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  לכבוד

  ראש המועצה –גיל ליבנה 
  חברי המועצה

  
  
  

  שנת החינוך – 2010תוכניות עבודה לשנת : הנדון
  
  
  

  .2010הנני מתכבד להגיש לאישורכם את תוכניות העבודה של המועצה לשנת 
  
  

תוך מ, תפוקות ומדדים בכל אגפי המועצה וחברות הבנות, בהכנת התוכניות ניתן דגש על הגדרת יעדים
  .מתן השירות לתושבי המועצה רצון לטייב את

  
  

בדרך של הקדמה מילולית המתארת את פעילות היחידות  לישיתזו השנה השתוכניות העבודה נערכו 
  . השונות ולוחות תשומות ותפוקות

  
נתונים כלליים אודות התשומות והנהנים , היחידה ומטרותיהההקדמה המילולית כוללת תיאור כללי של 
  .2010משירותי היחידה והשינויים הצפויים לקראת 

  
, לצד התפוקות הכוללות מטרות, לוחות התשומות והתפוקות כוללים נתוני תשומות כספיות והון אנושי

נכללו נתוני ההון ות במסגרת התשומ. 2010מדדי ביצוע וערכים אליהם היחידה התחייבה להגיע בשנת 
  .המועצה כלל עובדיי "מעמיק שבוצע עניתוח עיסוקים האנושי המושקעים בכל נושא לאחר 

  
  
  

ובהכנת תוכניות  2009לאחרונה השלמנו ניתוח של מדידת התפוקות של אגפי המועצה לחציון שנת 
  .בוצעו התאמות כנדרש 2010העבודה לשנת 

  
  
  

  ,בברכה
  
  

  מתניהו אגלמן
  ועצהל המ"מנכ
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  2010יעדים מרכזיים לתוכנית העבודה לשנת 
  חינוך ללא הפסקה: שנת החינוך

  
   ורווחה חינוך

מודל חינוך יישובי המבסס את חינוכו והכשרתו של התלמיד על הפעלת 
והדוגמא לא פורמאלי מסגרות החינוך ה, מערכת החינוך הפורמאלית

   :במוקד העשייה .האישית
. ד"ממלכתי וממ, ס על יסודיים"בי 2ת הקמ –רפורמה בחינוך העל יסודי  *

  . ס היסודיים"בביה" אופק חדש"יישום רפורמת  *   
  

   :תרומת גופי המועצה ליעד המרכזיעיקרי 
פינות עבודה , ד"ממס על יסודי "ביתכנון , ס תיכון חדש"בינוי בי –הנדסה 
  .אופק חדש – למורים

  .א"ת נוער נפלחידוש פעילו, ס"השדרוג החינוך הסביבתי בבי  -ס "איכ
  .הרחבת תכנית שנת מצווה, נגניםס מ"הרחבת תכנית בי –חמש 

  .אולפנא ומרכזי למידה -ישיבה הפעלת  –תאגיד החינוך 
  :אגף החינוך

          .מחשב לכל מורה, הקמת פורטל יישובי – תשתיות חינוך 
חינוך , )הרב סתיו(יהדות ומורשת , תכנית חינוך לערכים  –וכניות לימוד ת

    . וקידום תלמידים, תכניות מצוינות, מוסיקלי
  " קפה הורים", "הורה מעשיר"תכנית  –הורים תוכניות ל
  .השתלמות ניהול , "חינוך אישי"השתלמות  –ומנהלים מורים תוכניות ל

  
  .הפעלת בית הגמלאי והעשרת התוכניות לגמלאי היישוב

  
  קהילה

במטרה להעשיר את חיי התרבות והפנאי הפעלת מרכז אומנויות הבמה 
ולטפח , לעודד אומנים ויוצרים מקומיים, ואומנותלתרבות לחנך , בישוב

  .  גאווה מקומית
אחים "תכנית  –העשרת תחום הצעירים והחיילים בתוכניות חדשות 

  .מופעי תרבות ועוד, מרכז תעסוקה, "בוגרים
  

  איכות סביבהו פיתוח    
בדגש על הפרויקטים , ויישומהתלת שנתית  פיתוחהתכנית המשך יישום 

דרוג ככר ברבור בתרומת קרן אדמונד הרחבת בית התרבות וש: המרכזיים
גן , במימון תרומת בן טאטא' ביצוע שלב ב – מרכז אומנויות הבמה, ספרא
  .ככרות והסדרי בטיחות, כר אנפהיבכ בטוחמעבר ', שלב ג –החבל 

  .רקפותפיתוח שכונת השלמת שיווק ו
  .רחבת פרויקטי חסכון באנרגיה ובמים ועידוד מחזורה
  

  עצמאות כלכלית
  .)ת צפוני"א(פארק תעסוקה שהם ' שלב אפיתוח תחילת עבודות 

  .)ת דרומי"א(מרכז עסקים שהם שיווק     
 - א-



  ב   

  רציונל מודל תוכנית העבודה
  

  ונועה שוורצראליעזר 

  כללי

שתוכנית זו אמורה להוות את ההתחייבות של , גישה העומדת בבסיס תוכנית העבודה היאה

, כמו כן. בהתאם למשאבים העומדים לרשות היחידה, היחידה לתוצאות מסוימות בשנה הבאה

ניתן לקבל החלטות ערכיות  –ויק יותר תוכנית העבודה מאפשרת לבחון סדרי עדיפויות באופן מד

   .על סמך נתונים מדויקים

בכל שנה . בה מוגשת תוכנית העבודה של מועצת שהם במתכונת הנוכחית שלישיתזו השנה ה

  . )מדידה חציונית ומדידה שנתית( לבחינת העמידה ביעדיםשתי מדידות  מתבצעות

  

  מאפייני תוכנית העבודה

  :ס לכתיבת תוכנית העבודה שלהלןהיוו את הבסימספר מאפיינים 

אשר ניתן למדוד אותם ) תפוקות(היחידה מתחייבת לתוצאות קונקרטיות  –חשיבה תוצאתית . 1

בתוכניות מפורטות התוצאות וגם דרכי המדידה . ולבחון האם היחידה עמדה בתוצאות המצופות

  ).ערכים(כמו כן נקבעים היעדים המספריים לשנה הבאה ). מדדים(

כדי לאמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את היכולות  –נית עבודה מקושרת משאבים תוכ. 2

, לכן. למשאבי הזמן חשיבות רבה ,במערכות ציבוריות . העומדים לרשות המערכת) המשאבים(

ישנו פירוט הן של המשאבים הכספיים והן של משאבי הזמן העומדים לרשות המערכת לכל 

  .נושא

תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת הארגון גם לכאלו שאינם אנשי  –שפה מובנת לכל . 3

כדי שניתן יהיה ,  לכן התוכנית כתובה בשפה יומיומית). חברי מועצה ולקוחות, מנהלים(מקצוע 

  . להבין ולבקר את מטרות היחידה

 .אחת המטרות המרכזיות של תוכנית העבודה היא קביעת סדרי עדיפויות, כפי שציינו לעיל

  .אלא תפקידו של הדרג הפוליטי, תפקיד זה איננו נחלת אנשי מקצוע

קל יותר לבחון את ההלימה בין ,  כאשר הגדרת המטרות ברורה למקבלי ההחלטות לגבי מדיניות

  .המטרות השונות והמשאבים המוקצים לכל נושא



  ג   

ות התוכנית כתובה ברמת פירוט כזו שמאפשרת מצד אחד את הבנת פעיל –אורך סביר . 4

מרוב עצים לא רואים את "כך ש, אולם מצד שני הכתיבה לא מפורטת מדי, האגפים השונים

  "היער

  

  חלקי תוכנית העבודה

  

  :חלקים 2תוכנית העבודה של כל יחידה כוללת 

שינויים צפויים בשנה , )תקנים ועוד, מספר עובדים(נתונים , תיאור כללי של היחידה–הקדמה . 1

  .הבאה ומדדים מרכזיים

הפעילויות והמשאבים  –בצדו הימני של הלוח מפורטת התשומה  –לוח תשומה תפוקה . 2

בצדו השמאלי מפורטת התפוקה , )מחולק למשאבים כספיים ומשאבי זמן(העומדים לכל פעילות 

  .  והערך שיחשב להצלחה, מדד להצלחה, תוצאות מצופות מוגדרות–



  - 1  - 

  

  

  

  ל"אגף מנכ



  - 2  - 

  

  ל"אגף מנכ
  

  תיאור כללי

  :בכפיפות ישירה ל המועצה כולל את היחידות הבאות"אגף מנכ

   . וסגנים לשכת ראש המועצה  .א

 .ל המועצה"לשכת מנכ  .ב

 .דוברות  .ג

 .מוקד שרות לתושב  .ד

 .משאבי אנוש  .ה

 .מחשוב  .ו

 .פניות ציבור וקידום מעמד האישה  .ז

 

המועצה השונים ונושאי התפקידים ל המועצה אחראי על ניהול כלל פעילות אגפי "מנכ

  .ולתאום הפעילות מול החברות העירוניות של המועצה, )מבקר ועוד, יועץ משפטי(

הבטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי , עמידה ביעדי הרשות: ל הם"יעדי המנכ

תוך יישום תקני האיכות והבטחת מתן שרות , העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצה

  .ויעיל לתושב איכותי

  

  נתונים

וכן מחלקות במיקור חוץ ) א"תקני כ 164( מורים 97מתוכם , עובדים  180מ שהם "במ

לשנת  כ התקציב הכולל של המועצה"סה .תושבי הישוב 19,000 - שירותים לכהנותנים 

  ).₪מליון  92 – 2009(₪ מליון  100 -כהוא  2010

  :תאגידים 4למועצה 

  .חברה לתרבות נוער וספורט –חמש   .א

 .חברה כלכלית שהם  .ב

 .תאגיד לחינוך שהם  .ג

 .עמותת עמית  .ד
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  2010לשנת  שינויים צפויים

  .2010לשנת מועצה ל יפעל ליישום יעדי ה"אגף מנכ

במסגרת זו יינתן דגש על ביצוע מעקב אחר המדדים והתפוקות של אגפי המועצה 

שנת ליווי : ובפרט על הנושאים הבאים בהתאם לתוכניות העבודה ,והתאגידים העירוניים

ת צפוני והערכות להקמת "הקמת א, ס שש שנתי צומח בשכונת סחלבים"הקמת בי ,החינוך

 .תאגיד מים וביוב עצמאי לשהם
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  לשכת ראש המועצה 

  

  ניהול הלשכה

  גיוס משאבים
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  לשכההניהול 

  

 ,באופן מיטבי לשכת ראש המועצה מסייעת בידי ראש הרשות לנהל את ענייני הרשות

מקצועי וענייני בקשר הבלתי אמצעי שבין ראש המועצה לבין , ונועדה להוות ערוץ יעיל

  . התושבים והלקוחות השונים

  

   : פעולות הלשכה כוללות

  תאום פגישות עם גורמי פנים וחוץ ·

  .גורם מקשר בין ראש הרשות לתושבים בתאום עם פניות הציבור ·

  .ניהול יומן ראש הרשות ·

 .מעקב ובקרה אחר החלטות ראש הרשות ·

  .מעקב רצוף אחר פניות טלפוניות ומתן מענה להן ·

  .ניסוח מכתבים ופניות לגורמי חוץ מטעם ראש הרשות ·

  .ותיים ויעילים בממשק עם אגפי המועצה וגורמי חוץהנהגת תהליכי עבודה איכ ·

  .י ראש הרשות"סיוע לאגפי המועצה בפרויקטים המונחים ע ·

  .גזר הציבורימתיאום ביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי מפתח בממשלה וב ·

  .ליווי ראש הרשות בפעילויות נבחרות ובאירועים ייצוגיים ·

  .אירועיםייצוג  יחד עם ראש הרשות בפעילויות וב ·

  .מתן שירותי מזכירות לגווניה לראש הרשות ולסגניו ·

   .במטרה להשביח ולייעל עבודת לשכת ראש המועצה, וגיבוש כליםנהלים  הטמעת ·

  .קישור טלפוני בין ראש הרשות לגורמי חוץ ותושבים ·

  נתונים

  . ראש לשכה ומנהלת גיוס משאבים ומזכירה :עובדות 2הלשכה כוללת 
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  גיוס משאבים

  ור כלליתיא

 גיוסל וגזבר הרשות ב"מנכ, הינה יחידה המסייעת בידי ראש המועצה "גיוס משאבים"

לטובת סיוע למועצה במימון פרויקטים ותוכניות לרווחת , חוץ מועצתייםמקורות 

  .התושבים

, ובכלל זה קרנות, ל"ך על תרומות מגופים פילנתרופיים בארץ ובחונסמ "גיוס משאבים"

  .חברות ואנשים פרטיים בעלי הון ועניין, שותפויות, עמותות

מנהלת גיוס משאבים הינה זרוע מסייעת לראש הרשות בגיוס תקציבים בלתי רגילים 

  .לפרויקטים ופעילויות להם לא נמצא מקור תקציבי הולם אחר מטעם הרשות

י ראש הרשות ופועלת בתיאום מלא עם  "מונחית מנהלת גיוס משאבים  ע, ך כךלצור

  .ל וגזבר הרשות"מנכ

  : כוללתפעילות גיוס משאבים 

  תיאום עם תכנית העבודה השנתית בדגש על פרויקטים להם לא נמצא מקור
 .תקציבי

 וינט'קרן היסוד והג, הסוכנות היהודית, ל"קשר עם קק.  

 ם שתרמו בעבר ותורמים בהווה ליישובשמירה על קשר עם תורמי. 

 סיוע לעמותות ואגודות מקומיות בגיוס חסויות.  

 ייזום פרויקטים ומיזמים פוטנציאליים לתרומות.  

 פרופיל מיזם רלוונטי ותרגום לשפות אחרות בעת הצורך/בניית תיק תורם .  

 יצירה וטיפוח קשר עם תורמים פוטנציאליים.  

 מידות  שמירה על אתיקה מקצועית וטוהר. 

  

  נתונים

 .כראש לשכת ראש המועצהגם היחידה מונה עובדת אחת המשמשת 



הון 
אנושי

ש"שסכוםסעיפי תקציב

הסדרת עבודת 
הלשכה מול הסגל 

הבכיר במועצה
כן / לאפעולה עפ"י נהלי עבודה

ניתוח שאלונים ופרסום 
נהלי עבודה מול הלשכה 

עד לתאריך ואח"כ עדכונו 
מעת לעת

30.3

כן/לא

כן/לא

ניהול יומן ממוחשב ותיאום 
פגישות עפ"י סדרי העדיפויות של 

ראש המועצה
ניהול ומיון דואר

גיוס וניהול כ"א בלשכה
אחריות על מערך המידע 

והמחשוב בלשכה

השתתפות בישיבות בלשכה

מעקב אחר ישיבות ראש 
המועצה וביצוע ההחלטות

וידוא ביצוע החלטות 
ראש המועצה

עבודה על פי יומן משימות 
ממוחשב העוקב אחרי 
המשימות עד לסיומן

כן/לא

מעקב ומתן מענה לפניות 
טלפוניות

מעקב אחר פניות חיצוניות 
ופנימיות למנהלי אגפים כדי לודא 

מענה

ערךמדד ביצועמטרהכספי

תכנון פעילות לישכה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

ניהול לישכה

ניהול עבודת הלשכה - קביעת 
קוים מנחים לעבודה בלשכה ומול 

גורמים חיצוניים וביצוע מעקב 
ובקרה אחר עבודת הלשכה, 
הטמעת נהלים וגיבוש כלים

68

הטמעת נהלי העבודה מול הלשכה אצל הסגל 
הבכיר, עפ"י הערכת ראש המועצה

קבלת תו תקן איזו 9001 - 7
 -

שוטף

שוטף



הון 
אנושי

ש"שסכוםסעיפי תקציב

ערךמדד ביצועמטרהכספי נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

מתן מענה בכתב לפניות 
המופנות לראש המועצה

הכנת ביקורים וסיורים של 
אורחים ביישוב בתיאום עם 

לשכת הדובר
ליווי ראש המועצה בארועים

ביצוע משימות מיוחדות 
ופרויקטים לפי דרישת ראש 

המועצה
אחוז הבקשות המתאימות 
שמתקבלות לפגישה בתוך 

חודש
85%

זמן ממוצע מפניית תושב 
ועד לקיום פגישה

7

טיפול בתלונות תושבים שאינן 
נפתרות בפניות ציבור

גיוס כספים לפרויקטים חדשים 
וחסויות לארועים

הסכום שיגוייס במהלך 
2010

500,000 
₪

ב- 2011 
מליון ₪

ישיבות עם גורמים פנימיים 
במועצה לצורך גיבוש תוכנית / 

פרוייקט שלדי בר מימוש
ישיבות עם הגזבר להערכה 

תקציבית של הפרוייקט וסיכום 
באשר לחלקה של המועצה 

מספר  אנשי מפתח 
פוליטיים ועסקיים 
שייפגשו עם ראש 

המועצה ומנהלת גיוס 
המשאבים עד 30.12

40

ניהול לשכה - 
המשך

דלת פתוחה - תיאום פגישות 
מתן מענה לתושביםאישיות עם תושבים

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

איתור תורמים פוטנציאליים 

- 8
 -

שוטף

שוטף

גיוס משאבים 
ממשרדי ממשלה 
ותורמים פרטיים 

בארץ בחו"ל

12



הון 
אנושי

ש"שסכוםסעיפי תקציב

ערךמדד ביצועמטרהכספי נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

בניה ועדכון של מאגר 
ממוחשב זמין  של 

תורמים פוטנציאליים עפ"י 
חלוקה נושאית עד לתאריך

15.2

שליחת מכתבים לתורמים 
פוטנציאליים

בניית תיקי פרוייקטים עבור 
תורמים

הזמנת תורמים פוטנציאליים 
למפגש אישי עם ראש המועצה 

תוך הצגת התוכניות המפורטות 
והתוכנית השלדית

מספר תורמים 
פוטנציאליים  שייפגשו עם 

ראש המועצה ומנהלת 
גיוס המשאבים במהלך 

2010

10

משלוח ברכות לרשימת 
התורמים הפוטנציאליים 
לקראת החגים פעמיים 

בשנה

כן/לא

הזמנת התורמים שתרמו 
בעבר לשהם, לארועים 

בישוב לפחות אחת לשנה
כן/לא

- 9
 -

והתאמת פרוייקטים לתורמים

קיום קשר רציף  עם תורמים 
פוטנציאליים ותורמים בפועל 

(תכתובת מייל שוטפת וטלפונים, 
הזמנות לארועים קהילתיים, 
משלוח ברכות בחגים, הפקת 

ארועים)

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

שוטף
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  וקשרי תושבים פניות ציבור

  תיאור כללי

מייצגת את  ממונהה. היא יחידת הקשר של תושבי שהם עם הרשות" פניות הציבור"

בכל , הצעות, הבהרות, שאלות, הפונים בפני יחידות המועצה השונות ומטפלת בתלונות

ה איור, אמפתיה, עבודת הנציגה הינה מורכבת ודורשת סבלנות. תחומי העשייה העירונית

  .נהלי העבודה בשירות הציבורי וידיעת החוק, כוללת של צרכי התושבים

לעיתים מייצגת היחידה את התושבים גם כלפי רשויות וגופים סטטוטוריים ומשרדי 

  .ממשלה ומסייעת בידם לפתור בעיות אישיות מול גופים אלה

  : פעילות היחידה כוללת

ים ופיתוח דרכי קשר בלתי עם תושבשל ראש המועצה בניית תוכנית מפגשים  .א

  : אמצעיות

לסיור זה מגיע ראש המועצה  עם . אזור, מבנן, סיורי ראש המועצה  בשכונה .1

  .מנהלי אגפים רלוונטיים

לעיתים הסיורים מפולחים , בנושאים כללים / מפגש תושבים סביב נושא מסוים .1

 .לפי אוכלוסייה

  . אט'מפגש אינטרנטי בצ .2

הציבור את ראש המועצה ורושמת את עיקרי הדברים  מלווה מנהלת פניות, בכל מפגש

ז ועוקבת אחר "פ לו"מפיצה אותו למנהלי האגפים לביצוע ע, ח"מוציאה דו, שנאמרו

  .ביצועו

  .טיפול ומענה לפניות תושבים מול גורמי המועצה. אחריות על המוקד העירוני .ב

  .בודהמציאת מקום ע, אבל, מחלה קשה: תמיכה וסיוע לתושבים במצוקה .ג

  . סיורי שטח יזומים לבדיקת מפגעים ופניות .ד

  . טלפון ושיחה ישירה, מייל, מכתבים: דרכי תקשורת עם פניות ציבור

כיועצת לקידום מעמד  גםהמשמשת משרה  80% - בהיחידה מונה עובדת אחת  : נתונים

   . שהיהא
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  יועצת לקידום מעמד האישה

  .שה לסייע לתושבות הישוב לשפר את מעמדןיתפקידה של היועצת לקידום מעמד הא 

  :פעילותה מתרכזת בנושאים הבאים

  פיתוח מודעות חברתית לנושאים מגדריים   . א

  העצמת נשים   .ב

  מתן מידע על זכויות ושירותים  . ג

נערות , חד הוריות: כגון, מתן מענה לקבוצות נשים בעלות צרכים ייחודיים  .ד

החשיפה לצרכים השונים נובעת . ('ת וכונשים בראשית דרכן היזמי, במצוקה

: ממפגשים ישירים עם תושבות שהם וכן מדיווח של גורמים שונים במועצה כגון

  ).יחידת הנוער של החברה העירונית ומרכז אתגר, הרווחה' מח

תוך קשרים עם ארגוני , טים רלוונטיים ליישוב ותקציבים למימושםקהבאת פרוי  .ה

  .נשים ואחרים

  . שרויות לבילוי זמן פנוי בחברותא נשיתפיתוח אפ  .ו

  .עידוד עיסוק נשים בתחום הספורט  .ז

  .במועצה ובחברות העירוניות, קידום נשים למעמד השפעה וקבלת החלטות בישוב  . ח

  :פעילות היועצת כוללת, בהתאם לנושאים אלו

תערוכת (אירועים שנתיים , ימי עיון והרצאות בנושאים מגדריים שונים, קורסים וסדנאות

, פעילות להעמקת מודעות לנושא הטרדה מינית אצל נערות לפני גיוס, )'ביטוי נשי וכו

בניית מאגר נתוני נשים בשהם לצורך  ,פעילות להעמקת מודעות לנושא אלימות במשפחה

יזמיות ' טיפוח וסיוע צמוד לקב, מפגש עם נשים לצורך טיפוח וסיוע פרטני, רישות הנשים

 משאבי אנוש' שיתוף פעולה עם מח, "Made in Shoham"ייקט פרו, בראשית דרכן

מתן מידע לנשים בנושאים ומפגש עם יועצות מרשויות שונות , להעצמת מזכירות המועצה

  .דרך אתר המועצה מגדריים



הון 
אנושי

סעיפי 
ש"שסכוםתקציב

סיורי ראש מועצה - תכנון, הוצאה לפועל 
ורישום הבקשות ומעקב אחרי הביצוע ( כ 

5  סיורים בשנה), מפגשים יזומים עם 
תושבים (2  בשנה)

חיזוק הקשר עם 
התושב (מפגש בלתי 

אמצעי)

אחוז הסיכומים בהם בוצע 
מעקב על ידי הלשכה עד 

לסיום הביצוע במוקד 
(להוציא הנדסה)

100%

תלונות על מחלקות ועובדים (בודדות)

בעיות עקרוניות ומתמשכות (הבעיות 
מתמקדות בהפרעה ממתקני ספורט, רעש 

מבני נוער, גינון ועבודות תחזוקה 
מתמשכות) (כ 5 בשבוע)

בקשות מיוחדות בתחומים מגוונים 
(סכסוכי שכנים, טיפול מול רשויות מדינה 

ועוד) - בבקשות אלו אין אחריות ישירה 
והטיפול בהם נובע מהרצון לשרת את 

התושב  (כ 10 בשבוע)
פניות שאמורות להגיע למוקד / למחלקות 

(כ 20 בשבוע)
200מספר מבקרים

התייחסות חיובית 
בעיתונות המקומית

כן/לא

יחסי ציבורייצוג שוהם בנושא מעמד האשה
הפצת דואר, טיפול בפניות הנוגעות 

בנושא, סיוע פרטני ביזמות נשית
סיוע לנשים פרטיות

העצמת העובדות, פעילות שנתית לעובדות המועצה
איוורור, העשרה

שוטף - בשיתוף עם 
משאבי אנוש

בדיקה מחודשת של פעילויות מעמד 
האשה

בחינה מחודשת לאור 
30.3הגשת מתווה פעילות עדהעבר

6

כספי
מדד ביצוע מטרה

20

- 1
2 

-

ישיבות  ואדמיניסטרציה

פניות ציבור וקידום מעמד האשה

מתוך תוכנת המוקד

הוצאת דוח פניות מסכם 
(יידגמו 30 פניות בחציון 
ויכתב דוח הכולל זמנים 

והערכת טיפול לצורך 
שיפור)

העלאת הנושא 
למודעות הציבור 
והעצמת האומנים

מתוך תוכנת המוקד כן/לא

מק
הערות

תפוקה (יעדים)

מק

ערך

תגובה מהירה 
ואדיבה וניסיון לפתור 

את הבעייה

זמן  מהפנייה ועד לתגובה 
ראשונית (בימי עבודה)

8

נושאים

תשומה (משאבים)

2

יועצת 
לקידום 

מעמד האשה

תערוכה שנתית בנושא מיגדרי

611-76120

פניות ציבור -
 טיפול 
בפניות 
תושבים 

שלא 
נפתרות ב 

 106
ובמחלקות 

(כ 60 פניות 
בחודש)
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  דוברות 



 - 14 - 
 

  מחלקת דוברות
  

  תיאור כללי

, מחלקת הדוברות מגבשת וקובעת את המדיניות התקשורתית של המועצה בפריסה שנתית

מנהלת  המחלקה. תוך שימוש באמצעים מגוונים, בהתאם לנקודות ציון מרכזיות לאורך השנה

רת על הנעשה את קשרי העיתונות ויחסי הציבור של המועצה ומפיצה מידע שוטף לתקשו

העברת מידע שוטף לתושב מחלקת הדוברות אחראית ל .במועצה ובחברות העירוניות

מודעות , מיילים, באמצעות אתר האינטרנט המוניציפליולדיווחים תקופתיים בנושאים שונים 

  .מגווניםפרסום וחומרי הסברה 

  

  נתונים

תים לכל גורמי והיא מעניקה שירו ,משרה 100% - ב מועסקת דוברת המועצהה במחלק

  . )ל"חכ -  20%, חמש -  20%( המועצה והחברות העירוניות

   . ₪ 181,000: לעבודות שוטפות ופרסומים 2010 המחלקה לשנת הפעולות של  תקציב

  

  שינויים צפויים

לוגו , חוברת שנת החינוך: בשוהם 2010שיווקית של שנת החינוך ביצוע תכנית  §

 . ספיםמודעות ואמצעים שיווקים נו, וסיסמה

 .ת הצפוני"ליווי החברה הכלכלית ושיווק א §



סעיף 
שבועי זמןתיאורסכוםתקציבי

/ שנתי

העברת מידע שוטף על שבועי5קשרי עיתונות -הודעות לעיתונות (כ 5 הודעות בשבוע)
המועצה

90%אחוז ההודעות שמתפרסמות

מתן תשובות לשאלות שבועי5קשרי עיתונות - תגובות (כ 8 תגובות בשבוע)
והוצאת מסר חיובי

אחוז התגובות עד הוצאת 
הידיעה בעיתון

98%

תיאום מודעות פירסום בעיתונות (הזמנת שטחי פירסום, 
החלטה על צורך בפירסום, קביעת תוכן, פיקוח על עיצוב 

גרפי, הערות סופיות) (2 מודעות גדולות, 4 קטנות בחודש)
שוטףמתן מידע לתושבשבועי3

שנתי200 מרכזיים
שנתי60 גדולים

שנתי140בינוניים

שוטףשבועי3עידכון שלטים אלקטרוניים (עידכון יום יומי של שני שלטים)
 שלטי חוצות מטעם המועצה -קביעת תכנים והעברה 

שוטףשבועי1לעיצוב סופי. (כ 2 שלטים בשבוע)

מספר המקבלים את הדיוור  שבועי4
עד סוף 2010

2500

אחוז המעוניינים בהסרת 
2%שמם מהדיוור הישיר

העברת חומרים שוטפים לאתר האינטרנט של המועצה 
(העברה יום יומית)

שוטףשבועי2

אחריות על מידע לציבור בשעת חירום (בשיתוף עם 106) - 
תרגילים, ישיבות, עידכון שנתי של התיק.

