חינוך ירוק"

במסגרת שנת איכות הסביבה תורחב פעילות החינוך הסביבתי לצוותי החינוך ולתלמידים, במהלך שנת הלימודים ובשבוע "איכות הסביבה". 

 שטח, בתחומים הקשורים לנושא.בתוכנית כלולים סיורים, השתלמויות, ביקור במוזיאונים והתנסות בעבודת 

 תחזוקת "חוות השרתים"

ל"חוות השרתים". החווה מאפשרת הגדלת מס' עמדות המחשב בכל  אחד ומרחיבה את אפשרויות השימוש והמשך  יבניית מערך תחזוקה יישוב

 עבודת המורה  והתלמיד בשעות אחה"צ.

 התקנת רישום ומעקב

 דכון ומשיכת נתונים וקבלת מצבת תלמידים עדכניים באופן שוטף.תוכנת רישום ומעקב תתוקן באגף, תאפשר ע
 

 השתלמות לסייעות בגיל הרך.

 הסייעות בגיל הרך שותפות בצוות הגן וממלאות תפקיד ארגוני תוך שותפות בהיבט הפדגוגי של העבודה החינוכית. התוכנית מציעה        
 ית.העצמת הסייעת תוך העמקה וחיזוק הידע והיכולת המקצוע

 

 טיפוח גני ילדים

 כחלק בלתי ניפרד משנת איכות הסביבה במטרה ליצור סביבה לימודית מטופחת המעודדת למידה ואקלים יבוצעו הפעולות הבאות:

 החלפת מזגנים שאינם תקינים בגני הילדים.א.   

 ת המזגן אשר יענה על צרכי הילדים והצוות.שנים, קיים בלאי מתמשך אשר מחייב החלפ 12-בגנים הותיקים ביישוב, הקיימים מזה כ      

 העשרה והוספת מתקני חצר לגני ילדים.ב.   

 לאחר שידרוג והבאה לתקן של מתקני החצר בגנים, קיים צורך להוסיף מתקני חצר בהדרגה לכל גני הילדים ביישוב.

  

 תות חדשותיכ פתיחת



 38 

 בי"ס ניצנים.כתות א' ב 3, צפויה פתיחתן של 2006על פי צפי איכלוס בשנת 

 רכישת מחשבים

 בעקבות התיישנות המחשבים במזכירויות בתיה"ס יוחלפו מחשבים במנהלה בשלושה בתי"ס.

 הקמת חדרי טיפול

 הקמת חדרי טיפול בביה"ס "רבין" ו"אבן חן" בסיוע המחלקה לשיקום של הביטוח הלאומי. בבתי ספר אלו  .1

 חדרי טיפול לטובת פעילות הכיתות.פועלות כיתות לחינוך מיוחד, בכוונתנו להפעיל   

 צוות הסייעות האישיות והכיתתיות העובדות בחינוך המיוחד גדל עם השנים בשל יישום חוק השילוב. אנו מעונינים להעצים  .2

 את הסייעות הנ"ל ולהקנות להן כלים מקצועיים לביצוע עבודתם בצורה מקצועית יותר.  

 הפקת תאטרון
 

 ון בא ליידי ביטוי בהפקת הצגת תאטרון שנתית.שיא הלמידה של מגמת התאטר

 ישראלי. –ההצגה תבחר ע"י מורי המגמה ותלמידיה ותעסוק בנושא חברתי 

 המחזה יביא לידי ביטוי את יכולתם וכשרונם של התלמידים,מטרתו חינוכית ויעסוק בערכים חברתיים של שמירת כבוד האדם וחירותו.

 פר וכן לקהל הרחב בישוב. הס-ההצגה תוצג בפני כלל תלמידי בית

 התקוה שעיסוק בערכים אלו יעלה דיון גם בתוך ביה"ס וגם בקהילה.

 רווחה מחלקה: 
 

 פנים לקהילה 
חד הוריות, הורים למתבגרים ועוד. זאת תוך כדי  –מחלקת רווחה תפעיל קבוצות טיפוליות לתושבים בתחומים שונים. לדוגמא  –"פנים לקהילה" 

 קבלת הדרכה בנושא.
 

 תכנית אסטרטגית למחלקת רווחה
 ליווי והטמעה של תכנית אסטרטגית למחלקת הרווחה שתבנה ע"י יועץ ארגוני בשיתוף צוות המחלקה, 

 תוך בדיקת צרכים, הגדרת ייעוד המחלקה ובניית מערכת פעולות בהתאם.
 

 מחלקת שפ"י

 תוכנת שפ"י



 39 

 שנתי בנוסף מדידה ובקרה.-ב רבהכנסת  תוכנה ארצית, תיקיה ממוחשבת המאפשרת תיעוד ומעק
 
 
 

 חינוך וקהילה אגף – תוכניות ממשיכות
 

ותנאים  הערות
 קריטיים

 מימון מחוץ למועצה מקורות זמנים לוח

 

 תוכניתה תאור 2006 תקציב
 ואוכלוסיית יעד

 תקציבי  סעיף תוכנית ה שם

 תאריך 
 יעד

המימון  סכום דרך אבני
 חבש"

 גורם

 
הרצאות מעקב 

 ובקרה
 שעות 28הדרכה 

 פסגה פ"ת   

80 

פורום צוותי חינוך 
בבתיה"ס ועדת 

חינוך בניסוח 
 אמנה יישובית

טיפוח אקלים מיטבי 
 לכלל מוסדות החינוך

8110823 

 לחט"ב דתית 100   06/06  
חטיבת הביניים 

 ותוכניות חינוך
8180822 

  06/06 11/05  
6 

יצירת קהילה 
לומדת בשיתוף 
 גננות וילדי הגן

נית תקשוב לגנ"י תוכ
שידורג  ורכישת 

 מחשבים לגנים
8124931 

 06/06 01/06   

12 

תוכנית מעברים 
ורצפים מהגן 

לבי"ס בשיתוף 
מנהלת בי"ס 
פיקוח משרד 

החינוך ואגף חינוך 
 וקהילה

 8124814 תוכנית מעברים ורצפים

הרחבה והעשרת 
תחום 

הייחודיות של 
 בתיה"ס

 01/06   

80 
תוכנית ייחודית 

"ס היסודיים בבתי  8132754 ייחודיות בית ספרית  

 
 



 40 

 תוכניות ממשיכותל סברה

 טיפוח אקלים לכל באיי בית הספר 

תוכנית יישומית: "תקשורת לא אלימה", המקנה כלים ומיומנויות דיאלוג, לטיפוח אקלים המאפשר צמיחה ומוגנת  לבאי בית ספר, תוך יצירת 

 ה החינוכית ובנוסף יתקיים תהליך של מדידה והערכה פעמיים בשנה.שפה משותפת לכל הגורמים הקשורים בעשיי

 התוכנית מונחת ע"י עמותת "חינוך לחיים".

 תוכנית מעברים 

 תוכנית ממשיכה שמטרתה להקל על המעבר של ילדי הגן לכתה א'  ולבתי"ס בכלל.
 ות עם הצוות החינוכי והמבנה.התוכנית כוללת: מספר ביקורים של ילדי הגן בבתי הספר לפעילות חווייתית והיכר

 כן מפגשי הורים עם הצוות החינוכי.-כמו
 

 תקשוב בגנ"י

 הרחבת הסביבה הלימודית המתוקשבת בגנ"י והפיכת המחשב לאמצעי למידה המופעל ע"י הילדים בתווך הצוות.

 בבתיה"ס וברמה היישובית תתכנית ייחודיו

ם חיוביים שהתקבלו מתלמידים ומורים שהשתתפו בשלב הישובי נעשיר בקורסים נוספים, . בעקבות משוביתהעמקה והרחבה של תוכנית הייחודיו
 ספרית.-במקביל תמשך התמיכה הפדגוגית בתוכנית הבית

 

 

 

 

 

 
 חינוך וקהילה אגף –תב"רים 
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ותנאים  הערות

 קריטיים
 מימון מחוץ למועצה מקורות זמנים לוח

 

 תוכניתה תאור 2006 תקציב
 ואוכלוסיית יעד

 תקציבי  סעיף תוכנית ה שם

 תאריך 
 יעד

המימון  סכום דרך אבני
 חבש"

 גורם

 
כתות )רבין,  6

צוקים התאמות 
אבן חן  –גנים 

שיתוף חט"ב 
 נחשון

05/06 01/06   

2350 

 בבי"ס 
 

)שינוי פיזי ופדגוגי 
 +איגוד ערים(

שינוי מבנה מערכת 
 החינוך היישובית

 תב"ר

  01/06   
100 

ריצוף בגומי 
חת למתקני מת

 גנים 5חצר בגנ"י 

מעבר הדרגתי לריצוף 
גומי מתחת למתקני 

 החצר בגנ"י
 תב"ר

כתות אם בבי"ס  130   01/06 07/06 
 תב"ר מזגנים 20החלפת  חן-אבן

 07/06 01/06   

250 

שיפור חצרות 
הוספת סככות צל, 

הרזיות מתקני 
 צמחיה וכד' 

 טיפוח סביבה חינוכית
 בבתיה"ס היסודיים

 תב"ר

 07/06 01/06   
טיפוח סביבה  150

 לימודית

שיפור חזות חצרות 
 וטיפוח סביבה

 בתיכון
 תב"ר

 07/06 01/06   
400 

ספריה, חדר 
הרצאות, חדר 

 קולנוע-עריכה

הצטיידות אגף ב' בניין 
 תב"ר מדעים

 07/06 01/06   
600 

בניית בניין חדש 
לשרות 

 הפסיכולוגי

מבנה לשירות 
 תב"ר הפסיכולוגי

הצטיידות חדר טיפולים  גן כרכום 12     
 תב"ר גן כרכום

 
 

 
 
 
 
 
 

       לאיכות הסביבה האגף
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 : 6200האגף לאיכות הסביבה לשנת  יעדי
 

כשנת איכות הסביבה על ידי פעולות  2006העלאת מודעות ערכי איכות הסביבה בקרב התושבים ועובדי המועצה במסגרת הצהרת שנת  .1

 ם לקידום הנושא.הסברתיות וביצוע פרוייקטי

התוויית מדיניות המועצה בתחום הסביבתי לשנים הבאות עפ"י עקרונות של פיתוח בר   – 21אג'נדה  –בניית תוכנית אסטרטגית לקיימות   .2

ים קיימא, תוך מתן התייחסות לתפיסת הקיימות הפועלת לשמירה על איזון בין צרכי אוכלוסיות שונות קרי, בין צרכי הדור הזה לדורות הבא

 בניצול המשאבים ובין שימור הטבע והמערכות האקולוגיות.

 מניעת מפגעים ושמירה על הסדר הציבורי בתחום הישוב ומחוץ לישוב בשיתוף פעולה עם הרשויות השכנות. .3

 

 שוטפות פעולות
 
 אשפה פינוי .1

      
 ליטר( פעמיים בשבוע.  240פחים קטנים ) 1,800 -כ פינוי .א

 בשבוע. פעמים( שלוש 1100גדולים )פחים  400 -כ פינוי .ב
 פחים טמונים  8 .ג
 .בשבועגזם ארבע פעמים  פינוי .ד
 ובקרה על פרסום. מעקב .ה

 
 ומדרכות( כבישיםאורך  מק" 33רחובות וכבישים ) ניקיון .2
 

 ידני. טיאוט .א
 מכני. טיאוט .ב
 .טרקטורמפגעים באמצעות  פינוי .ג

 

 גינון .3
 

 עצי רחוב( 2,000נם, דו 330 -שוטפת )כ אחזקה .א
 תכניות פיתוח. בדיקת .ב
 .חדשיםעל פיתוח שטחי גינון  פיקוח .ג
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 והדברה תברואה .4
 

 למעבדת משרד הבריאות. והעברתםבדיקות מים )אחת לארבעה שבועות(  ביצוע .א
 .חינוךתברואתיות במוסדות  ביקורות .ב
 .עסקתברואתיות בבתי  ביקורות .ג
 

 וטרינריה .5
 
 כלבים. 1,300 -לכ והתקנת שבבים רשיונות ,נגד כלבת םחיסוני ןמת .א   

 ואכיפת שוטטות כלבים. מניעה .ב
 .עסקבשר ומזון מן החי והצומח בבתי  בדיקת .ג

 חתולי רחוב. עיקור .ד
 פעולות הסברתיות בתחום החזקת בעלי חיים והטיפול בהם. .ה

 
 
 סביבתי )סניף המועצה לישראל יפה( חינוך .6
 

 בים.מתנד גיוס .א
 והסברה לתושבים בנושא איכות הסביבה. חינוך .ב  
 .הסביבהמוסדות החינוך בנושא חינוך לאיכות  ליווי .ג  

 פרוייקטים בנושאי מיחזור, טבע וסביבה. הפעלת .ד

 )נוער פעיל למען הסביבה(. אנפל" נוער הפעלת .ו
 
 ., רישוי עסקים ושילוטעירוני פיקוח .7

 .ותושבים המועצה למנכ" ,המועצהעם ראש  בסיורים השתתפות . 8

 )מוקד, מכתבים, טלפון(. הציבורבפניות  טיפול . 9

 עבודה. תווהוראנהלים  כתיבתיזום  . 10

 מכרזים. כתיבת .  11

 

 : איכות הסביבהאגף -חדשים  פרוייקטים
 

 סעיף
 תקציבי

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 

 תקציב

2006 

 בש"ח 

מימון  מקורות
 וץ למועצהמח

ותנאים  הערות זמנים לוח
 קריטיים



 44 

 יעד 

 סכום גורם    
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

איכה"ס 
 תב"ר

        

פעילות 
 ירוקה

 
 גינון

פיתוח גינות 
ציבוריות, 
מדשאות 

מעברים בין 
מבננים 
וערוגות 

ברחבי 
הישוב בדגש 

בשכונות 
 ותיקות 

מבנן מכבים 
, רחוב 82-84
 הסלע,

גן  גן הירדן,
החבל, גן 
היובל, גן 

הואדי, מתחם 
 וטרינריה

מיפוי    
הצרכים 

בשטח 
וכניסה 

לביצוע של 
 הפיתוח

תלוי 
בתקציב 

 פיתוח

 