כן / לאאישור מל"חהיערכות לשעת חירוםשנתי10

כנס תושבים חדשים - איסוף רשימת תושבים חדשים, 
חשיפה המועצה ושירותיה שנתי100משלוח הזמנות והפקת הכנס (פעם בשנה)

30%אחוז המשתתפים מהמוזמניםלתושבים חדשים

שוטףתיעוד ושילוב באתרשבועי3צילום אירועים קטנים ובינוניים (2 בשבוע)

שבועי1כתיבת נאומים (בעיקר לראש המועצה) (בערך נאום לשבוע)

שבועי8ישיבות ועבודה אדמניסטרטיבית
א. זמן הוצאת הפירסומים אינו תלוי רק בדוברת אלא גם באישור ושינוי של המזמין

ב. חלק מהוצאות הפקות דפוס הם בסעיפי תקציב של האגפים הרלוונטים 

שוטף

דיוור ישיר לתושבים במייל (פעם בשבוע)

614-550181

הפקות דפוס (פרוספקטים, פליירים וכדומה) - איסוף 
חומרים, כתיבה והעברת לגרפיקה ודפוס ( 2 פירסומים 
מרכזיים - דוח שנתי לתושב וחוברת יעד מרכזי שנתי 5 

פירסומים גדולים, 18 פירסומים בינוניים) (א,ב)

העברת מידע לתושב

- 1
5 

-

תכנון פעילות דוברות

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה
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 106מוקד עירוני 
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  106מוקד עירוני 

  תיאור כללי

קבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי שהם המוקד העירוני אחראי ל

 גורמיפניות מהמוקד אחראי לקבלת , בנוסף  .ייעול מתושבי הישוב/הצעות שיפורו

  . המועצה השונים

בכתב , פ"בע, הטלפון פנייתו של התושב למוקד העירוני יכולה להיעשות באמצעות

ת העברת הפניה למחלקה עם קבלת הפניה במוקד מתבצע. או באינטרנט/ו

  .הפניה נסגרת בסיום הטיפול. הרלוונטית

אחראי לעקוב אחר הטיפול בפניות ומדווח למחלקות אודות פניות שטיפולן המוקד 

אופן גבי אצל הפונים למבצע סקר שביעות רצון טלפוני המוקד אף . מתאחר

  . של המחלקות בפניות ומנתח את הסקריפול הט

 -משמש במתן שירותים נוספים הניתנים על ידי המועצה המוקד העירוני  ,כמו כן

של משרד הפנים ומקבל  כסניפופועל ו חלוקת טפסים, רישום להסעות, מוקד מידע

   .בקשות תושבים בנושא דרכונים ותעודות זהות

תוך  על ניהולו השוטף של אתר האינטרנט היישוביגם אחראי  106מנהל מוקד 

  .ועל ניהול תוכנת האוכלוסון, העל הטלפוני, עבודה ישירה מול דוברת המועצה

. ימות השנה 365שעות ביממה במשך  24המוקד העירוני נותן שירות לפונים 

מועברות השיחות  22:00לאחר השעה . 22:00 – 7:30המוקד מאויש בין השעות 

תן מענה לפניות בנושא ינבשעות אלו . בבוקר 7:30עד לשעה  הילתילשיטור הק

השיטור מאייש  ואוגוסט בחודשים יולי . כונן או לפניות המחייבות הפעלת/בטחון ו

  . מטעמםבאיש צוות , כל הלילה 22:00מהשעה הקהילתי את המוקד 

  נתונים

מתוכן (יות מנהל  ושתי מוקדנ – את המוקד מאיישים שלשה אנשי צוות -כח אדם 

   ).משרה 75% - אחת מועסקת ב

גורם  טיפולצריכות מה 60 -כ –מתוכן . מיותיופניות  280-כ –היקף פעילות 

 . במועצה



סעיף 
ש"שתיאורסכוםתקציבי

 364  761-750ע. קבלניות שכר
 5      761-570פעולות שוטפות

מענה טלפוני לתושבים, עובדי המועצה ומוסדותיה 
(מוסדות חינוך, חברה עירונית, מועדון הספורט) כ-

 280 פניות ביום . כ- 60 פניות מועברות לטיפול.

זמן העברת הפניה 
10למחלקה המתאימה בדקות

מענה דרך האינטרנט (1-2 ביום)

אחוז שביעות רצון של  
תושבים בסקר שביעות 

רצון של המועצה (במידה 
ויתבצע סקר של המועצה)

80%

מענה ישיר במוקד (פנים אל פנים) . כ- 30 ביום.
שירותי מועצה הניתנים באמצעות המוקד (רישום 

להסעות, חלוקת טפסים שונים וכדומה)
10כח עזר משרדי למחלקות

אחוז תושבים שחזרו 
אליהם בחודש (לא כולל 

אלמונים)
ניתוח ממצאי סקר שביעות 

רצון - מספר סקרים 
שיוגשו למועצה

12

דיווח רציף 
למחלקות

שליחת דו"ח למחלקות על 
מצב הפניות שנפתחו אחת 
לשבועיים. אחוז הדוחות 

שנשלחו בזמן

100%

מספר הניתוחים שהוגשו 
למועצה בזמן (עד חודש 

מתום החודש הנבדק)
12

12

- 1
8 

-

קבלת פניה, פתיחת קריאה 
במחשב, אימות נתונים של 
התושב, העברת הפנייה 

לגורם המתאים כולל אומדן 
זמן טיפול, סגירת הפניה 
לאחר שהגורם המטפל 

הודיע על הטיפול במפגע. 
או מתן מידע.

מקערךמדד ביצוע

מעקב אחר הטיפול בפניות שנפתחו
בדיקת הפניות.  שליחת 

דו"ח למחלקות אחת 
לשבועיים.

23

מתן שירות 
לתושבים 

ועובדי המועצה

בדיקת 
שביעות רצון 
של התושבים 

מטיפול 
המחלקות 
בפניות.

תכנון פעילות מוקד

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מטרה



סעיף 
מקערךמדד ביצועש"שתיאורסכוםתקציבי נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מטרה

שימוש כסניף של משרד הפנים לשירותים 
מסוימים (הנפקת תעודת זהות ושיינויים מסוימים, 

טיפול בדרכונים)

קבלת הטפסים ומסמכים 
מצורפים מהתושב 

והחתמתם, צילום תעודות 
זהות, גביית תשלום, רישום 

15
מתן שירות - 
חיסכון בזמן 

לתושב

שביעות רצון של תושבים 
ממתן השירות על ידי 

המועצה (במידה ויתבצע 
סקר של המועצה)

4.5

שליחת s.m.s לתושבים לפי פילוחים ( כ4000 
מבוגרים וכ 1000 בני נוער) למטרות שונות של 

האגפים כמו גם תזכורות בענייני גביה (6-8 
שליחות בחודש)

ממוצע מספר כניסות 
לאתר בשבוע

מספר דפים שנצפו 
בממוצע בשבוע

ניהול תוכנת אוכלוסון למטרת פילוחי אוכלוסיה 
ליחידות השונות וכן לוודא פרטים לפני קנס 

(כשירות לפיקוח)
1

אחריות על הטלפוניה (כ-35 פניות בחודש)

הדרכה, טיפול בבעיות 
שאינן דורשות טכנאי, קשר 

עם המיחשוב או חברת 
גלובקול כאשר יש צורך 

בטכנאי

5

מתן שירות 
מהיר ויעיל 

לעובדי 
המועצה

זמן מפניה ועד סיום 
הטיפול כאשר אין צורך 
בטיפול של גורם נוסף 
(מיחשוב או גלובקול), 

בשעות

מק2

4ישיבות עם בעלי תפקידים וישיבות מועצה

מק
מיון והשגת חומרים, 

התאמה להעלאה 
לאינטרנט, עיצוב גרפי, 

העלאה לאינטרנט, ניסוח, 
ניהול שוטף של עדכונים, 

הבלטה של פרסומים. 
תמיכה בתושבים לגבי 

30

בניית אתר 
מעודכן ויעיל 

לשימוש 
התושב

זמן מקבלת חומר  ועד 
העלאתו לאתר בימים

- 1
9 

-

אחריות על אתר האינטרט של המועצה (תחזוקה 
וניהול)

1
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  משאבי אנוש 
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  מחלקת משאבי אנוש
  

  תיאור כללי
  

  . מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון

לשיפור תפוקות במועצה  משאבי האנושמרבי של מיצוי הינן  המחלקהותיה המרכזיות של מטר

  .והעלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון, והשגת מטרות המועצה

, זאת . לטיפוח והעצמת העובדים, המחלקה תורמת להתאמת המשאב האנושי לצורכי המערכת

תוך מתן אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי של העובדים ולמימוש זכויותיהם כעובדי 

  . בצורה האופטימלית, הרשות

  

  :פעילות המחלקה כוללת

, תיהםידיעוהדרכות ואירועים לצורך שיפור , בניית תוכנית השתלמויות *

  .רמתם המקצועית ושביעות רצונם של העובדים במקום העבודה

 םלבין סטנדרטי העובדיםיצירת התאמה ושילוב מרבי בין צרכי ודרישות  *

  .מקצועיים מובילים בתחום

  .ארגוניים- פיתוח ערוצי תקשורת פנים *

  .התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה *

  .ייזום פעילויות לעובדים בהתאם לנושא המרכזי השנתי שהמועצה החליטה לגביו *

  .הדרכה וליווי לצורך עמידה ביעדים ותקציב מתוכנן *

  .ועדות מכרזים, השמות, קליטה ומיון עובדים *

  . קשר עם גורמי פנים וחוץ *
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  נתונים

  

  .אנוש מנהלת משאבי אנוש ומזכירת מחלקת משאבי  - עובדים  2 במחלקה :כח אדם

  .ח"ש 322,000: תקציב

  .  עובדי תאגיד לחינוך  105 - עובדי מועצה ול 180 - המחלקה מספקת שירותים ל

  

  : לפי הפירוט הבא, פעילויותקיימה המחלקה  2009בשנת 

  .פסיכודרמה תסדנ - 

  .Power Pointקורס  - 

    .ליווי מנהלים - 

  .א לעובדים שבשנה שעברה עברו קורס"השתלמות רענון מד - 

    

  

   שינויים צפויים

  .עובדים ספציפיים על פי צרכים שיעלוהתמקדות ב

  
  
  
   
 
 



הון 
אנושי

סעיף 
ש"ש20092010תקציבי

כן / לא3 39     49    616-750

100%

התאמה בין ההגדרה 
שאלון למנהל ו/או לעובדלתפקיד

אחוז האישורים הניתנים ללא הערות בקרה ממשרד הפנים
90%(אישור נחיצות)

80%אחוז העובדים המתמידים מעל שנההתמדת עובדים

עבודה על פי חוברת 5
90%עמידה בקריטריוניםמסלולי קידום של מש"מ

616-752    30     40 2

שביעות רצון של המנהלים 2
מהעובדים החדשים

אחוז הנהלים שהנם שבעי רצון מן 
80%העובדים החדשים

 סדנאות למנהלי מחלקות
קיום סדנאות בהתאם 
לצרכים העולים אצל 

מנהלי המחלקות
4מספר הסדנאות שיתקיימו

השתלמות מקצועית 
למזכירות

שיפור המקצועיות של 
30.12קיום השתלמות עד לתאריךהמזכירות

יום פעילות בנאות 
כן / לאקיום יום הפעילותגיבוש העובדיםקדומים

סיוע למנהלים בניהול ליווי למנהלים
עובדים וקבלת החלטות

616-780    20     20 5

הכשרה והשתלמות 60     80    616-760

עבודה שוטפת (דואר, טלפון...)

5

קביעת דרגה ותנאי עבודה (בקבלה לתפקיד , 
כינוס ויישום החלטת ועדת מנגנון, חוזים 

אישיים)

טיפול בסוגיות שונות הקשורות לדיני עבודה

ליווי מנהלים ועובדים בכניסה ובמהלך התפקיד

קליטת עובדים (קביעת תנאי סף, מכרז פנימי, 
פרסום, מכרז חיצוני, קיום  וריכוז ועדת 

מכרזים).
616-751    30     30 

קבלת תו התקן

2בניית הגדרות תפקיד בשיתוף עם מנהל האגף

הוצאת חומר כתוב של הגדרת תפקיד  (במכרז, בשינוי הגדרת 
תפקיד במהלך העבודה)

-2
3-

תכנון פעילות משאבי אנוש

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כספי
ערךמדד ביצועמטרה

iso9001 תחזוקה של תו תקן



הון 
אנושי

סעיף 
ש"ש20092010תקציבי

קבלת תו התקן

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כספי
ערךמדד ביצועמטרה

iso9001 תחזוקה של תו תקן
616-781    98   104 3

אין מדידה בשל רגישותשביעות רצון של עובדים4

דיווח לחשב השכר על 
הימצאות פיזית של 

העובדים

אחוז החודשים בהם מועברים  הנתונים 
80%לחשב שכר עד ה- 20 לחודש

איתור צרכים מיוחדים של 
אין מדידה בשל רגישותעובדים

אחוז הטפסים המוגשים עד התאריך  קבלת הטפסים במועד
90%שנקבע

616-782    15     15 
 14     12    616-783ביטוח בריאות

1
1
6

44 322   334  סה"כ

4

קשר וטיפול בעובדי חוץ
עזרה שוטפת למנכ"ל

טיפול בטופס הערכת עובד (העברה למנהלים, 
1בקרה על מילוי וטיפול בנושאים הקשורים 

בחירת עובד מצטיין

סיום העסקה ופיטורים

-2
4-

רווחת עובדים - פעיליות ואירועים

רווחת עובדים - טיפול בפרט

נוכחות



הון 
אנושי

סעיף 
ש"ש20092010תקציבי

קבלת תו התקן

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כספי
ערךמדד ביצועמטרה

iso9001 תחזוקה של תו תקן
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  מחלקת מחשוב
  

  תיאור כללי

  

והזמן הנדרש בארגונים גדולים להסבה , תחדשות המתקצר מחדהקצב השינויים וה

  .אחר השינויים" ריצה"מחייב  התעדכנות מתמדת ו, והדרכה לטכנולוגיות חדשות

 מועצהאגפי ה  לכלעדכניים אחראית על מתן שירותי מחשוב  מידעהמחלקת מערכות 

הן  ,מועצההאת הצרכים של , צריכה להביא בחשבון, המחלקה .ת החינוךומוסדו

מערך המחשוב תומך בבסיסי . בתחום המוניציפאלי והן בתחום מוסדות החינוך

  .של תחומים הנתונים במגוון רחב

  

  כוללות מערכות מידע ומחשובמחלקת  פעולות 

 

 תחזוקת מערכות המחשוב במועצה -

אבטחת מידע מסווג  , פרטתוך דגש על צנעת המועצה שמירה ואבטחת המידע ב -

על פי מדיניות אבטחת , ביטחונית והיבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות

  .המידע

. תנות ומניעת פגיעה בזמינושמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השו -

 .הביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינהפגיעה בזמינות עלולה ל

טים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול של ייזום פרויק -

 .מועצההגופים השונים ב

 .הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות -

 .תוך מתן דגש לאתרים  מרוחקים, ביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית עבודה -

 .יםצרכי המשתמשעל  ותהעונייעודיות אספקה של מערכות  -

תוך הערכות מכוונת לקוח של , שיפור היחסים והקשרים עם המשתמשים השונים -

 . המחלקה

 .מתן הדרכה לצורך העצמת היכולת והשימוש של עובדי המועצה במערכות מידע -
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  נתונים 

   טכניים

   22  - שרתים בתמיכת המחלקה

 52   -  תוכנות בתמיכת המחלקה

נותני שירות , עירוניותהחברות בני המ, חינוךהמוסדות , מועצהה מבני –אתרים 

  חיצוניים

 540 –) כולל חינוך(מחשבים 

  

   אותם משרתת המחלקהכ משתמשים "סה

  )דינאמי ומשתנה( 160 –רשת שוהם 

, ניהול פרופילים(תלמידים ומורים הדורשים אופי תחזוקה שונה  4300 -רשת חינוך 

   ...)תוכנות וכד

  

  א"כ

  : טכנאים לפי הפירוט הבא שלושהו מנהל –עובדים  4המחלקה כוללת 

  .)ניהול 20%, עבודה טכנית 80%(מנהל מערכות מידע  -

 טכנאים  2.5 -

  

 תקציב

  . ₪ 534,000 הינותקציב המחשוב 

תקציבי ישנם לכל מחלקה (מחלקות השונות תקציבי התקציב המחשוב מפוזר ב, בנוסף

   .)הצטיידות ורכישת תוכנות משלה

  

  שינויים צפויים

   .תחום אבטחת המידע והרשתפתרונות ב

 .שדרוג אתר האינטרנט של המועצה



שבועי זמן20092010סעיפי תקציב
/ שנתי

 288    299   6217-751עבודות קבלניות
אחוז המקרים בהם עומדים 

באמנת השירות בזמן התגובה 
הראשונית (מצ"ב בנספח)

90%

אחוז המקרים בהם עומדים 
באמנת השירות (מצ"ב 

בנספח)בזמן התיקון, כאשר אין 
גורם מגביל חיצוני כמו הזמנת 

חלקים או גורמים אחרים במועצה

90%

6217-520       3        3 
6217-570     95    165 
6217-740     24      24 
6217-750     10      14 

הסדרת רישוי מחודשת של כל 
31.3התוכנות עד לתאריך

4ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 40      50     6217-931

שנתי75אתר האינטרנט של שוהם
הגדלת מספר 

המשתמשים באתר 
המועצה

30%אחוז גידול במספר המשתמשים

 GBIK המשך פרוייקט מיתוג ותקשורת - יישום
לתיכון ובין בתי הספר רבין אבן חן כולל 
הגדרות VLAN (על פי בקשות המועצה 

לחיבור אתרים נוספים)

שנתי50

מוצר אחד השולט 
באבטחה מידע/ 

הגנת וירוסים/ סינון 
VPN /תכנים

כן/לאהצלחה במבדקי חדירה

שימוש בכלי לניטור

-2
זמינות מירבית של -8

המחשבים ומערכות 
נתמכות מחשב

שוטף - קניית ציוד חדש, רישיונות, תשלומים 
שבועי5שוטפים לספקים - מוקד, אינטרנט, אנטיוירוס

שוטף - תמיכה טכנית שוטפת בתקלות - 22 
שרתים, 54 תוכנות, 540 עמדות מחשב, 9 

רשתות, 4460 משתמשים (160 עובדי מועצה, 
כ  4300 עובדי חינוך ותלמידים. 50% מזמן 

התמיכה מושקע במועצה ו-50% בחינוך)

שבועי60

תכנון פעילות מיחשוב

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיתקציב

ערךמדד ביצועמטרה



שבועי זמן20092010סעיפי תקציב
/ שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיתקציב

ערךמדד ביצועמטרה

הדרכות שוטפות לעובדים ו סגל מורים ייעודי - 
הדרכה ראשונית לעובד חדש, הדרכות על 

שידרוגים ויישומים חדשים. ההדרכות על כל 
המוצרים הטכנולוגים (מחשבים ותקשורת), 
שליחת מאמרים (10 בשנה) (160 עובדי 

מועצה, 60 מורים כולל מינהלה),

שבועי8

שימוש נכון ומושכל 
בתוכנות ובמוצרים 

הטכנולוגיים שקיימים 
במועצה

שוטף

בחירה מתאימה 
ביותר של חומרה 

באילוצי תקציב

2זמן מבקשה ועד מפרט בימיםתגובה מהירה

טיפול בתשתיות פיזיות ואלחוטיות. (8ק"מ של 
סיבים אופטיים, 9 רשתות, ציוד קצה בבינייני 

המועצה ובתי הספר כגון: ממירים אופטיים 
וציודי מיתוג,  5 מוקדים אלחוטיים)

שנתי150
זמינות מירבית של 

מערכת התקשורת - 
טיפול מהיר ואיכותי

4ציון ממוצע בסקר שביעות רצון

שיפור יכולת התאוששות בזמן אסון (גיבוי 
ושיחזור מסמכים)

סינכרון נכון יותר של 
השרתים כך שהגיבוי 

יהיה יותר יעיל

שמן מאישור התקציב ועד לסיום 
3הפרוייקט (בחודשים)

שוטףשבועי9ישיבות (אחת לשבוע שעה)  והדרכה מחלקתית

אדמיניסטרציה, הנעת עובדים ומיילים, 
שבועי30משכורות

 534    481   סה"כ

-2
ייעוץ טכני - בחירת ציוד ותוכנות מתאימות  -9

שבועי2וכתיבת מיפרטים טכניים.
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 השפלהמפעם 
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  השפלהמפעם 
  

  תיאור כללי

המינהל ותהליכי , שמטרתה קידום ופיתוח של העובדיםארצית המפעם הינה מערכת 

משרת הוא וזו מפעם השפלה הינו חלק ממערכת ארצית . של הרשויות המקומיות העבודה

  .את הרשויות המקומיות באזור

  :מתחלקת למספר תחומים השפלהעילות מפעם פ

 ת אזורית ברשויות המקומיותפעילו. 1

שינוי מהותי בדפוסי שמטרתם יצירת לרשויות בביסוס תהליכי עבודה מקיפים  סיוע. א

במסגרת זו פועל  .אגפים שונים ברשות המקומית, התהליכים משלבים לרוב. העבודה

  :המפעם להשגת המטרות הבאות

ביסוס תהליכי עבודה וגיבוש נהלים תוך טיוב עבודת  *

 הרשות

 ק ופיתוח יכולות ניהוליות חיזו *

תהליכים מקיפים לשיפור השירות לתושב ושיפור תהליכי  *

 עבודה במוקד העירוני

 חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדים במגוון תפקידים *

ולנצל בדרך  בחשיבה כלכליתופיתוח כלים שיסיעו בידי הרשויות להתנהל  חיזוק. ב

לנושא זה . ל רמת שירותים נאותהתוך שמירה ע, מיטבית את המשאבים העומדים לרשותם

  :פעילויות המפעם בתחום זה כוללות. מקדיש המפעם מאמצים רבים

ליווי , הדרכה: הכנת תוכניות עבודה מקושרות תקציב *

 וייעוץ למנהלים

 ייעול תהליכי העבודה באגף הגבייה  *

 השתלמויות מקצועיות לעובדי גבייה ברשויות  *

 עות קבלניםקורס לניהול עבודה מוניציפלית באמצ *

העברת מערכת החינוך לניהול עצמי ובניית מסגרות סיוע ב *

 .ניצול מיטבי של תקציב החינוךלצורך , תפעול תומכות

  :ותכנון לטווח ארוךחשיבה אסטרטגית מגוון תהליכי ליווי הרשויות באזור ב .ג
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 כלכלי- תוכניות אב לפיתוח עירוני חברתי *

 תוכנית אב לקיימות *

 תוכניות אב לחינוך *

 וכנית אב לתרבותת *

 תוכנית אב לגיל השלישי *

  .של העובדים בתפקידים השונים קורסים והשתלמויות לפיתוח מקצועי. ד

 .של בעלי תפקידים ברשות המקומית פורומים מקצועייםכינוס . ה

, ומשאבים עם גורמים נוספים בעלי עניין לשלב כוחותמאמצים רבים המפעם עושה 

  .שתסייע לרשויות, רלקיים פעילות רחבה ככל האפשו

 

  :פעילות ארצית בתחומי התמחות. 2

במסגרת ההתמחות מפעם השפלה פועל בשיתוף פעולה עם האיגודים ובתיאום עם בעלי 

  :בתחומים הבאים ,התפקידים במשרד הפנים ובמרכז השלטון המקומי

  : ניהול משאבי אנוש.א

מקיפה להכשרה מקצועית תוכנית , בשיתוף האיגוד והממונה במשרד הפנים, המפעם מפתח

, התוכנית כוללת הכשרת מנהלי משאבי אנוש. למנהלי משאבי אנוש ולעובדים בתחום

  . קיום כנס שנתי, ימי עיון לעדכון מקצועי, הכשרת חונכים למנהלים חדשים

  : ייעוץ משפטי. ב

השתלמות להעשרה , פרקליטות המדינה –בשיתוף עם משרד המשפטים , המפעם מקיים

התוכנית הינה . וחיזוק מקצועי של התובעים ברשות המקומית ובוועדות לתכנון ולבנייה

  .חובה לצורך קבלת הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה

ם המשפטיים יועצילתוכנית מקיפה להכשרה מקצועית  ,בשיתוף האיגוד, המפעם מפתח

בניית וקיום כנס שנתי , התוכנית כוללת ימי עיון לעדכון מקצועי. ולעובדים בתחום

  .הכשרות בתחומים ממוקדים

  : ביקורת ברשויות. ג

מקיים ימי עיון , בתמיכת האגף לביקורת במשרד הפנים, המפעם ואיגוד המבקרים

  . ולעובדי ביקורת כנס שנתי למבקרים וקורס מקצועי למבקרים, לעדכונים מקצועיים

  :רכזי נגישות. ד
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גבלויות במשרד וויון לאנשים עם מונציבות שבשיתוף פעולה עם  ,מפעם השפלה מקדם

  .לקידום והתמקצעות של רכזי נגישות ברשויות המקומיותתוכניות , המשפטים

  

   נתונים

  : הרשויות הבאות בתחום פעילותו של מפעם השפלה כלולות: היקף פעילות

-מכבים - מודיעין, לוד, מונוסון-יהוד, ים- בת, ברק בני, בית שמש, אור יהודה  - עיריות

  .רמלה, קריית אונו, רעות

  . שהם, בית דגן, אלעד, אזור  - מועצות מקומיות

  .עמק לוד, חבל מודיעין, גזר - מועצות אזוריות

  

ות הייעוץ המשפטי ברשוי, הביקורת ברשויות, משאבי אנוש -בתחומי מומחיות המפעם 

    .יםהתמקצעות של בעלי תפקיד, ברמה ארציתמקדם המפעם , ונגישות

  

פעולות לפיתוח   40 - כלקיים המפעם  מתכנן 2010בשנת העבודה בפעילות האזורית 

 750 - בהם עתידים להשתתף כ מקצועי של מנהלים ועובדים ברשויות המקומיות

  .של תכנון אסטרטגיותהליכים של פיתוח תהליכי עבודה  15 -כתקיימו י. משתלמים

  .בתהליך אימון מנהלים בכירים ברשויות 15ילווה המפעם  2010בשנת 

תחומים  3כנסים שנתיים של  2010בשנת  המפעם יקייםבפעילות ההתמחות הארצית 

לפיתוח המנהלים קורסים מקצועיים  5 - ו ,ימי עיון בתחומי ההתמחות 10 - כ, מקצועיים

   .בתחומי ההתמחות

  

צפויה  2010לקראת  .סגנית ומנהלנית, מנהלת: עובדות שלוש ת המפעם מונהצוו :כח אדם

  .קליטה של עובדת נוספת בתפקיד רכזת הדרכה

  

  

  מדדים מרכזיים

רלוונטיות למשתתפים , שביעות רצון -משוב. מספר מסיימים ב. א: מדידת הקורסים 

  וקידום ידע וכלים מקצועיים של המשתתפים

  .עריכת סיכום ומשוב. וז עמידה ביעדי הפרויקט באח. א: תהליכים ארגוניים



 שנתיתיאור20092010
 985     821-110708שכר

כלולכלול821-540תקשורת
כלולכלול821-560משרד
 37       כלול821-730ליסינג
821-7618595מבנה

כלולכלול821-740כלים ושונות

ליווי חלק המפעם3 רשויות
חיזוק מיומנויות ניהול של 150תהליכים

מנהלים בכירים

תקציב מיוחד - טיפול 
2 רשותנקודתי

תקצוב 
ממשרד 

הפנים

ליווי 
100תהליכים

תהליכי עבודה תואמים 
את צורכי הרשות 

ומשאביה
הגדרת תהליכי עבודה, 

כתיבת נהלים, חיזוק 
ממשקים בין האגפים

ליווי חלק המפעם2 רשויות
150תהליכים

תהליכי עבודה תואמים 
את צורכי הרשות 

ומשאביה

חיזוק מיומנויות לניהול 
ביצוע 1 קורסעבודה באמצעות קבלנים

מנהלים מוכשרים70קורס

חיזוק  שיתופי פעולה בין 
אגף החינוך לאגף 

הרווחה
1 קורס

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

70
אגפי חינוך ורווחה 

מקיימים שיגרת שיתופי 
פעולה

100%קיום ההכשרה

פיתוח מזכירות ורכזות 
ביצוע 2 רשויותתחום

70קורסים

מזכירות משתלבות 
ותומכות בעבודה 

המערכתית של הרשות 
המקומית

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

אחוז הפרוייקטים 
החדשים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
100%

אשר הפרוייקטים 
הממשיכים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
50%

-3
4-

תכנון פעילות מפעם השפלה (פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה)

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

שכר

הוצאות שוטפות

פעילות 
אזורית

פיתוח מנהלים

821-751400

אחוז הפרוייקטים 
החדשים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
100%

פיתוח 
תהליכי 
עבודה

אחוז הפרוייקטים 
הממשיכים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
50%

5 תוכניות עבודה מקושרות תקציב
ליווי חלק המפעםתהליכים

תהליכים

450

ברשויות שבפרוייקט 
מבצעים תהליכים לתכנון 

עבודה שנתית ומעקב 
אחר הביצוע

150



 שנתיתיאור20092010
נתונים נושאים

כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

שכר
פעולות לפיתוח תהליכי 

ליווי חלק המפעם1 רשויותגבייה
ייעול תהליכי גבייה50תהליכים

אחוז הפרוייקטים 
החדשים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
100%

פעילות לייעול תהליכי 
ליווי חלק המפעם1 רשויותרכש

בניית מודל עבודה יעיל 50תהליכים
והטמעתו

אשר הפרוייקטים 
הממשיכים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
50%

קורסים לחיזוק מיומנויות 
ביצוע 2 רשויותבגבייה

עובדי גבייה בעלי ידע 40הקורס
ומיומנויות לעבודתם

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

קורסים לחיזוק מיומנויות 
גיוס משאבים

פיתוח 
קורס

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

פיתוח קורס לגיוס 120
משאבים וביצועו

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

ביצוע פעולות לתכנון 
ארוך טווח ופיתוח 

תהליכי עבודה
ליווי חלק המפעם5 רשויות

150תהליכים
תוכניות ארוכות טווח 

לחינוך ברשויות 
שבפרוייקט

אחוז הפרוייקטים 
החדשים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
100%

תקציב מיוחד - טיפול 
2 רשויותנקודתי

תקציב 
ישירות ע"י 

משרד הפנים

ליווי 
40תהליכים

תוכניות ארוכות טווח 
לחינוך ברשויות 

שבפרוייקט

אשר הפרוייקטים 
הממשיכים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
50%

הכשרה מקצועית 
ביצוע 3קבוצותלסייעות

300הקורס
השתתפות 80 סייעות 

בהכשרה 40 סייעות 
מקבלות תעודת מקצוע

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

הכשרה מקצועית 
לסייעות בחינוך מיוחד 

(ממשיך)
1 קבוצה

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

פתיחת תוכנית הכשרה100
קיום הערכה לקורס 

במתכונת הקיימת 
(עד לכניסת החדש)

כן / לא

השתלמות לסייעות בגיל 
ביצוע 7 קבוצותהרך

הכשרת סייעות בהתאם 250הקורס
לדגשים ברשויות השונות

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

יום עיון למנהלות הגיל 
חיזוק מקצועי ולמידת 75ביצוע2 ימי עיוןהרך

עמיתים

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

-3
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פעילות 
אזורית -
 המשך

התמקצעות
 בתחום 
כספי - 

גזברות, 
גבייה, 

רכש, גיוס 
משאבים 

(3 רשויות)

לעיללעיל

פיתוח 
מערך 
החינוך

לעיל



 שנתיתיאור20092010
נתונים נושאים

כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

שכר

5 קבוצות
מיפוי 

וביצוע 
הקורסים

150
איבחון ידע וצרכים 

למשתתפים חיזוק יכולות 
מקצועיות

80%ביצוע אבחון מקדים

ביצוע 3 קבוצות
90הקורס

פיתוח מקצועי לעובדות 
הרווחה הרחבת מעגל 

השותפים בקהילה

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

פיתוח מודולה אחת 
1 תהליך(פותחו 2 נותרו 5)

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

מודל קורס מאושר וביצוע 100
המודולה

אישור והסכמת 
100%השותפים

ביצוע 2 מודולות 
במסגרת קורס למנהלי 

משאבי אנוש
2 קורסים

ביצוע 
מחזורים 
שפותחו

קיום 2 מודולות הכשרה150
קיום הערכה לקורס 

במתכונת הקיימת 
(עד לכניסת החדש)

כן / לא

גיבוש מודל חניכה, 
פיתוח וביצוע קורס 

לחונכים
1 קורס

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

מודל הכשרה מפותח       50
     ביצוע פיילוט

עמידה במדדי 
הקורס       3 

מנהלים ותיקים 
חונכים מנהלים 

90%

פעילות 
אזורית -
 המשך

חיזוק מיומנויות עבודה עם מחשב

לעיללעיללעיל

חיזוק מיומנויות עבודה ברווחה

פעילות 
ארצית

פיתוח 
מקצועי 
למנהלי 
משאבי 
אנוש

821-7501015     795 

-3
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 שנתיתיאור20092010
נתונים נושאים

כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

שכר

פיתוח 1 קורספיתוח קורס למבקרים
100הקורס

מיפוי מצב הביקורת 
ואיפיון הצרכים הייחודיים 

לביקורת ברשויות 
המקומיות

תוכנית מאושרת 
ומוסכמת על ידי 

השותפים
100%

ביצוע 1 קורסביצוע קורס למבקרים
הכשרה מקצועית 100הקורס

למבקרים ועובדי ביקורת

קיום הערכה לקורס 
במתכונת הקיימת 

(עד לכניסת החדש)
כן / לא

2 ימיםימי עיון
גיבוש 

תוכניות 
וביצוע

מענה מקצועי לסוגיות 120
אקטואליות

השתתפות 60 
90%מבקרים

כנס 3 כנס שנתי
230ימים

חיזוק מקצועי והעמקת 
קשרים אישיים-מקצועיים 

בין המנהלים

השתתפות 
70מנהלים עמידה 

בייעדי הכנס
90%

קורס הכשרה לתובעים 
160 מחזורעירוניים

הכשרה מקצועית 
לתובעים (תנאי להסמכה) 

                    השלמה 
ל100% מהתובעים

התאמת התוכנית 
ללמידה סדנאית      

     25 תובעים 
משתתפים

100%

היבטים משפטיים 
בעבודת הפיקוח על 

הבנייה
1 קורס

פיתוח 
וביצוע 
הקורס

איפיון הצרכים, פיתוח 150
הכשרה, ביצוע פיילוט

קורס מפותח, 
השתתפות 25 

פקחים
100%

תחזוקה ופיתוח בתחומים 100  ימים3ימי עיון לתובעים עירוניים
מקצועיים

קיום 3 ימי עיון 
השתתפות 60 

תובעים בכל יום עיון
100%

1 כנס 3 כנס שנתי
200ימים

חיזוק מקצועי והעמקת 
קשרים אישיים-מקצועיים 

בין יועמ"שים

השתתפות 80 
יועמ"שים עמידה 

בייעדי הכנס
90%

מענה מקצועי לסוגיות 3120 ימיםימי עיון
אקטואליות

השתתפות 80 
יועמ"שים בכל יום 

עיון
90%

טיפול מקצועי בסוגיות של 50ביצוע2 ועדותהכשרת חברי ועדותחברי ועדות
ועדות הרשות המקומית

אשר הפרוייקטים 
הממשיכים אשר 

אופינו בדפוס הליווי
50%

-3
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פיתוח 
מקצועי 
ללשכות 

המשפטיות

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת

 לעיל לעיל
פעילות 
ארצית - 
המשך



 שנתיתיאור20092010
נתונים נושאים

כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

ביצוע שכר
הדרכה 

וליווי
100

צוותי מפעמים מכירים 
תהליכי עבודה במודולים 

הקיימים

 מפעמים 8
 משתמשים

במודולים קיימים
80%

הטמעת 
מודול 
תקציב

100
צוותי מפעמים מכירים 

תהליכי עבודה במודולים 
החדשים

הדרכות לצוותים 8 
80%מפעמים

המשך פיתוח פעמון

איתור 
צרכים 
ואיפיון 

פתרונות

100
צרכים מאופיינים. מתקבל 

פתרון מחשובי מתאים. 
המערכת נבדקת

80%שידרוג תהליכים

ניהול פרויקט פעמון
ניהול 

תקציבי 
וארגוני

100

הבנייה ושימור המסגרת 
המקצועית מול קופל 
ראם. ניהול המערך 

הכספי עבור מערכת 
המפעמים

מוגדרים צרכים 
לפיתוח המשכי. 

דיווח כספי למערכת 
המפעמים.

100%

קידום מקצועי למערכת 100ביצועהשתלמויות צוותי ניהול
90%קיום מפגשיםהמפעמים

תהליכים לפיתוח 
משימות מערכתיות 100ביצועמערכת המפעמים

80%ביצועמבוצעות על ידי המפעם

הטמעת תוכנת פעמון

-3
פעולות לפיתוח -8

לעיללעילמערכת המפעמים



 שנתיתיאור20092010
נתונים נושאים

כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
ערךמדד ביצועמטרההון אנושיכספי תיאור ומספר סעיף

שכר

סיום האפיון עד סוף 
100%רבעון שני

ישיבות רבעוניות 
כן / לאלבחינת האפיונים

בניית המודל עד 
כן / לאסוף רבעון שני

אחוז הקורסים אשר 
יוטמע בהם המודל 

(בחציון השני)
50%

קליטה קליטת איש צוות חדש
הגדרת מסגרת תפקיד 100וליווי

וחלוקת אחריות בהתאם

איש צוות נקלט 
ופועל בהתאם 

לתפקידו
80%

-3
מינהל כספי - תקבולים -9

450וחשבונות
תקבולים כספיים נרשמים 

במפעם ומופקדים 
במועצה

התאמה מלאה בין 
דוח המפעם לדוח 

המועצה
100%

דוחות רבעוניים400דוחות
דוחות רבעוניים 
מוגשים למטה 

במועד
100%

פיתוח צוות ותהליכי 
עבודה

ביצוע 
400תהליכים

חיזוק ההתמחות 
המקצועית  הרחבת 

תהליכים במיקור חוץ   
מעקב אחר תוכניות 

עבודה ומדדים

תהליכי עבודה 
כתובים ומדידים      

                       
בדיקה רבעונית של 

עמידה בתוכנית 
העבודה

80%

700ביצועתקשורת
קיום תקשורת מקדמת 
עם הרשויות הספקים 

והשותפים לפעילות
90%

  2,208   2,362    6,525 

תהליכי 
עבודה 
גיבוש פנימיים

נוהל 
והטמעה

סה"כ פעילות

גיבוש 
נוהל 

והטמעה

איפיון וגיבוש מודל סיכום והערכה 
לקורסים

גיבוש תפישה של הערכת 
קורסים

תהליכי 
עבודה 

ומיומנויות 
צוות 

המפעם, 
מינהל 
כספי, 

תקשורת

100אפיון וגיבוש מודל ליווי פרוייקטים
קביעת נוהל ליווי על פי 
אפיון הפרוייקט ובניית 

נוהל בקרה לתהליך הליווי

70
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  אגף כספים
  תאור כללי

את תקציב בונה האגף במסגרת זו . מנהל את המערכת הכספית של המועצהאגף הכספים 

, לחוקים, להחלטות המועצה מנהל את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאםו, המועצה

 , אחראי לניהול הכספי של המועצה אגףה. תקנות החלים על רשויות מקומיותלצווים ול

   .תאגיד החינוך ועמותת עמית 

הנהלת , והתקשרויות רכשחוזים מחלקת , מחלקת גביה –ארבע יחידות  האגף כולל

  . מחלקות הגביה והנהלת החשבונות הינן מופרטות. חשבונות  וגזברות

  
  מחלקת הגביה

, אגרות והיטלי בניה, אגרת ביוב, אגרת מים, אחראית לגביית הארנונהמחלקת הגביה 

מנהלת  . אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות, שכר לימוד חינוך, נוךאגרות חי

  . יחידת הגביה הינה מופרטת . היחידה מרכזת את ועדת ההנחות

   והתקשרויות רכש, חוזיםמחלקת 

מ "התקשרויות וחוזים עם ספקים וקבלנים כולל ניהול מו, ביצוע הרכשהיחידה אחראית ל

תלמידים ביטוח , המועצה ביטוח נכסי, והכנת מכרזיםקבלת הצעות מחיר , עם ספקים

בתחום הבניה  םייחודיי פרויקטיםכמו כן היחידה מבצעת מעת לעת . וביטוחים אחרים

  .מנהל היחידה מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים. והמתקנים

   הנהלת חשבונות

 םחות כספיי"הכנת דו, תשלומי שכר, התאמות בנקים, היחידה אחראית לתשלומים

קרן  :גוןחות כספיים אחרים כ"הכנת דוו, חות שכר למשרד האוצר"דו, רבעוניים ושנתיים

  .שמירהואגרות  עבודות פיתוחל

   גזברות     

הכנת התקציב הרגיל , וש וניהול המדיניות הכספית של המועצהגיב, ניהול וריכוז היחידות     

, תרומות, מפעל הפיס , גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, ייזום פרוייקטים, והבלתי רגיל

ריכוז , ריכוז ועדת תמיכות, אישור חוקי העזר במשרד הפנים, ופעולות שוטפות לקבלתם

  .תף בוועדת הנחותשוגזבר המועצה  .בבניה ואחרים הפרויקטיםכספי של 
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  נתונים

  כח אדם  

 . היחידה כוללת מנהל וארבעה עובדים והינה יחידה מופרטת –גביה 

  .ומזכירה רכש תמנהל, מנהל חוזים והתקשרויותביחידה  - והתקשרויותרכש , חוזים     

 .והינה מופרטת עובדים 4 כוללת היחידה  -הנהלת חשבונות 

 .הביחידה גזבר ומנהלת לשכ - גזברות 

 

  2010 - ב שינויים צפויים

תחזוקה ותמיכה למערכות גביה ופיננסית , המועצה תפרסם מכרז לאספקה , 2010במהלך 

  .תאגיד לחינוך ועמותת עמית: במועצה ובגופי הסמך שלה 

המערכות יעברו הסבה מהמערכת הקיימת היום למערכת החדשה תוך כדי המשך פעילות 

  .שוטפת באגף 

וליווי המשתמשים בכלל אגפי המועצה לעבודה מלאה ולמימוש  הטמעה ,תתבצע הדרכה

מלא ברכיבי המערכת עד לכדי בקיאות ומיומנות מלאה של המשתמשים ברכיבי התוכנה 

  .השונים

גביה ופיננסית יעבדו על בסיס נתונים משותף אחד ועל גבי אותה פלטפורמה  -המערכות  2

  .מחשובית

בהתאם לתוכניות המקובלות  " – DRPון תוכנית התאוששות מאס"המערכת תכלול 

  .בארגונים פיננסיים בישראל

המערכת החדשה שתיבחר תהיה מעודכנת לכלל הנחיות משרד הפנים לרבות רישום 

  ") .ברנע("חשבונאי  על בסיס מצטבר 

ותקציב מותנה בכספים שק מים סגור יכלול תקציב מ 2010תקציב המועצה לשנת 

 .ב"לשימוש במס  ISOל הגזברות תמסד נוה .שיגויסו

            



תפוקה (יעדים)
ערךמדד ביצועמטרה

סעיף 
20092010תיאורתקציבי

 1,288   1,207   621-110משכורות
 509      477      621-750עבודה קבלנית משכורות

 176      311      תקציב עזר621-490הוצאות שוטפות
 3          3          דמי חבר621-523
 55        50        רכב621-530
 12        10        תקשורת621-540
 109      80        מיכון621-570
 20        20        ע. קבלניות621-751
 10        10        השתלמויות621-760
 10        10        אחרות621-780
 5          5          מיחשוב621-931

כן/לא
כן/לא

כן/לא

יצירת הסכמי מסגרת/מכרזי זוטא עם ספקים שונים.
זמן ממוצע מדרישת האגף 

למכרז ועד להעברה 
לאישור סופי של ראש 

המועצה (בשבועות)

10

אחוז המכרזים שהוגשה 
עליהם תביעה לבית 

משפט
5%

התקשרות עם זוכים במכרזים  - כ- 60 - טיפול 
בערבויות, ביטוח, החתמת היועצת המשפטית על 
ההתקשרות, החתמת ראש האגף, חתימת חוזה 

והעברה לאגף הרלבנטי.

טיפול מהיר ואדיב
זמן משלב אישור הזכייה 
עד שלב חתימת ההסכם 
על ידי מורשה החתימה.

20

הסכמים עם קבלנים (פטורים ממכרז) - משא ומתן, 
ביטוח, בקרה על החוזים.

טיפול מהיר (עיקר הטיפול 
30זמן טיפול (בימים)הוא אצל היועצת המשפטית)

הוצאת מכרזים במהירות 
וביעילות ועל פי כללי מינהל 

תקין

-4
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תכנון פעילות 2010 גזברות - כללי

נושאים

הכנת התקציב השוטף של המועצה , בדיקת תוכניות 
העבודה עיבודן ותמחורן. איסוף נתונים ןמחירים לצורך 

הכנת התקציב , בקרה שוטפת של התקציב הרגיל .

השלמת הכנת התקציב נובמבר 2010
דוחו"ת מעקב עד חודשיים מכל רבעון

עמידה התקציב מאוזן

מכרזים - בדיקת דרישות מהאגפים השונים, בדיקה 
תקציבית של הפרויקט, התאמת מכרז לדרישה 

(בשיתוף האגף והיועצת המשפטית, יועץ ביטוח, 
הגזבר, המנכ"ל),  הבאה לאישור ראש המועצה, 

הוצאת פירסום בעיתון, הכנת אומדן , סיור קבלנים, זמן 
הגשה (כ-3 שבועות) , פתיחת מעטפות, השתתפות 

בועדת מכרזים, העברת המלצה לראש המועצה 
והחתמתו.  (כ-60 מכרזים בשנה).

כספי
תשומה (משאבים)



תפוקה (יעדים)
ערךמדד ביצועמטרה

סעיף 
20092010תיאורתקציבי

כספינושאים
תשומה (משאבים)

בדיקת המחיר ביחס 
להצעות אחרות והשגת 
ביטוח במחיר המינימלי

כן/לא

אישור איכות הביטוח על 
כן/לאפי יועץ חיצוני.

טיפול אדיב בתושב

הגעה לפשרה לגבי גובה 
הסכום הנתבע (במקרים 

שבהם הרשות מכירה 
ברשלנות וגובה הסכום הוא 

מתחת להשתתפות העצמית)

התייחסות ראשונית 
2(בשבועות)

ייעוץ לאגפים בנושאי ביטוח
בחשבוניות על בסיס 

חוזה/ הסכם מסגרת / 
הזמנת עבודה- אחוז 

החשבוניות המועברות 
לתשלום  על פי תנאי 

ההתקשרות (במידה ואין 
עיכוב מצד האגף)

90%

חשבוניות מיוחדות - זמן 
עד התייחסות ראשונית 

(בימים)
25

בקרה על העברת התקציבהעברות תקציב לבתי ספר

דיווח על פי נוהל מפעל הפיס דיווחים למפעל הפיס על פרוייקטים שהם מממנים
לצורך קבלת הכספים

זמן הדיווח מסיום שלב 
הדורש דיווח ועד לדיווח 

בפועל (ימי עבודה)
45

טיפול בעיקולים

אישור חשבונות - חשבוניות על בסיס חוזה, חשבוניות 
על סמך הזמנות עבודה, חשבוניות על בסיס הסכם 
מסגרת, וחשבוניות נוספות. - קליטה (סעיף תקציבי 
וקליטה בהנהלת חשבונות), אישור האגף הרלבנטי 

וראש האגף, אישור חשבוניות בהתאם לחוזה או 
הזמנת עבודה, העברה להנהלת חשבונות והמלצה 
לתשלום. בדיקת חשבוניות שאינן בהזמנת עבודה / 

חוזה / הסכם מסגרת, החזרה לאגפים בהתאם לצורך  
והעברה לאישור הגזבר, המלצות לתשלום.

טיפול מהיר וללא טעויות.
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ביטוחים - משא ומתן על ביטוח כלל נכסי המועצה, 
חברה עירונית (נכסים ופעילות), בתי ספר.   פרמיות - 
426,000 ₪. ביטוח נושאי משרה , הוצאות משפטיות 

, צד ג' רבדים משלימים, אחריות מקצועית , תאונות 
אישיות . סה"כ כ-183,000 ₪. חיוב אגפים רלוונטיים 

בעלות הביטוח.

השגת ביטוח טוב וזול

ביטוחים - תביעות  (כ-25) - מענה לפניות תושבים, 
בדיקת רשלנות של המועצה והגופים הקשורים אליה, 

פניה לסוכנות הביטוח והעברת חוות דעת לסוכנות 
הביטוח (לטיפול משפטי), עדכונים שוטפים. הרחבות 

הפוליסה וביקורת על מיגון המוסדות לפי דרישות 
חברת הביטוח. בדיקה ומעקב שוטף של ביטוחי 

קבלנים וספקי שרות שונים כפי הנדרש בחוזים .לפי 
הצורך טיפול בהחזרים מחברות הביטוח וכן תיאום 

שמאים וחוקרים מטעם הביטוח . אישור תשלום בגין 
השתתפות עצמית.



שבועי / זמן
שנתי

שבועי30

קליטת חשבוניות הדורשות בדיקה של תנועות 
זמן מקבלת החשבון ועד שבועי15מוקדמות (תברי"ם, חשבוניות של מחלקת הנדסה)

14קליטתו בימים

זמן מחתימת הגזבר ועוזר 
הגזבר ועד העברת מס"ב סוף 

חודש (כ-2-2.5 מיליון ₪) 
והכנת הצ'קים (בימים )

5

בירור טלפוני מול ספקים
מענה ישיר לספקים

100%שליחת הדו"ח עד לתאריך 15.3דיווח לספקים לצורך דו"ח מסשנתי12שליחת דו"ח ניכוי מס במקור פעם בשנה

זמן מקבלת צו העיקול ועד מתן תגובה מיידיתשנתי10טיפול בספקים מעוקלים
1שליחת תגובה בשעות

מעקב 
יתרות 
בנקים

מעקב יתרות בנקים לגבי חשבונות מועצה, תאגיד 
חינוך, חברה כלכלית, ספורטן ומתן הוראות לבנק 

במידת הצורך - הוצאת נתונים מהאינטרנט, הקלדה 
לטבלת מעקב באקסל, הגשת דוחו"ת לגזבר מועצה 

ולמנכ"ל החברה הכלכלית

שבועי1.5
ביצוע מעקב אחר התנועות 

בבנקים ורישום תקין בהנהלת 
חשבונות

אחוז ימי העבודה בהם נעשה 
עדכון היתרות בכל חשבונות 

הבנקים
100%

בדיקת ביצוע העברות קלט דפי בנק (הקלדה)
התשלומים וההכנסות

ביצוע התאמה אוטומטית בכל החשבונות העו"ש 
הפקדונות וניירות הערך

ביצוע התאמה ידנית בכל החשבונות העו"ש 
הפקדונות וניירות הערך

רישום בפקודות יומן בכל החשבונות העו"ש 
הפקדונות וניירות הערך

הדפסת דו"ח אי התאמות ובדיקת אי ההתאמות

אחוז ההתאמות בין הרישום 
100%בהנה"ח והבנקים

זמן מחתימת הגזבר ועוזר 
הגזבר ועד העברת מס"ב אמצע 

חודש (עד מיליון ₪) והכנת 
2 שבועי5

התאמת 
בנקים - 
התאמת 
הרישום 
בבנקים 
להנהלת 

החשבונות

בדיקת תקינות הרישום שבועי4
בהנהלת החשבונות

ספקים

תשלום לספק על פי תנאי 
ההתקשרות

תשלומים לספקים - הכנת דו"ח המלצה ותשלומים 
לספקים פעמיים בחודש, החתמת הגזבר וראש 

המועצה, הכנת קובץ המס"ב במחשב, הדפסת דפי 
העברה לספקים ושליחה. הכנת צ'קים והעברה 

מחשבון לחשבון

שבועי10

- 4
5 

-

תכנון פעילות הנהלת חשבונות 2010 (התקציב הכספי בגזברות כללי)

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושי

ערךמדד ביצועמטרה

קלט חשבוניות מועצה



שבועי / זמן
שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושי

ערךמדד ביצועמטרה

מתן שירות לגננות - העברת 
התשלומים בזמן.

טיפול מיידי ותשלום במס"ב 
100%הקרוב באחוזים

העברת תשלומים על פי הנהלים

מעקב אחר הגשת דוחות 
ותשלומים

הגשת דוחות מעקב לאחראית 
גני ילדים פעמים בחודש (אחוז 

הדוחות שהוגשו)
100%

מתן שירות למנהלי בתי הספר - 
העברת התשלומים בזמן.

אחוז התשלומים ששולמו בזמן 
(5 פעמים בשנה)

100%

העברת תשלומים על פי הנהלים

הכנת שיקים לטקס חלוקת שנתי6
כן/לאהכנת השיקים עד לטקסהמילגות

תשלום בזמן על פי פרוטוקול שנתי16
המועצה

טיפול מידי ותשלום במסב 
100%הקרוב (אם הוא עדיין פתוח)

טיפול מידי ותשלום במסב חידוש הקופה בזמן
הקרוב (אם הוא עדיין פתוח)

כן/לא

מעקב אחר ניהול תקין של 
100%אחוז עמידה בנהליםהקופות

שבועי2.5
התחשבנות תקינה על פי 

התקציב החודשי

הגשת התחשיב לגזבר עד תשלום בזמןשבועי0.5
כן/לאלתאריך ה- 10 בכל חודש

חידוש הקופה בזמןשנתי6

קבלת דואר ותיוק

הקצבה לחמש - פקודות יומן, ניתוח כרטיס,  תשלום, וביצוע 
התאמות עם חמש. התחשבנות בנושא שכר דירה.

התחשבנות עם חברת מילגם ומועצה אזורית חבל מודיעין

מילגות לסטודנטים  - איסוף המסמכים, ניהול חשבונות המילגות 
והכנת צ'קים.

תמיכות בעמותות  (כ- 20 עמותות) על פי החלטות המועצה, 
בדיקת פרטי העמותה, בדיקת קיזוזים מול מחלקת גביה 

שבועי1ניהול קופות קטנות של אגפי המועצה והכנת צ'קים

- 4
6 

-

הקצבת גני ילדים (35 גנים)- בדיקת דוחו"ת הגנים, העברת 
תשלומים לגנים (פעם בחודשיים ב- 15 וב- 30 לחודש) ומעקב 
אחר העברת התשלומים לגנים, סגירת שנת הלימודים, רישום 
פקודות יומן והתאמת כרטיסי גני ילדים (בין הדיווח והתשלום).

שבועי2

הקצבת בתי ספר ותיכון  (5 בתי ספר, 2 חט"ב ותיכון אחד) , 
פעם בחודשיים - קבלת דיווח ממנהלת בתי הספר לגבי כמות 

תלמידים, חישוב התקציב לכל בי"ס מתקציב המועצה , חישוב 
התקציב ממשרד החינוך, מעקב בטבלת אקסל, רישום פקודות 
יומן, ניתוח כרטיסי בי"ס, אישור התקציב על ידי מנהלת מדור 

בי"ס וסגן גזבר, מס"ב לבתי הספר.