פיתוח גינות   
במוסדות 

 חינוך 

צוקים, אבן 
 חן, וגנ"י

קביעת    
סדרי 

עדיפויות 
וכניסה 
לפיתוח 
במהלך 

חודש 
 2006אפריל 

תלוי 
בתקציב 

 פיתוח

 

 
 
 
 
 
 
 

 סעיף
 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2006 

 בש"ח

מימון  מקורות
 מחוץ למועצה

ותנאים  הערות זמנים לוח
 קריטיים
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 סכום גורם    
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

נטיעת עצים  נטיעות 
ברחבי הישוב 
במקום עצים 
 שלא התפתחו

מיפוי    
הצרכים 

בשטח 
וביצוע 
הכנת 

קרקע, 
כת מער

השקיה 
 ונטיעה

תלוי 
בתקציב 

 פיתוח

 

      400,000   סה"כ
פיתוח  

מערכות 
ההשקיה 

 בישוב

ביצוע סקר    300,000 
מקיף של 

המקומות 
הבעיתיים 

בהיבט 
ההשקיה, 
תכנון של 

הצנרת 
וביצוע 

עבודות 
לתיקון 
 החלפה

תלוי 
בתקציב 

 פיתוח

 

סה"כ תב"ר 
 גינון

  700,000      

 
 

 סעיף
 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2006 
 בש"ח

מימון מחוץ  מקורות
 למועצה

ותנאים  הערות זמנים לוח
 קריטיים
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 סכום גורם    תב"ר
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

קהילה 
 ירוקה
 תב"ר

אירועים: 
עריכת 

פסטיבל 
 –פיסול 

אומנים 
 יוצרים

מבצע פריחה 
 בישוב

 

פרוייקטים 
בשיתוף 
 הציבור

 
 
 

עידוד הציבור 
לשתילת 

גרניום 
באדניות 

לשיפור חזות 
 הישוב

תלוי   30,000 חסויות 150,000
בתקציב 

 פיתוח

 

711753 
פעילות 

 ירוקה

 צביעת 
 פחי מיחזור 

  8/06    5,000 פחי א.מ.ק

שבוע איכות  711753
סביבה, 
פסטיבל 
סוכות, 

תחרות גינה 
 יפה

 04/06 5,000 חסויות 30,000 
 

05/06 

10/06  

מרכז מחזור  711753
 לפסולת

משרד  5,000 
לאיכות 

הסביב
 ה

    

 סעיף
 תקציבי

 

הפרויקט  תאור הפרויקט שם
 ואוכלוסיית יעד

 תקציב

2006 
 בש"ח

מימון מחוץ  מקורות
 למועצה

ותנאים  הערות זמנים לוח
 קריטיים

 סכום גורם    תב"ר
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

 צביעת  711753
 ארונות בזק

  3/06    10,000 אילון, מכבים

  6/06  10,000 חסויות 46,500 פרוייקטים  711753
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בשנת איכות 
 הסביבה

מרכז טיפוח  מט"י 711753
 יזמות

25,000    6/06  

 סכום גורם    
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

711761 
 עתיד ירוק

  8/06  9,000 מפעם 27,000  14,001איזו 

תוכנית אב  711761
אסטרטגית 

 לקיימות

  10/06  30,000 מפעם 75,000 

יחידה  711110
 סביבתית

שת"פ עם 
מועצה אזורית 

 חבל מודיעין

משרד  120,000
לאיכות 
 הסביבה

85,000  6/06  

אכיפת חוקי  תוספת מפקח 711110
 העזר

45,000    06/06  

         וטרינריה
עיקור וסירוס  714720

 חתולים
כולל לכידה, 

החזרה למקום 
 וחומרים

7,000    2/06  

המשך הצבת  714720
מתקנים 

לאיסוף צואת 
 כלבים

גנים 
ציבוריים,מניעה 

 והסברה

5,000    3/06  

    169,000  550,500   סה"כ
 

 

 

 לפרויקטים חדשים הסבר

 

 שנת איכות הסביבה
 רוייקטים חדשים והמשכיות בפעולות שוטפות לרווחת התושבים והמבקרים בישוב.עמידה ביעדי המועצה במסגרת הכרזה על שנת איכה"ס ביזום פ

 דגש בנושאים הבאים: קהילה ירוקה, פעילות ירוקה, עתיד ירוק, חינוך ירוק 
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 פעילות ירוקה

 ההשקיה, נטיעות, שימוש שידרוג גינות ציבוריות וערוגות בדגש שכונות ותיקות, שיקום גינות במוסדות חינוך, שיקום מדשאות, פיתוח מערכות

 בחיפוי גזם לחסכון במים ומניעת התאיידות. פעולות שיובילו  לשיפור החזות של הישוב, אחזקה נאותה ותחזוקתן של מערכות ההשקיה. 

 

 עתיד ירוק

 ול המשאבים הטבעיים.גיבוש תוכנית אסטרטגית במסגרת פיתוח בר קיימא מותאמת להתפתחותו של הישוב, צרכיו וראיה עתידית בהתחשב בניצ -

 פיתוח תשתית ניהול סביבתית עפ"י דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות סביבה ועפ"י המקובל היום בהתייחס לישוב  – 14,001בניית נהלי איזו  -

 בר קיימא  בהתאמה לנורמות בינלאומיות.   

 

 קהילה ירוקה

ם אירועים קהילתיים כגון תחרות גינה יפה בבתים הפרטיים ובבניה רוויה, שבוע איכות סביבה, קיום פעילויות בשיתוף הקהילה בתחום איכות הסביבה: קיו

 יזום פסטיבל פיסול לטיפוח חזות הישוב. 

 חינוך ירוק

 חיזוק ערכי החינוך הסביבתי, התווית מדיניות וליווי מערכת החינוך בנושא.

 
 

 
 
 
 
 

 : 6200מחלקת תחזוקה לשנת  יעדי
 מונעת ותחזוקה שוטפת לתושבי הישוב ברמה גבוהה. זוקהתח. מתן שירותי 1

 

 תאורת רחובות. חשמל. שידרוג מרכזיות 2

 שוטפות פעולות
 חשמל .1

 רחובות. תאורתשוטפת וטיפול בתקלות של  אחזקה  1.1   
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 וטיפול בתקלות חשמל במוסדות ציבור וחינוך. תחזוקה  1.2

 וטיפול חשמל במבננים.  תחזוקה  1.3

 

  מים .2

 וטיפול בתקלות במערכת המים העירונית. שוטפת תחזוקה 2.1

 שוטפת וטיפול בריכות האגירה ומשאבות המים. תחזוקה  2.2

 ברשת המים במבננים. וטיפול תחזוקה 2.3

 

 וניקוז ביוב .3

 במערכת הביוב והניקוז העירונית. בתקלותשוטפת וטיפול  תחזוקה  3.1

 מכוני הביוב. תחזוקת  3.2

 טיפול במערכת הביוב והניקוז במבננים.ו תחזוקה 3.3

 מערכת הניקוז לחורף. הכנת 3.4

 

  ושטחים ציבוריים מבננים .4     

 שירותים לתקלות במבני ציבור )כולל מוסדות חינוך(. מתן        4.1

 הציבוריים. ובגנים רחובותואחזקת מתקנים ,ריהוט   טיפול        4.2

 מוסדות חינוך וציבור.על קבלני ניקיון ,  פיקוח        4.3

 למבננים. שירות מתן 4.4

  

  ומדרכות כבישים .5 

 

 סימוני כבישים ומדרכות  צביעת       5.1

 במפגעים ושבר. טיפול       5.2

 החלטות ועדת תנועה ותמרור. יישום 5.3

  תחזוקת כבישים בישוב 5.4

 

  עצה.המו ניןבחינוך ועל ניקיון במוסדות  ופיקוח תחזוקה – ציבור מוסדות .6 
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 מחסן המועצה. הפעלת .7

 

 שנת הלימודים )שיפוצי קיץ(. לפתיחתמוסדות החינוך  הכנת.      8

 

 חשמל , מים, ביוב , ניקוז ואיטום לקראת החורף. כוללהמערכות בישוב  הכנת.      9

 

 לאירועים יישוביים.    התחזוקהבתחומי  שירותים.      10

  

 

 

 

 

 

 חדשים פרוייקטים
 ת הסביבה מחלקה : תחזוקה : איכואגף
 סעיף

 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2006  

 בש"ח

 

 מימון מקורות

 מחוץ למועצה

 ותנאים הערות זמנים לוח

 קריטיים

 גורם

  מממן

 סכום

 המימון

 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

תב"ר 

 תחזוקה

        

הצללת  
גינות בישוב 

ושיקום 
 להפרגו

חבל, ירדן, 
תמר,העמק, 
 גינת מכבים

תלוי     320,000
בתקציב 

 פיתוח

 

השלמת  
שילוט 
בגנים 

תלוי      30,000 גינות 14
בתקציב 

 פיתוח
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 ציבוריים
משטחי  

גומי בגינות 
 ותיקות 

גן יובל, 
ואדי, העמק, 

חבל תמר 
 )מדרון(

תלוי      200,000
בתקציב 

 פיתוח

 

שדרוג  
 מתקנים 

בגינות 
 משחק

 

תלוי      30,000 גן העמק
בתקציב 

 פיתוח

החלפת מתקני 
המשחק 

והתאמתם 
לאוכלוסיית 
 המשתמשים 

הצבת  
 אשפתונים 

תלוי     50,000 
בתקציב 

 פיתוח

 

התקנת  
פחים 

 טמונים

בי"ס אבן 
חן, בית 

 תרבות

תלוי     70,000
בתקציב 

 פיתוח

 

 סעיף

 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 דיע

 תקציב

2006  

 בש"ח

 

 מימון מקורות

 מחוץ למועצה

 ותנאים הערות זמנים לוח

 קריטיים

 גורם

  מממן

 סכום

 המימון

 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

פיתוח  
בריכות ביוב 

וקו ביוב 
 ראשי 

 קו ביוב ראשי
רח' מודיעין 

 ובית עריף

תלוי      50,000
בתקציב 

 פיתוח

 

החלפת  
לוחות 

מודעות 
בישוב 

והתקנה 
בשכונות 

 חדשות 

תלוי      45,000 
בתקציב 

 פיתוח

 

החלפת  
תחנות 

אוטובוס 
 בישוב

תלוי      130,000 תחנות 10
בתקציב 

 פיתוח
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תיקון  
מדרכות עקב 

שורשים 
 בולטים

תלוי     25,000 
בתקציב 

 פיתוח

 

מיגון מתקני  
מים גדרות 

 אזעקות 

מינהל   300,000 
המים 

קרן 
 השיקום

תלוי   210,000
בתקציב 

 פיתוח

 

תאורת מבני  
 ציבור

מבנה מדעים, 
 מרכז ספרא,

 בית תרבות
אולם ספורט, 

 מגדל מים

תלוי     70,000
בתקציב 

 פיתוח

 

 
 

 סעיף

 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2006  

 בש"ח

 

 מימון מקורות

 מחוץ למועצה

 ותנאים הערות זמנים לוח

 קריטיים

 גורם

  מממן

 סכום

 המימון

 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

שיקום  
מרכזיות 

תאורה 
והחלפת 
 מרכיבים

טיפול מונע 
 במרכזיות

תלוי      20,000
בתקציב 

 פיתוח

 

סה"כ תבר 
 תחזוקה

  1,340,000  210,000    

תגבור  7122751
ניקיון 

 פארק שהם

 אירועים   25,000 
 חגים

2/06 ,4/06 ,
5/06 

 

התקנת  741740
מנעולי 

מסטר בכל 
 הגנים

  4/06     15,000 גני ילדים 42

החלפת  742720
תמרורים 

 25,000    6/06  
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 7-בלויים ג
תחזוקת  741753

מגרשי 
 ספורט

 בתי ספר 
 מגרשים

מתקנים,  6/06    50,000
 תאורה וגדרות

    210,000  1,455,000   סה"כ
 

 
 

 

 

 

 לפרויקטים חדשים הסבר
 

 שנת איכות הסביבה יינתן דגש לפרוייקטים הבאים: הצללת גינות, החלפת משטחי חול לגומי, החלפת מתקני משחקים והתאמתם במסגרת  .1
 לאוכלוסיית המשתמשים, החלפת לוחות מודעות ותחנות המתנה לנוסעים.