שנתי40



שבועי / זמן
שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושי

ערךמדד ביצועמטרה

רישום בספרי הנה"חשנתי6
ביצוע הרישום בהתאם לבנק 

אוצר השלטון וקבלת חשבונית 
מס מהקבלן

כן/לא

אחוז התאמה בין הנהלת דיווח תקין למס הכנסה ומע"משנתי12
100%החשבונות ופנקסי מס הכנסה

קבלת החזר מסשנתי5

הגעה להתאמה מלאה עם שבועי2
100%אחוז התאמהמחלקת הגביה בנושא ההכנסות

הגעה להתאמה מלאה עם חברו שבועי1
100%אחוז ההתאמההאשראי ומחלקת גביה במועצה

בדיקת ספרים (3,5,6) לפני דו"ח רבעוני

התאמת ספרים משותפת עם רואת החשבון לפני 
דו"ח רבעוני

קלט חשבוניות, פתיחת ספקים חדשים, וניתוח 
כרטיסי ספקים, הכנת מס"ב, החתמת מנהלת אגף 
חינוך וגזבר התאגיד, ביצוע המס"ב ושליחה בשרת 

פקסים

זמן מקבלת החשבון ועד 
2קליטתו בימים

קלט שיקים (ידני) + מס"ב
קלט דפי בנקים והתאמות

דו"ח הכנסה לתאגיד, התאמה עם גביה, פקודות 
יומן והתאמת כרטיסים רלוונטיים בהנהלת 

חשבונות.
100%אחוז ההתאמהשבועי2

100%אחוז ההתאמהבדיקת ספרים (3,5,6) לפני דו"ח חצי שנתי
התאמת ספרים משותפת עם רואת החשבון לפני 

100%אחוז ההתאמהדו"ח חצי שנתי

שבועי0.5בדיקת ספקים בטלפון ומענה ישיר

ניהול 
חשבונות 
תאגיד 
חינוך

שבועי2

הנהלת חשבונות תקינה של 
התאגיד

שנתי32

רישום מדויק של כל ההוצאות שנתי96
שבוצעו במהלך הרבעון

אחוז התאמה בין הנהלת 
100%חשבונות ורואת חשבון

- 4
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-

טיפול בחשבונות עזר

הכנת דו"ח ניכוי מס במקור ומע"מ פעם בחודש. בדיקת 
התאמות בין התוכנה והכרטסת.

בדיקת עיסקאות אקראי (יחד עם רואת החשבון)

בדיקת דו"ח הכנסות המועצה - קבלת מאזן מהגביה, ביצוע 
התאמות מול ספרי הנה"ח, הכנת טבלת אקסל, בדיקת אי 
התאמות עם מנהלת הגביה. השלמת הדו"ח, פקודות יומן 

התנהלות מול חברות האשראי - רישום, פקודות יומן, התאמות 
מול הכרטיס ומול הגביה

דו"ח רבעוני



שבועי / זמן
שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושי

ערךמדד ביצועמטרה

100%טיפול מיידיחודשי1מעקב הכנסות ממשרדי ממשלה ורישום

דו"ח הכנסות למפעם, התאמה עם גביה, פקודות 
100%במהלך החודשחודשי2יומן והתאמת כרטיסים בהנהלת חשבונות

שוטף+30מזמן חתימה עד העברה בימיםחודשי8תשלום לספקים (דרך מס"ב בעיקר)

בדיקת ספרים לפני דו"ח רבעוני וישיבה עם מנהלת 
המפעם לבדיקת התאמה והכנת דו"ח רבעוני. 

החתמת גזבר המועצה.
100%אחוז התאמה בין הנה"ח ורו"חשנתי16

קלט חשבוניות, פתיחת ספקים חדשים, וניתוח 
כרטיסי ספקים, הכנת מס"ב, החתמת מנהלת 

העמותה, הדפסת שיקים והעברה לעמותה

100%אחוז התאמהקלט דפי בנקים והתאמות
100%אחוז התאמה בין הנה"ח ורו"חביקורת ספרים פעם ברבעון

הכנת דוחות כספיים פעם ברבעון
שבועי0.5
שבועי2.5

- 4
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-

ניהול 
חשבונות 

מפעם
הנה"ח תקינה של המפעם

ניהול 
חשבונות 
עמותת 
עמית

הנה"ח תקינה של העמותהחודשי3

ישיבות
אדמיניסטרציה ומיילים



שבועי / זמןתיאור
שנתי

שמירה על מינהל תקין 
ועמידה בקריטריונים.

אחוז הדוחות העומדים 
בדרישות החוק - 45 יום 
לאחר סיום הרבעון / שנה

100%

אחוז דוחות המאושרים על 
ידי משרד הפנים ללא 

הסתייגות
100%

בדיקת עמידה בתחזית 
וטיפול באי התאמות

כלי לשימוש להנהלה 
ולמחלקות

הכנת הבסיס לתקציב ריכוז בהכנת תקציב שנתי ותקציב מילואים
התקציב באחריות הגזברשנתי40ותקציב מילואים

בקרת הנהלת חשבונות (של המועצה והגופים 
שמירה על מינהל תקין שבועי3לעיל)

ועמידה בקריטריונים.

אחוז עמידה בביקורת 
ובחוות דעות רו"ח ללא 

הסתייגות
90%

דוחות מיוחדים לפי דרישה. כגון: חוק השמירה, 
מתן אינפומציה מעודכן על פי שנתי140יחידה סביבתית וקרן עבודות פיתוח (כ 60 בשנה)

דרישה

זמן הפקת הדוחות מרגע 
הדרישה הדוח (בימי 

עבודה)
מק3

הדרכת הנהלת חשבונות בבתי ספר (ללא 
הדרכה וגיבוי של מנהלות שנתי40ביקורת) - 5 מנהלות חשבונות

החשבונות בבית הספר

שביעות רצון מנהלות 
חשבונות (אין מדד כמותי 

ניתן לברר)
גיבוי מקצועי - פיקוח על הנתונים הכספיים של 

העמותות (כ 20 עמותות)
עזרה לגזברשבועי5מטלות שוטפות מהגזברות

עזרה לצוותשבועי3עזרה בהנהלת חשבונות בעיתות לחץ
שבועי2ישיבות ואדמינסטרציה

זמן הפקת הדוחות לאחר 
סיום הרבעון שנה / שנה 

(בימים)
מק50

הכנת דוחות שנתיים ורבעוניים מועצה ותאגידים 
עירוניים פרט לח.מ.ש.  (עמותת עמית ותאגיד 
חינוך) - כל הדוחות לביקורת (מועצה למשרד 
הפנים, תאגידים למשרד רו"ח). 5 דוחות - 
מועצה ושני תאגידים (רבעוניים ושנתיים)

מעבר על הנה"ח, 
סקירה, עיבוד  והכנת 

הדוח להגשה והתאמת 
הדוח לדרישות משרד 

הפנים

דוחות ביצוע למחלקות (לאחר כל דוח רבעוני)
פירוט ברמת סעיפים 

לצרכים פניימים 
(מותאם לדוח הרבעוני)

שנתי320
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תכנון פעילות רו"ח (התקציב בגזברות כללי)

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה
הון אנושי

מקערךמדד ביצועמטרה



תשלום שכר בזמן ועל פי חוק

ביצוע בקרה בכל חודש ותיקון כל הליקויים בקרה על הכנת השכר
כן/לאשנמצאו

הכנת שיקים ותשלום לקופות הגמל (ביטוחי 
פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וכד')

תשלום הקופות בזמן ולמקום 
הנכון

הכנת ההעברה הבנקאית לתשלום  עד 
לתאריך 2 לחודש, בכל חודש

כן/לא

אישור השכר בישיבה משותפת עם הגזבר
תחזוקת מערכת השכר - עדכון תוכנות השכר, 

איתור ליקוים ותיקונם, הכנת דוחו"ת תקופתיים 
ושנתיים לגורמי חוץ - מס הכנסה, משרד האוצר 

ומשרד הפנים.

ניהול תקין של מערכת השכר 
90%אחוז הדוחות שהוגשו בזמןלרווחת כל הגורמים

בירורי שכר - בירורים, תיקונים, הכנת מפרעות, 
קשר עם גורמי חוץ.

טיפול מהיר ומקצועי בשאלות 
העובד

עמידה בזמן מפניית העובד ועד סיום 
80%הטיפול - במשכורת הקרובה

5%אחוז הודעות שגיאהתשלום המיסים כחוק ובזמןהכנת מיסים לתשלום - מס הכנסה וביטוח לאומי

ליווי מנהלים במחלקת משאבי אנוש בהכנת חומר 
(הדמיות שכר לעובדים עתידיים), ביקורת על חוזי 

העסקה

סיוע לדרג הניהולי בקבלת 
החלטות והכנת תקציבים בנושא 

שכר
מספר הימים עד הכנת תלוש דמה

קשר עם גורמי חוץ - קופות גמל, בנקים, סוכני 
ביטוח, גורמים מקצועיים, שלטונות - מס הכנסה 

וביטוח לאומי.

20%החזר תביעות לתיקוןהכנת תביעה תקינההכנת תביעות לביטוח לאומי - מילואים, אימהות

קליטת פעולות השכר להנהלת החשבונות, בדיקת 
התאמת כרטיסים.

רישום השכר בספרי הנהלת 
כן/לאהתאמה ב- 100% או אי התאמה מוסברתחשבונות

הכנת חשבוניות מס לשוכרי משרדים בבנין 
המועצה אחת לחודש (כ- 10-20 שוכרים בחודש)

הכנת חשבוניות בזמן לצורך 
גבית דמי ניהול

הכנת החשבוניות עד ה- 12 בחודש 
100%ומסירתן, אחוז עמידה ביעד

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדים 
לעובדי המועצה 
(כ-180), תאגיד 
חינוך (כ-95), 

החברה הכלכלית 
(2) ועמותת 

עמית (3)

הכנת השכר,  ותשלום לעובד

-5
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תכנון פעילות  שכר 2010 (התקציב נמצא בגזברות כללי)

נושאים
תפוקה (יעדים)

ערךמדד ביצועמטרה



נושאים
תפוקה (יעדים)

ערךמדד ביצועמטרה

5%אחוז הודעות שגיאהתשלום המיסים כחוק ובזמן

100%תשלום מע"מ עד ה- 15 לחודשתשלום מע"מ כחוק ובזמן

הכנת מיסים לתשלום של תאגיד חינוך - מס הכנסה וביטוח לאומי
עסקאות אקראי - קבלת דו"ח מהגביה וניתוחו, חישוב המע"מ והכנת 

התשלום

- 5
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-



שבועי זמן20092010סעיף תקציב
/ שנתי

623-110115       124 
623-750874       937 
623-5506           6 
623-570132       137 
623-78023         34 

קביעת שומה מותאמת 
למצב הקיים בשטח

אחוז הנכסים שנבדקו על ידי 
הפיקוח

100%אחוז החיובים שהופקו במועדהפקת החיובים בזמן
עמידה ביעד אחוז 

95%אחוז גביההגביה

טיפול בערעורים -  דחיה או 
תיקוני שומה (כ-50 בשנה)

ניהול תקין של השומה 
וקביעת שומה נכונה 

לנישומים.

אחוז הערעורים שטופלו במועד 
100%(על פי החוק)

אחוז העררים וההשגות 
100%שטופלו בזמן

עבודה מול טופס למעקב אחר 
פניות תושבים בנושא עררים 

והשגות עד לתאריך
31.12.10

בקשות להנחות על פי חוק (כ 
מתן שירות הולם שבועי10003בשנה)

לזכאים

זמן מהגשת הבקשה ועד 
לאישורה ועדכונה בחשבון 

התושב (במידה והוגשה 
הבקשה כנדרש) בימים

7

בקשות להנחות על פי מבחן 
מתן שירות הולם שבועי1.5הכנסה (כ- 50 בשנה )

לזכאים

זמן מהגשת הבקשה ועד 
לאישורה ועדכונה בחשבון 

התושב (במידה והוגשה 
הבקשה כנדרש)

14

בקשות לנזקק באמצעות ועדת 
מתן שירות הולם שבועי1.5הנחות ( כ 60  בשנה)

לזכאים
כינוס וועדת הנחות לפחות כל 

331.12.10 חודשים

איכלוס חדש - קליטת נכסים 
שנתי45חדשים (כ 200 נכסים חדשים)

קביעת שומה מותאמת 
למצב הקיים בשטח,  

עם האכלוס

זמן מקבלת המידע על 
14האיכלוס ועד להפקת השומה

ערך

שכר

-5
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גביה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

חיובים 
קבועים

הון אנושיכספי

מיכון
אחרות

ארנונה
 (א)

קביעת שומות ארנונה - יצירת 
קובץ והפקת חיובים לתושב (7 

פעמים בשנה - שנתי וכל 
חודשיים) - 4800 נכסים.

מדד ביצועמטרה

עבודות קבלניות
פירסום

שנתי126

טיפול בעררים והשגות - (כ- 7 
בשנה) - דחיה או תיקוני שומה 

על פי החלטת ועדת ערר - 
(כולל התייעצות  משפטית )

שנתי14

מענה מהיר בהתאם 
לזמן המוגדר בחוק 
(ערר - תוך 30 יום, 

השגה - 60 יום)



שבועי זמן20092010סעיף תקציב
/ שנתי

ערך

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה

5/%
קביעת חיוב  מותאם 

למצב הקיים בשטח
קריאה מדוייקת של מדי המים 

780% פעמים בשנה

זיהוי תקלות במדי 
המים וטיפול מהיר

זמן  מזיהוי התקלה ועד לסיום 
7הטיפול בתקלה (בימים)

מתן שירות לתושב 
בזיהוי נזילות

זמן מזיהוי נזילה ועד הודעה 
1לתושב (בימים)

עמידה ביעד אחוז 
95%אחוז הגביההגביה

מתן שירות לתושב
קביעת חיוב  מהיר 

ומותאם למצב הקיים 
בשטח

קביעת חיוב מותאם התקנת מדים שכונה כ"ד
לצריכות מים בפועל

השלמת ההתקנה בכל יחידות 
5הדיור

טיפול בחיובי היטל בצורת 
כ4,800

חיוב בהתאם לתקנות המים 
וע"פ הנחיות שיתקבלו 

מרשות המים
100%

טיפול בהחלפות שעוני מים 
תקופתי (כ 1000 החלפות 

בשנה)
שימוש במדי מים שנתי12

תקינים

אחוז מדי המים המוחלפים 
אחת לחמש שנים בהתאם 

לקבוע בחוק
80%

חיוב כל הנכסים 
באגרת שמירה

אחוז הנכסים שמחוייבים 
באגרת שמירה, 6 פעמים 

בשנה
100%

95%אחוז האגרות שהופקו בזמןהפקת החיובים בזמן
97%אחוז הגביהעמידה ביעד אחוז גביה

טיפול בצרכנים חדשים (כ200 
הפקת החיובים בזמןשנתי8נכסים בשנה)

זמן מקבלת המידע על 
האיכלוס ועד להפקת החיוב, 

בימים
14

זמן מהודעת האיכלוס ועד שבועי
ביצוע התקנת מד המים בימים

מים 
ואגרת 
ביוב (א)

טיפול בהפקת חיובי מים 
ואגרת ביוב (6 פעמים בשנה ) 

- 4530 מדי מים  (קוראים 7 
פעמים בשנה)

חושב 
בהפקת 

חיוב 
הארנונה

עמידה ביעדי פחת המים על פי המינימום שקבעה 

5

אגרת 
שמירה

 (א)

טיפול בהפקת חיובי אגרת 
שמירה (6 פעמים בשנה ) -

4800 נכסים

חושב 
בהפקת 

חיוב 
ארנונה

טיפול בצרכנים חדשים (כ 
20010 מדי מים חדשים בשנה)

-5
חיובים -3

קבועים



שבועי זמן20092010סעיף תקציב
/ שנתי

ערך

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה

הגדלת מספר 
המשלמים בהוראת 

קבע

מספר  המשלמים בהוראת 
קבע שנוספו בשנה זו 

(באחוזים)
תוספת, 20%

בדיקת השומות לפני שליחתם 
100%להוראת קבע פעם בחודשיים

בדיקת חייבים משכונה כ"ד 
75%לגבי תשלום בהוראת קבע

מספר תלונות מוצדקות של 
תושבים בגין חיוב לא נכון 

בהוראת הקבע
3

ארנונה - זמן מפניית התושב 
ועד לסיום הטיפול בפניות 

שאינן מצריכות מדידה 
מחודשת (בימים)

7

מים -זמן מפניית התושב ועד 
לסיום הטיפול בפניות שאינן 

דורשות קריאת מים מחודשת 
(בימים)

7

זמן מפניית התושב ועד לסיום 
הטיפול בפניות מורכבות 

(המצריכות קריאה מחודשת 
של מד המים או מדידת נכס) 

(בימים)

14

טיפול הולם בתשלום 
באמצעות הוראת קבע 

- התאמת הוראת 
הקבע לשינויים בשומה

מענה 
לתושב

טיפול בפניות בנושאי חיוב 
בכל ארבעת הנושאים - דחיה, 
מעקב, פטור בגין נכס ריק או 

הקטנת חיוב

תגובה מהירה והולמת שבועי113
לפניות תושבים

טיפול בהסדרים (כניסה / יציאה 
מהוראת קבע וכדומה) בארבעת 

הנושאים לעיל - שיווק ומידע לתושבים 
חדשים בשכונת סחלבים לגבי 

תשלומים בהוראות קבע

שבועי11.5

-5
חיובים -4

קבועים



שבועי זמן20092010סעיף תקציב
/ שנתי

ערך

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה

קביעת חיוב מתאים 
לתושב (על פי מספר 

ילדים וגיל הילדים)

מספר תלונות מוצדקות של 
5תושבים בגין חיוב לא נכון

אחוז החיובים שהופקו במועד הפקת החיובים בזמן
100%(10 פעמים בשנה)

טיפול בהנחות על פי תקנות 
עמידה ביעד אחוז שנתי24משרד החינוך (208 מקבלים)

95%אחוז הגביההגביה

מתן שירות לתושבשנתי130
מסירת כרטיסי ההסעות 

לתושבים לפני תחילת שנת 
הלימודים

100%

הפקת חיוב מתאים 
100%לחוזה השכירות

הפקת חיובים בזמן 
בהתאם לחוזה 

השכירות
95%אחוז החיובים המופקים בזמן

100%

100%שקיפות נתוני גביהשבועי24

100%שקיפות נתוני הגביהשנתי36

עמידה ביעד אחוז גביהשבועי8
אחוז הקנסות ששולמו (מסך 
הקנסות שלא הוגש לגביהם 

ערעור)
100%

100%ביצוע סקר שילוט פעם בשנהשנתי24
ביצוע דוחות תקופתיים של 

100%מפקח על השילוט

100%הפקת חיוב פעם בשנההפקת החיובים בזמן
%תוספת 15אחוז גביההגדלת אחוז גביה

משך הזמן לחישוב אגרות שבועי5
3בנייה (בימים)

שנתי200

הסעות (קבלת טפסים מההורים, עדכון 
פרטים לצורך תכנון הסעות לפי 

דרישות מח' החינוך, קבלת תשלום 
מההורים, הכנת הכרטיסים להסעות 
ושליחתם לבתי התושבים) כ- 1400 

תלמידים.

טיפול בחיובי אגרת שילוט (הפקת כ 450 חיובים 
) - עדכון מאגר נתונים של השילוט בשוהם, 

קבלת תשלומים, וטיפול בפניות תושבים

שבועי0.5

טיפול בכספי תאגיד חינוך שוהם - קבלת 
תשלומים הפקדה והתאמות

טיפול בכספים שמיועדים למפעם - קבלת 
תשלומים והפקדה

הפקת דוחות כספיים למבקר מטעם משרד הפנים

קנסות איכות הסביבה - מעקב אחר מצב 
התשלום, פניה לעו"ד לצורך פתיחת תיקים

חיוב מתאים למצב 
בפועל

שבועי1.5

אגרות בניה והיטלי השבחה (150 חיובים) - 
הפקת  חיובים , קבלת תשלומים

-5
5-

חיוב שכר דירה עבור מבנים שהמועצה משכירה -
 הפקת חיוב (21 שוכרים בשנה), הכנת דיווח 

למע"מ בגין שכר דירה

חינוך

שכ"ל 
לגנ"י 
(כ 

 820
תל' )

יצירת קובץ תלמידים, הפקת 
חיוב (10 חיובים בשנה), עדכון 

הנחות, עדכון הוראות קבע, 
שליחת הוראת הקבע לבנק, 

קליטה.



שבועי זמן20092010סעיף תקציב
/ שנתי

ערך

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה

אחוז המשלמים בגין פעולות הגדלת אחוז הגביהשבועי20
75%אכיפה

סיום גביה לפני 
העברת בעלות על 

הנכס
100%

95%רישום תקין של חובות 
100%שבועי7

100%שנתי56

שנתי20

מחיקת חובות שאין 
אפשרות לגבות, 

הקטנת בה"כ החובות 
למועצה

בדיקת החובות אישורם 
במליאה והכנת טפסים למשרד 

הפנים
כן/לא

 1,238     1,150        סה"כ

א.  כלל החיובים נשלחים לתושב בשובר תשלום אחד (ארנונה, מים, אגרת ביוב ואגרת שמירה), למעט היטל בצורת המחויב בנפרד. תהליך ההפקה הוא בכל מקרה בנפרד.

שבועי3

- 5
6 

-

השתלמויות

ביצוע נוהל מחיקת חובות אבודים (כ- 1500 
אש"ח)  ע"פ נוהל משרד הפנים (בהתאם 

להנחיות גזבר ואישור ההליכים במליאת המועצה)

ישיבות צוות, ועדת הנחות ומבחן הכנסה

אכיפת גבייה בכל הנושאים

הפקת אישורים לטאבו/מינהל



זמן תיאור
(ש"ש)

הזמן מהגעת ההזמנה עד 
העברת ההזמנה לאגף 
בהזמנה פשוטה (יש 

חתימה בקבלת ההזמנה 
ובהעברה לאגפים) (בימי 

עבודה)
הזמן מהגעת ההזמנה עד 

העברת ההזמנה לאגף 
בהזמנה מורכבת (יש 

חתימה בקבלת ההזמנה 
ובהעברה לאגפים) (בימי 

עבודה) - כאשר אין הערות 
על המיפרט

תשלום מהיר לספק2התאמת חשבוניות להזמנה והעברה לאישור סופי
הזמן מקבלת החשבונית 

עד העברה להנהלת 
החשבונות (בימי עבודה)

מק5

עמידה בכללי החוק1ועדת קניות - טובין מעל 15,000 ש"ח

הזמנת ציוד משרדי ואחריות על מלאי הציוד 
הקיים

השלמת חוסרים והזמנת ציוד 
(בהסכמי מסגרת וללא צורך 

בהצעות מחיר)
תפעול שוטף של 2

המועצה

תפעול שוטף של 1אחריות לכיבוד
המועצה

קבלת הערבויות למשמרת אחריות על ערבויות
10בכספת ומעקב.

2ישיבות ואדמינסטרציה
א. הזמנה פשוטה - מחירים קבועים (לא ניתן למיקוח ), הזמנה מורכבת - דורשת מספר הצעות מחיר ולימוד הנושא (בדיקת מפרט, לעיתים סיורים וכדומה)

-5
7-

מק

טיפול בהזמנות המגיעות מהאגפים (כ 40 
הזמנות בשבוע - כ 25 פשוטות וכ 15 מורכבות) 

(א)

קבלת הצעות מחיר נוספות 
(האגף מחויב באחת), בדיקת 

תקציב,הכנסת הנתונים 
למחשב וישיבה עם הגזבר 
לאישור ההזמנה. העברת 

ההזמנות לאגפים

35
טיפול במהירות 

וביעילות תוך כדי 
שמירה על מינהל תקין

מק14

תכנון פעילות רכש (התקציב בגזברות כללי)
תוכנית עבודה זו הינה ללא תוכנת רכש. במידה ותוכנס תוכנת רכש יהיה צורך בכתיבת תוכנית עבודה הכוללת הטמעת התוכנה ומדדים 

מתאימים

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושי

ערךמדד ביצועמטרה
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 אגף איכות הסביבה
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  אגף איכות הסביבה 
  

  

  כללי תיאור 

  

אגף איכות הסביבה מהווה אגף ביצועי של המועצה הנותן מענה לתושבים במכלול 

מתן רשיונות , ח"אחזקת בע, שמירת סדר ציבורי ואכיפה, ניקיון, גינון, תחזוקה: םתחומי

הטיפול במכלול נושאים  .יבתייםטיפול במפגעים סב,  חינוך סביבתי, בטיחות, ביטחון, עסק

מענה לפניות , מאפשר לתושבים לקבל במקום אחד, אלו על ידי האגף לאיכות הסביבה

  . בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב

לפניות של (נותן מענה באמצעות האגודה לתרבות הדיור  לאיכות הסביבה האגף , בנוסף

הוקמה בשיתוף המשרד שהיחידה הסביבתית ל וכן אחראי ע, )דיירי הבתים המשותפים

  .י שלושת גופים אלו"שהם וחבל מודיעין וממומנת ע –להגנת הסביבה והמועצות 

  .היעדים שהמועצה הציבה לעצמה השגתהאגף פועל ליישום מדיניות המועצה ול

  מטרות האגף 

ביל כישוב הדוגל ומו  קידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והחינוך הסביבתי  .1

  .ערכי איכות הסביבה

  .גינון ציבורי  ושמירה על הניקיון הטיפוח , ור חזות הישובפשי  . 2

  .בריאות הציבורעל שמירה על הסדר הציבורי  ו, מניעת מפגעים  .2

, יות זורמותתתש(מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב   . 3

  .)חינוך ועוד, מבני ציבור, כבישים ומדרכות

  .י התקן"בטחת רמת ביטחון ועמידה בתקני בטיחות עפה  .4

מתן מענה למפגעים סביבתיים  במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה   . 5

  .הסביבתית
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  : 2009להלן מקצת הפעילויות שבוצעו בשנת 

  

 –פעולות לחסכון במים , גינון רחבת נגה, שדרוג גינות משחק ותיקות  -פרויקטים ופיתוח

בעצים ) חדשני ברשויות( –שילוב פטריית מיקוריזה , אוטומציה וצמחיה, שטחי גינוןסקר 

גינון  כניסה ,  המשך החלפת עצים לאורך עמק איילון, גינון תיכון שהם, חדשים בישוב

  .דרומית

  

בגינת יסמין  לרבות שדרוג גומי על ידי שדרוג  רענון וטיפוח פני הישוב – פעילות ירוקה

קירוי גינות , ומתקניםסימוני כבישים חידוש , ביעת ריהוט רחוב צ, מתקני משחק

י התקנת בקר -פרויקטים לחסכון באנרגיהייזום , חידוש צביעת פסלים בישוב, ציבוריות

  .הגברת פעולות אכיפה והסברה ,מיזוג אוויר בכל מוסדות החינוך

להגברת ושילבו מתקני מחזור לניר בבתים משותפים  תוספת מתקני מחזור בישוב

  .המודעות ורמת המחזור

  .ועוד הסביב, ןגינו, תתשתיד בהיבטי "ליווי פיתוח שכונת כ

  . בתחום ההתמודדות עם בעיית היתושים על ידי היחידה הסביבתיתהפעלת מנטר מקצועי 

  

  

  האסטרטגית  ת רב שנתיות ליישום התוכניתובנית תוכני– עתיד ירוק

ליווי התהליך והמשך הטמעתו . ת להטמנהטרים לצמצום הפסולסעידוד רכישת קמופו

  .בקרב התושבים

ציבור לחסכון באנרגיה בשיתוף  מבניייזום ליווי וקידום בחינת בניית תאים פוטוולטאים ב

  .החברה הכלכלית

 38%הפחתה בכ  .לצמחיה חסכונית במים ת המים ומעברוביצוע פרויקטים לשדרוג מערכ

  . לגינון ציבורי ת המיםבצריכ

   .ניכוש עשביהו מינון חומריםי "ע ידותיתהדברה יד

   

  – תעודות ופרסים

ברציפות  2009קריה יפה בתחרות , כוכבי יופי של המועצה לארץ ישראל יפה 5יה ב יזכ

  .השתיים עשרהזו השנה 
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שקלול מדדים איכותיים וכמותיים במטרה  – "לרדת בגדול"תחרות  –וקהילה ירוקה חינוך 

גמלאים , פעולות קהילתיות עם מתנדבי פארק שהם, לחסום במים בבתי התושבים

 סמכת הליך ההמשך  . להטמעת ערכי איכות הסביבה בתחום המחזור ותלמידים בבתי הספר

  . ס ירוק"ס אבן חן לבי"בי

בכל בתי ' צ וכיתות א"חלוקת תיקי אוכל מבד להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק בחט

  .הספר

קיום סדנאות , צמחי מרפא ותבליןשילוב , י התושביםהמשך תחזוקה על יד - גינה קהילתית 

  .ולילדים בפרטבכלל וחשיפת הגינה לציבור 

  

  

  

  

  נתונים

  

  אדם חכו
  ש"ש  תאור  א"כ

    ניהול אגף איכות הסביבה  מנהלת אגף
עבודת מזכירות  בתחום האגף   )משרות 2.5(מזכירות   3

  והמחלקות השונות
102     

  סגן מנהל מחלקת תחזוקה 1
  מחסנאי בכיר 1

אחריות לאחזקות הישוב 
  ברמת מנע ושבר

כולל ( 197
  )מיקור חוץ

  בטחון         מנהל מחלקת בטחון 1
  

46  

  וטרינרית רשותית
  

ח "אחריות ופיקוח על בע
  בישוב  ומזון מן החי

15 )50% 
  )מישרה

  30  ניהול היחידה  מנהלת יחידה סביבתית 1
לבעלי עסקים מתן רשיונות    - רכזת רישוי עסקים  1

  ולארועים תחת כיפת השמיים
50% 

  מישרה
  

מניעת מפגעים ושמירה על   רכז פיקוח ותברואה 1
  איכות החיים באמצעות אכיפה

40  

מניעת מפגעים סביבתיים   מפקח יחידה סביבתית 1
מוסמך המשרד להגנת , ואכיפה

  הסביבה

21  

פיקוח על מספר קבלנים   מפקח על עבודת הקבלנים 1
  והמחזור, רואהבתחום התב

40  
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  פיקוח+ מתן שירותים מקצועיים  –מיקור חוץ 

  
  ש"ש  תאור  

  מנהל מחלקת אחזקות
  חשמלאי

  עובדים כלליים

מופיע   מתן שירותי תחזוקה
בטבלא 
  העליונה

  40  מתן שירותי פיקוח   )גינון(מפקח על עבודות קבלנים 
י ורכזת "מנהלת סניף מועצה לא

האגודה ומנהלת סניף , חינוך סביבתי
  לתרבות הדיור

מתן שירותים בתחום טיפוח 
והטמעת ערכי איכות הסביבה 

במערכת החינוך וליווי 
ניהול . פרויקטים מטעם האגף

  סניף האגודה לתרבות הדיור 

  
35  

בנית תוכניות למניעת אלימות   .צ ונגישות לנכים"תח ,ה"רכז מציל
בשילוב גורמים מקצועיים 

ווידוא ליישום התוכניות 
  .ת בתחום הנגישותלרבו

25  

מתן שירותי ביקורות   תברואן
תברואיות בעסקים טעוני 

  רישוי

5  

  

  

  :שינויים צפויים 2010יעדי האגף לשנת 

   –עתיד ירוק 

  .מסך הפסולת המוטמנת ועידוד המחזור 5%צמצום נפחי ההטמנה בכ 

  . 10% -עלויות אנרגיה צריכת החשמל וחסכון ב

  .10% -וריבצריכת מים לגינון ציב ןחסכו

  .התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימאיישום תוצרי 

בפארק , ל בתחום פיתוח של יוזמות חינוכיות ומורשת"הובלת פרויקטים משותפים עם קק

  .שהם

והקמת מחסום  פיזייםהמבנים השדרוג פעילות השומרים ו, מעגלי אבטחה בישובשיפור 

  .חכם בכניסה הדרומית

  .העתקת מתחם חרום ישובי

  .כלוס שכונת סחלביםא
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  פיקוח ומניעת מפגעים  סביבתיים -פיקוח ירוק 

  מניעת המפגעים בישוב בדגש מקומות -  ןוהניקיומניעת מפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי 

  .איכות החיים בגינות הציבוריותעל תוך דגש הומי קהל 

  )כונות חדשותשפיתוח , רעש מטוסים(פיקוח ויעוץ   -העמקת פעילות היחידה הסביבתית 

  .הוספת סמכויות למפקחים –אכיפה בהתאם לחוק אכיפה סביבתית 

  ISO 18001מעת תקן בטיחות הט

  

   -יעדי היחידה הסביבתית 

  .פתרון לטיפול בשפכים והשבת מים ברמה אזוריתבחינת חלופות ל

  .ריכוז פעילות המועצה מול רשות שדות התעופה

קרינה , רעש, יתושים, פסולת בניין: ניהםבי הפעלת מערך פיקוח למפגעים סביבתיים

  .ואיכות אוויר

, יעלות אנרגטיתיהת, חסכון במים –קידום אזור התעשיה החדש כאזור תעשיה מקיים 

  .צמצום שימוש במשאבים ועוד, איחוד תשתיות

 .הגדלת אחוזי המחזור וצמצום נפחי ההטמנה תוך מציאת פתרונות לסוגי הפסולת השונים

, צמצום פסולת, יתושים, תכנון( ס לגורמים המקצועיים"י בתחום איכהמתן יעוץ מקצוע

  .)אגרואקולוגיה ועוד, רעש

  .ס"בנושאי איכה, יצירת שיתופי פעולה בין שתי הרשויות

  .ותבקרב תושבי המועצהסביבתית העלאת המודעות 

  .אשר יסייע לפעילות היחידה" משמר ירוק"הפעלת 



הון 
אנושי

20092010
 832      804     שכר711-110

הפחתת מפגעים ושמירה על 5 115      101     קבלן711-750
בריאות הציבור

בדיקת תלונות תושבים 
והוצאת דוח כל חציון (א)

כן/לא

10%הקטנה בצריכת חשמלצמצום בהוצאות אנרגיה3 20          -        שכר יועץ711-761

 176      104     תקציב עזר711-490
 14        14       תקשורת711-540
 8          8         כלים וציוד711-740
 8          8         מיכון711-570
 15        11       השתלמויות711-760
 10        10       אחרות711-780
 5          5         ציוד יסודי711-931
 50        50       שכר711-751
 58        40       פלסטיק711-752
 30        35       פרוייקטים711-754
 40        39       נייר711-753

אחוז עמידה בדוחות פיקוח שמירה על נקיון
85%(דוחות יומיים)

ממוצע סקר שביעות רצון שנתי 
90%(אם ייתקיים הסקר)

בדיקת תלונות תושבים 
והוצאת דוח כל חציון (א)

כן/לא
שביעות רצון תושבים

הגדלת היקפי המחזור של הניר

נקיון רחובות (33 ק"מ של 
כבישים ומדרכות, ב- 2010 

כולל שכונת סחלבים)
 1,550  קבלן7122-750

כללי (השתלמויות וציוד)

30מועצה לא"י יפה
גידול באחוזי מחזור הניר

  1,748 

הטמעה והעלת מודעות לערכי 
החינוך הסביבתי ופרויקטים 

30%

ש"שסכוםתיאור

ערךמטרה מדד ביצוע
כספי

אחוז עמידה יעדי תוכנית 
עבודה שנתית בנושא

שכר
הדברת שטחי ציבור - 

מכרסמים, עשביה , יתושים 
ומזיקים נוספים (33 ק"מ)

יועץ לחסכון באנרגיה

-6
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תכנון פעילות אגף איכות הסביבה 2010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

סעיף תקציבי

90%



הון 
אנושי

20092010 ש"שסכוםתיאור

ערךמטרה מדד ביצוע
כספי

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

סעיף תקציבי

שמירה על הנקיון ועמידה  90        90       כלים וציוד7123-740
בפינוי בזמן וללא תקלות

בדיקת תלונות תושבים 
והוצאת דוח כל חציון (א)

כן/לא

 2,406   2,251  אשפה7123-750
 1,448   1,223  גזם7123-751

 195      178     שכר714-110
פיקוח על בעלי חיים - אכיפת 
חוק הכלבת ותקנות הכלבים 

המסוכנים

אחוז מקבלי החיסון מתוך 
הכלבים הרשומים (הנתונים 

מהמועצה והוטרנירים 
הפרטיים המחויבים לדווח 

לרשות)

95%

פיקוח תברואי על עסקים,  23       תברואן714-751
מוסדות ציבור וארועים

100%עמידה ביעדי ת"ע שנתית

מזכירה 714-751
וטרינרית

       11 

 5          5         תקשורת714-540
 5          5         פירסום714-550

 28        28       חומרים714-710

 25        25       הובלה והסגר714-720

 15        15       צ'יפים לכלבים714-721

לכידת בע"ח 714-750
לכידת בעלי חיים על סוגיהם 136     136מכרז לכידה

אחוז מרוצים מטיפול בפניות 
למוקד (ג)

70%

90%

שרות וטרינרי (כ 1000 
כלבים בישוב, 70 חיסונים 

בחודש, כ 15 התקנות 
שבבים, 6 דוחות בחודש על 
שוטטות, כ 22 משאיות מזון 

מן החי בחודש, כ 13 
לכידות של כלבים, 10 

עיקורי חתולים, כ2- עסקים 
מבוקרים בחודש)

פיקוח על מזון מן החי (20 
עסקים בפיקוח שוטף, 20 

משאיות בחודש)

עמידה ביעדי תוכנית עבודה 
שנקבעה לנושא - כמות ביקורת 
שנתית של משאיות המובילות 
בשר לעומת היקף הסחורה 
שאמורה להתקבל במרכולים 

הגדולים

85%

מספר הלקויים המדווחים על 
ידי משרד הבריאות שלא 
ביוזמת הרשות (בדוח)

5

ממוצע סקר שביעות רצון שנתי 
(אם ייתקיים הסקר)

-6
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פינוי אשפה (500 טון 
אשפה רטובה בחודש, 160 

טון גזם לגריסה)
5

שביעות רצון תושבים



הון 
אנושי

20092010 ש"שסכוםתיאור

ערךמטרה מדד ביצוע
כספי

שכר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

סעיף תקציבי

85%אחוז עמידה ביעדי ת"עעמידה בתוכנית עבודה
שמירה על בריאות הציבור

קיום תנאי רשיון העסק

איתור עסקים חדשים

עמידה בתנאי החוק12כלול בשכר

אחוז העסקים בעלי רישוי 
בטיפול: בהליך בקשה/ ברישיון 

/ הליך משפטי ולבסוף מועד 
מתן הרשיון מרגע קבלת 

הבקשה (ה)

100%

א. מספר התלונות מהווה מדד בעייתי - מחד כאשר יש בעיות מספר התלונות עולה מאידך לעיתים כאשר האמון עולה מספר הפניות עולה בגללו לכן שונה המדד. 
ב. שאין אפשרות למדוד באמצעות מספר קנסות: 1. הגדרת מדד תביא ליתר קנסות. 2. אכיפה אפקטיבית ע"י קנסות תוריד את הצורך בקנסות בעתיד

ג.  ככל שההרתעה מהלכידות עולה כך הצורך בלכידות יורד ולכן המדידה מתרכזת בשביעות הרצון מהטיפול בנושא.
ד. הרשיונות ניתנים על פי פריטים ולכן לעיתים לעסק אחד יש מספר רשיונות

ה. רשות הרישוי מהווה גורם ששולח הבקשות לגורמים המאשרים לתלות לו"ז של הגורמים

90%

מתן רשיונות  לבתי עסק (כ 
70 רשיונות - ) (ד)

30
אכיפה אפקטיבית (שמירה על 

הסדר הציבורי) (ב)
אחוז הירידה במספר תלונות 
10%תושבים בנושא בקשה לאכיפה

ביקורת בתי עסק טעוני 
רישוי (50 עסקים בקטגוריה 

של עסקים טעוני רישוי)
8

אחוז עמידה יעדי תוכנית 
עבודה שנתית בנושא 

(התוכנית מצויה באגף)

-6
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פיקוח - מניעת מפגעים 
וסילוקם (אכיפת חוקי מדינה 
ועזר - חניה ויתר חוקי העזר)

כלול בשכר

כלול בשכר



הון אנושי

20082010
כן / לא 215         201        שכר7111-110שכר

כן / לא 10           10          תקשורת7111-540תקשורת
 50           50          אחזקת רכב7111-730
 12           12          ייעוץ משפטי7111-750
 5             5            השתלמויות7111-760
הוצאות 7111-780

מינהלה
          20           20 

 100         100        אחרות7111-781
 10           10          אחרות7111-931

 צמצום השלכות פסולת (על פי דוחות) ממה שנצפה אכיפת השלכה וטיפול - איתור וטיפולפסולת בניין
50%בשטח ומכמות הדוחות

צמצום חריגות רעש ומעבר מטוסים מעל הישוב, בניגוד רעש מטוסים
10%למסלולי הטיסה המותרים

כן/לאביצוע בדיקות רעש יזומות לקביעת ספי רעש מותריםספי רעש ממגרשי ספורט
כן / לארכישת מכשיר ושימוש בו ע"פ תלונותבדיקות רעש בהתאם לתלונות

כן/לאהסמכות

מספר המבצעים בשנה (בשיתוף משמר ירוק, מתמידים הגברת אכיפהמבצעי אכיפה
6ומג"ב)

באמצעות הסברה, הכנסת מתקנים והגדלת אפשרויות הגדלת אחוזי המחזורמחזור
10%המחזור

30%צימצום תלונות למוקד בנושא20
כן/לאפעילות מנע, ניטור וצמצום מוקדי מים

1.4הכנסת מנטר פעם בשבוע, התחלת פעילות עד תאריך
50%ע"פ צורךעריכת בדיקות קרינה5קרינה - מיפוי

העלאת המודעות 
לאיכה"ס  - מפגשים, 

קורסים, חינוך
15

הגברת המודעות, שיפור חזות 
המושבים, צמצום מפגעים (בעיקר בחבל 

מודיעין)

מבצעי נקיון, ימי איכות סביבה, קורסי נאמני נקיון, 
הרשת הירוקה

פיקוח על עבודת המטמנה ושמירה על 3מטמנת ברקת - פיקוח
תנאי רשיון העסק

עמידה בתקנים (אין התרעות ודוחות המשרד להגנת 
100%הסביבה)

5ייעוץ מקצועי
העסקת אנשי מקצוע בתחום איכות 

הסביבה בהתאם לצרכי המועצות בדגש 
תכנוני

5הכנת דוחות מקצועיים ליישום

5100%איכות אויר
המשך הצבת ניידת ניטור אויר של המשרד להגנת הסביבה  בהתאמה לתוכנית עבודה של מערך 

ניטור אויר ובהתאמה לצרכים בשטח ועריכת סקר מזהמי אויר

15

רעש 

הסמכות חדשות ע"י המשרד להגנת הסביבה

צמצום מפגעי יתושיםיתושים - ניטור

ש"שסכוםתיאור

עמידה ביעד הכנסות עצמיות משרד להגנת הסביבה
עמידה ביעד הכנסות עצמיות מ.א. חבל מודיעין

הוצאות שוטפות

-6
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תכנון פעילות יחידה סביבתית 2010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

סעיף 
תקציבי

כספי
ערךמדד ביצועמטרה



הון 
אנושי

סעיף 
ש"שתיאורתקציבי

20092010
10 317      301     משכורת722-110ביטחון שוטף

ביקורת יומית על כל מוסדות החינוך כולל  123      104     תקציב עזר722-490
כן / לאדוחו"ת

כן / לאהבאה לתקן מבנים ומתקני חצר 10        10       רכב722-730

קרן שמירה
אחזקת רכב, 

ליסינג 
ותקשורת

     256      305 

כלים 722-740
 10        10       ומכשירים

31.3יישום ISO 18001שיפור הבטיחות 80        164     מוקד טמ"סקרן שמירה

קרן שמירה
אחזקת שביל 

הבטחון 
ומחסומים

שיפור תחושת  80        80       
הבטחון

השלמת מחסום חכם הכניסה הדרומית עד 
כן / לא30.6

יישום חוק השמירה 8          8         רישוי וביטוח722-733
עמידה ביעדי תוכנית אבטחה ישובית, 
חבילת מיגון למוסדות ולחינוך ובניצול 

תקציב
כן / לא

כלים 722-750
תקינות של מתקני  110      100     ומכשירים

כיבוי אש וגלאים
יישום הסכם לתחזוקת כלל המתקנים 

כן / לאוקבלת אישרים עד 30.6

שיטור קרן שמירה
כןביצוע התחקירתחקירים על תאונות 1,150   1,079  קהילתי

בדיקת חבילת מיגון של מוסדות  חינוך 
כן / לאוהוצאת דו"ח פעמיים בשנה

100%אחוז אישורים מהמשטרה לאירועים

אחוז אירועים ללא תקלות משמעותיות 
100%הקשורות לביטחון ובטיחות)

-6
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הצלחת האירוע4

ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך 
ומוסדות ציבור  וריכוז פורום 

בטיחות
85

בקרה על מאבטחים 
במוסדות חינוך

כלול בנכסים ציבוריים 
בתחזוקה

קביעת נוהל בטחון באירועים 
וכנסים ( כ 30 אירועים של 
המועצה וכ 20 של תנועות 
הנוער בתי הספר והאגף)

תכנון פעילות ביטחון ובטיחות 2010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כספי

ערךמדד ביצועמטרה סכום



הון 
אנושי

סעיף 
ש"שתיאורתקציבי

20092010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כספי

ערךמדד ביצועמטרה סכום

26 122      117     מצילה722-753

בטיחות בדרכים-ייזום והטמעת 
הגברת בטיחות2 100      78       722-814תוכניות בדרכים

תצפיות: נהיגה בטוחה של ילדים (קסדות 
ואביזרי מיגון), חגירת חגורות בטיחות, 

הפחתת תאונות דרכים המעורבים הולכי 
רגל, רוכבי אופניים.,  בנית מתקנים 

תומכים- פסי האטה

כן/לא

יישום נהלי משרד החינוך 
עמידה בהוראות 1באבטחה

10קיום הדרכות ודוחות בקרהחוזר מנכ"ל

 5          5         722-930רכישת ציוד
3מספר רענונים ותירגולים במשך השנהשמירה ורענון נהלים2ניהול מערך מל"ח פס"ח

 40        40       משא"ז7221-750

תחזוקת 7221-751
 10        10       מבנה

 126      123     הג"א723
 515      490     כיבוי אש7241

הקפצות 7241-750
כן/לאמתן פתרון מיידי ומניעת נזקהגעה מידיית לטיפול 20        10       וביקורות

מד"א 836-810
כן/לאהצבת ניידת אט"ן ביישובהגעה מייידת לטיפול 357      357     השתתפות

131 1,873   1,763  סה"כ ללא קרן שמירה

אחוז הירידה במעשי הוונדליזים ביישוב 
ביחס לשנה שעברה (מתועד) - תלוי 

החלטה על התקציב
10%

-6
כוחות הצלה משא"ז הג"א כיבוי -9

אש

100%מתן שירותים לתושבי הישוב בתחומי ההצלה1

פרויקטים (כולל עבודה מול 
הפחתת  ואנדליזםמשרדי ממשלה)



20092010
313302 שכר741-110

עבודות 741-751
651674קבלניות

208176תקציב עזר741-490
4545תקשורת741-540

55הובלה741-710
8080חומרים741-720
180176בטיחות741-721
7042רכב741-730
66רישוי וביטוח741-733
1515כלים741-740
4טיפול ברגע מזיהוי התקלה (שעות)280290ע. קבלניות741-750

טיפול שבר לא 118172ליסינג פיקוח741-752
בטיחותי

זמן מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון 
הבעייה ותחילת טיפול (בימים) בפניות 

תושבים
1

130130צביעה741-753

55אחרות741-780
5050ציוד יסודי741-930

יישום החלטות ועדת 50מחשוב741-931
כן/לאהצבת תמרורים ע"י קבלן וצביעהתנועה ותמרור

742-7204040
742-7214040
742-750140140
742-9102525

10%ירידה בצריכת חשמלחסכון באנרגיה
743-7404444
743-7507085
743-7518080
743-7711,0461,087

צביעת כבישים

כבישים 
ומדרכות

כן / לא

צביעה כללית פעם בשנה, צביעת מעברי 
חציה פעם נוספת

זמן טיפול במקרה ואין צורך בקבלן 
(בשעות), (במקרה ויש קבלן זה תלוי 

הסכם מסגרת)

הוצאת דו"ח לכל התשתיות, כולל בתי 
ספר וגנים פעם בחודשיים (נתונים 

בתוכנה)

תאורת 
מנערחובות

35

25

טיפול שבר 
בטיחותי

תשתיות

טיפול יזום 
(כבישים , 

מדרכות, תמרורים 
וכדומה)

24

עמידה ביעדי ת"ע של מחלקת תחזוקה 
לכלל פעילות המחלקה - דוחות אקסל - 

משימות ברזל ושוטפות
90%

זמן מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון  על 
1ידי אנשי התחחזוקה הבעייה (בשעות)

כן/לא

ש"ש

שוטף תחזוקה- נכסים 
25ציבוריים

עבודה יזומה

סעיף 
תיאורתיאורתקציבי

אחזקת תשתיות כללי 
- כבישים , מדרכות 
וריהוט רחוב (שילוט, 

ריהוט, תמרורים, 
מכוונים ועוד) - כ 55 
ק"מ כביש ומדרכות

כללי

-7
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תכנון פעילות תחזוקה 2010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה



20092010
ש"ש סעיף 

תיאורתיאורתקציבי
נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה

100%שביעות רצון תושביםקישוט הישוב4545חגיגות וטקסים751-720(א)

החלפת מגופים 140140חומרים911-720
כן/לאמגופים תקיניםשאינם תקינים

הסכם מסגרת 3232תיקון החרום911-751
כן/לאאיתור מיידי וטיוב השירותאיתור נזילות

טיפול שבר 
בטיחותי

זמן מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון 
1.5הבעייה (בשעות)

טיפול שבר לא 
בטיחותי

זמן מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון 
הבעייה ותחילת טיפול  מאישור 

הזמנה(בימים)
5

דוח  פיקוח בתי ספר ומוסדות ציבור נקיון מנע
כן / לאומפגעים אחת לשבועיים.

        73 
      255 

7070מיכון746-570

כן / לאזכייה בכוכבי יופי של המועצה לא"י יפה 100      100שתילים746-720

גינון חסכוני ובר  150      150ע. קבלניות746-750
קיימא

חסכון בצריכת גינון ציבורי ע"י פעולות 
10%מקדמות חסכון במים

ממוצע סקר שביעות רצון שנתי (אם  1,689   1498אחזקת גינון746-751
90%ייתקיים הסקר)

70%אחוז מרוצים מטיפול בפניות למוקד (א) 1,214   2008מים746-772

זמן מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון טיפול שבר6,43810,584מים911
1הבעייה (בשעות)

מנע1,9742,066ביוב972
הוצאת דו"ח לכל התשתיות, כולל בתי 

ספר וגנים פעם בחודשיים (נתונים 
בתוכנה)

כן / לא

א. ללא העברה לחמש בגין חגיגות וטכסים - סעיף 751-750

80%

אספקת מים ואחזקת 
תשתיות זורמות- 
מים, חשמל, ביוב 

וניקוז (ב- 2010 כולל 
היטל בצורת)

50

גינון ( 350 דונם 
מתוכם 220 

אינטבסיבי (כ 40 
גינות ועוד מעברים, 
אדניות וככרות -  

תחזוקה פעם 
בשבועיים, 130 

אקסטנסיבי - פעם 
בחודש) . ב- 2010 
תוספת בגין שכונת 

סחלבים

746-
950/1

משכורת 
 279    פיקוח

-7
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אחזקת מוסדות חינוך 
ומבני ציבור - נקיון 

ותחזוקה

כלול 
בתקציבי 
עזר של 

המחלקות 
השונות

קבלן

15

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב

אחוז עמידה במשימות ווועדת פרויקטים 
וסיכומי סיורים

שביעות רצון 
תושבים

62



יתרה סכום השתתפותמקור מימוןסכוםנושא
מק.ע.פ.

95מפעל הפיס95שדרוג מתקנים גינות משחקים ותיקות
שדרוג גינות משחק- החלפת משטחים 

150150לגומי

5050טיפול בתשתיות כבישים ומדרכות
5050שדרוג ריהוט רחוב + קירוי מתקנים

100100שדרוג ושיקום גינון בגינות ותיקות
64150רשות המים214פרויקטי חסכון במים בגינון ציבורי

פרויקט הפרדה במקור - קרן הנקיון 
המשרד להגנת 130(אמות מידה א')

9733הסביבה

789256533סה"כ תב"ר  שדרוג ותוספת מתקנים

יתרה סכום השתתפותמקור מימוןסכוםנושא
מק.ע.פ.

120תב"ר ביוב120גידור ושביל גישה

יתרה סכום השתתפותמקור מימוןסכוםנושא
מק.ע.פ.