 

 פיתוח בריכות ביוב וקו ביוב ראשי לאור הבלאי הקיים במערכות. .2

 

 במרכזיות תאורה ותיקות עקב בלאי של הרכיבים.   -שדרוג מרכזיות תאורה .3

 

 מתקנים(. 3עפ"י הנחיות מנהל המים יש חובה לבצע פעולות למיגון מתקני המים. ) –מיגון מתקני מים  .4
 

 

 : 6200מחלקת בטחון לשנת  יעדי
 

 .המשך גיבוש תוכנית לאבטחת הישוב. 1

 .י משנההמשך כתיבת הוראות בטיחות לכלל אגפי המועצה וקבלנ. 2
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 . הקמת תחנה משנה לכיבוי אש.3

 . שידרוג מחסום דרומי למחסום חכם.4

 אשכולות גני הילדים. 5 -. התקנת חשמל בבתנים ב5

 . יישום פעילות "משמר ירוק".6

 . העצמת יחידת המתנדבים.7

 . יישום המלצות דוח המבקר.8

 
 

 שוטפות פעולות
 
 כללי.    1

 .בטיחות,  בטחון בנושאביקורת  רענון   1.1

 בטיחות מתקני משחקים. ביקורתנוהל  רענון   1.2

 ציבור. מוסדותמיגון  ביקורת   1.3

 (. ח, פס"ח, מל"רעובדים )ע" להכשרתתוכנית  הכנת   1.4

 וכנסים. בארועיםנוהל בטחון  קביעת   1.5

 וכנסים. חפס" מערךותרגול  ארגון   1.6

 רים נוספים.חוץ ופיתוח קש גורמיהקשר עם  העמקת   1.7

 של עובדי מועצה, חינוך מתקנים באחזקת    פציעותבנושאים:  תחקירים   1.8

 .המועצה                    

 .ואובדניםעל חוסרים  ביקורת   1.9

 ההכרה כישוב רגיש. קבלתאמצעים במסגרת  מימוש 1.10

 

 

 חינוך מוסדות.   2

 משרד החינוך. – לחוזרי מנכ" י/ בטיחות עפ" בטחוןנוהלי  ביקורת   2.1

 .חבמוס" ותשס" לשנתית שנה" עבודהתוכניות  יישום   2.2
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 שעות. 24באמצעות קבלן,  חניידת מוס" ופיקוחהפעלה  המשך   2.3

 בשעות הלימוד הפורמליות. חמאבטחים במוס" ופיקוחהפעלה  המשך   2.4

 .חלמאבטח במוס" בטחוןנוהלי  רענון   2.5

 
 

 

 

  בדרכיםבטיחות  מטה   3

 כפי שגובשה עם משרד התחבורה. עבודהתוכניות  יישום   3.1

 במסגרת העבודה השוטפת. ודיוניםמפגשים  קיום   3.2

 התוכנית יהחינוך עפ" למוסדותהקצאות  העברת   3.3

 ביצוע. מעקב   3.4

 

 

 . פיקוד העורף4

 תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף. מימוש              4.1

 נוהלים ופקודת היערכות. ישוםי              4.2

 .אביצוע תוכנית הג" מימוש              4.3

 

 ז. משא"5

 .מודיעין מתוכנית עבודה שנתית כפי שגובשה עם רמק" הפעלת             5.1

 מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת. קיום             5.2

 .זביצוע תקציב משא" מעקב             5.3

 מצילה .6

 שגובשה עם המשרד לבטחון פנים והנהלת מצילה יישובית. כפי עבודהוכנית  ת יישום            6.1

 מפגשים שוטפים. קיום   6.2

 ביצוע ותקציב. מעקב   6.3
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 . שיטור קהילתי7

 ופיקוח ניידת שיטור קהילתית. הפעלה המשך  7.1      

 .העכשווינוהלי עבודה בהתאם לניתוח המצב  קביעת  7.2      

 נוהלי עבודה קיימים. רענון  7.3      

 /נקודת שהם.מודיעיןעם תחנת  פהקשר והשת" העמקת  7.4      

 . בטיחות8

 .השוניםתוכנית עבודה כפי שגובשה עם אגפי המועצה בהתאם לצרכים  יישום  8.1    

 מפגשים במסגרת העבודה השוטפת. קיום  8.2    

 נוהלים והנחיות בהתאם לביקורות. יישום  8.3    

 

 . חוק השמירה9

 חוק השמירה. הפעלת המשך  9.1    

 אמצעים נוספים. התקנת  9.2    

 א. מד"10

 .אמד"-חוזה התקשרות מועצה הפעלת המשך 10.1      

 שוטפים. מפגשים קיום 10.2      

 והגדלת מערך מתנדבים. הפעלת המשך 10.3      
 ב. מג"11

 תוכנית עבודה שנתית. הפעלת 11.1

 דיונים במסגרת העבודה השוטפת.מפגשים ו קיום 11.2

 מעקב ביצוע פרוייקט . 11.3
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 חדשים פרוייקטים
 תקציבי סעיף

 

 תאור הפרויקט שם
הפרויקט 
ואוכלוסיי

 ת יעד

 תקציב
2006 

 בש"ח

מימון  מקורות
 מחוץ למועצה

ביצוע  מעקב זמנים לוח
 תקציב.
ותנאים  הערות

 קריטיים
 סכום גורם

המימון 
 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

         תב"ר בטחון

 

חיבור חשמל 
אשכולות גנ"י 
והקמת ביתני 

 שמירה

עדולם, 
 מצפה

תמר שגיא, 
כלנית , 

 קדם  

50,000 

תלוי    
בתקציב 

 פיתוח
יתכן מימון 

חלקי מ. החינוך 
49תקנה    

 

הקמת תחנת 
משנה כיבןי 

אש מבנה 
 חיבורים יביל 

 150,000 

תלוי    
בתקציב 

 פיתוח
 

0,00020   סה"כ תב"ר       

722752 
שדרוג 

מחסומים 
 חכמים בישוב

מחסום 
 דרומי

180,000 
   12/06 

 

      380,000   סה"כ

 
  

 לפרויקטים חדשים הסבר
 

 שימוש  בטכנולוגיות מתקדמות –נושא הביטחון מקבל מימד חדש והתייחסות בהתאם  –. שדרוג מחסומים חכמים בישוב 1

  

 הקמת ביתני שמירה וחיבור לרשת החשמל במוסדות חינוך על מנת לסייע למאבטח לבצע את עבודתו בצורה הטובה –. חיבור והתקנת ביתני שמירה 2

 והיעילה ביותר.    

 

 על מנת לשפר ולייעל את השירות לתושבים תוקם תחנת משנה לכיבוי אש בישוב כחלק ממערך כולל. –. הקמת תחנת כיבוי אש 3



 58 

 
 

 וחוגי ספורט )ח.מ.ש( בע"מהחברה העירונית לתרבות, נוער 
 

 : 2006יעדי הנהלת החברה לשנת 
    

 טכנולוגי יישובי , והכנת תוכניות פיתוח למרכז ארצי. –הקמת יסודות למרכז מדעי  .5

 

 הטמעת החזון והאסטרטגיה החדשים של החברה בקרב צוות העובדים והמנהלים. .6
 

 מיסגרת חמש טף.ליווי ופיקוח  מעונות שגיא ומכבים כחלק ממחלקות החברה ב .7

 

 פיתוח נושא קישרי החוץ וגיוס משאבים כיעד מרכזי בעבודת החברה , בהשקה וסיוע  בנושאים אלה בתחום המועצה. .8
 

 הערכות לקראת יישום דוח דברת והמעבר לחמישה ימי לימוד. .9
 

 הגדרת והטמעת מדדי ביצוע ובקרה בעבודת תחומי החברה השונים.  .10
 

 נת איכות הסביבה וחינוך לסובלנות.פיקוח על ביצוע פרויקטים בש .11
 

 עולות שוטפותפ
 
 .         ישיבות וועדות דירקטוריון:1

 הכנת חומר והפצתו             
 מעקב וביצוע החלטות             

 
 ישיבות צוות, לתיאום בין התחומים: .2

 הכנת חומר , כולל נושאי רוחב 
 מעקב אחר ביצוע החלטות 

 
 עם מנהלי תחומים:.         פגישות 3

 מעקב אחר ביצוע מדיניות וקבלת החלטות תפעוליות             
 תאום, פיקוח ובקרה על ביצוע יעדי התחומים השונים.             
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 .          מינהלה:4

 בניית התקציב ובקרה על הביצוע             
 ביצוע ומעקב אחר רכש חברה             
 ומעקב אחר דוחות כספיים פיקוח             
 בקרה על ניהול חשבונות שוטף              

 
 .          משאבי אנוש:5

 גיוס ומיון עובדים             
 הסכמי שכר             
 טיפול שוטף במשאבי אנוש             
 השתלמויות והכשרות מקצועיות של העובדים             

 וסיוע בביצוע פרויקטים מרכזיים:.          ליווי, פיקוח 6
 אירועי  העצמאות, פסטיבל סוכות,ארועי קיץ –אירועי תרבות מרכזיים              
 פתיחת שנת חוגים             
 קייטנות             
 חודש הנוער             
 ארועי ספורט קהילתיים             

 
 .          גיוס חסויות:7

 ריות על גיוס חסויות ממקורות חיצונייםאח             
              

 .          פיקוח אדמניסטרטיבי על מתקני החברה:8
 כותר פיס             
 בית התרבות             
 אולמות ספורט             
 מרכז אתג"ר             
 מגרש כדורגל             

 
 .         קליטת מתחם הנוער החדש9

 הכשרת חללים ע"פ צרכי הפעילות המישתנים.      
 
 
 

 .      פרסום, יח"צ ושיווק:10
 הטויית מדיניות            
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 פיקוח על ביצוע            
 

 .       אחריות על שיפור תהליכים:11

 .  ISO 9001קידום של תהליך 
 ומדדי ביצוע  סקרים

 תושבהמשך שיפור מתן שרות איכותי ויעיל ל            
 
 

 .      טיפול בפניות הציבור: 12
 בקרה על המוקד ורכזת פניות ציבור

 טיפול  בבעיות  נקודתיות
 מענה לפניות הציבור

 פתרון בעיות –בקרה על פגישות עם תושבים 
 

 :פרויקטים חדשים
 חדשים לפרויקטיםמקורות מימון 

 
 טשם הפרויק יעד תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות

 תקציב גורם המימון
מופיע בתחום 

 העשרה
 מרכז מדעי טכנולוגי     

 אש"ח שוטף 15 כל השנה 
 אש"ח מפעם 5

הטמעת אסטרטגיה  צוות החברה ₪ 20.000
והעצמת עובדים 

 ומנהלים
שוטף+הכנסות  כל השנה כוח אדם

 נוספות
פיתוח קישרי חוץ   ש"ח 60.000

 וגיוס כספים
 מדידה ובקרה מנהלי תחומים ש"ח 5000 שוטף 2006יוני  

התקציב יקבע ע"פ 
השינויים שיידרשו 

 בפועל

 החלטות – 2006מאי 
 ביצוע - 2006יולי 

מתוך תקציב -שוטף
 הכנסות התחומים

 הכשרת חללים לקוחות החברה ש"ח 30.000

 
 
 סבר לפרויקטים חדשיםה

         
 :הטמעת אסטרטגיה וחזון כולל תהליך העצמת וגיבוש צוות .1

 .בהמשך לתהליכי גיבוש החזון , יש לעבוד על הטמעתו כדי להשלים את התהליך, בעיקר בסדנאות ועבודה עם הצוותים השונים        
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הקושי בגיוס כספים לשהם בכלל ולחברה בפרט לצורך מימוש וייזום פרויקטים, מצריך עבודה של  –פיתוח קישרי חוץ וגיוס כספים  .2

בחצי מישרה( שזו הגדרת תפקידו ובכך עוסק ברוב זמנו.  אותו אדם יועסק גם בפיתוח קישרי חוץ לצורך  אדם מיקצועי   )בשלב זה
 גיוסי כספים וקשרים הדדים בחילופי מישלחות וכד'.

 

 בהמשך לתיקני האיזו , גיבוש פרמטרים והטמעתם למדידה ובקרה. – מדידה ובקרה .3

התאמות לשינויים לשינוי יעוד של חלק מחללי העבודה וזאת בשל הצרכים בתוך המיתקנים הקימים יש לערוך  –הכשרת חללים  .4
 המישתנים בעבודת החוגים. 

 

 תחום תרבות
 

 מטרת על:
תחום תרבות בחמש מופקד ואחראי על פעילות התרבות ביישוב בקהלי היעד השונים ומתמקד בעיקר בקהל המבוגרים והמישפחות באירועים 

 ה.קהילתיים גדולים לאורך כל השנ
וזאת במטרה לקבל משוב מן הקהילה ולעבוד  ,אמנים, נשים, ועדת רפרטואר תחום עובד תוך שיתוף עם פורומים קיימים בקהילת שהם: עסקים, ה

 בשיתוף עימה לגיבוש ציביון פעילויות התרבות ביישוב.
ן, במסגרת סל תרבות יישובי, תוך שיתוף הכוחות במסגרת פעילותו, שוקד תחום התרבות על פיתוח תכנית רצף רב שנתית מגילאי גן ועד תיכו

בציביון כמו כן מפעיל תחום התרבות את תכנית "תרבות בצוותא", במסגרתה מתקיימים ביישוב אירועי תרבות  המקומיים בעיבוי תכנית זו.
מסורתית סביב ערכים יהודיים  -ילוניתהרחב; פעילות ייחודיות לציבור הדתי; פעילות חברתית קהילתית לאוכלוסייה הח  , פתוחים לקהלמסורתי

 ועוד. 
 
חמש פועל בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת שהם, הן באיתור צרכים ודגשים לפעילויות התרבות השונות והן  -חום תרבות בחברה העירונית ת

 בהפקת אירועי התרבות השונים.
 

 :2006יעדי תחום תרבות לשנת 
 ושאיים איכותיים לכל קהלי היעד בדגש על תרבות מבוגרים.ייזום והפקת סדרות תרבות וערבי תרבות נ .1
 
המשך פיתוח וקידום אירועי תרבות קהילתיים תוך שיתוף פעולה עם תחומי החברה: נוער, ספורט , גיל רך, קונסבטוריון, מרכז  .2

 למחול ועוד.
 ל הקשר בין אמנות לאיכות סביבה.פיתוח וקידום פרוייקטים קהילתיים בתחומי האמנות השונים בשיתוף אמני שוהם עם דגש ע .3
 עידוד יוזמות תושבים ויוזמה פרטית בקיום ערבי תרבות. .4
 חיזוק הקשר בין בתי הספר לבין תוכנית סל תרבות. .5
 פיתוח פרוייקטים חדשים במסגרת תרבות בצוותא. .6
 הגדלה וטיפוח צוות תרבות. .7
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 איתור, הכשרה וטיפוח  כח עזר טכני קבוע להפקות אירועים.  .8
 

 

 ניות חדשות:תוכ
 ערבי נושא למבוגרים בשיתוף גורמים מהקהילה כגון: מוצ"ש נשי, ערב אקסטרים לגברים, ערב גוף ונפש, ערב אהבה ויין  וכד'... .1

 ייזום סדרות מנויים למופעי תרבות מחוץ לישוב בשיתוף האופרה הישראלית, תאטראות וכד'... .2

ן מועדים מיוחדים )לציבור הדתי(, וטיולי שבת )לציבור החילוני(. יום ירושלים תוכנית שנתית לטיולי משפחות בסימ –טיולי משפחות  .3

 , ט' באב , סיור סליחות , סיור לצפון בעקבות נעמי שמר , סיור לבינימינה בעקבות אהוד מנור .

"מלמד " ובנוסף כשמונה  , עליה לתורה עם ה. התוכנית תכלול את לימוד הכנה לבר מצוו לבנים חילוניים מכיתה ז' התוכנית בר מצוו .4

 מפגשים חוויתים וערכיים .

 תנ"ך ומיסטיקה . השיעורים יתקיימו אחת לשבועיים עם מרצים שונים. בנית תוכנית לימודים בנושאי-לומדים ביחד  .5
 

 פרויקטים בנושא איכות הסביבה וחינוך לסובלנות:

 ארועים בסימן איכות הסביבה טבע ובריאות: חגיגה בירוק. .1

 השקת הפרויקט בפסטיבל סוכות. –מנות של אמני שהם בנושאי איכות הסביבה פרויקט א .2

 במיסגרת אחד מהארועים הקהילתיים.  -"עפיפונים למען סביבה נקיה"  .3

 בסימן סבלנות סובלנות והקשבה. –טקס רבין  .4

 

 

 

 

 פעולות שוטפות
 

 בניית תוכנית אירועי תרבות שנתית חוצה תחומים.  .1
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 ית התרבות על חלליו השונים.ניהול לוח אירועים של ב .2
 ניהול בית  התרבות: כח אדם, ניקיון , תחזוקה, רישוי עסקים, תקציב. .3

 השכרת  חדרים ואולם בית התרבות לפעילויות  שונות. .4

 יזום וקידום פרוייקטים חדשים בתחומי האמנות השונים. .5

 אירועים בבית  התרבות ייזום , הפקה  בפועל, פיקוח וניהול תקציבי של אירועי תרבות קהילתיים ו .6
 לכל קהלי היעד לציבור החילוני והדתי .

 הפקה טכנית של אירועי תרבות, הכנת מפרטים ופניית לספקים  ניהול תקציב ורכש. .7
 תוכנית סל תרבות יישובית בשיתוף בתי הספר ואגף חינוך.   -בנייה , תפעול ופיקוח  .8
סי ציבור: מיידעון חודשי, מודעות בעיתונים, שילוט חוצות, פליירים סיוע בטיפול בנושא פרסום החברה: פרסום, שיווק ויח .9

 ממוקדים, מכוונים, עבודה מול דוברת המועצה, שיווק כרטיסים למופעים, הפצת פליירים על לוחות המודעות היישוביים.
 . גיוס כח אדם לעזרה טכנית בהפקות אירועים , הדרכה ותדרוך.10
 תחום תרבות. -. קיום ישיבות צוות קבועות 11
 
 

 סל תרבות 
 

 :מטרות
 הכרות טובה ומעמיקה יותר של רפרטואר סל תרבות ארצי. .1

 ביסוס קשרי עבודה ושיתוף הפעולה עם צוותי החינוך, בבתי הספר בישוב. .2

 בנית תכנית סל תרבות עפ"י עקרונות סל תרבות ארצי, תוך ניסיון לשמור על תוכנית רצף רב שנתית. .3

 ית סל התרבות לשנת תשס"ו והפקת לקחים.הקפדה על יישום תכנ .4
 
 
 
 
 

 דרכי פעולה:
 

 : בנית סל התרבות הישובי לשנת תשס"ו לבתי הספר היסודיים ולתיכון. חודש ספטמבר
 העברת תכנית הסל לסל תרבות ארצי להערות והארות.

 ים בכתב.מול המפיקים והמפעילים קבלת אישור יה: פרסום התכנית, קביעת תאריכי ציפיחודש אוקטובר
: העברת חומרי הכנה לצוותי בתי הספר, מעקב אחרי הכנת התלמידים, תאום הפעילויות מול בתי ספר, לווי התלמידים למופעים, בהמשך השנה

 אירוח האמנים, קבלת משוב מהמורים והעברתו למטה סל תרבות ארצי. במהלך כל השנה תתבצע בקרה על ביצוע התכנית.
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 תרבות בצוותא 
 

 מטרות 
 

 יזום , ארגון והפעלת תרבות פנאי איכותית למבוגרים וילדים תוך מתן דגש למסורת היהודית ומותאמת לכלל הציבור  .1
 יצירת ערוצי תקשורת והדברת בין רבדים שונים של הציבור באמצעות מפגשים . .2

 מתן מענה ייחודי, מגוון, תרבותי ואיכותי לציבור הדתי בישוב . .3
ילה של תושבי הישוב  תוך מתן דגש  לחיזוק הקשר בין דתיים וחילונים באמצעות אירועים קהילתיים .   יצירת מעורבות פע4   

 המתקיימים בישוב.

 דרכי פעולה 
 

 לוח אירועים שנתי: 

 על פני השנה לפי לוח השנה  העברי . םאירועי  תרבות בצוותא  מתקיימי

 בחג בבית התרבות . םקיימפגש של סיפור ותקיעת שופר לילדים והורים מת – ראש השנה

 תפילות יום הכיפורים לכלל הציבור בבית התרבות  – יום כיפור

 הפעלת סוכת "ביחד " במסגרת השבע מוזות . – סוכות

 הקפות שניות  במוצאי שמחת תורה . – שמחת תורה

 הצגה או מופע  בבית התרבות.  – אירוע חתני בית כנסת 

 פע לילדים .הדלקת נרות עם הרב סתיו ומו – חנוכה

 אירוע , מפגש לציון יום הקדיש הכללי . – י' בטבת

 ערב זמר עם סדר ט"ו בשבט . – ט"ו בשבט

 קריאת מגילה ומופע לכלל הציבור בבית התרבות .  - פורים

 אירוע מימונה יישובי . – פסח

 תפילה חגיגית   והרקדה . – יום העצמאות

 מופע זמר וסיפור . – יום ירושלים

 מפגש הידברות בבית התרבות דתיים וחילונים . – ט' באב
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 תחום תרבות  –פרוייקטים חדשים 
תאור  שם הפרוייקט

הפרוייקט 
ואוכלוסיית 

 יעד

 הערות ותנאים  לוח זמנים מקורות מימון  2006תקציב 
 קריטיים

ערבי תרבות 
 נושאיים

ערבי קונספט 
אחת 

לחודשיים 
לקהל יעד 

 מבוגר

 שוטף 10.000 ש"ח 40.000
הכנסות  30.000

 מכרטיסים

 -נובמבר 
 אפריל

מותנה בשיתוף פעולה 
 עם עסקים מקומיים

אמנים למען 
 איכות הסביבה

 
 

פרויקט אמני 
שוהם בנושא 

איכות 
 הסביבה

בשיתוף האגף לאיכות   איכה"ס 
 הסביבה 

"עפיפונים 
למען סביבה 

 נקיה"

כלל 
 האוכלוסיה

   איכה"ס אש"ח 10

תוכנית בר 
 מצווה לבנים

 

ם חילוניים בני
 מכיתה ז'

 תקציב חיצוני ש"ח 20.000
מתורמים, מימון 

 משתתפים.

החל 
 מנובמבר

מותנה בהגדלת כוח 
אדם וגיוס תרומות 

 ע"י לישכת הרב
תוכנית 

 לימודים 
תנ"ך 

 ומיסטיקה

כלל 
 האוכלוסיה

 שוטף 5000 ש"ח 20.000
מימון  15.000

 משתתפים

החל 
 מנובמבר

 

 טיולי משפחות
 

החל  יםמימון משתתפ  
 מנובמבר

 

 
 
 

 תחום הספורט
 

 חזון לתחום הספורט
ספורט עממי רחב ביותר, ספורט מגיל הגן משולב מערכת החינוך ושעות הפנאי,  –החזון לספורט בשהם הוא ישוב המדבר ונושם ספורט באמת "

 ".יותר בכל פעילויות הספורטמתקני ספורט נוספים וגם כאלה הפזורים בכל פינה ריקה בישוב, ושמירה על איכויות גבוהות ב
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 קווי מדיניות

 אישיותו ואיכות חייו של הפרט בהווה ובעתיד. הכרה בחשיבות הספורט כתרבות חיים וערך חשוב לבריאותו, .1
 מתן אפשרות לניצול שעות הפנאי ע"י מגוון גדול ככל האפשר של פעילויות ספורט מגוונות לכולם. .2
 בית )תחרותית(.עיצוב, טיפוח ובניית העתודה הספורטי .3
 בחירת ענפי ספורט מועדפים לטיפוח ברמה העממית והתחרותית. .4

 
 2006לשנת  יעדי תחום הספורט

 . תחילת יישום תוכנית אב  לספורט ומתקנים .1
, תיבנה תוכנית רב שנתית ליישום המלצות הדוח,  בהתייחסות להקמת  2005עם גמר כתיבת התוכנית בדצמבר 

יחל יישום חלקן הראשון של  2006זוקה, עמותות ספורט, מבנה אירגוני וכד'. בשנת מיתקנים חדשים, תכנים, תח
 ההמלצות.

 
  פיתוח וחיזוק  אירועי הספורט העממי: .2

 סטריטבול. יום ספורט הורים וילדים,אופניים, צעדה, ניווט, ספורטיאדה, 
 

 כתיבת אמנת ספורט להגינות בספורט  –עידוד לסובלנות  .3
 ארוע הניווט והצעדה יתקימו ברוח ההגינות בספורט ושמירה על ערכי הטבע והסביבה. –יכות הסביבה ארועים בדגש לשנת א .4

 
 
 
 
 

                   
 מטרות ויעדים 

 .חינוך לתרבות ולערכים 
 .הקניית הרגלי ספורט ובריאות לכל תלמידי מערכת החינוך החל מרמת הגן 

 הבוגרת.  הקניית הרגלי ספורט ובריאות לכלל האוכלוסייה 

 ולסובלנות הרחבת הפעילות בבתי הספר עם מתן דגש להשתתפות. 

 במשחקים טיפוח להתנהגות נאותה של קהל. 
  עידוד ההגינות והכבוד לזולת 
 .ארגון פעילויות ותחרויות ספורט ברמה התחרותית והעממית 

 ביצוע תחרויות במגוון ענפים. 

 וארצית ייזום אירועים גדולים ברמה מקומית. 
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 ח אגודות ספורט תחרותיותטיפו. 
 שימוש,פיתוח והוספה של מתקני ספורט 

 בניית מסלול אתלטיקה 

 הוספת מתקני ספורט בבתי הספר 

  )לפעילות חופשית של התושבים בכל שעות  –ניצול שטחים פנויים בישוב להקמת מתקני ספורט מגוונים ) מתח וכד',פאטנק, ועוד   
 היום.            

 בוהים בשימוש במתקני הספורטאכיפת סטנדרטים ג 

 .הפעלת מערך החוגים 

 פתיחת חוגים חדשים. 

 העלאת היקף המשתתפים. 
 שמירה על רמת הדרכה, מקצועיות והישגים. 
 .הגברת פעילויות בחופשות, בערבים ובסופי שבוע 

 קייטנות וסדנאות לילדים. 

 פעילויות קייץ. 
 המאוחרות הפעלת המיתקנים בשעות הערב. 

 
 
 
 
 
 

 שוטפתפעילות 
 
 בתי ספר..1

 אליפויות בכל הענפים.
 יום החינוך הגופני.

 פורום מורים לחינוך גופני.
 מרחבי בחירה.

 
 אירועים גדולים..2

 8-סובב שהם ה
 3-סטריטבול ה

 2-צעדה
 3-ספורטיאדה
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 1-ניווט
 
 ארועים קטנים..3

 ליגת כדורגל לכיתות ה' ו'.
 אליפות הישרדות.

 תחרות שחייה.
 אליפות קארטה.

 ליפות קרב מגע.א
 טורניר טניס שדה.

 טורניר טניס שולחן.
 דשא.-טורניר כדורגל
 טורניר קטרגל.

 תחרות ג'ודו.
 אליפות כדורסל.

 התעמלות אומנותית/קרקע.
 מסיבות סיום החוגים.

 גביע ראש המועצה לנוער בכדורגל.
 אולימפיאדת ספורט לגני הילדים.

 
 
 
 
 תחזוקת מתקני ספורט..4

 ון.אולם ספורט תיכ
 אולם ספורט ניצנים.

 מגרש כדורגל.
 מתחם אומנויות לחימה בכותר פייס ובית התרבות,

 
 חוגים..5

 הפעלת מערך החוגים.
 בקרה.

 התקשרות עם מדריכים ומאמנים.
 פתיחת חוגים חדשים.

 
 פעילויות מיוחדות..6

 קייטנות וסדנאות בחופשת פסח וחופשת הקיץ.
 הפעלת מגרשי הספורט לקהל.
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 יות שוטפות.פעילו.7

 וועדת ספורט.
 מענה טלפוני,מענה בכתב,ישיבות צוות.-משרד

 דיווח לגורמי חוץ.
 פיתוח מיתקנים חדשים.

 תוכנית אב לספורט ומתקנים.
 חסויות לאירועים.

 רכישת ציוד.
 טיפול בנוהלים.

 השכרת מיתקנים.
 ניהול מקצועי של מגרשי הטניס שדה.