250250משרד הפנים500מתחם חרום ישובי

תב"ר מתקציב קרן 250מחסום חכם דרומי
250השמירה

GIS 200משרדי ממשלה200שדרוג מוקד מערכת שו"ב

950700250סה"כ ביטחון ובטיחות

-72-

פרויקטים חדשים תב"ר 2010

איכות סביבה , תחזוקה ובטחון

תחזוקה

תשתיות מכון ביוב (תלוי החלטת מדיניות)

בטחון ובטיחות
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 הנדסה אגף
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 הנדסה אגף
  

  :תיאור כללי

שמירה על , תוך שימת דגש על איכות חיים, אגף ההנדסה אחראי על עיצוב סביבת המגורים בשהם

  .והתפתחות הישוב בעתיד, צביון הישוב

  :מחלקותי שת ותאגף פועלב

ניה הציבורית מתן היתרי בניה ופיקוח על הב, אחראית על תכנון ארוך טווח -ועדה לתכנון ובניהו . א

  .והפרטית

, פיתוח שכונות חדשות, יקטים ציבורייםבניה והקמת פרו, בתכנוןעוסקת  -ותשתיות בינוי' מח . ב

מעברי חציה , מעגלי תנועה: כגון(שיפורי תנועה בישוב דות תשתית וכן באישור וביצוע עבו

  ).ומפרצי הורדת תלמידים" במפרים"מוגבהים 

  

  נתונים

  

 לכל הישובכללית החל מתכנית מתאר : תכניות בניין עיר 8 -מקדמת כ כנון ובניהעדה המקומית לתוהו

ת שכונ, אזורי תעסוקה 2תכנון , )כתנאי לקבלת ההסמכה מאת שר הפנים לאשר תכניות מפורטות(

  .עות נקודתיות"וכן תב, תכנית מקומית להחלפת שטחים, )ה"מ(רקפות  -תעתידי מגורים

, מרכזת הועדה, מזכירה ) שהיא גם מהנדסת המועצה(ועדה הנדסת הומ: קבועים עובדים 4ועדה וב

ויועצים  )שני שמאים ומודד, יועץ תנועה, יועצת משפטית(קבועים חיצוניים יועצים  5ועוד , מפקח

עדה פועלת מול גופי רישוי סטאטוטורים והו. )'וכו, יועץ נגישות, תכנון סביבתי(נוספים לפי הצורך 

  ).ס"משרד התחבורה ואיכה, פיקוד העורף, כיבוי אש, ועדה המחוזיתהו: כגון(חיצוניים 

כולל מעקב אחר הבניה , בשנה היתרי בניה 120-140 :כ מנפיקה בממוצעהועדה בשנים האחרונות 

   .ופיקוח

  ).ISO -בהתאם לתקן ה. (בממוצע ימי עבודה 30 -בין פתיחת הבקשה ועד לבדיקת התיק כמשך הזמן 

יש מגמה של הרחבות ושדרוג דירות   -להמשך בניית דירות חדשות ובמקביל הצפי הוא 2010בשנת 

  .קיימות

  

   בינוי ותשתיות' מח

: ביניהם והקמה מכרזים ,ותמפורט תכניות, ראשוני תכנוןפרוייקטים מ 20 -מטפלת בלמעלה מהמחלקה 

 גני ילדיםו דיעל יסוית ספר ב ,'שלב ב מרכז אמנויות הבמה, 'שלב ג גן החבל, הרחבת בית התרבות
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מעבר בטוח ליד , הקמת כיכרות, הסדרי תנועה, גן העמקהקמת גן המגדל ושדרוג , בשכונת סחלבים

  .ועודגינות ציבוריות , י ציבור קיימיםשדרוג ותוספות למבנ, ס ניצנים'בי

י חברת "המבוצעות ע, בשכונת סחלביםהמחלקה אחראית על תאום ופיקוח עבודות הפיתוח והתשתיות 

  .רקפותוניהול עבודות הפיתוח והתשתיות של השכונה העתידית  .מבני תעשיה

  .ומעסיקה עשרות מתכננים קבלנים וספקים חיצוניים, ומזכירה מפקח, מנהל: עובדים 3המחלקה מונה 

התאמת  ,כיכר הזית, כיכר ברבור, מועדון הגמלאים: פרויקטים 10 -הושלמה בנייתם של כ 2009בשנת 

מעגלי תנועה   2, אבני החושן ס"הסדרי תנועה ליד בי ,ס אבן חן"יקיר אקוסטי בב, יכון שהםתבכיתות 

  . ₪ליון ימ 16 -של ככולל בהיקף  יםבכניסות לשכונת סחלב

  

  2010דגשים לשנת 

  

צאת היעד המרכזי לשנה זו הוא אכלוס שכונת סחלבים במקביל להמשך עבודות הפיתוח בשכונה והו

  .תכנון ופיקוח אינטנסיבי של אגף הנדסה, דבר שיחייב תאום .רי בניה למגרשים האחרוניםהית

יבוצעו יעד מרכזי נוסף הוא שיווק שכונת רקפות שתהיה השכונה הראשונה בשהם בה עבודות הפיתוח 

  .י"א באמצעות חברה מפתחת מטעם ממול) באמצעות החברה הכלכלית(י המועצה "ע

  .וביצוע התשתיות בשכונה, תכנון מפורט, אג להכנת החומר לשווקאגף הנדסה ידבשנה זו 

  

ד ומרכז מסחרי בשכונת "יח 44( 37/ושה) האודם' ד ברח"יח 16( 951 יםמגרשו שווק 2009בשנת 

דות מפורט לעבוהאגף הנדסה ידאג להוצאת היתרי בניה והשלמת התכנון  2010במהלך . )סחלבים

  .הפיתוח במתחמים אלה

  

ל "אגף הנדסה בשיתוף החכ, התפרסם המכרז לשווק מגרשים באזור התעשייה הצפוני 2009בסוף שנת 

  .יקדם תכנון מפורט והוצאת היתרים למתחם

  

  .ווקישל אזור התעסוקה הדרומי ויוכן מכרז הש ע"תאושר למתן תוקף התבהקרובה ה בשנ

  .עות נוספות"תב' ל מסוכן תמשיך את הליך האישור ש .תכנית מתאר כוללת לישובתקדם הכנת ועדה וה

בינוי ותשתיות הוא הקמת בית ספר תיכון מקיף בשכונת סחלבים לקראת מחלקת של  יםהמרכזי יםהיעד

. ס השש שנתי החדש"תכנון ישיבה ואולפנה ואולם ספורט בבי, )2010-11(א "תשעשנת הלימודים 

  .ליתמחלקת בינוי ותשתיות צפויה לעבור במהלך השנה לפעילות תחת החברה הכלכ



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

   1,209 1,128  שכר73-110משכורות
      228 208     עזר73-490
        11 11       תקשורת73-540
        10 6         פירסום73-550
        44 33       מיכון73-570
        68 68       רכב73-730
          5 5         רישוי73-733
          8 5         ציוד73-740

מנהל בינוי 73-754
ותשתיות

     291 81

        12 10       השתלמות73-760

        12 10       אחרות73-780
          8 8         מיחשוב73-931

תכנון 73-950
        50 50       והעתקות

ייזום ותכנון 
תב"עות חדשות 

ותכניות מתאר
תב"ר 250

שכ"ט 
מתכננים 
ומנהלים

   500
תב"ר 
חדש

 300
תב"ר חדש

התקשרות, גיבוש פרוגרמה, 
תכנון, ישיבות תכנון ותאום 

מול היועצים ומול הנהלת 
העיר

ראה רשימה 10
בנספח 1

תב"עות- קידום, 
מעקב ואישור 

תכניות בניין עיר
מהנדסת שוטף

המועצה

אישור תב"עות- הכנה לדיון 
בועדות התכנון ומול גורמים 
מאשרים (משרד התחבורה, 
מע"ץ, ממ"י, איכה"ס, רשות 

הניקוז, עתיקות וכו')

עמידה בלו"ז6

עמידה ביעדים תכנון
70%המופיעים בנספח 1

-7
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פעולות שוטפות שוטף
וציוד

תכנון פעילות - ועדה לתכנון ולבנייה 2010

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)

10זמן תגובהטיפול יעיל3מידע תכנוני בע"פ ובכתב

קליטה, בדיקה והכנת התיק 
טיפול מהיר 20לועדה

ומקצועי

זמן ממוצע מפתיחת 
הבקשה ועד לתגובה 

לתושב(א,ב)
25

הכנת סדר יום, דיון, 
פרוטוקול ומכתבי החלטת 

ועדה
טיפול מקצועי 3

בהתאם לחוק

זמן הוצאת החלטה 
למבקש מיום אישור 

הפרוטוקול
14

ישיבות עם עורך הבקשה, 
מעקב מילוי דרישות, אגרות 

והיטלים והכנת היתר
6

הוצאת מכתבי התראה 
למבקש על אי טיפול - 

פעם בשנה
50%

עמידה בדוחו"ת משרד מעקב ודווח2הכנת דו"חות סטטיסטיים
כן / לאהפנים

מהנדסת 
המועצה

ניהול ולווי הליך הרישוי 
הוצאת היתרים 20והוצאת היתרים

במהירות ויעילות

עמידה בהשגים יחסית 
לשנה קודמת (מצורף 

דוח בנספח 2)
כן / לא

-7
רישוי-7

הועדה 
המקומית 

לתכנון ובניה
שוטף

רכזת הועדה



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)

בדיקות מקדמיות (בתוספות 
בנייה)- התאמה למציאות 

וממדי"ם - כתנאי לדיון 
בועדה

טיפול מהיר14

מספר הימים בין 
הגשת הבקשה ועד 
להוצאת דוח פיקוח 

ממוחשב

14

בדיקה במהלך הבנייה- 
יסודות,שלד,טופס 4 ותעודת 

גמר
עמידה בדרישות 7

החוק

מספר דוחות ביחס 
למספר ההיתרים 

שיצאו
150%

הכנת טופס 4 וטופס 5 כולל 
למבני ציבור

מספר הימים מהפנייה טיפול מהיר5
עד לתגובה

10

בדיקה יזומה דו שנתית של 
כן / לאביצוע דו'ח המעקבמעקב ובקרה2כל הבקשות הפתוחות

בדיקת עדכון ממ"דים 
בתוספות בניה הכוללת 

תוספת שטח
14ביצוע בדיקהטיפול מהיר ויעיל2

פיקוח יעיל על הוצאת 
פיקוח אפקטיבי2היתרים

עמידה בהשגים יחסית 
לשנה קודמת (מצורף 

דוח בנספח 2)
כן / לא

ניהול הליך 
מהנדסת שוטףהרישוי

המועצה

בדיקה והכנת הבקשות 
לדיון, השתתפות בועדות, 
עריכת פרוטוקול, בדיקה 

וחתימה על היתרים, הוצאת 
טפסי 4

13

עמידה 
בסטנדרטים 

מקצועיים על פי 
החוק ובעיקר- 

שמירה על איכות 
דיור גבוהה וצביון 

הישוב

לא מדיד

-7
המשך -8

רישוי

המפקח על שוטףפיקוח על הבניה
הבניה



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)

בדיקה, לווי, פרסום, ומעקב וועדה
טיפול מהיר 10עד להוצאת היתר

בהוצאת היתר
עמידה ביעדים של 
כן /לאביצוע הפרוייקטים

אישורי הג"א לממדי"ם של  פיקוח
עמידה בדרישות 3מבני ציבור

החוק
מהנדסת 
שוטף15ניהול התכנון ופיקוח עלהמועצה

שוטף6מעקב טפסי 4 ות. גמרפיקוח

רכזת הועדה
הכנת תשריטים ורשימות 

חלקות, הכנה לועדה, דיון, 
מעקב פרסום ורישום

5
להגיע לבעלות 

המועצה 
בהיתרים ציבוריים

המדדים מצויים בלוח 
ביצוע (ההפקעה 

מהווה תנאי לבנייה 
ולכן עמידה ביעדים 

בביצוע מהווה עמידה 
גם בפרוייקט זה)

מהנדסת 
המועצה

150 
תב"ר חדש

הפקעות / רישום כל 
המגרשים הציבוריים על שם 

המועצה -על פי תבעו"ת 
ישנות

4

להגיע לבעלות 
מליאה של כל 

המגרשים 
הציבוריים בשוהם

זמן בחודשים לסיום 
התהליך מאישור 

התב"ר
12

אתר אינטרנט 
תקציבהנדסי

 "on-line" מידע הנדסי
לבדיקת בקשות להיתר, 

מעקב תב"ע וכו'
ניצול האינטרנט 2

למתן שרות

מספר הכניסות לאתר 
ביחס למס' בקשות 

להיתר
20%

 100יעודי קרקע
תב"ר חדש

דף זכויות מפורט לכל מגרש 
לצורך מידע תכנוני ובסיס 

GIS -למערכת ה
6

מידע תכנוני זמין 
והכנת שכבת בסיס 
למערכת GIS עתידי

אחוז השלמת יעודי 
קרקע מותנה באישור 

התב"ר
50%

-7
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בניה 
ציבורית

לווי היתרי בניה 
שוטףלבניה ציבורית

נכסי 
המועצה

הפקעות ורישום 
בעלות המועצה 

על כל 
המגרשים מיום 

הקמת שוהם

שוטף

מידע 
ושרות



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)

שכ"ט קרן פיתוח
שמאים

טיפול בשומות היטלי 
השבחה (הכנת חומר 

לשמאים,שומות ומעקב)
מיצוי פוטנציל 2

ההכנסות הקיים

אחוז התיקים עם 
פוטנציאל (ד)אשר 

נבדק ע"י השמאי
100%

מעקב שומות, עררים ושומה שוטף
כן/לאביצועכנ"ל2מכרעת- ועדת שומות

בדיקה ומעקב אחר שומות שוטף
3ישנות, ערבויות פתוחות

בדיקה פעם 
בשנה אחר 

ערבויות פתוחות

הזמן מקבלת הבקשה 
ממחלקת גבייה עד 

לתגובה (בימי עבודה)
14

תכנון, תאום דרישות שוטף
ביצוע10הועדה, תאום מול הפיתוח

ביצוע15תאום תשתיותשוטף

ביצוע15פיקוח על ביצוע הקבלןשוטף

הכנת חומר לתגובה לעררים  120        120     ייעוץ משפטי73-750
וחומר לבתי משפט

כן /לא7

4כתיבת תגובה לערר ודיוןשוטף

טיפול מהיר10טיפול בחריגות בנייהפיקוחחריגות בנייה

מספר הימים בין קבלת 
התלונה עד לכתיבת 
דו"ח ממוחשב (בימי 

עבודה)

7

הזמן מהתלונה עד טיפול מהיר2בדיקות של מבנים מסוכניםפיקוחמבנים מסוכנים
2לבדיקה (בימי עבודה)

עמידה בלוח זמנים של בית משפט

הגנה על ההחלטות

-8
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השבחה (ד)השבחה

שכונת 
סחלבים

שכונה כ"ד- לווי 
תכניות פיתוח 

והיתרים ואיכלוס

עיצוב אופי וסטנדרט הבניה בשכונה 
החדשה

בדיקה מקצועית ושמירה על אינטרסים 
של המועצה

ניהול האתר והחיים בסביבה תוך כדי 
בניה, בניית תכנית פיקוח

פיקוח 
ומשפטי

עררים ותביעות 
משפטיות



הון אנושי
סעיף 

ש"שתיאור20092010תיאורתקציבי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

מדד (מדדים נוספים מטרה
ערךבנספח 2)

מידע בע"פ כללי, עיון 
שרות אדיב 8בתיקים טיפול בבקשות

ומקצועי

ישיבות עם תושבים, כולל 
ישיבות עם הנהלת המועצה, 

טיפול בתלונות תושבים 
ומענה

פתרון בעיות6

ישיבות עבודה אישיות 
ישיבות אגף

6

טלפונים, הדפסות, דואר, 
פקסים צילומים, מענה 

בדוא'ל, תיוקים
8

מענה למכתבים דוא"ל 
8וטלפוני

 60          60       יועץ תנועה73-951
בדיקת הסדרי תנועה 

ותמרורים ביישוב לפי פניות 
תושבים

5

שוטף
סדר יום, דיון, פרוטוקול 

מכתבי החלטת ועדת תנועה 
ותמרור, ומעקב

5

מנהל בינוי בינוי שוטף
ותשתיות

טיפול בפרוייקטים חדשים, 
פניות של כל האגפים, 

ובקשות תושבים
מענה מהיר 10

כן/לאביצועלפניות

תאום קהל מול 
עבודת בינוי 

ותשתיות
זמן מתן תשובה טיפול מהיר8

7לתלונה (בימי עבודה)

284 1,926 2,013סה"כ

100%

א. התגובה יכולה להיות: 1. חיובית (שיבוץ לועדה) 2. חיובית עם נוסח פרסום (במקרה של הקלה או שימוש חורג) 3. מכתב אי-התאמה
ב. ב- ISO הדרישה היא ל- 30 יום בפועל התגובה יותר מהירה

ג. רוב זמן קבלת הקהל מוקדש לנושאים כללים ולא לעבודת הועדה. יש לשקול פתרון להפרדת מידע כללי ממידע מקצועי כדי שהפונים בנושאים מקצועיים לא יפגעו

בטיחות בדרכים, 
מניעת תאונות, 
טיפול בבקשות 

תושבים

אחוז התושבים 
שבקשתם נדונה בועדה

-8
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ניהול 
וקהל

קבלת קהל (ה)

עבודה 
אדמיניסטרטיבי

ת וניהול

תשתיות
 ובינוי - 

מ- 
 4/2010

 -
העברה 
לחכ"ל

ועדות תנועה 
ותימרור



סכום מקור תקציבי יעד לשנת 2010אזורשם התכניתנושא
באלפי ₪

תב"ר חדש+ משרד שהםתכנית מתארכללי
300הפנים

יזםמגרש 951שה/951/10מגורים

היזם/בעל הקרקעתעסוקהשה/14/9/69 ג'מרכז עסקים דרומי

מבני תעשיה/ היזםשכונה כ"דשה/37מגורים ומסחר

מתוך תב"ר תכנוןשכונה מ"השה/מק/30החלפת שטחים- ציבורי

שכונת רקפות שלב א'- 
תב"ר שכונה מ"השכונה מ"הגז/במ/10/69צמודי קרקע 64 יח"ד

שכונת רקפות - צעירים 
שכונה מ"ה שה/מק/40בני המקום ומגרש 5335

תב"ר שכונה מ"ה- מערב

א. תעשיה גז/10/401פארק תעשייה צפוני
חכ"לצפוני

מגרשים ציבוריים רח' 
חכ"לרח' עדולםמחוזיתעדולם

מגרש 1002 - כ"ד 
שכונה כ"ד שה/מק/50ומגרש רח' נורית

חכ"לורח' נורית

250
אישור למתן תוקףבהכנה

תכנית תקפה לקראת 
פרסום מכרז

היתרי פיתוח וביצוע עבודות 
פיתוח בכבישים

החלטת הוועדה המקומית בהכנה
להמליץ בפני הוועדה המחוזית

אישור למתן תוקףאושר להפקדה

הוצאת היתרים אם יוגשו ע"י פורסם מכרז
היזם, ועבודות פיתוח

פרסום ברשומות מתן תוקףאושר למתן תוקף

הכנת תכניות פיתוח ומכרז שווק תכנית תקפה
לפי מצב קיים

-8
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תכנון פעילות - ועדה לתכנון ולבנייה 2010

נספח 1 יעדי תכנון תב"עות  2010

מצב סטטוטורי

אישור להפקדה בועדה המקומיתלהכנה

הוצאת היתרים אם יוגשו ע"י שווק
היזם

שווק הקרקעאושר למתן תוקף



2009 (חציון)2005200620072008
818512212073

14011212914674
4743716616

33%38%58%45%22%

17195424130

153103646169

26713
55932

1457015815
131,965112,831574,0241,299,787348,000

24,62342,073272,9384,009,343340,617

7412112

287 (לחציון)132112246283
15083

311731289
232016113

11 8(תוקנו)
7 (לחציון)99(תוקנו)(תוקנו)

12 (לחציון)1212144
32211

326409362369157

מס' כתבי אישום שהעברו לתובע
צווי הריסה שהוצאו וטופלו ע"י המבקש

טופס אישור העברה לטאבו

מס' היתרים למבני ציבור כולל:תכנית בינוי/בקשה 
להיתר,פרסום,דיון בועדה, בדיקת האישורים והכנת היתר

מס' דוחות פיקוח/ או מכתבי התראה
בדיקת עדכון ממ"דים בתוספות בניה

מס' טפסי 4 שהוצאו
מס' תעודות גמר (טופס 5)

מס' צווי הפסקת עבודה מנהליים

זמן ממוצע מפתיחת בקשה ועד דיון בועדת משנה (כולל 
פרסום 14 יום)

מס' עררים שהוגשו לועדת ערר
דף מידע תכנוני

מס' יח"ד חדשות שקיבלו היתר
סה"כ סכום אגרות בניה

סה"כ סכום היטלי השבחה

-8
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תכנון פעילות - ועדה לתכנון ולבנייה 2010

נספח 2 - מדדים נוספים עם נתונים עד חציון 2009

מס' היתרי בניה שהוצאו
מס' בקשות שנפתחו

מס' בקשות שנפתחו והוצא היתר
אחוז בקשות שנפתחו והוצא היתר

זמן ממוצע מפתיחת בקשה ועד לדיון ברשות רישוי



סכום מקור חיצוניק.ע.פ.
ערך מדד ביצועמטרה(אלפי ₪)

סיום משוער(חדשים)

מעוכב5תכנון להיתר במ.א. חבל מודיעיןבשיתוף עם מ.א. חבל מודיעין250250

עבודות עפר תשתיות, קרוון למשטרה, כיבוי תשתיות על חמ"תטרם אושר
4מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיוםאש ומשא"ז

בוצעתכנון ראשוני עד להיתר
בוצע5פרסום מכרז מיום אישור תקציב19,000

אוג' 122010מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיום
מעוכב8תכנון ראשוני ומפורט עד לפרסום מכרז

8מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיום
בוצע4מיום אישור פרוגרמה, תכנון ראשוני והיתר

ינו-210תכניות מפורטות למכרז
אוק' 82010מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיום

בוצע2תכניות מפורטות למכרז
מאי-610מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיום1,250

500העתקת מתחם חרום

נושא

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

בית ספר על יסודי 
הקמת בית ספר על יסודי 36 כיתותמשרד החינוך341שכונה כ"ד

2,500תרומת קרן ספראתב"ר 315הגדלת בית תרבות

ממתין לאישור משרד טרם תוקצבגני ילדים שכונה כ"ד
החינוך

גני ילדים

רחבת הכניסה, חניות רח' החבל המשך תשתיות על- חמ"תגן החבל שלב ג'
פיתוח

תוספת מועדון וקונסרבטוריון
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תכנון פעיליות בינוי ותשתיות 2010

הסכומים מהתברי"ם ותלויים במקורות מימון מק.ע.פ. שחלקם טרם אושרו



סכום מקור חיצוניק.ע.פ.
ערך מדד ביצועמטרה(אלפי ₪)

סיום משוער(חדשים)
נושא

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

בוצע3הכנת תכניות למכרז
יונ-610מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיום

6תכנון מפורט למכרז מאישור תקציב4501,050
דצמ' 82010מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה עד לסיוםמשרד התחבורהטרם אושר

4תכנון מפורט למכרז מאישור תקציב225525
יול-410מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה ועד לסיוםמשרד התחבורהתב"ר 357

מועדון הנוער העובד 
6מפרט לביצוע וביצועבניית המועדון - שלב א' תכנון50תב"ר 362והלומד

3תכנון מפורט למכרז מאישור תקציב40200
4ביצוע מים חתימת חוזהקרן המתקניםתב"ר 342

6תכנון ראשוני ומפורט עד להכנת מכרז
15מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה ועד לסיום

6תכנון ראשוני ומפורט עד להכנת מכרז

15מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה ועד לסיום

6תכנון מפורט למכרז מאישור תקציב
דצמ' 82010מיום חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה ועד לסיום

6מיום אישור פרוגרמה, תכנון להיתר ומכרז

4תכניות מפורטות למכרז

1,300

מעגל תנועה מול הכניסה לבי'ס עמלנית

שדרוג אולם ספורט 
תיכון

שדרוג האולם240

עבודות גמר קומת מרתף

מעבר בטוח כיכר 
אנפה

מעבר בטוח לבי'ס ניצנים1,500

אמנויות הבמה- שלב 
ב' מרתף

תב"ר 248

אולם ספורט תיכון - 
שכונת סחלבים

טרם תוקצבטרם אושר

750כיכר לפיד

הקמת אולם ספורט בשטח בי'ס על יסודי 
שכונת סחלבים

הקמת ישיבה / אולפנה בשכונת כרמים - 24 
כיתות

הרחבת מועדון בני 
עקיבא

הרחבת מועדון - תוספת מבנה ופיתוח1,250תב"ר 360

בי"ס על יסוודי ממ"ד 
- ישיבה / אולפנה - 

שכונת כרמים
מימון משרד החינוךטרם אושר

מרכז אמנויות הבמה-
 הגדלת במה וחדר 

שחקנים
הגדלת במה וחדר שחקנים1,300טרם תוקצבטרם תוקצב

-8
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סכום מקור חיצוניק.ע.פ.
ערך מדד ביצועמטרה(אלפי ₪)

סיום משוער(חדשים)
נושא

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

תכנון ראשוניתשתיות על- 650
ביצוע ע"י חמ"תקרן מתקנים-125

280420
מינהל המיםטרם אושר

תשתיות על-     ביוב 
קו לוד גינתון

חמ"ת- 2,250650

שדרוג תחנת 
חכ"ל -600תב"ר 277השאיבה

התנעת תכנון של פרוטייקטים חדשים250תב"ר 260תב"ר תכנון
תכנון לאישור הנהלה

1.1.10תכנון מפורט למכרז250
24ביצוע תשתיות ופיתוחתב"ר 322

השתתפות מימון-מינהל טרם אושרייזום ותכנון תב"עות
תכנית מתאר לישוב ותכנית גגות להתאמה 300התכנון/ממ"י

ראה נספח א'בין גז/9 לגז/10

מתאר כללית 
ראה נספח א'בעלות המועצה על כל השטחים חומים/ירוקים150טרם אושרוהפקעות

100

35,665סה"כ

טרם אושר גן המגדל
פיתוח שבילים ווספת מגרש טניס775התקציב

ביצוע מיום אישור תקציבי

ראה נספח א'

6

דף זכויות בניה ומידע תכנוני ממוחשב לכל 
מגרש

טרם אושריעודי קרקע

700החלפת קווי מים

3,500

החלפת צנרת מים בשכונות הוותיקות

-8
שכונת רקפות - שלב -6

א'
הקמת הפיתוח והתשתיות של שכונה לשווקחכ"ל250
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  חינוך ללא הפסקה – שנת החינוך – ע"תש
  אופק חינוכי

חיבור בין , בשילוב חינוך לערכים, הדגש החינוכי בשוהם הוא חינוך לשוויון ולמצוינות

בין  כל " השולחן העגול"לי ושיתוף פעולה פורה בשיטת אחינוך פורמאלי ובלתי פורמ

  . הליך החינוכיהשותפים לת

בוקר ועד "מערכת החינוך בשהם מבוססת על רצף חינוכי וטיפול הוליסטי בתלמיד מ

בו משולבים , רק שיתוף הפעולה ההדוק בין אגף חינוך וקהילה. מסביב לשעון, "בוקר

מאפשר עבודה , בתי הספר והחברה העירונית חמש, השירות הפסיכולוגי ומחלקת הרווחה

  . איגום משאביםמשותפת ומתואמת לצד 

דרך בתי הספר ועד , לי למשלים בא לידי ביטוי מגיל הגןאשיתוף פעולה בין החינוך הפורמ

דרך תכניות צהריים בתום , מתכניות הבוקר: לנוער הלומד במסגרות החינוך העל יסודיות

פעילות נוער ועד סיורי הגנים והפעילויות , קבוצות מנהיגות, מרחבי בחירה, הלימודים

  . בלילה

החינוך בשהם שזור בכל אורחות החיים ביישוב והקהילה כולה שותפה למגוון התהליכים 

  . ניכרות בשטח –התוצאות החיוביות . והפעולות במסגרת זו

  יעדים מרכזיים 

  יסודי בישוב-רפורמה בחינוך העל

עצמאות .  פיתוח מערכת חינוך עצמאית בשהם ושמירת הרצף החינוכי מהגן ועד התיכון

תיאום הדוק בין הגורמים החינוכיים ומעקב , שר תכנון תכניות לימודים ספירליותשתאפ

  .אחר ביצועם

   -  יסודי ממלכתי חדש-ס על"פתיחת בי

  .)שנת מעבר(בתיכון שהם  יםמדומ ל"בחינוך המ' זשכבת ע תלמידי "ל תש"בשנה

ונת כיתות בשכ 36קמפוס של חדש הכולל  יסודי- ס על"א יבנה בי"ל תשע"לקראת שנה

  .כיתות 24ייבנו ' בשלב א ".סחלבים"
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  דתי חדש- יסודי ממלכתי-ס על"פתיחת בי

ל "בשנהמודיהם החלו לי, אשר בחרו ללמוד ביישוב ,ד"בחינוך הממ' זשכבת תלמידי 

יבנה , כיתות 24קמפוס של  -ד"ס על יסודי ממ"בי". שלהבת"אולפנה /בישיבהע "תש

ת באישור ינתמוהביצוע לת יתח. כנון הקמפוסיתחיל ת 2010בשנת . )ג"כ(בשכונת כרמים 

  .משרד החינוךמתקציבי 

  

  "אופק חדש"

  .צוקים ורבין, החושן- אבני, חן-אבן: פרס יתב הבארבעע "החלה לפעול בתשהתוכנית 

שעות אלה , תוספת שעות פרטניות וקבוצתיות לכל משרת הוראה כוללתהתוכנית 

  .שיפור הישגיםפערים ו צמצום, איכות עם הלומדים מאפשרות השקעת זמן

כל . הוראה בקבוצות קטנות מאפשרת הענקת יחס אישי ופיתוח קבוצות של מיצוי ומצוינות

אלה יחד מאפשרים יצירת מרחב לפיתוח יצירתיות וגמישות חינוכית ויוצרים מקום 

  .להכנסת תחומי דעת חדשים

  . ולתקצובו התאם לדרישות משרד החינוךבשנה זו יתוכננו ויבנו חדרי ספח ופינות עבודה ב

  

  . ער בסיכוןוהקרן לילדים ונ - בשיתוף הביטוח הלאומי   -  שהם אומרת לא לאלימות

להעניק בטחון ותחושת  במטרה, תלמיד -משקים לטיפוח דיאלוג מורהשיפור מ ·

באמצעות , מיטביכלים לפיתוח אקלים  הקניית תוךייכות ולהעצים את המורה ש

  .לי הוראההשתלמות סג

מחלקת הרווחה ויחידת  ,הנוער בשיתוף תיכון שהם- לבני, "תקשורת מקדמת"תוכנית  ·

 .הנוער

  : ממשיכות תוכניות

 .י"בגנ" אילנות" ·

 .ס"בבתיה" קווים אדומים" ·

 .הרצאות להורים בנושא מניעת סמים ואלכוהול ·

  