 מעקב ובקרה אחרי התוכניות והתקציב.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2005/6לוח אירועי הספורט המרכזיים  )לשנת 
 תאריך פירוט/מקום  אירוע
 21.1.06 פארק שהם-איגוד הניווט ניווט
 10.2.06 פארק שהם-חמש צעדה

יום החינוך -בתי ספר יום החינוך הגופני
 הגופני

23.3.06 

ספורטיאדה + יום ספורט 
 הורים וילדים

 05/  4/ 7-8  בכול היישוב-חמש
 

 אוגוסט -יולי  חמש אירועי קייץ
 06ספטמבר  צוקים-מכבי שהם סטריטבול
 06נובמבר  פארק שהם-חמש אופניים-סובב שהם

 
 

 תחום העשרה
 



 70 

 :התחום כולל

 מוקד חמש 

 ספרייה ציבורית 
 קונסרבטוריון 

 מרכז חמש למחול 

 )מרכז העשרה )אומנות פלסטית ומדעים 

  "וכשריםמרכז לילדים מחוננים ומ –"מפתח שהם 

  הרכבים ייצוגיים 

 קייטנות זכיינים 

  העשרת מבוגרים 
 

 מטרת על:
 

מקצועיים, למידה איכותית, ערכית, מפעילים פיתוח תכנים תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם והסביבה על כל גווניה. זאת, תוך שילוב 
 פעילות ברמה מקצועית גבוהה.ו קורסים ייחודיים

 
 

 אדם חכו

 2006היקף משרה  2005שרה היקף מ תפקיד

 100% 100% מנהלת התחום

 40%  רכזת הדרכה

 100% 100% רכזת רישום

 225% 200% מוקדניות

מנהלת 

 קונסרבטוריון

100% 100% 

מזכירת 

 קונסרבטוריון

40% 40% 

 35% 35%מנהלת מפת"ח 



 71 

 שהם

 100% 100% מנהלת ספריה

 50% 50% ספרנית

 60% 60% ספרנית

 75% 75% ספרנית

 100% 50% עוזר ספרנית

 

 

 

 

 

 :2006יעדי התחום לשנת 
 

 הגדלת מגוון ההיצע לפעילים ופיתוח תחומי פעילות נוספים, תוך הקפדה על שיפור איכות  במסגרת התחום. .1

 פיתוח והרחבת תחום אומנויות הבמה, לכלל הגילאים ובמגוון מקצועות. .2

 וון קורסים וסדנאות בנושאים שונים.פיתוח תחום הפנאי למבוגרים ונוער, באמצעות מג .3

 הגדלת מספר הפעילים ומספר בתי האב הצורכים את הפעילויות הכלולות במסגרת התחום. .4

 המשך שיפור השרות לתושב והרחבת ההטבות לנירשמים לחוגים במיסגרת "חמש מישפחתי" .5
 
 

 מטלות שוטפות:
 

 -מוקד חמש 

 רישום לחוגים ולקייטנות 

 יםמכירת כרטיסים לאירוע 

 רישום לפרויקטים מיוחדים 

 מתן מידע שוטף לתושבים 

 איוש מודיעין באירועים יישוביים 
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  –ספרייה ציבורית 

 השאלת ספרים והנחיית תלמידים בחדר עיון 

 ניהול  ופיקוח על פרויקט מצעד הספרים ופרויקטים אחרים בתחום עידוד הקריאה 

 ייזום ותפעול סדנאות וקורסים בתחום האוריינות 

 ם ותפעול פרוייקטים להעשרת מבוגריםייזו 

 ביצוע רכש והגדלת כמות הכותרים, על פי דרישות וצרכי הקהל 

 המשך התמקצעות הצוות באמצעות השתלמויות וימי עיון 
 
 
 
 
 

 –קונסרבטוריון 

 הלימוד נגינה ושיעורי תיאורי 
 אימון הרכבי הביצוע, כולל: עיבודים, הקלטות והופעות 

 ומן במהלך חופשות ביה"סהפעלת סדנאות וכיתות א 

 הפקת קונצרטים חגיגיים לסיום השנה 

 )השתתפות בפרוייקטים ארציים )סולנים והרכבי ביצוע 
 

 –מרכז ח.מ.ש למחול 
 העברת חוגי מחול בכל הסגנונות למגוון גילאים 

 הפקת שיעורים פתוחים ומופעי סוף שנה 

  )הפעלת הלהקות הייצוגיות )כוריאוגרפיה ואימון 

 פעים והשתתפות בתחרויותיציאה למו 

 )השתתפות בפרוייקטים ארציים )כלל בית ספריים ויחידניים 

 סדנאות אומן, צפיה מודרכת, מחנות מחול ופרוייקטים שונים להעשרת התלמידים 
 

 -מרכז אומנות פלסטית ומדעים 

 העברת חוגים בתחומים הנ"ל 
 העברת שיעורים פתוחים במהלך השנה 
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 םהפקת מסיבות ותערוכות סיו 
 

 -מפת"ח שהם 

 איתור, גיוס ומיון סגל מרצים ובניית תכנית לימודים שנתית 
 העברת הקורסים בשני סמסטרים 

 העברת שיעורים פתוחים והפקת מסיבות חגים ומסיבת סוף שנה 

 הפקת יום פתוח בהשתתפות ההורים 

 )השתתפות באירועים מיוחדים )סיורים, חפירות, הרצאות ועוד 
 
 
 
 

 –קייטנות זכיינים 
 בחירת זכייני הקייטנות המתאימים 

 פרסום ושיווק הקייטנות 

 רישום 

 פיקוח על תפעול שוטף 
 

 פרויקטים חדשים לכלל התחום: 
 בניית יסודות להקמת מרכז מדעים וטכנולוגיה ארצי: .5

מענה  ןלב הראשון ייתתחילת הקמתו של מרכז מדעים וטכנולוגיה ארצי, שיתן מענה לקבוצות שונות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. הש
 לאוכלוסיות ממוקדות.

  הרחבת תחום אומנויות הבמה: .6

 שינוי מנהלי ומשתתפי להקת הנוער, במטרה לשפר איכות ולהגדיל כמות משתתפים. .א
 הקמת תאטרון נוער מטעם תאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער. .ב

 הקמת קבוצת תאטרון ולהקת זמר למבוגרים. .ג

 טרון ילדים )תוספת קבוצה בכל אחד מהתחומים(הגדלת להקות זמר ילדים ותא .ד

 הפקת סוף שנה לתחום. .ה

  פיתוח תחום מבוגרים: .7
 הרחבת היצע קורסים וסדנאות לקהל המבוגרים תושבי שהם, כולל מורם בשנת שבתון.       

 הקמת מערך קורסים וסדנאות לנוער: .8
 בחברה העירונית.  בניית מערך היצע של קורסים וסדנאות לנוער, בשיתוף עם תחום הנוער
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 מקורות מימון לפרויקטים חדשים
 שם הפרויקט יעד תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות

 תקציב גורם
מגיוס  ₪ 120,000  

 תרומות
הכנסות  ₪ 50,000

 עצמיות
 מועצה ₪ 50,000

קבוצות מצויינות מגיל   ₪ 220,000
 יסודי עד תיכון

הקמת מרכז 
 דעים ארצימ

במסגרת חוברת חוגים 
יישובית, פוסטרים, 

פליירים ומפגשים עם 
 התלמידים

הרחבת תחום  פרסום  ₪ 2,000 שוטף 
 אומנויות הבמה

סוף שנה"ל  במסגרת סיום שנה
 תשס"ו

 תקציב שוטף
 תשלומי משתתפים

20,000 ₪  
30,000 ₪  

הפקות במה , לכל 
 הקבוצות 

 

תתפים תשלומי מש 2006יוני  –ינואר  
תקציב שוטף להקות 

 ייצוג

50,000 ₪  
50,000 ₪  

  הדרכה

פרסום לתושבי שהם   ₪ 2,000 תקציב פרסום 2006ספטמבר  
 והסביבה

פיתוח תחום 
 מבוגרים

התקשרות עם המפעילים 
על בסיס אחוזים או 

 שכירות מתקנים
 

דצמבר -פברואר
2006 

הפעלת הסדנאות  הכנסות משתתפים
 והקורסים
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רסומים כחלק מהפ
השונים על חוגים 

ובמסגרת פרסומי תחום 
 הנוער

 –פברואר 
 2006ספטמבר 

שוטף מתקציב פרסום תחום הנוער 
 ופרסום העשרה

הקמת מערך  פרסום
קורסים 

 וסדנאות לנוער

התקשרות עם מפעילים 
עב"ס אחוזים או שכירות 

 מתקנים 

דצמבר -פברואר
2005 

הפעלת הסדנאות  הכנסות ממשתתפים
 והקורסים

 

 
 
 
 
 

 מוקד חמש
 הרציונל

, כחלק ממסקנות תכנית אב לתרבות, שגרסו כי יש לרכז את כל המידע בגין פעילויות הפנאי, בידי גורם מרכזי 2003המוקד הוקם בתחילת שנת 
 אחד.

מכירת כרטיסים  טנות,, רישום וביטול חוגים וקייוהאירועים תיולויפעה כל המוקד מספק לתושב מגוון רחב של שירותים, הכוללים: מידע על
, רישום וטיפול בפרויקטים מיוחדים )סטריט בול, מרוץ אופניים וכו'(, עמדת טיפול בתלונות תושבים, סקרי שביעות רצון לאירועי תרבות,

 ועוד.  מודיעין כללית בכל אירועי התרבות ביישוב
 

 הצוות
 מנהלת המוקד ויחידת הרישום

 מוקדניות  3
 

 יעדים
 ותי, זמין ויעיל לתושבי שהם.הענקת שירות איכ .1

רישום לחוגים ולקייטנות, תוך שימת דגש על גישה שיווקית, במטרה להגדיל את כמות  .2
 .ולמנוע ככל הניתן ביטולים הפעילים

 טיפול ראוי בתלונות תושבים וביצוע שוטף של סקרי שביעות רצון. .3
 

 חדשים פרויקטים
 הרחבת "חמש בונוס":    .1

 רות לתושב, ניתנות הטבות שוות ערך כסף, לנרשמים לחוגי חמש )על פי מפתחות מסוימים(.כחלק ממערך השי        

הקמת מאגר מידע המבוסס על דואר     .2
 :SMSאלקטרוני ו/או הודעות 
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 צוות המוקד יאסוף נתונים ויסייע בפילוחם, כך שניתן יהיה להקים מאגר שיווקי ממוקד לכל השירותים שמציעה החברה.        

יסוד סקר איכותי, שוטף על פני כל מ    .3
 השנה:

סקר איכותי, טלפוני, שיתבצע במהלך כל השנה ויקיף את כל משתתפי פעילויות חמש, בדגש על חוגים. הסקר יבנה ע"י גורם    
 מקצועי.

        
 
 
 
 
 

 חדשים לפרויקטיםמקורות מימון 
 

תאור+  מקורות מימון אבני דרך הערות
 יעד תאוכלוסיי

 קטשם הפרוי
 תקציב גורם

 הרחבת חמש בונוס תושבי שהם שת"פ עם עסקים מקומיים 2006אפריל  

תושבי שהם   ₪ 5,000 תקציב שוטף  2006יוני –דצמבר  
 והסביבה

 הקמת מאגר מידע

משתתפי   ₪ 5,000 תקציב שוטף כל השנה 
הפעילויות 

 השונות

 מיסוד סקר איכותי

 הספרייה הציבורית
 

 הרציונל
 יה הציבורית הינה מוסד לפעילות אוריינית, המשלב מאגרי תרבות וידע ומציע שירות לציבור הרחב.הספרי

 תשמש הספרייה מרכז תרבותי, המאפשר לתושבי שהם חשיפה לתחומי תוכן שונים הקשורים בספרות וספרים. כחלק מפעילויותיה, 
 

 הצוות
 משרה מלאה –מנהלת ספרייה 

 חלקיות משרה –ספרניות  3
 משרה מלאה –זרת ספרנית עו
 

 יעדים
 מידענות והכנסת טכנולוגיות חדשות.-טיפוח ושיפור מקצועיות הספרייה בתחום ספרנות.1
 .הגדלת כמות הקוראים והמשך פיתוח תכניות לעידוד קריאה .2
 .  העמקת הקשר עם מוסדות החינוך  ביישוב.3 
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 .מידענותהועיון ה י שיפור השירות לקהל בתחומ.  4 
 הרחבת פעילויות ההעשרה וסדנאות, לכל מגוון הגילאים.  .5 

 
 
 
 
 
 

 חדשים פרויקטים
 . "לילה לבן" בספרייה:1

 אחת לרבעון, יערך בספרייה לילה של פעילויות סביב נושא ספרות וספרים, בשילוב תחומי אומנויות נוספים. הפעילויות             
 וסיקה, הקראת קטעים ספרותיים ועוד.יכללו: סדנאות,  האזנה מודרכת למ          
 .   פרוייקט מצעד הספרים בשפה האנגלית:2

   2006לאור הצלחת הפרוייקט הארצי וכמענה לצורך לפתח את השפה האנגלית בכלל ואת הקריאה בפרט, תבצע הספרייה בשנת       
 פרוייקט דומה בשפה האנגלית.      

 שים:תן" לספרים וצעצועים משומ-.   שוק "קח4
 בסמוך למועד חגיגת הספר, נקיים שוק בו יציעו תושבי שהם ספרים וצעצועים משומשים. לאור הצלחת האירוע נבחן שווקים        
 נוספים של  ספרי לימוד וכו'.      

 
 חדשים לפרויקטיםמקורות מימון 

 
 תאור+ מקורות מימון אבני דרך הערות

 אוכלוסיית יעד
 שם הפרויקט

   בתקצי גורם
 לילה לבן   ₪ 5,000 תקציב ספרייה כל השנה 
מאי  –ינואר  

2006 
תלמידי כיתות   ₪ 5,000 תקציב ספרייה

 ו'-ד'
מצעד הספרים  
 בשפה האנגלית

יוני -מאי 
2006 

במסגרת תקציב חגיגת 
 הספר

תושבי שהם   ₪ 1,000
 והסביבה

 תן"-שוק "קח
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 קונסרבטוריון שהם

 רציונל
מסלולי לימוד  , באמצעות היצע של, במטרה לייסד מערכת לימודים מקצועית ומובנית לתחום המוסיקה2002יון שהם נוסד בספטמבר קונסרבטור

מקהלה והרכבים קאמריים.  חבורת זמר, נגינה יחידניים וקבוצתיים, שעורים עיוניים  בתורת המוסיקה, ופעילות במסגרת הרכבי ביצוע: תזמורת,
 שנים, כשר לעמידה בבחינות קבלה לכל מוסד גבוה לחינוך מוסיקלי. 8ול לימודים מלא בן תלמיד המסיים מסל

 ערכת חוגים לגיל הרך ולמבוגרים.מפעיל הקונסרבטוריון מבמקביל, 
 

 הצוות
 משרה מלאה –מנהלת הקונסרבטוריון 
 חלקיות משרה -מזכירת קונסרבטוריון 

 
 

 יעדים
 .יאורטיים לתלמידים: מהגיל הרך ועד מבוגריםהפעלת מערכת לימודי נגינה ולימודים ת .1
 בנגינה ובשירה, של ילדים ונוער ושל מבוגרים.הקיימים ביצוע הטיפוח הרכבי מיסוד ו .2
קונצרטים קאמריים לכל המשפחה, לילדים וארגון פעולות מוסיקליות  לקהילה: הופעות באירועים יישוביים, קונצרטים מוסברים  .3

 ועוד.למבוגרים, 
 לות העשרתית מיוחדת לתלמידים: סדנאות, כתות אמן, ועוד.הפעלת פעי .4
 המנגנת בשהם. ההאוכלוסייהרחבת קשת  .5

 

 פרויקטים חדשים
 הקמת הרכבי ביצוע קאמריים: .1

 המטרה למסד, לצד הרכבי הביצוע הגדולים, מספר הרכבי ביצוע קטנים, שישתתפו בהם בעיקר בני נוער: ג'אז, קאמרי, גיטרות ועוד.      