  :למידה מתוקשבת

  .בכתובת אחתהקמת פורטל חינוכי תוך מתן מענה פדגוגי לכל קהלי היעד  ·
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מדורג וספירלי במגוון תחומי  פיתוח תכניות לימודים מתוקשבת ומאגר משימות ·

  .דעת לכל שכבות הגיל

חברתיים , רכים לימודייםצס לרבות פורומים ל"העשרת הפעילות באתרי בתיה ·

  .ומנהליים והפצת מידע שוטף לקהילה החינוכית

  

  :עידוד ופיתוח תוכניות ויוזמות חינוכיות

  פר מנגניםס –בתי 

בהובלת , ן"ס היסודיים כחלק מתכנית תל"שילוב לימודי מוסיקה בבתיההרחבת  ·

 .ש.מ.ס בשיתוף הורים וקונסרבטוריון ח"בתיה

 טיפוח קהילה מעורבת

ס בשיתוף "עידוד התכניות לטיפוח מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי ·

אוטובוס "ת הכדוגמ, ח אזרחות פעילה ואכפתיתטיפוקהילת הורים במטרה ל

 ".מהלךה

 חיזוק ערכי יהדות ומורשת

תכניות הכוללות חיזוק ו ס"בת מצווה של בתיה/שילוב מדרשת שהם בתכניות בר ·

 .לארץ ישראללישוב וערכים יהודים והקשר 

  עידוד יוזמות חינוכיות

  . תוכניות המטפחות מודעות לשמירה על הסביבה ·

  .וביהגברת המודעות לזהירות בדרכים כולל חידון יש ·

  .החשמל' בשיתוף חב –" נתיב האור" ·

  .שחיהלימודי , יישוביותהשתתפות בפעילויות  - טיפוח בריאות וספורט ·

  .תערוכות וחידוניםבתוצרי הפעילויות הצגת  ·

  

  "בשהם כל אחד יכול"

 .תכניות ממשיכות בתחום תגבור והעשרה ·

ס "ביובון ב נחש"בחט ,ס יסודיים"הקטנת קבוצות למידה במתמטיקה ואנגלית בבתי ·

 .יםיסודי- עלה

 .'י-'הפעלת מרכז לתגבור והכנת שיעורי בית והכנה למבחנים לכיתות ז ·
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לקראת המעבר לחטיבה  .Summer School shoham - 'קורס לבוגרי כיתות ו ·

 .העליונה

 ).152ע "בתשמשתתפים ' מס(פיס הימשיך לפעול בכותר  -מרכז רבדים ·

צפוי משתתפים ' מס(ימים בשבוע  5ס היסודיים "בבתיה" חווידע"המשך תכנית  ·

 ).600 ע"בתש

  ).82 ע"משתתפים בתש' מס(הפעלת תכנית בר אילן לנוער מוכשר במתמטיקה  ·



שבועי שעות20092010סעיף תקציבי
/ שנתי

811-110     899      993 

811-490     519      527 

811-540       36        36 

811-550         5          5 
 62        59       811-530ליסינג

811-755     144      130 

811-760       16        16 
811-780       10        10 

811-570       73        73 

שנתי35 318      385     8152-760

811-751       10        10 

הון אנושיכספי
מדדמטרה

אחזקת מחשבים (לא כולל הקמת 
פורטל ישובי שנמצא בתיקשוב)

השתלמויות (אגף חינוך)
הוצאות שונות

תוכנת ניהול - רישום ושיבוץ לגנ"י 
ובי"ס

-9
2-

תכנון פעילות מינהל חינוך תש"ע

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

אגרת תלמידי חוץ (בתש"ע - לא כולל חט"ב)

בועה אקולוגית תחזוקה

ערך

שכר

פעולות 
שוטפות

השתתפות בתקציב עזר תקורות 
והוצאות מינהלה
הוצאות תקשורת

פירסום



שבועי שעות20092010סעיף תקציבי
/ שנתי

הון אנושיכספי
מדדמטרה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

ערך

מספר המפגשים 
10שיתקיימו

קיום הנחיה אישית 
בהיקף 30 שעות ל- 2 

מנהלים חדשים
כן/לא

שנתי8124-78110
 יצירת שפה וכלים  

משותפים למניעת אלימות 
במערכת

כן/לאקיום ההשתלמות

שיפור במדדי האקלים 
של המיצ"ב יחסית 

לשנה"ל הקודמת (במידה 
ויתקיים מיצ"ב)

כן/לא

שיפור במדדי אקלים 
המתייחסים לאלימות על 

פי השוואה בין שאלון 
פרה ופוסט פנימי 

(במידה ולא יתקיים 
מיצ"ב חיצוני), בכל בתי 

הספר

כן/ לא

בחינת התוצאות 
באמצעות כלי למדידה 

והערכה שיועבר על ידי 
מפתחי התוכנית

כן/לא

שמירה על מספר 
פעילויות בהשוואה 

לתשס"ט
כן/ לא

שנתי811-82364הנחיית מנהלים . 2525
 ניהול מערכת החינוך 

באמצעות מנגנוני תרבות 
ארגונית פתוחה.

השתלמויות סגל חינוך (גננות 
וסייעות) במסגרת תוכנית "שהם 

אומרת לא לאלימות" - תכנית אילנות
מופיע בגני ילדים

 המשך הפעלת תוכניות "קווים 
אדומים" למניעת אלימות במוסדות 

על ידי צוותי בתי הספר (2 בתי ספר)
שנתי811-823252520

הפחתת מקרי אלימות 
ושיפור האקלים הבית-

ספרי.

חדש - טיפוח קשר בינאישי מורה-
תלמיד. תוכנית מקיפה לכלל בתי 
הספר. השתלמות בהיקף של 30 
שעות לצוותי חינוך . השתלמות 

נוספת של 30 שעות למנהלים ואגף 
חינוך

חיזוק הקשר הבינאישי שנתי811-823304060
מורה-תלמיד

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה 
בשיתוף 

ביטוח לאומי

-9
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שבועי שעות20092010סעיף תקציבי
/ שנתי

הון אנושיכספי
מדדמטרה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

ערך

3030

ההורים כסוכני שינוי - 
הדרכה ומתן כלים 

להתמודדות עם מאפייני 
הגיל.

כן/לא

חיזוק האמון בין הפרט 
וגורמי טיפול שונים

811-756       30 
הפחתת התנהגויות 

סיכוניות, כולל שימוש 
בסמים ואלכוהול.

811-810       71 

שנתי20במימון התיכון
 קידום והעצמת בני נוער 

בסיכון באמצעות עשיה 
קולנועית

אחוז התלמידים שידווחו 
80%כי נתרמו

שילוב והרחבת תוכניות שנתי811-752608525
חינוכיות

קיום התוכנית ב-2 בי"ס 811-75840
כן/לאלפחות

811-75225
מעורבות פעילה של נוער 

בשיפור וקידום סביבתו 
הקרובה

מספר תלמידים חונכים 
שיפעלו לאורך כל השנה 

(יפעילו 30 חניכים)
15

הוצאת חוברת שנת 811-75720
החינוך עד לתאריך

30.4

הצגת החינוך בשהם 
בכנס פתיחת שנת 

הלימודים של השלטון 
המקומי

כן/לא

-9
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חדש- "תקשורת מקדמת" - (15 בני 
נוער). קורסים בהיקף של 60 שעות -

 בבי"ס התיכון.
פיתוח הנושא המוביל השנתי ביוזמת המועצה - 

שנת החינוך

הפיכת שהם למרכז מוביל 
של חינוך ללא הפסקה, 
שילוב הפורמלי והבלתי 

פורמלי

ירידה במספר המקרים 
של התנהגויות סיכוניות 

(על פי דיווחי 106, 
ומספר תיקים שנפתחו 
לבני נוער במשטרה) פעילות אס"א - נוער: מניעת 

אלימות, סמים ואלכוהול
     120 

שכר מתאמת סמים - העברה 
לתאגיד

פעילות אס"א - הורים: המשך 
סדנאות וחוגי בית להורים על רצף 

הגילאים במגוון נושאים כגון: 
מעברים, גיל ההתבגרות, סכנות 

ברשת האינטרנט, התנהגויות 
סיכוניות, תרבות הבילוי של בני 

811-823

שבועי20

תוכניות ערכים בבתי"ס מדרשת שהם (הפעלת 
קבוצות בבי"ס יסודיים)

נוער חונך ילדים במתמטיקה

מיתוג מע' החינוך

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה 
בשיתוף 

ביטוח לאומי



שבועי שעות20092010סעיף תקציבי
/ שנתי

הון אנושיכספי
מדדמטרה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

ערך

סיום התכנון והגשה תכנון מדיניותשנתי80
1.1למועצה עד לתאריך

מספר תלונות של 
תושבים על טיפול 

המחלקה (מתועד בפניות 
ציבור)

מקס' 
10

מענה מהיר לפנייה - עד 
24 שעות (לעיתים 

המענה כולל זמן טיפול 
משוער)

95%

הובלה וביצוע של מענה מהיר ואדיב
ההחלטות

שבועי9
מעורבות ושיתופיות 

בקבלת החלטות הקשורות 
לחינוך בישוב

811-9301010
811-9311515

שנתי10 183      186     8174-750

מספר תלונות בחודש 
(מתועד) על טיפול האגף 

בהסעות

100%חגורות בטיחות באוטובוס

80%מלווים בנסיעות
מילוי דו"ח על ידי המלוים 

פעמיים בשנה
כן/לא

תכנון מדיניות  מבנה בתי הספר העל יסודיים 
בשהם

מתן מענה לפניות תושבים (ממוצע של 10 פניות 
שבועי20ליום)

ביטוח תלמידים

השתתפות בועדות ובישיבות מועצה  ומפגשים עם 
הנהגות הורים

ציוד יסודירכישת ציוד
ציוד מיחשוב

100%נסיעה בישיבה

1,113 

שבועי34
הסעות - כ-  760 תלמידים בתוך היישוב. כ- 250 
מחוץ ליישוב.  (למיעוט מהתלמידים יש זכאות) (א)

שירות טוב 8178-7101,492

נסיעה בטוחה 84        86       8178-810

-9
5-



שבועי שעות20092010סעיף תקציבי
/ שנתי

הון אנושיכספי
מדדמטרה

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

ערך

8180-761       24        24 

8180-762       15        15 

איזון בין בתי הספר  267      352     8180-810
כן / לא(בטבלת מצבת תלמידים)

שבועי6

עידוד השכלה גבוהה  105      67       769-815
לסטודנטים תושבי שהם

השלמת חלוקת המלגות 
בתחילת השנה

כן/לא

השתתפות בשכ"ל -  60       769-816
תלמידי תיכון

השלמת חלוקת המלגות 
כן / לאבתחילת השנה

שבועי2
שבועי2

שבועי10
שבועי2

שבועי0.5
שבועי1
שבועי2

שנתי48
שנתי80
שנתי56
שבועי6
שנתי7

4,694 4,510 
א. זכאים: תלמידים המוסעים בתוך היישוב: 24. מחוץ ליישוב: 210. 

שבועי

ישיבות אגף
ישיבות עבודה עם מנהלי המחלקות

השתלמיות , ימי הערכות וימי עיון,

ישיבות עם מנכ"ל
ישיבות עם ראש מועצה

רווחת עובד

איתור, בדיקה ובחירה של תוכניות חינוכיות חדשות
ישיבות עם מנהלי בתי ספר

ביטוח בריאות

העברה לתאגיד שכר מינהלה

הפעלת תוכניות התאגיד

מילגות ותמיכות

ישיבות סגל

השתתפות 
מועצה 

בתאגיד . 
ניהול 

התאגיד 
והפעלת 
תוכניות 
התאגיד

5

ישיבות עם רכזות נושאים בבתי הספר
סה"כ

-9
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עבודה מול ספקים
ישיבות עם מפקחים וקשר עם משרד החינוך

כנס מנהלי אגף חינוך



 תקציב תקציב תקציב תקציב
 2009  2010  2009  2010 

השתתפות מועצה - שכר 
 524          352          524          352         מינהל חינוך

 5,244       5,076       5,244       5,076      השתתפות מועצה -סייעות
השתתפות מועצה - ליווי 

 383          272          383          272         הסעות

 6,151       5,700       6,151       5,700      סה"כ

 98           חווידע
מוקדים קהילתיים - חוגים

 104          86            148          148                   אבן חן
 56            57            80            82                     אבני החושן

 92            103          132          152                   צוקים
 56            59            80            84                     רבין

 56            64            80            92                     ניצנים
 14            12            20            17                     דמוקרטי

 131          74                     רכז חוגים ושונות
 3             פרסום

סה"כ מוקדים קהילתיים - 
חווידע

         574          540          553          513 

תל"ן - הורים
 106          106          109          112                   אבן חן

 63            63            63            66                     אבני החושן
 50              -             51              -                      צוקים

 54            54            54            57                     רבין
 106          106          108          111                   ניצנים

 379          329          385          346         סה"כ תל"ן הורים

 397          348          283          283         תל"ן - מועצה  שעת מחשב

הכנסה הורים- תל"ן שעת 
 114          65           מחשב

סה"כ תל"ן - מועצה  
שעת מחשב

         348          397          348          397 

תקציב 2010

- 97-

התאגיד פועל לקידום מערכת החינוך היישובית ומתן שירותים 
התאגיד משמש זרוע מבצעת של אגף חינוך. הפעילויות המתבצעות 

תאגיד חינוך שהם

תאגיד החינוך נמצא בבעלות מלאה של המועצה המקומית שהם. הוא מספק 

הנושא
תשלומיםתקבולים



 תקציב תקציב תקציב תקציב
 2009  2010  2009  2010 

הנושא
תשלומיםתקבולים

תגבור לימודי - צפיפות 
כיתות

 95            100          28            25                     אבן חן
 37            20              -                      אבני החושן

 21            27                     צוקים
 29              -                      רבין

 19            21                     ניצנים
השתתפות מועצה  -

 210          210         צפיפות כיתות

סה"כ תגבור לימודי - 
צפיפות כיתות

         235          238          169          200 

תיכון - פרוייקטים
 120          120              מרכז למידה

 80            80                הורים
 40            40                השתתפות מועצה

 120          120          120          120         סה"כ תיכון פרוייקטים
רבדים

 260          235              הורים
     ריכוז תוכנית-  שכר 

 215          210         ותשלומים

 45            28                משרד החינוך
שמירה  אב בית והסעות+ 

 55            46           מזכירות

 270          256          305          263         סה"כ רבדים
סה"כ נוער מוכשר - בר 

אילן
         131          192          132          177 

שיעורי עזר חט"ב (מרכז 
למידה)

 110          112         תשלומי הורים
 28            28                מועצה

 118          118         שכר מדריכים
 118          118          138          140         סה"כ שיעורי עזר חט"ב

חוגי שחיה
 90            90            95            95                הורים

רווחה
     השתתפות מועצה 

 71            220          71            220         בשכר

 71            220          71            220         סה"כ רווחה

- 98 -



 תקציב תקציב תקציב תקציב
 2009  2010  2009  2010 

הנושא
תשלומיםתקבולים

אולפנא - ישיבה (נפתחה 
בספטמבר 2009)

מועצה
כוח עזר - מזכירה, אב 

 143          143         בית, ניקיון, לבורנט

 57            57           תפעול - חשמל, מים, שוטף

 70            70           הצטיידות
 30            30           שונות

 11            11           משרד החינוך
 311          311         סה"כ מועצה

הורים
שעות הוראה וניהול פר' 

 350          350         חינוכיים וחינוך חברתי

 350          350         סה"כ הורים

 661          661         סה"כ כללי ישיבה אולפנה

המרכז לגימלאי
דמי חבר - 100 ₪ לחודש 

 x 12         180 חודשים

השתתפות מועצה - מועדון 
 70           גימלאים

השתתפות מועדון - דמי 
 17           אחזקה (100 ₪/שנה)

השתתפות מועצה - 
 30            30           גימלאים כללי

 184         חוגים והדרכה
 49           שונות - פעילויות

 280          280         סה"כ מרכז לגימלאי
אחרות

 15            15                יעוץ משפטי
 30            30                שרותי הנה"ח וביקורת

 24            20            24            24                רווחת עובד
     דמי שימוש מועצה 

 40            40           וניהול

 53            53           תקורת דמי ניהול
 5              10            15            19                שונות+ בריאות

 18            18            5                  ריבית ועמלות
 185          186          39            48           סה"כ אחרות

      8,219       9,612       8,220       9,612 
 0-             0-            עודף/(גרעון)
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  מדור בתי ספר
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  ס"מדור בתיה
  
  

  תיאור כללי

, המספק שירותים לבתי הספר בישוב, ס הוא יחידה בתוך אגף חינוך וקהילה"מדור בתי

, מטפל בתקציבים, ס שירותי תחזוקה"המדור מעניק לבתיה. להורים ולגורמים חיצוניים

  .ברישום ובהכוונת תלמידים למוסדות החינוך השונים

  

המדור מקיים קשר . ה משולבת ודורשת ראיה כוללת של  צרכי המערכתעבודת המדור הינ

מועצה האגפי , תושבים, הורים, )רכזות(או מי מטעמן , ס"הדוק ורציף עם מנהלות בתיה

  .ממשלההומשרדי 

  

פעילות המדור מסתמכת על הרציונאל החינוכי של ראש המועצה וחברי מליאת המועצה 

  . ס"שנתיות המשולבות בתוכניות בתיה -רב והבאתו למימוש באמצעות תוכניות 

  

  .תוכניות חינוכיות אותן מקדם המדור מפורטות במסגרת אגף חינוך -

  

  :י המדור"השירותים הניתנים ע

 .יישום רציונאל חינוכי של המועצה והעומד בראשה ·

 .ס ליוזמות חינוכיות ותמיכה בהן"עידוד  בתיה ·

משרד החינוך וגורמים חיצוניים ראש מועצה ל/ קיום קשר הדוק בין אגף חינוך ·

 .נוספים לצורך מימוש תוכניות לימודים והתנהלות תקינה ורציפה

 .בקרה והערכה של הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי, מדידה ·

וועדות . מקצועיות וועדת התייעצות - ועדות רב: קיום ועדות נושאיות כדוגמת  ·

 . טיחותבטחון וב, ועדת חינוך: מועצתיות מקצועיות כמו 

הכנת חוזים   -ס וניהול אדמיניסטרטיבי "נ בבתיה"פיקוח על תוכניות תגבור ותל ·

, פרסומה וגביית כספים לתשלום, הכנת תוכנית תקציבית, לחברות המפעילות

 .אישור חשבוניות לתשלום
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, מרכז למידה -"חווידע: "הפעלת תוכניות לימודיות במסגרת תאגיד חינוך כדוגמת ·

 .כולל כתיבת תקציב וגבייה, ועד הביצוע והמעקב בפועל החל משלב הרעיון

ולתלמידים חדשים בישוב בכל שכבות ' שיבוץ והעברות תלמידים לכתות א, רישום ·

 .בהתייחס לאזורי מיפוי ולצרכי המערכת, הגיל

 . מתן מענה לערעורים המגיע בעקבות השיבוץ ·

, ים ודרישותאיתור צרכ: ס בהתאם לתקציב "ביצוע תחזוקה שוטפת של בתיה ·

 . מעקב אחר ניקיון, תיקונים ובלאי, בניית תוכנית שיפוצים ורכישת ציוד

 .א וגזברות"מדור כ, ס"תאום עם בתיה. תכנון שכר  וחוזים למורות תגבור ·

וניהול , מתן מענה לפניות תושבים בנושא, סיוע לרכז הסעות בבניית מערך הסעות ·

 .משא ומתן עם החברות המסיעות

 .מתן מענה לפניות תושבים בנושאי חינוך ·

 ...'רכזות נושא וכד, ס"קיום פגישות עבודה שוטפות עם מנהלי בתיה ·

 .מחוץ לישוב, ד"ממקיום פגישות עבודה עם מוסדות חינוך על יסודיים  ·

 .ביצועהלווי ו מעקב אחר הכנת תוכניות בינוי ופיתוח ·

 .ך בשיתוף דוברת המועצהפרסום מידע לציבור בדבר פעילות המדור ואגף החינו ·

מצילה , בשיתוף רווחה" קפה הורים"בניית תוכנית הרצאות להורים במסגרת  ·

 .ויחידת הנוער

 . השתלמויות וסדנאות לצוותי מורים, ארגון והפעלה של ערב הוקרה לצוותי חינוך ·
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  נתונים

  
   . רכזת פרויקטים רכזת הסעים ומזכירה, המדור כולל מנהלת

  ע"תש                     ט"תשס          

  2,945                                    2,975    )צ"ללא חט( בתי ספר 5

  656                              1,040               ) תושבי שהם(נחשון  ב"חט

      369                                חדשהב "חט

  1,085                                      867                                        תיכון

  591                                      600)             מחוץ לשהם(ד "על יסודי ממ

  45ד חדש  בשהם                                                             "על יסודי ממ

                                                    -------     -------  

  5,691    5,482          כ"סה

   מדדים מרכזיים

אחוז , אחוז הניגשים לבגרות, בניית כלי מדידה והערכה לאקלים בית ספרי ושימוש בו

בקרה על הישגים לימודיים במקצועות הליבה ומדדים ספציפיים לכל , העוברים בגרות

  .תוכנית חינוכית

  

  שינויים צפויים
  

  .הפעלה וליווי בניית קמפוס –י חדש שש שנתי ממלכתס "בי

  .הפעלה וליווי תכנון קמפוס –אולפנה / ישיבה  –ד "ס על יסודי ממ"בי

 



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
8132-110     598      645 
8132-753     483      474 
שנתי5 34        34       8132-754

     160 
       93 

עמידה בתקנים וקבלת אישור הקפדה על בטיחות
מיועץ בטיחות

כן / לא

 736      706     8132-433חשמל ומים

 90        90       8132-740כלים ומכשירים
 10        10       8132-741כלים ומכשירים חט"צ

1.5 710      745     8132-750נקיון
 294      309     8132-751שמירה

8132-760         5          7 
שנתי10 20        20        8132-522רכישת ספרים לבוגרים

 20        20       8132-780הוצאות אחרות
 103      105     8132-810אבן חן

 155      156     8132-811אבני החושן
 119      113     8132-812רבין

 123      126     8132-813צוקים
 105      106     8132-819ניצנים

 43        39       8132-820השתתפות כללי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושי

     240 

שנתי150

עבודות קבלניות - כ"א
משמרות זה"ב

משכורת בית ספר

הבקרה והמדידה באחריות משרד החינוךהשתלמויות

תחזוקת מבני חינוך 
(נקיון, רכש, תיקונים, 
שיפוצי קיץ) - 5 בתי 

ספר

8132-420/1תיקונים

שמירה על איכות 
חיים בבתי הספר 

כמות תלונות חודשיות בנושא 
נקיון (מתועד )

פניות של בית ספר לגבי 
5קיזוזים / עירעור

העברות חלקות וללא 
תקלות (זמן ההעברה 

תלוי גזברות)

הכנת החומר עד ה 8 לכל 
חודש אי זוגי

12

העברות תקציב  מועצה 
לבתי הספר  - שוטפות

-1
04

-

תכנון פעילות בתי ספר יסודיים

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

100%

שנתי12



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
ערךמדד ביצועמטרה

הון אנושי

משכורת בית ספר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

שבועי1 210      210     8180-817

שמירה על רמת 
לימודים קיימת 

(התוכנית קיימת 
מספר שנים)

הקטנת מספר התלמידים 
כן / לאבכיתה על  פי תוכנית באגף

העלאת הישגי 
התלמידים 

המעוניינים בכך 
(כהכנה לחטיבה)
מתן מענה ליום 

לימודים ארוך
העלאת הישגי 

התלמידים המעוניינים
מתן מענה ליום 

לימודים ארוך
שילוב 

מירבי בין 
שוויון 

למצוינות - 
עידוד 

מצויינות

כ"א - 
אדמניסטרטיבי 

תאגיד

עידוד מצוינות החל 
מגיל ביה"ס היסודי 

תוך מתן מענה בישוב.

  שמירה על אחוז גבוה של 
משתתפים מעוברי המבחנים 

תושבי שהם
95%

שיפור ציון התלמידים בסוף 
השנה ביחס לשנה לפניה או 

לתחילת השנה (בממוצע) -1
05

-

0.50

שנתי140

שילוב 
מירבי בין 

שוויון 
למצוינות - 

שיפור 
הישגים 

במקצועות 
הליבה

תגבור סל שעות של בתיה"ס ויצירת 
קב' למידה קטנות במקצועות 

מתמטיקה, אנגלית ושפה במימון 
מועצה  בכיתות שבהן מספר 

התלמידים הוא 35 ומעלה.(מופעל ע"י 
מינהל חינוך)

הפעלת מרכז למידה להכנת שעורי-
בית ומבחנים במקצועות מתמטיקה, 

ואנגלית לתלמידי כתות ו'.  (הערכה – 
כ 40 תלמידים)

 after school פתיחת קורסי אנגלית
לתלמידי ב-ט, בשילוב עם מרכז 

הלמידה אחה"צ

שנתי20

8180-825       28 

מרכז "רבדים" לתלמידים מחוננים



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
ערךמדד ביצועמטרה

הון אנושי

משכורת בית ספר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

קיום פעילות מסכמת יישובית 
לפעילים במצעד הספרים

כן/לא

מספר תלמידים משתתפים 
בפעילות המסכמת

100

שנתי20

הרחבת מגוון 
הפעילויות המוצעות 
לבתי הספר בתחום 

הערכים והמורשת

קיום פעילויות בתוך בתי הספר 
כן/לאוהצגתם באירוע יישובי מתוקשב

העלאת מודעות ושינוי 
התנהגויות תלמידים 

והורים בנושא זהירות 
בדרכים

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
התוכנית (לפחות בשכבת 

כיתות ה')
5

קיום פעילות מסכמת יישובית 
למשתתפים בתוכנית

כן/לא

הפעלת "אוטובוס רגלי" בימי 
שישי בבתי הספר, מספר בתי 

ספר שישתתפו
2

מספר בי"ס שיגישו תוכנית 
ליוזמות חינוכיות

3

כספי הורים
הקניית בטחון עצמי 
במים ושיפור סגנון 

השחיה

קיום 10 מפגשי לימוד שחיה 
לשכבת כתה ה' בכל בתי 

הספר היסודיים
כן/לא

620מספר התלמידים
5%אחוז הביטולים

ממוצע משוב בסוף   שנה 
2.5בנספח (סולם 1-3)

שנתי25 מצעד הספרים

-1
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-

העלאת מודעות 
אחוז הכיתות בהם נפתח יום וחשיבות הקריאה

הלימודים ב 10 דקות קריאת 
בקר. (להוציא כיתות א)

הפעלה אפקטיבית 
של הארכת יום 

לימודים

יוזמות חינוך הקשורות לערכים, 
מורשת

זהירות בדרכים

עידוד בתי הספר לפיתוח יוזמות 
חינוכיות

לימוד שחיה בשכבת כתות ה'

הפעלת "חווידע"  - על פי חוברת 
חוגים שהתפרסמה  (כ- 600 

תלמידים)

90% היכרות עם מגוון 
סופרים עבריים וזרים.

היכרות עם סגנונות 
כתיבה.

8132-814

       85      100 

שבועי23כספי הורים

יוזמות 
חינוכיות



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
ערךמדד ביצועמטרה

הון אנושי

משכורת בית ספר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

אחוז המורים המשתמשים 
במחשב במהלך ההוראה/ 

למידה בכל בי"ס
55%

ניצול שעות מעבדות המחשבים 
מתוך סך השעות העומדות 

(ברוב בתי הספר על 72 שעות 
מעבדה) - כאשר הרשת תקינה

90%

העצמת מורים 
בהובלה עצמאית של 

תהליכי הוראה 
/למידה /הערכה 

בסביבה מתוקשבת.

 אחוז המורים הנוספים שיש 
5%להם פורום בשנת תש"ע

8132-815       54 
יצירת מערכת 

מתוקשבת ברמה 
ישובית

סיום ההקמה והפעלה ראשונית 
15.3.10ברמת רכזים עד

יוזמות 
חינוכיות - 

המשך

160

שנתיות
. תומכי 
תקשוב 
בבתי 
הספר

הרחבת מעגלי 
תקשורת מקוונים 

(פורומים או דוא"ל), 
במערכת החינוך 
ובקהילה לצרכי 

הוראה , למידה, 
ארגון ומנהלה.