 "מסך ראשון":ערבי  .2
ערבי תרבות, שיערכו אחת לרבעון, בהם יופיעו סולנים או הרכבים קטנים, בתחומי אומנויות שונים, פתוחים לקהל של בני נוער 

 ומבוגרים.
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 מקורות מימון לפרויקטים חדשים
 

 תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות
 יעד

שם 
 גורם                  תקציב                    הפרויקט

דצמבר -ינואר 
2006 

תקציב שוטף + 
 תשלומי משתתפים

10,000 ₪  
 

כלל האוכלוסייה 
המנגנת בשהם, בדגש 

 על נוער

הוספת 
הרכבי 

 ביצוע
מתקציב  כל השנה 

 קונסרבטוריון 
 ומ. למחול

"מסך  בני נוער ומבוגרים  ₪ 5,000
 ראשון"

      

 מרכז חמש למחול
 רציונל
במטרה לשמש מרכז מקצועי לרקדנים ורקדניות, המעוניינים לרכוש ידע ומיומנויות בתחום המחול.  2000חמש למחול הוקם בשנת מרכז 

במסגרת המרכז יכול התלמיד להגיע עד רמת מוכנות לאקדמיה ומאידך, קיימת האפשרות לחוות את חווית המחול באופן יותר חובבני.  
 , הופעות, כוריאוגרפים והפקות מקור ומשתתפים בתחרויות מן השורה הראשונה.הרקדנים בלהקות נחשפים למופעים

 המרכז למחול מקפיד על איכות התכנים וההדרכה, גיוון סגנונות המחול והותרת חוויה משמעותית בקרב הפעילים.
 הלהקות הייצוגיות –גולת הכותרת של המרכז 

 
 הצוות

 מנהלת אומנותית, מיקור חוץ.
 

 יעדים
 מערכת החוגים בסגנונות המחול השונים מהגיל הרך ועד למבוגרים.טיפוח  .1

 גידול והרחבת המרכז על ידי הוספת קבוצות חדשות ולימוד סגנונות מחול נוספים. .2

תפעול הלהקות הייצוגיות. העלאת רמתן המקצועית והביצועית, חשיפתן לתחרויות ופסטיבלים בארץ ובחו"ל והעלאת מופעי  .3
 ישוביים במהלך השנה.הלהקות באירועים הי

הפעלת תכנית העשרה לתלמידי המרכז למחול, ע"י הבאת סדנאות, מורים אורחים, הרצאות, מפגשי מחול ויציאת התלמידים  .4
 במופעי חוץ מחנות מחול ועוד. הלצפיי

 ר.המשך שיתוף פעולה עם מערכת החינוך ביישוב על ידי מופעים של הלהקות הייצוגיות בהתנדבות לטובת בתי הספ .5

המשך קירוב אוכלוסיית שהם לעולם המחול , ע"י הבאת יוצרים ואומנים, וחיזוק המודעות בקרב התושבים לצריכת תרבות המחול  .6
 ותרבות בכלל.
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 הכנת משלחות לחו"ל בתחום המחול. .7
 

 פרויקטים חדשים
 הפקת מחול, בשיתוף אמנות לעם וסל תרבות ארצי: .1

מחול, בשילוב כוחות מקומיים מתחומי אומנויות נוספים. הכוונה תהציע את המופע, , תעלה הפקה מקורית של המרכז ל2006בשנת 
 בשיתוף אומנות לעם לסל תרבות ארצי.

 ערבי "מסך ראשון": .2
ערבי תרבות, שיערכו אחת לרבעון, בהם יופיעו סולנים או הרכבים קטנים, מתחום המחול ובשילוב תחומי אומנויות שונים, פתוחים      

 י נוער ומבוגרים.לקהל של בנ
 

 מקורות מימון לפרויקטים חדשים
 

 תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות
 יעד

 שם הפרויקט
 גורם סכום

נדרש שיתוף פעולה 
 מבתי הספר

 -ינואר
 2006דצמבר, 

רקדנים, נגנים  מתקציב מחול  ₪ 10,000
משתתפים בחוגי 

 תאטרון

 הפקת מחול

מתקציב מ.  כל השנה 
למחול 

 וקונסרבטוריון

 "מסך ראשון" בני נוער ומבוגרים ש"ח 5,000

 
 

 "מפת"ח שהם"
 מרכז העשרה לילדים מחוננים ומוכשרים

 
 רציונל

רכי הילדים המוכשרים והמחוננים בשהם וסביבתה, בשעות אחה"צ. השתתפות במרכז אפשרית, והמרכז הוקם במטרה לתת מענה מקיף לצ
 ב' על סמך המלצת מערכת החינוך.-, ובכיתות א'סולדמכון  ו', על פי אבחון-בכיתות ג'

המרכז מיועד לטפח אצל אוכלוסיית הילדים כאמור, את כל סוגי האינטליגנציות ומשמש מסגרת חברתית והעשרתית תומכת לכל אורך שנות 
 ביה"ס היסודי.

 
 הצוות

 חלקיות משרה. –מנהלת המרכז 
 

 מטלות שוטפות
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 ם סמסטריאלי, חובה ובחירה, באיכות וברמה גבוהה ביותר.להפעיל מערך קורסי.    1
 .מיוחדת זאת לספק לילדי המרכז מסגרת תומכת המאפשרת מענה כולל לצרכים המיוחדים של אוכלוסייה.    2
 

 חדשים פרויקטים
 :יהידוק הקשר למערכת החינוך הפורמאל .1

 המתאימים וקשר רציף לטובת תאום מקצועי עם מנהלת     הנחיה צמודה של הגננות לטובת המלצות על הילדים –במסגרת זאת   
 תכנית הבוקר מטעם אגף החינוך.  
 

  בניית תכנית העשרה של אירועים ופעילויות לכל שכבת גיל: .2
    העשרה מובנית של תלמידי מפתח בפעילויות נוספות, שתיים בכל סמסטר, לכל שכבת גיל, כגון: סיורים, הרצאות, מוזיאונים, מפגשים   
   ועוד.   

 
 

 חדשים לפרויקטיםמקורות מימון 
 

 תאור+ מקורות מימון אבני דרך הערות
 אוכלוסיית יעד

 שם הפרויקט
 מקור סכום

בשיתוף אגף 
 החינוך

בתי הספר היסודיים וגני    1-12/  06
 הילדים

הידוק הקשר עם מערכת 
 החינוך הפורמלי

 מתשלומי משתתפים 1-12/  06 
 

 בניית תכנית העשרה ית מפתחמשתתפי תכנ

 
 קייטנות וסדנאות

 
 הרציונל

ע"י יזמים מקצועיים. הקייטנות פועלות כפעילות משלימה לפעילות  וסדנאות קייטנות מופעלותחופשת פסח ובחופשת הקיץ הלך במ
 עומדים בקריטריונים שעיקרם איכות ומחיר.ת הקייטנות הזכיינים המפעילים אבמהלך כל השנה. 

 

 שוטפותמטלות 
 להפעיל מערך קייטנות מגוון ואיכותי לילדי שהם. .1
 להגדיל ככל האפשר את כמות הילדים המשתתפים בקייטנות כאמור. .2

 
 פרויקטים חדשים

 ו':-. ייזום קייטנה יישובית לגילאי א'1
 ו', בהפעלת בני הנוער והמד"צים היישוביים.-הפעלת קייטנה, לתלמידי כיתות א'    
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 קצועיות בתחומי מדעים ואומנויות:. הפעלת סדנאות מ2
 הפעלת סדנאות קצרות טווח, במהלך הקיץ, בתחומי המוסיקה, מחול, תאטרון ומדעים.    
 
 

 חמש טף
 

 : רציונאל
 

, הוריהם והצוות החינוכי, בתחום החינוך הפורמאלי 6חמש טף מאגד את כל פעילויות ההעשרה והפנאי עבור ילדים מגיל לידה ועד גיל 
 פורמאלי.והבלתי 

 הפעילות במרכז א.ת.ג.ר שהוקם למען הילדים והקהילה ובו מתקיימות רוב הפעילויות. –ליבת התחום 
 
 

 :2006 -יעדים ומטרות ל
 
 פיתוח תוכניות הורים  .1

 הפעלה , פיתוח ופיקוח מעונות שגיא ומכבים. .2

 הרחבת פעילות העשרה לגנים מחוץ לישוב. .3
 פיתוח השתלמויות לצוותים חינוכיים .4
 שתתפות במיכרז צהרונים לשנת תשס"ז.ה .5

 פעילות במיסגרת שנת איכות הסביבה.  .6

 
 
 
 
 
 

 חמש טף –פעולות שוטפות 
 

 לגני הילדים. י"בוקר של תרבות" במסגרת החינוך הפורמאל .1
 כתיבת  תוכניות העשרה .א
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 ארגון התוכנית בפועל .ב

 שיווק בגני הילדים ומול הורים. הרחבת השיווק אל מחוץ ליישוב. .ג

 תוכנית מופעים תוך דגש על איכות המופעים הנבחריםבניית  .ד

 קשר שוטף עם מנהלות הגנים ומעקב אחר משובים. .ה

 פעילות גנים אחה"צ במרכז .ו
 

 

 חוגי העשרה בשעות הפנאי .2
 בניית תוכנית חוגים לשעות אחה"צ. .א
 פיקוח ובקרה על איכות החוג והמדריכים .ב

 טיפול בפניות הורים ומשובים .ג
 

 חוגי הורים ותינוקות .3
 עילות לאימהות ותינוקות בשעות הבוקר ואחה"צ.פ .א
 חוגי ם לנשים לפני ואחרי לידה .ב

 
 חוגי מבוגרים .4

 סדנאות קצרות טווח בנושאי הורות .א
 קבוצות הורים בחוגים ארוכי טווח .ב

 הרצאות חד פעמיות בנושאים הקשורים לגילאי היעד. .ג

 קבוצות נשים .ד

 חוגים להעשרה כללית. .ה

 .השתלמויות והרצאות לצוותי חינוך .ו

 

 קייטנות גני ילדים בעונת הקיץ .5
 כתיבת תוכנית העשרה לקייטנה.  .א

 השתלמות לצוות המדריכים .ב

 אדם מתאים חגיוס כו .ג

 ארגון הציוד לקייטנה .ד

 כתיבת תקציב ופיקוח תקציבי .ה

 רישום וגבייה .ו
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 מעקב ובקרה על הפעלת התוכנית בגנים .ז

 טיפול בפניות הורים .ח

 פיקוח על העברת משובים וניתוחם .ט
 

 זעיצוב המרכ .6
 תערוכות אמנות ומיצבים מתחלפות .א

 תערוכה שנתית הנפתחת ביום המשפחה. .ב
 תמיכה  בגננות בנושאי אמנות והשאלת רפרודוקציות .ג

 
 טיפול בהשכרת המבנה להרצאות, ימי הולדת ואירועים . .7

 
 פעילויות תרבות  .8

 א. בניית לוח אירועי תרבות תוך הקפדה על איכות המופעים המוזמנים     
 שבת לפעילויות התרבות-לת המרכז כולל ימי שישיב. הפע     

 
 .  פ.ע עמיתים וביקורים במרכזים בכל הארץ.9

 
 . ייזום פעילויות משותפות עם המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך.10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006פרויקטים חדשים לשנת 
 
 ים שונים של ההורות:מבחר סדנאות וקורסים להורים העוסקים בדגשים וצדד – ביה"ס להורים. 1

  סדנאות 
 .'סדרות מפגשים בנושא ממוקד: פיענוח ציורי ילדים, גבולות, סמכות הורית, יחסים בין אחים וכד 

 ."הרצאות חד פעמיות בנושאים הקשורים לגיל הרך בשיתוף "קפה הורים 
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 . בוקר של תרבות2

 חוץ לשהם.שיווק תוכניות הבוקר מעבר לגני מועצה גם לגנים פרטיים ולגנים מ 
 
על פי ההדגשים של תוכנית המועצה. פתיחה לקראת יום המשפחה, סדנאות אמנות ורבי שיח  -  בנושא "צבע מהטבע" –. תערוכה שנתית 3

 אמנותיים למבוגרים, שילוב אמני שהם, אלטרנטיבה לבתי הספר ליציאות למוזיאונים.

 .עיצוב המרכז כולו בכל ימות השנה על פי נושאים מתחלפים 

 .מיצוב המרכז כגלריה לאמנות 
 
 
 השתלמויות ולימודים לצוותי חינוך. 4

  ."השתלמויות לצוותי החינוך במעונות היום "שגיא" ומכבים 

 .השתלמויות בנושאים ממוקדים למטפלות, בעלות משפחתונים וסייעות 

 הרצאות חד פעמיות בנושאים שונים 
 

 . שבת צעיר5

 פים, הנוער העובד, מדצ"ים בכל שבת בחודשי החורף.פעילות שבת במרכז, בהפעלת תנועת הצו 
 
 . בצהרי היום6

 א. פיתוח תוכנית לשעת הצהריים במרכז א.ת.ג.ר שתהווה תחליף איכותי למועדונית בגן לקראת שנת הלימודים תשס"ז. 
 ב. השתתפות במיכרז צהרונים של המועצה לשנת הלימודים תשס"ז.

 
 
 
 

 חמש טף –תקציב פרויקטים חדשים 
 

 שם הפרוייקט תיאור   אוכלוסיית יעד מקורות מימון לוח זמנים הערות
 תקציב גורם

 -לא התקיים  ב
2005 

תשלומי  2006ינואר 
 משתתפים

הורים לילדים בגיל  
 הרך

 קבוצות תמיכה
 סדנאות

בית ספר 
 להורים

גנים בתוך ומחוץ  4,000 תקציב פרסום 2006יולי   –אפריל   
 ליישוב

 פרסום
פקת פרוספקט ה

 ייחודי

שיווק 
 תוכניות בוקר
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 תקציב מעונות 2006יוני   –ינואר  
תשלומי 

 משתתפים
 שת"פ אגף חינוך

 מטפלות במעונות 10,000
 בעלות משפחתונים
 סייעות בגני מועצה

השתלמויות לצוותי 
 חינוך

 השתלמויות

תשלומי  2006אפריל  – 2005נובמבר  
 משתתפים

אי הורים וילדים בגיל 5,000
 .5 -שנה

הרחבת המשחקייה 
בימי שבת לרווחת 

 התושבים

 שבת צעיר

 לאורך כל השנה 
 2006פברואר  –תערוכה שנתית 

תקציב עיצוב 
 המרכז

תערוכה שנתית  כל המשפחה 20,000
 ותערוכות מתחלפות

 עיצוב

  2006מרץ  -סגירת תוכנית פעילות  
 2006יוני             -פרסום ושיווק 
 2006ספטמבר     -פתיחת תוכנית 

תשלומי 
 משתתפים

תלמידי גני מועצה  
 ב'.-וכיתות א'

בניית תוכנית העשרה 
לשעות הצהריים 

במרכז א.ת.ג.ר תוך 
מיקסום  המשאבים 

במקום לטובת הילדים 
 המשתתפים.

 בצהרי היום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חמש נוער תחום
 :הנוער צוות

 הערות אחוז משרה שם תפקיד

  100% שדההגר  מנהלת יחידת הנוער

  50% אפרת גלילה רכזת מנהיגות

  50% אפרת גלילה רכזת תרבות נוער

  50% איילת לופו רכזת קידום נוער
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  50% פזית צויק מדריכת קידום נוער

  25% פזית צויק מדריכת נערות בסיכון

  25% אתי גרוס רכזת נוער דתי

  75% בני לוריא רכז מקפה לאוזן וסיורי גנים

  25% בני לוריא ליםרכז חיי
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 יחידת הנוער:

 2006תחום הנוער  יעדי
 מעבר למבנה קבע, הצטיידות והפעלת מרכז הנוער החדש .1
 
 הן לנוער החילוני והן לנוער הדתי. וחופשותשהם, עם דגש על סופי שבוע  בתוך תחום תרבות הפנאי לנוער פיתוח .2

 
 .תוספת קבוצות מנהיגות והרחבת כמות הפעילים .3

 
 .הדתי לנוערשירותי התמיכה והטיפול  יתוחפ .4

 
 .הנוערבני  בקרבהשימוש בסמים ,אלכוהול ואלימות  צמצום.  5

 

 :יעדים ופרוייקטים לפי תחומי עשייה
 תרבות נוער

 
 יעדים:

 הפקת אירוע תרבות אחת לחודש .1

 פיתוח פעילויות פנאי לפי מגזרים ותחומי עניין .2

 פיתוח קורסים וסדנאות .3

 מי של תרבות הנוער ע"י הנוערפיתוח ארגון עצ .4
 

 פעילויות התרבות המתוכננות:
 ינואר: בימת נוער יוצר, מסיבה 

 פברואר: ערב להקות נוער, ערב קבוצות מנהיגות 

 אפ-תן, מופע סטנד-מרץ: חצי גמר כוכב נולד, שוק קח 

  גמר כוכב נולד, יום טיול לקב' המנהיגות, לונה פארק –אפריל: יום הנוער 

 ער יום העצמאות, ערב קב' מנהיגות, מועדון הסרט הטובמאי: במת הנו 

 יוני: מסיבה לסיום השנה, ערב קב' מנהיגות 

 אוגוסט: אירועי הקיץ ופסטיבל להקות נוער -יולי 
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 קורסים וסדנאות לנוער:
 

 קורס צילום  עיצוב אופנה   החברה להגנת  –חוגי סיירות
 הטבע

 הכנה לצה"ל  קורס משפטים  כתיבה יוצרת 

 D.J  טרונוער דתיתא   מסע למודעות עצמית
 ומסטיקה

 סלסה   

 
 מנהיגות צעירה:

 יעדים:
קבוצות  7קבוצות נוספות ]תשס"ה היו  3הרחבת מעגל האופציות של בני הנוער לפעילות משמעותית, מגוון קבוצות גדול.  פיתוח  .1

 פעילות[ 

 [600 -]תשס"ה היו סה"כ כ 10%גידול של  יב'( בקבוצות המנהיגות ותנועות הנוער-גידול במספר הפעילים )כתות ז' .2

 שילוב הקהילה בעשייה בתחום המנהיגות .3

 הגברת הנראות של קבוצות המנהיגות בקהילת שהם .4

 השתלמויות וימי עיון לכלל קב' המנהיגות/לפי תחומי עניין אחת לחודשיים .5

 פעילות התנדבותית של קב' וארגון אחת לחודש .6
 

 :2006קבוצות המנהיגות 
 הנוער ינציגים של כלל מוסדות וארגוני הנוער ביישוב, הדואגים לצורכ   -ער  פרלמנט הנוער מועצת הנו .1

 קב' הפועלת לשינוי ותיקון הסדר החברתי בישראל -ח -מועצה ציונית לנוער ז .2

 קב' הפועלת לשינוי ותיקון הסדר החברתי בישראל  -י' -מועצה ציונית לנוער ט' .3

 דרכה חברתיתהכשרת נוער לה -קורס מד"צים ט'  .4

 הדרכת ילדים בכתות ג', הדרכה חברתית,  טרום תנועת נוער                     -מד"צים י'  .5

 עשייה בתחום המנהיגות וההדרכה  -יב'   –מד"צים מתמחים יא'  .6

 קבוצה חברתית המתמקדת בעשייה קהילתית, מעורבות ומנהיגות -טרום מד"צים ח'  .7

 ' אשר תתמקד במעבר מילדות לבגרות.  הקהילה שלי, מעורבות ולקיחת אחריותקבוצה שכבת ז  -זרעים של משמעות  .8

 חיבור והעשרת ה קבוצה ביחידת הנוער –נוער למען איכות הסביבה  -  נוער נפל"א .9

 הפקה של עיתון הנוער של שהם  -עיתונוער   .10

 נוער חונך ילדים -פרחי חונכות .11
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 ים ואלכוהול, בקרב בני הנוער נוער למען צמצום השימוש בסמ -נוער אומר לא לסמים .12

 נוער שיעבור קורס ליצנות רפואית והתנדב בבתי חולים ובגנים מיוחדים  -ליצנות רפואית .13

 הקמה ואחזקה של אתר נוער פעיל -אתר אינטרנט לנוער  .14

 

 תחום קידום ייעוץ ותמיכה בנוער
 

 מועדון קידום נוער
 

 יעדים:
 טיפוליים לנערים-הרחבת הקורסים המקצועיים .1

 הרחבת התמיכה הלימודית .2

 טיפוליים למועדון –הכנסת תכנים חברתיים  .3

 הרחבת פעילות נערות בסיכון .4
 

 וקורסים:  תוכניות
 

  המשך קורס
 אתגרים

  קורס
מערכות שמע 

]חדש 
 ומתקדמים[

  פעילות
 ימית+ שייט מסכם

   יזמות עסקית
PARTY-TIME 

 קורס סוסים 

  הכנה לבגרות
 במתמטיקה

 טיפוליים אחת לשבוע-אחת לחודש ובחופשות, מפגשים חברתיים –אחת לשבוע, פעילויות אתגר  –אומנויות לנערות :  קב' טיפול ב
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 מקפה לאוזן
 יעדים:

 30%הגדלת מספר הפונים והמבקרים בקפה ]לפי הגעה של אחת לחודש לפחות[ גידול של  .1

 פתיחת קב' תמיכה לפי נושאים שונים וצרכים העולים בשיחות בקפה .2

 י' ממוקד וכן לכלל הנוער.-ק הקפה בשכבת ח'  ושיוו .3

 הרצאות ייעוץ ותמיכה בנושאים שונים: הטרדה מינית, אחריות פלילית, מודעות עצמית  צבא וכו' –ערבים פתוחים אחת לחודש  .4

 

 סיורי גנים
 הרחבת מעגל המתנדבים, גיבוש רציונאל כתוב: יעדים

 

 חיילים
 יעדים:

 גיוס/שחרור פעמיים בשנה עדכון רשימות שמיות ותאריכי  .1

 עבודה שוטפת עם פעילי האגודה: ישיבות קבועות, התמקצעות המתנדבים, שתוף ןמעורבות .2
 

 פעילויות מתוכננות
 פברואר: יום התרמה-ינואר 

 מרץ: הכנת חבילות לחיילי היחידה המאומצת 

 [ 6/5/06מאי: ערב הוקרה וחלוקת שי לחיילי שהם] 

 יולי: ערב מתגייסים 

 : מישלוח אגרות שנה טובה אוקטובר 

 נובמבר :  יום התרמה 
 
 
 
 
 
 

 ז"לו מימון מקורות 2005 תקציב הפרוייקט פרוט הפרוייקט שם נושא
 יעד תאריך             דרך אבני

 הערות
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חוברת  –ם פלקטי שוטף ש"ח 2000 פרסום קב' מנהיגות מנהיגות
  פעילות

  ספטמבר

 *אחת בחודש נותסוכ   ₪ 10,000 מקצועית והכשרה הדרכה  
 הכשרה

מפגשים עם *
 2מנהיגים ]
 מפגשים[

*השתלמויות 
 מדריכים

לאורך כל השנה 
-]למעט יוני
 ספטמבר[

 

    א"כ תקציב   ₪ 45,000 /תרכז  

נוער: מימון  משלחות הוצאות נוער משלחות 
מלווים, הוצאות סביב משלחת 
]פלאפון, סבסוד, מתנות, קופה 

 [קטנה

דה וע תקציב   ₪ 20,000
 חוץ לקשרי

  אוגוסט-יולי קיץ משלחות

        
  ₪ 24,000   ₪ 56,000  תרבות מופעי ופנאי תרבות

 ממכירת
 כרטיסים

   

נולד  כוכב 
 בשהם

 ח"ש 5,000   ₪ 35,000 
 חסויות

 אודישנים
 גמר חצי
 גמר

 מרץ
 מרץ

 חודש – אפריל
 הנוער

 

 להקות פסטיבל 
 רוק לנוער

 40.000 ₪   10,000 ₪  
 יותחסו

מותנה בתוספת  אוגוסט - יוני 
 תקציב

 אחתנוער  במת 
 לחודש

נוער מחול,  מופעי, רוקפה
 תאטרון וכו'

 ח"ש 8000   ₪ 10,000
מכירת 

 כרטיסים

 לחודשיים אחת  

 א"כ תקציב   חיילים רכז חיילים
 

   

הצדעה  ערב 
 העצמאות ביום

אש"ח  10  ₪ 20,000 שהם לחיילי
 10שוטף 

 הועד  -אש"ח 
 החיילען למ

 שהם סניף

  מאי 

התרמה  ימי 
 שוטף וקשר

  , נובמבר    ₪ 2000 

 פרסומים 
 בעיתון

  , מאיינואר    ₪ 2000 
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 החברה הכלכלית שהם בע"מ
 2006יעדים עיקריים לשנת 

 

 קידום תכנון ופיתוח של מתחמים "מניבים" בתחום השיפוט של המועצה.  .1

 )כולל שילוב ביעדי "איכות הסביבה"(. קידום תכניות ויזמויות בפארק יער שהם .2

 ריכוז הטיפול והסיוע ליזמים עסקיים הפונים למועצה. .3

    טיפול בנושא מטמונת האשפה וקליטת האתר למסגרת המועצה/חכ"ל.  .4

 שדרוג מתחם מועדון הספורט, ניהולו השוטף והרחבת היקף המשתמשים וההכנסות באתר. .5

 לאב" עתידי )ביזמות פרטית או בשילוב החכ"ל( וקידום הנושא. בחינת האפשרות לפיתוח מתחם "קאנטרי ק .6

 ניהול קומת המשרדים בבניין המועצה, שמירה על תפוסה מרבית וטיפול שוטף בשוכרים. .7

 .B.O.Tביצוע בחינות ייתכנות לפרוייקטים נוספים / כולל האפשרות לקדם פרוייקטים בשיטת  .8

 /עסקיים.ייעוץ וסיוע לגורמי המועצה בנושאים כלכליים .9

 שוטפות פעולות
 

 השתלבות בהליכי התכנון וההיגוי של מתחמי התעסוקה החדשים. .1

 בקרה וניהול "על", של מתחם מועדון הספורט וקשר שוטף עם גורמי המועצה בנושא זה. .2

 בקרה וניהול קומת המשרדים בבניין המועצה. .3

 רים שיאותרו כמתאימים., למתחם מעונות יום ולנושאים אחB.O.Tהכנת תיקי פרוייקטים בשיטת  .4

 ניהול אדמיניסטרטיבי ותקציבי של החכ"ל, זימון וסיכום ישיבות הדירקטוריון ומעקב על ביצוע ההחלטות.  .5

 

 

 הגדרת הפעילות ולוח זמנים מתוכנן בכל נושא -הנושאים בטיפול השוטף 
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 מס'

 
 הערות לו"ז הפעילות הנושא

 קת/טירת יהודה צפון(קידום פיתוח אזור התעשייה "שהם צפון" )בר 1
ליווי התכנון, גיבוש הפרוגרמה והשלמת תיק 

 שיווק
 השלמת תיק שיווק 09.06

העברת מטמונת האשפה לרשות המועצה/חכ"ל והגדרת הפעילות ועתיד  2

 האתר
  08.06 טיפול בנושא מול ממ"י, היזם ומ.א. חבל מודיעין

3 
ערבי בכניסה השלמת הליכים סטטוטוריים וגיבוש פרוגרמה למתחם המ

 הדרומית
  שנתי מעקב שוטף וריכוז פורום היגוי לגיבוש פרוגרמה

  שנתי קדם תכנון ותאום מול קק"ל הכנת תכניות ליזמות והסדרה סטטוטורית של מתחם "פארק שהם" 4

 04.07להשלמה עד  06.06 תכנון, תקצוב והתחלת ביצוע  בינוי  ושדרוג מתחם מועדון הספורט 5

  שנתי בקרה על החב' המנהלת ופעילות שוטפת " של מועדון הספורט ניהול "על 6

בחירת חלופות לאתר, בחינת ייתכנות וטיפול  בחינת האפשרות להקמת "קאנטרי קלאב" ייעודי וטיפול מול יזמים בנושא 7

 ביזמים
  שנתי

  שנתי מעקב שוטף וטיפול בהשכרות ניהול והשכרת שטחים בקומת המשרדים שבבניין המועצה 6

 שלב ההכנה 06.06 בחינת ייתכנות והכנת תיק פרוייקט של מתחם למעונות יום  B.O.Tפרוייקט   7

 שלב ההכנה 03.06 בחינת ייתכנות והכנת תיק וטיפול מול העמותה ייזום אולם לאירועים במתחם ביה"כ "חרמון" 8

  שנתי ריכוז הטיפול והמעקב טיפול ביזמים עסקיים הפונים למועצה 9

 ישיבות בשנה 6כ  שנתי זימון, סיכום ומעקב החלטות ישיבות דירקטוריון החברה 10

  שנתי מעקב שוטף ובקרה תקציב החברה 11

  שנתי ייעץ, הכנת חומר וסיוע בהתאם לצורך בנושאים כלכליים ויזמיים -ייעוץ ופעילות נוספת לפי צרכי המועצה  12

 

 
 
 

 עמותת עמית

       2006 תקציב

   הוצאות       נסותהכ
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           רפאיים-פארה טיפולים

  16,250          20-13   25,000       10-13# בעיסוק ריפוי 

  8,050                20-09   11,500       10-09# תקשורת קלינאית

  11,261                17,325         באומנויות טיפול

  1,950                20-26   3,000         10-20-5 אלבאום

  37,511            56,825      רפואיים-טיפולים פארה כ"סה
            

           פסיכולוגיים טיפולים

  35,000              20-14   50,000       10-14# משפחתי טיפול

  134,550            20-16   207,000     10-17# פרטני טיפול

           פסיכולוגיים אבחונים

  31,200              20-12   48,000       10-12# פסיכודידקטי אבחון

  2,772                  3,960           הדלגה אבחון

  1,120                  1,600         10-19# רגשי אבחון

  204,642          310,560    שירותים פסיכולוגיה כ"סה
            

  800                   20-17   1,000         10-16-1 דידקטיים אבחונים

           מתקנת הוראה

  17,974              20-15   22,468       10-18-1 מתקנת פרטני הוראה

            

  18,774            23,468      הוראה מתקנת כ"סה
 7200    20-23   9,600         10-22-5 פסיכיאטר

  260,927          400,453    טיפולים פסיכולוגיים כ"סה
            

  8,500                  10,000         חשפ" פרוייקטים

  15,400                22,000       10-15-1 ופרוייקטים מיוחדים )סוכנות( סדנאות

  36,000                45,000       10-15-1 סוכנות שנה קודמת יתרות

  13,500                14,000       10-15-1 ופרוייקטים מיוחדים )נוער( סדנאות

  10,000                10,000         הורים פרוייקטים השתתפות

  4,250                  5,000         #-10-21 הורים קבוצות

 0     0   פסיכולוג עולה השתתפות

       18,000 10-15-2 מש.הרווחה בגין הנחות השתתפות

  87,650                124,000       סדנאות ופרוייקטים מיוחדים כ"סה
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      524,453    הכנסות טיפולים כ"סה

 
348,577  

            

   אחרות הוצאות       אחרות הכנסות

        10,000         ,השת.מועצה ותרומותתמיכות

   ניהול הוצאות        

  48,267           (משרה 50%מזכירות ) שכר 20-01/07      

  34,800           מנהל שכר  20-10   534,453     

  7,080             משפטיקבלנית יעוץ  עבודה  20-11       

  10,384           ח"רוקבלנית  עבודה 20-30      

  10,000           פירסום        

  5,000             שירותי הדרכה רכישת        

  45,000            תמיכות  20-32       

  3,000             ואגרותמימון  הוצאות  20-90/20-92       

  163,531         ולניההוצאות  כ"סה        

            

   תיפעול הוצאות        

  1,000             נקיוןקבלנית  עבודתה        

  1,000             ,מיםחמשל        

  1,800             תקשורת הוצאות        

  2,500             אחרות הוצאות        

            

  3,000             קצועיתמ ספרותת        

  3,000             וציוד כלים        

    -                   מבנים תחזוקת        

  10,000           ותוכנותמחשבים  החזקת        

  22,300           תפעולהוצאות  כ"סה        

            

                  185,831  

  534,408              534,453    הכנסות כ"סה
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 2006דברי הסבר לתקציב 

 נתוני התקציב .א
 

 תוספת תקציב תוספת תקציב  2006תקציב   2005תקציב 
 )%(  )אש"ח(  )אש"ח( )אש"ח(         

 
  6.8   4,708   73,860  69,152 סה"כ הכנסות

 
 6.8   4,708   73,860  69,152  סה"כ הוצאות

 
 .2005ההשוואה היא לתקציב מקורי 

 
 הכנסות

 
 מיסים ומענק כללי

 
בעסקים. תעריפי הארנונה  %92 –במגורים ו  %94אש"ח. התקציב מניח שיעור גביה של  1,646: תוספת הכנסה בסך  ארנונה .1

 .9/03 –עפ"י עלית מדד המחירים לצרכן מ  2.71%מתייקרים בשעור 
 מחייב אישור השרים.

 
 .%7בשעור  2006אש"ח צפוי קיטון נוסף בשנת  723עמד ע"ס של  2005מענק האיזון בשנת :  מענק איזון .2

 
 .2005: בדומה לשנת  אגרות ושלטים .3

 
 
 
 
 
 

 שירותים מקומיים
 

 : תוספת הכנסה מהמשרד לאיכות הסביבה לצורך הפעלת יחידת איכות הסביבה. תברואה .1
 

 .2005: דומה לשנת ביטחון  .2
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 יח"ד בשכונת סחלבים )כ"ד(. 100 –ל  2006 -יח גביית אגרות בניה ב :התקציב מנ בניין ערים .3

 
 : חינוך

 
 : הקטנת הכנסה כתוצאה מקיטון במס' הילדים בגנים. גני ילדים .1

 
 : תוספת הכנסה מביטוח לאומי עבור הצטיידות כיתה טיפולית. חינוך מיוחד .2

 
משלה בשיפוצים וחומרי מלאכה. רישום הכנסות מביטוחים : תוספת הכנסות לבי"ס ניצנים . הגדלת השתתפות המ בי"ס יסודי .3

 )נגבים בבתי הספר(.
 

: תוספת העברה ממשרד החינוך עבור תוספת תלמידי תיכון. ביטול השתתפות הורים לבגרויות. העברת פרוייקט נוער  תיכון .4
 מוכשר 

 אילן לתאגיד.-בר
 

 שכר פסיכולוגים.למעט הכנסה ח"פ להפרשי  2005: דומה לשנת  שירות פסיכולוגי .5
 

 : קיטון בהשתתפות הממשלה לזכאים.הסעות  .6
 

 אש"ח. 278. הגדלת סיבסוד המועצה בסך 2005: תוספת הכנסה לעומת תקציב מקורי  רווחה .7
 
 
 
 
 
 

 : מפעלים
 

 קוב גינון  96,000קוב. )מזה  282,000 –: גידול בצריכה ב  מים .1
 .7.4%ציבורי (. העלאת תעריפים ארצית בשעור 

 
 : גידול בצריכת מים המחוייבת באגרת ביוב.  ביוב .2
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 הוצאות
 

 הנהלה
 
 אש"ח. 100 –: תוספת שכר מביטול "עידוד הצמיחה"  שכר .4

 
 אש"ח. 88 –: יעוץ אורבני + יעוץ משפטי  ועדת גבולות .5

 
 : עידכון שכ"ט יועץ משפטי. יעוץ משפטי .6

 
 אש"ח. 80 –: רכישת רשיונות ושידרוג תוכנות  ציוד מחשבים .7

 
 : מעמד האישה, רווחת העובד. רותאח .8

 
 שירותים מקומיים

 
. הרחבת שירותי נקיון רחובות לשכונות החדשות ופארק שהם. רכישת 14000: הוספת יחידה סביבתית. תוכנית אסטרטגית ואיזו תברואה  .1

 הפחים הטמונים.
 

 מהנדס מועצה( . רכישת אוטוקאד. %100 –השלמה ל   0.2–משרה העברה מחכ"ל ו  0.7משרה. ) 0.9:הוספת תקנים בהיקף של  הנדסה .2
 

 משרה. )העברת משרה של עובד חינוך לתחזוקה(. תוספת לצביעת כבישים. 1:תוספת תקנים של  נכסים ציבוריים .3
 
 : הגדלת תקציב לצביעת עמודי חשמל. הגדלת הוצאה בחשמל כתוצאה מגידול בצריכה ועליית מחירים. תאורת רחובות .4
 
 : גידול בצריכת מים לגינון ציבורי. תוספת הוצאה למפקח גינון. ם ונטיעותגני .5
 
 אש"ח. 50: תוספת  תמיכות .6
 

 : שירותים ממלכתיים
 

 : גידול בהוצאה ללא שינוי משמעותי בהעברות משרדי ממשלה . חינוך
 המשמעות  הגדלת סיבסוד המועצה . 

 
 ליין. פרוייקט "סביבה ירוקה". בינוי במבנה אגף חינוך, ותוכנות חדשות לאגף.: תוספת הוצאה לאחזקת שהם און  מינהל חינוך .1
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 : העסקת סייעות בתאגיד . תוספת הוצאה לשיפוצים, והשתלמויות לסייעות. גנ"י .2
 
 ". "ג'ון ברייס –: הוצאה נוספת במיחשוב לריכוז ותוכניות , "גלים" ו  בי"ס יסודיים .3

 
 .2005תקציב משרד הרווחה ונתוני ביצוע : התאמת התקציב לרווחה  .4
 
 אש"ח. 150 –: הגדלת רכישת שירותים מח.מ.ש. ב ח.מ.ש.  .5
 
 

 :מפעלים 
 
 :גידול בצריכת מים . במקביל גידול בהכנסה. תוספת הוצאה באחזקה. מים .1
 
 : תוספת הוצאה באחזקה. ביוב .2
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 לפי פרקים  2006תקציב 
 

    2006 2005 2006 2005 הכנסות  2006 2005 2006 2005 הוצאות 

    %-ב %-ב ח"אש ח"אש   %-ב %-ב ח"אש ח"אש            

    41.3% 40.6% 30,500 28,854 כללית ארנונה 11 5.4% 5.0% 3,992 3,576 כללי מינהל 61

    1.1% 1.9% 796 1,074 מענקים 19 4.6% 4.5% 3,415 3,126 כספי מינהל 62

          0.5% 0.6% 402 402 מימון הוצאות 63

    42.4% 42.5% 31,296 29,928 מיסים ומענקים כ"סה  10.6% 10.1% 7,809 7,104 הנהלה וכלליות כ"סה 

               

    0.7% 0.6% 483 420 תברואה 21 7.3% 6.8% 5,428 4,984 תברואה 71

    2.1% 2.3% 1,574 1,591 בטחון 22 3.8% 3.9% 2,781 2,735 א"ומד  מוקד  בטחון 72

    1.1% 0.5% 828 469 ערים בנין 23 2.4% 2.3% 1,748 1,654 הנדסה 73

          7.2% 6.9% 5,314 4,635 ציבורים נכסים 74

          0.7% 0.7% 490 475 וטקסים חגיגות 75

          1.1% 1.1% 781 701 ותמיכות השתתפויות 76

    3.9% 3.3% 2,884 2,480 שירותים מקומים כ"סה  22.4% 21.6% 16,542 15,183 שירותים מקומים כ"סה 

               

    33.2% 34.9% 24,500 24,321 חינוך 31 45.4% 46.8% 33,545 32,868 חינוך 81

    0.1% 0.1% 96 75 וספורט נוער, תרבות 32 2.4% 2.5% 1,764 1,627 וספורט נוער, תרבות 82

    1.6% 1.5% 1,153 1,178 מפעם  1.6% 1.5% 1,178 1,178 מפעם 

        בריאות 33 0.2% 0.2% 148 135 בריאות 83

    2.8% 2.5% 2,067 1,630 רווחה 34 3.9% 3.9% 2,912 2,360 רווחה 84

    0.4% 0.4% 298 302 דת שירותי 35 1.3% 1.2% 931 875 דת שירותי 85

    38.1% 39.4% 28,114 27,507 שירותיים ממלכתיים כ"סה  54.8% 56.0% 40,478 39,043 שירותיים ממלכתיים כ"סה 

               

    10.8% 10.4% 7,986 6,015 המים מפעל 41 7.7% 7.6% 5,700 4,470 מים 91

    3.3% 3.0% 2,439 2,058 ביוב 47 1.7% 1.7% 1,243 1,203 ביוב 97

    0.3% 0.3% 190 190 פנסיונרים 51 0.5% 0.6% 390 430 פנסיונרים 91

    1.3% 1.1% 951 974 רגילים בלתי תקבולים 59 2.3% 2.4% 1,697 1,720 בלתי רגילים והנחות תשלומים 99

    15.7% 14.8% 11,566 9,237 מפעלים כ"סה  12.2% 12.3% 9,031 7,823 מפעלים כ"סה 

               

    100% 100% 73,860 69,152 כ"סה  100% 100% 73,860 69,152 כ"סה 

               