שעת מחשב 
תל"ן תאגיד 
8180-818

     283 

תיקשוב

הפיכת המחשב לכלי 
עבודה זמין ובלתי 

נפרד מתהליכי 
הלמידה.

8132-821     156      157 

25

שבועי. 
רכזת 

תקשוב 
בבתי 
הספר

מספר התחומים בהם נעשה 
4שימוש בתקשוב בבי"ס (ממוצע)

-1
07

-

     283 



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
ערךמדד ביצועמטרה

הון אנושי

משכורת בית ספר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

השתקפות הנושא הייחודי 
במרחבי ביה"ס מבחינה פיזית 

ויצירת מרחבים ייחודיים.
כן/לא

השתקפות הנושא הייחודי 
בסילבוס של ביה"ס

כן/לא

אחוז שביעות רצון במשובים - 
95%בנספח

אחוז התלמידים הלומדים 
90%בקורסים שלא בבית ספרם

הקלה על המעבר 
לחטיבה

אחוז התלמידים הלומדים 
בקורסי הכנה

שנתיותכ"א
העשרת תוכנית 

הלימודים הבסיסית 
של משרד החינוך

האחריות הפדגוגית היא של 
מנהלות בתי הספר

8132-93040      40      
8132-93110      10      

5מספר עירעורים על השיבוץ 
מענה מהיר לבקשות מיוחדות 
90%(עד 20.7 - זמן טיפול כחודש)

שנתי6

העמקת הצביון 
הייחודי של כל בית 

ספר

טיפוח קשרים 
חברתיים והיכרות של 

תלמידים כיתות ו'

יוזמות 
חינוכיות - 

המשך

מרחבי בחירה  ברמה ישובית  
 90        84       8132-754בשיתוף עם ח.מ.ש

20%

סיוע למנהלות באירגון וניהול תל"ן (כ 550 שעות 
שבועיות מאושרות) - הפעלה אדמינסטרטיבית, 

אישור תוכניות.

שנתי70

ציוד מיחשוב

יצירת איזון בין בתי 
הספר (היסודיים) רישום ושיבוץ לבתי ספר

ציוד יסודירכישת ציוד

-1
08

-



תיאור ומספר 
שבועי שעות20092010סעיף

/ שנתי
ערךמדד ביצועמטרה

הון אנושי

משכורת בית ספר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

כן/לאעמידה בדרישות משרד החינוך

מספר הקבוצות הקטנות 
שייבנו בבתי הספר בעקבות 

התוכנית
50

אחוז התלמידים שייפגשו 
פגישה אישית  עם מחנך 

לפחות פעמיים במהלך השנה
85%

4,771 4,912 

הפעלת תוכנית לטיפוח קשר מורה 
תלמיד (מופיע בלוח מינהל חינוך)

חיזוק הלמידה ע"י 
קבוצות מצומצמות 

וחיזוק הקשר האישי 
מורה - תלמיד

התאמת מבנה בתי הספר לצרכי 
התוכנית

- 1
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 -

סה"כ

השתלבות 
בתוכנית 
"אופק 
חדש"

מעקב אחר יישום התוכנית בבתי 
הספר



תיאור 
שבועי שעות20092010ומספר סעיף

/ שנתי

 1,329     1,063    8152-110שכ"ע
 14,363   12,911  8152-112משכורת כולל מורים

 286        239       8152-753עבודות קבלניות

חיסכון בחשמל 298        250       8152-433חשמל ומים
אחוז ירידה בצריכה 

בעקבות התקנת 
חיישנים

10%

 40          40         8152-740כלים ומכשירים

 285        343       8152-750נקיון
 118        135       8152-751שמירה

 15          10         8152-780הוצאות אחרות
הכנת החומר עד ה 8 

100%לכל חודש אי זוגי

פניות של בית ספר 
5לגבי קיזוזים / עירעור

הענקת שי ערכי 30          30         8152-522

-1
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-

תכנון פעילות בתי ספר על יסודיים

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

מדדמטרה

       250 

ערך

תיכון שהם - הוצאות 
שוטפות

העברות חלקות וללא 
תקלות (זמן ההעברה 

תלוי גזברות)
 242       8152-810העברות תקציב  מועצה לבתי הספר  - שוטפות

רכישת ספרים לבוגרים



תיאור 
שבועי שעות20092010ומספר סעיף

/ שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדדמטרה

מגוון מגמות והפעלות 
חינוכיות

יצירת מענה איכותי 
ומגוון לתלמידי יישוב

אחוז התלמידים הגרים 
בשוהם בחינוך מ"מ 

וממשיכים בתיכון שוהם
85%

סיוע במימון לתלמידים 15          15         8152-811משלחות לפולין (מלגות)

מתן אפשרות נסיעה 
לכל התלמידים שפונים 

לבי"ס לבקשת סיוע 
במימון (ועומדים 

בקריטריונים 
ההתנהגותיים)

כן / לא

קיום תוכניות וסדנאות הגברת המודעות ומניעה 20          20         8152-815מניעת אלימות והתמכרויות
כן / לאלתלמידים והורים

העשרת תוכנית  50          40         8152-816פיתוח אומנויות
הלימודים

סדנאות והפקת 
כן / לאתיאטרון

כן / לאתכנית ארוחקשרי קהילה 15          15         8152-818משלחות לחו"ל
95%אחוז מתגייסים
50%אחוז מתנדבים

יוזמות חינוכיות בנושא 
 35          35         8152-820ערכים ומורשת

בניית תוכנית העשרה 
לחיזוק הקשר של 

התלמידים  למדינת 
ישראל

מס' השכבות  
המשתתפות בכל בי"ס 

(מינימום)
1

שנתי10 10          10         8152-821פרוייקט היל"ה
אחוז התלמידים  
הלומדים 4-5 יח' 

מתמטיקה
50%

אחוז התלמידים 
הלומדים אנגלית 4-5 

יחידות
80%

תוכנית לפיתוח מעורבות 
חברתית

סדנאות ערכי אזרחות  30          30         8152-819
פעילה

שילוב מירבי 
בין שוויון 

למצוינות - 
עידוד 

המצוינות

מגוון 
מגמות 
ייחודיות 
והפעלות 
חינוכיות 
יחודיות 
בתיכון

עידוד תלמידים למיצוי פוטנציאל ללמידה 
ברמות גבוהות ובמגמות מדעיות

כ"א יועצים 
מחנכים

העלאת מספר 
התלמידים הלומדים 

במגמות מדעיות וב- 4-
5 יחידות לימוד.

-1
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-



תיאור 
שבועי שעות20092010ומספר סעיף

/ שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדדמטרה

מענה לתלמידים כ"א
מצטיינים

כלול 
בתקציב שכר

הובלת תלמידים 
להרחבת תחומי עניין 

המעודדים מצוינות.

מס' התלמידים 
       40 המעורבים בתחרויות

8152-817         38          38 
עידוד מצויינות וחשיפה 

לקבוצות נוספות 
שעוסקות בתחום

 מספר סדנאות 
4ותחרויות שיתקיימו

מתן מענה לתלמידים שבועי1כ"א - תאגיד
מוכשרים במתמטיקה

מספר הקבוצות בכיתה 
2ז'

כ"א
עידוד התלמידים 

למעורבות אכפתיות 
ולקיחת אחריות

אחוז התלמידים 
המשתתפים מתוך כלל 

תלמידי בי"ס
10%

98%אחוז הלומדיםמניעת נשירה
העלאת הישגי 

התלמידים המעוניינים 
בכך

שיפור ציון התלמידים 
בסוף השנה ביחס 

לשנה לפניה (בממוצע)
0.50

8180-822         40          40 

 כלול 8152-112
בשכר

 כלול 
בשכר

שעות 
פרטניות

ראה נספח 
קב"סית

מימון משה"ח

8180-825         28 

תוכנית "מחצית שלישית" בחודשי הקיץ 
בתיכון.

הגשת כל תלמידי 
השכבה לבגרות (בתיכון 

שוהם) (א).

שילוב מירבי 
בין שוויון 

למצוינות - 
עידוד 

המצוינות - 
המשך

תוכנית למצטיינים בחט"ב – יום שליפה

         28 

תגבור מדעים והשתתפות בתחרויות - 
השתתפות תלמידי התיכון בתחרויות 

ובתוכניות ייחודיות ברמה ארצית 
רובוטיקה, פיזיקה יזמים צעירים וכד'....

תוכנית בר- אילן במתמטיקה עד לבחינת 
הבגרות 5 יחידות. (מופעל ע"י מינהל 

חינוך)
תוכנית המשלבת חינוך פורמאלי ובלתי 

פורמאלי לאזרחות פעילה ותרומה 
לקהילה (על-יסודי) (מופעל ע"י מינהל 

חינוך)

שילוב מירבי 
בין שוויון 

למצוינות - 
שיפור 

הישגים 
בבגרות

הפעלת  מרכז למידה להכנת שעורי-בית 
ומבחנים הפתוח לכל התלמידים בשעות 

אחה"צ. (ז-י) –  (מופעל ע"י מינהל 
החינוך)

הפעלת מרכז לתלמידים בעלי לקויות 
למידה בתיכון, במהלך שעות הלימודים 

בשיתוף עם ההורים. (פירוט בנספח)

מציאת מסגרות לימוד חלופיות לכל 
תלמידי שוהם.

100%
תוספת 50 שעות לימוד שבועיות לסל 

בי"ס והקטנת קבוצות הלימוד.
הקצאת סל שעות כהכנה נוספת לקראת 

בחינות בגרות (מרתונים).
העלאת אחוז הזכאים 

לבגרות מלאה

אחוז הזכאים לבגרות 
מתוך הלומדים בי"ב 

בתש"ע
85%

אחוז הניגשים

-1
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-



תיאור 
שבועי שעות20092010ומספר סעיף

/ שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדדמטרה

קליטה נכונה ומתן 
מענה מתאים (כלול 

בתוכנית עבודה קב"ס)

אחוז תלמידים העולים 
מ- י ל- י"א מבין 

התלמידים הגרים 
בשהם

99%

פתיחת כיתות חדשות 10          10         8152-930

תחזוקת ציוד 15          15         8152-931

שבועי2
השלמת הרצף החינוכי 

מגן ועד י"ב תחת 
ניהולה של המועצה

פתיחת בית הספר 
באופן סדיר בפתיחת 

שנה"ל
כן/לא

תוספת שעות / קבוצות שיפור הלמידה 326       8140-811
50לימוד

הורים
מתן מענה לפיתוח 
מצויינות והרחבת 

אופקים

פתיחת כתה הכוללת 
30 תלמידים עד 

לתאריך
30.1

הקניית ערכי יהדות 
ומורשת ועידוד 

מעורבות חברתית

הפעלת תוכנית בר/בת 
כן/לאמצוה

 30         8140-930ציוד יסודי
8140-760       453 
8140-751       146 
8140-753         87 
8140-740         30 
8140-752         61 

8140-
110/750/754       225 
8140-810       104 
8140-433       105 
8140-780         10 

קליטת תלמידים חדשים לתיכון

שמירה

רכישת ציוד מיחשוב
רכישת ציוד

רכישת ציוד יסודי

חטיבת 
ביניים 
צומחת

חדש -אכלוס מבנה ביה"ס-                    
המשך הצמחת בי"ס על יסודי,  ממלכתי

תוכנית לפיצול כיתות ע"י תוספת שעות 
לימוד

תוכנית למצטיינים יום שליפה

יוזמות חינוך

אגרות לימודי חוץ לחטיבת נחשון

שכר מזכירות ולבורנטים ומחשוב

עבודות קבלניות -   נקיון,

הוצאות אחרות

תחזוקה - אב בית
כלים, מכשירים וציוד

- 1
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חשמל ומים
העברה תקציב מועצה - שוטף



תיאור 
שבועי שעות20092010ומספר סעיף

/ שנתי

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הון אנושיכספי

ערךמדדמטרה

8140-750         75 

חיזוק הקשר הבינאישי 
מורה-תלמיד. הקטנת 

מס' התלמידים בכיתות 
ברוב מקצועות הלימוד 

והעלאת השגי 
התלמידים

העלאת הישגי 
0.5הלומדים.

פתיחת בית הספר 
באופן סדיר בפתיחת 

שנה"ל
כן/לא

פתיחת 2 כיתות (1 
כן/לאישיבה ו1 אולפנא).

100מספר תלמידים

קבלת אישורים לבינוי 
כן/לאבי"ס ממשרד החינוך

  15,734   19,197 

א. המטרה היא שגם אם תלמיד לא יהיה זכאי לבגרות הוא יצבור כמות נקודות רבה ככל האפשר כדי שיוכל בהמשך להשלים בגרות בקלות

מתן מענה לציבור הדתי 1 300       
בשהם

חט"ב נחשון- תכנית לפיצול כיתות ע"י תוספת שעות 
לימוד, בשיתוף חבל מודיעין.

שבועי 100       8140-761על יסודי,  ממ"ד - ישיבה ואולפנא

סה"כ

- 1
14

 -
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  מדור ביקור סדיר
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  המדור לביקור סדיר

  

  :תאור כללי
ס אחראי לקידומם החינוכי של התלמידים החלשים וצימצום  הפערים "מדור הקב

  :פועל בשתי זרועותו, הלימודיים והחברתיים
-5לאי חוק זה חל על אוכלוסיית גי. ביצוע ואכיפת חוק לימוד חובה: ביקור סדיר  .א

ב הכולל מערך משוב ובקרה אחר "החלת החוק עד לסיום י -מדיניות המועצה. 16
 .ניידות תלמידים במערכת החינוך ומחוצה לו

ניתוח דיווחי , איתור אוכלוסיות בסיכון לנשירה גלויה וסמויה: מניעת נשירה  .ב
ובניית תוכניות ) בעיות התנהגות, היעדרויות(הספר - תלמידים הנשלחים מבתי

 .עהמני
 :דרכי פעולה

איתור תלמידים נושרים או פונטנציאל לנושרים והחזרתם למעגל החיים הבית  .1
 ,פסיכולוגיות ,יועצות ,ס"פ דיווחי מנהלי בתי"ע(המרבית סיפרי במהירות 

 ).משפחה
כאשר מופיעים אותות (תלמיד , משפחה, בין המערכות בית הספר" מתווך"גורם  .2

הספר -הסתגלות לסדרים המרכזיים של ביתאי /אזהרה וביטויים של אי התאמה
כישלון במבחנים חיכוחים עם , איחורים והיעדרויות הפרעות בשיעורים: כמו

קידום , רווחה, י"שפ,גיוס הצוות הבין מקצועי בבתי הספר . )מבוגר או תלמיד
נוער לבניית תוכניות התערבות מאתגרות המגבירות מוטיבציה ומתייחסות לצרכים 

 .חברתיים ולימודיים, יםרגשי, זייםהפ
חיזוק המנהיגות החינוכית כך שתוכל לעצב לעצמה תרבות בית סיפרית המגדירה  .3

  .ת ההוראה ובינו לתלמידים והוריהםמחדש דיאלוג בתוך צוו
 .)או לא יכול/שלא על בסיס התיוג הקבוע כלא מתאים(

גם ( מרכזת איתור ובקרה אחר ניידות תלמידים במערכת החינוך –משוב ובקרה  .4
 ).שלומדים במסגרות מחוץ ליישוב

  ).בעיות התנהגות,העדרויות ( ניתוח דיווחי תלמידים הנשלחים מבתי הספר 
עזרה מיידית לתלמידים שנשרו מהמערכת או                 -  טיפול אישי בפרט .5

ם הנוכחי עקב בעיות התנהגות ופערים לתלמידים שאינם יכולים להקלט במצב
  .לימודיים מצטברים
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  .ס "מסגרת וליווי בכניסה לביה) הכוון(סיוע אינטנסיבי לתקופות קצרות להתאמת 
  .דגש מיוחד בתקופת המעברים 

  לחזק את הידע והיכולת של ההורים, טיפוח הקשר בין ההורים לילדים  .6
', הדרכת הורים בימי ג(נהגותיים ם השגיהם הלימודיים וההתלסייע לילדיהם בקידו

  ).צ"ותלמידים אחה
  .כדי לחזק הערכה עצמיתבטיפוח כישוריהם גם בתחומים אחרים 

  ח לעבודה עם ילדים בעלי חסכים בתחום"גיוס תקציב ממשה –חונכות  .7
  .בלימודיםהאישי והלימודי עקב קשיים בבית לשם בלימת נשירה והשתלבותם  

מסגרת משלימה (תקציב וליווי מועדונית טיפולית  סגיו –ספרית - מועדונית בית .8
עקב קשיי  ,ילדים בסיכוןל, באיגום משאבים עם הרווחה ,הספר-ית ולביתבל

  .ממשרד החינוךבשנתיים האחרונות הושהה התקציב  ).תפקוד המשפחה
 .ועדת החלטה/ עזרה בהכוון תלמידים לאחר ועדת השמה .9

  .של התנגדות המשפחה בעיקר במקרים, מעקב ויישום החלטות הוועדה
  :נתונים

תלמידים בגיל החינוך  6,218משרה כשהיישוב מונה  50%-ס יחיד במדור ב"קב
  .ב ותיכון"בגילאי חט המדור מתמקד. חובה

  .0 -אחוז נשירה, מעקב/תלמידים בטיפול 80
  

  :צפוייםשינויים 
  ).ב"ל(ת אתגר ומעקב וקשר שוטף עם תלמידי כית

  ).ילדים עם קשיים(הם ב חדשה בש"ליווי פתיחת חט
מחלקת , תיכון שהם, הכנסת תכנית תקשורת מקדמת בשיתוף עם מדור בתי ספר

  .רווחה ויחידת הנוער הישוביתה
  
  

  
  
  



שבועי / זמןתיאורסכוםתיאור
שנתי

איתור בדגש על חטיבה  
ותיכון

כלול בשכר 
חינוך

ישיבות צוות , 
פגישות עם הורים 

ותלמידים
לאתר תלמידים שבועי6

 בסיכון נשירה

אחוז ההתמדה של המטופלים 
אינטנסיבית, במערכת  החינוך (נתוני 

משרד החינוך)
80%

שיפור הביקור הסדיר דוח  מבית 
80%הספר)

אחוז המשפרים את הישגיהם בבית 
60%הספר על  פי דווחי בית הספר

מעקב - כ -50 תלמידים 
(אורך מעקב ממוצע - 

כשנתיים)
אחוז התמדה במערכת החינוך (נתוני מניעת נשירהשבועי2

85%משרד החינוך)

שבועי1מפגשי הדרכה
שבועי1ישיבות אגף
שבועי1דיווח לממ"ר

שותפות בפרויקטים כמו 
פרויקט היל"ה (השלמת 

השכלה לתלמידים שנשרו 
ממערכת החינוך)

כלול 
בפרויקטים 

חינוך

השתתפות בעלויות 
החזקת מורה 

להכנת התלמידים 
לבגרות

שבועי1

מניעת נשירה 
וקידום התלמיד 
מבחינה רגשית, 
חברתית ולימודית

טיפול אינטנסיבי  בכ- 10 
תלמידים (ממוצע אורך 
הטיפול בתלמיד כשנה)  

במידת הצורך הכוון 
למסגרות מותאמות 

אלטרנטיביות.

פגישות עם 
תלמידים, הורים, 
צוות חינוכי וצוות 

רווחה

שבועי6

-1
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תכנון פעילות ביקור סדיר

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הון אנושיכספי
ערךמדד ביצועמטרה



גורם אחר
סכום המימון 

באש"ח

150החלפת  20 מזגנים
על פי צורך 

בבי"ס ובגנ"י
150

עלות מזגן 7000 
₪ כולל מע"מ

240160משרה"חבי"ס רבין400עיצוב חצר לימודית
מותנה תקציב 

משה"ח

תוספת מחשבים 
לבתי-ספר תב"ר 361

142
חדרי מחשב 

לאבני החושן 
וצוקים

142מפעל הפיס

 הצטיידות 5 בתי 
ספר יסודיים

100

אבני החושן 
הקמת מעבדת 

מדעים, ציוד 
וריהוט. 4 בתי 
ספר הצטיידות

100מפעל הפיס

שדרוג בי"ס  ותיקים 
- א.חן, א.החושן, 

רבין
21090משרה"חשדרוג מבנים300

מותנה באישור 
משרה"ח

חט"ב ממלכתית 
חדשה

15,571

בינוי והקמת 
מעבדת מחשבים

ספריה
ציוד וריהוט 

מעבדת מדעים 
ריהוט וציוד כללי

משרד 
החינוך

15,071500

סככות המתנה - 
אוטובוסים

28
הקמת סככת צל 

בכניסה
משרד 

התחבורה
לשתי הסככות208

סה"כ עלות 
הפרוייקט

תאור התוכנית

מקורות מימון מחוץ למועצה 
(אש"ח)

השתתפות 
מועצה קרן 

עבודות 
פיתוח 

(אש"ח)

- 1
19

 -

הערות

תברי"ם חינוך

שם 
התוכנית/פרוייקט



גורם אחר
סכום המימון 

באש"ח

סה"כ עלות 
הפרוייקט

תאור התוכנית

מקורות מימון מחוץ למועצה 
(אש"ח)

השתתפות 
מועצה קרן 

עבודות 
פיתוח 

(אש"ח)

הערות
שם 

התוכנית/פרוייקט

בטיחות מוסדות 
חינוך

100100

1,300גנ"י - סחלבים
משרד 
החינוך

1,300

 אופק חדש בבי"ס: 
א. חן א.החושן, רבין 

וצוקים
377

תכנון ובניית 
חדרי ספח 

ולמידה אישית 
במסגרת "אופק 

חדש"

377משרה"ח

ישיבה ואולפנה50

250
כלל בתי הספר 

וגנ"י

           1,308             17,460          18,768 סה"כ

- 1
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שידרוג מוסדות 
חינוך (כולל חיפוי 

קירות, החלפת 
מטבחים, בטיחות 

300
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  מדור גני ילדים

  



 
 

- 122  -

  מדור גני ילדים
  

  תאור כללי

  .י הוא מדור בתוך אגף חינוך וקהילה המעניק שירות לכל גני הילדים ביישוב"גנ

שירות , משרד החינוך: וקשורה בגורמים רביםהעבודה במדור הינה אינטגרטיבית 

  .תלמידים וקהילת ההורים, גננות וסייעות –צוותי חינוך , פסיכולוגי

  

  : די המדור כולליםתפקי

v  מדיניות לו בהתאם להישגים המצופים משרד החינוך  שליישום הרציונאל החינוכי

 .תוכניות לימודים והעשרה –המועצה 

v  ביישוב בגני ילדיםרישום תלמידים ושיבוצם. 

v  תוכניות עבודה , הנחות בשכר לימוד, מצבת תלמידים –משרד החינוך עבודה מול

 .הנחיות הפיקוחשיתוף פעולה ויישום תוך 

v גני ילדים בהתאם לצורך ובאישור משרד החינוך וסגירת  פתיחת. 

v קיום יום היערכות .להתמקצעות הצוות החינוכי השתלמויות,פיתוח תוכניות עבודה

ט והשירות הפסיכולוגי לפתיחת "הקב, בשיתוף הפיקוח , כללי לצוותי החינוך 

 .שנת לימודים

v ורגשי  יקוגניטיב/ק שעות זכאות לסיוע לימודימענ –א "ועדות שילוב  בשיתוף מתי

 .לילדי הגנים

v  סיוע בכל הקשור להתנהלות היומיומית של   -   הצוות החינוכימענה לפניות מתן

 .הגן

v  במחציתשיחות משוב  קיום .בעיות אישיות – וגננות  מענה לפניות סייעותמתן 

  .עם צוות הסייעות סיום שנהוב

v  בקשות העברת  ,שיבוצים, הדרכהתייעצות וה –מענה לפניות תושבים מתן

  .טיפול בקשיים מול צוות הגן ,תלמידים

v  עבודה מול ספקים וגורמי תחזוקה –תחזוקת מבני הגנים. 

v  ט"קב, מכון התקנים, עבודה מול יועץ בטיחות – בגני ילדיםביטחון ובטיחות. 

v  תחזוקת ציוד קיים, חידוש ריהוט וציוד בגנים –הצטיידות. 
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v הנדסה, איכות הסביבה, גבייה  –וטפת מול אגפי המועצה השונים עבודה ש ,

 .לשכת ראש המועצה, ל"לשכת מנכ, רכש, גזברות, 106מוקד , כוח אדם, תחזוקה

v י"עבודה מול קבלנים חיצוניים הנותנים שירותים לגנ. 

v העברת , י"פיקוח ובקרה על נוכחות סייעות בגנ  - חות נוכחות צוותי חינוך "דו

דיווח על מילוי מקום גננות למשרד , גננות למשרד החינוךשל הוכחות חות נ"דו

 .א במועצה"ולמחלקת כ החינוך

v  ומתן עזרה  סייעות תבהיעדרומציאת מחליפות  –מילוי מקום לצוותי חינוך

 .במציאת מחליפות לגננות

v הפניית צוותי חינוך לייעוץ והדרכה, הפניית הורים להדרכה –ח "ממשקים עם שפ ,

הניתנים לילדים   םייפרא רפואמשובים על טיפולים , ניות לועדות שילובמיון פ

טיפול ברישום כפול  .צוות הגןו יםפסיכולוג ,מפגשים עם הורים, בגנים

  .שנה נוספת בגןילדים שארויות יוה

v  טעוני טיפוח, העברת אינפורמציה על משפחות נזקקות –ממשקים עם רווחה ,

 .הפניית הורים לקבלת סיוע

v דיווח על תלמידי חינוך חובה שאינם מבקרים בגן –ת "ממשקים עם קבסי. 

v  פרסום תוכניות  ,בגני ילדיםפרסום אירועים   -ממשקים עם דוברת המועצה

 .מענה לפניות ושאלות תושבים המועברים דרך העיתונות, ייחודיות

v  יד תאג, ועדת חינוך –השתתפות בועדות ציבוריות הפועלות בשיתוף אגף החינוך

 .הנהגת הורים, חינוך

v  פיקוח ועזרה  . הוריםו טיפול בפניות צוותי חינוך –ממשקים עם בתי הספר

ילדי הגנים בבתי הספר לקראת המעבר  בה מבקריםתוכנית מעברים ורצפים ב

 .או לחטיבות הצעירות 'לכיתה א

v  חוגים, השתלמויות, משפחתונים, י"סל תרבות גנ –ממשקים עם מרכז אתגר ,

 .תרבות הפנאי לגיל הרך - העשרה

v  תאום ציפיות בין  ,ישיבות צוות : בשיתוף מנהלי הצהרונים –פיקוח על הצהרונים

טיפול בבעיות בין , ביקור בצהרונים, אספות הורים, צוות הגן לצוות הצהרון

 .סגירה של צהרונים/פתיחה, טיפול בפניות הורים, הצוותים

v פיקוח על גנים פרטיים במבני מועצה. 

v ח על מעונות היום ביישובפיקו. 
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v הדרכת מפעילי משפחתונים פרטיים ביישוב. 

v  לגנים פרטיים וצהרונים –הכנת מכרזים. 

v ריכוז ועדת מלגות לסטודנטים ביישוב. 

 

  נתונים

משותפת עם ( ומזכירה אחת ,מישרה 100% - מדור המנהלת  תעובד גני ילדיםבמדור 

  .מישרה 100%  -) מדור חינוך מיוחד

  :ק שירותיםהמדור מספ

  .מפקחות והורים, סייעות 70, גננות 60, תלמידי הגנים 1,092 - ל

  

  

  שינויים צפויים     

v  גן , גן מוסיקאלי: כגון, י תחומי עניין"בגני ילדים עפ תייחודיו –נקודת מבט

 .ב"וכיו גן בתנועה , גן שומר סביבה, אומנות

v   יםבת גבולות החיוניעוסקת בהכשרת צוותי חינוך להצה" אילנות"תכנית המשך 

מטרת התכנית להפנים נורמות . להתפתחותם הנפשית התקינה של הילדים

 .לת התסכולכשליטה בתוקפנות וה, "ביחד"התנהגות המאפשרות חיים 

v מותנה באישור משרד החינוך –י בשכונת סחלבים "בניית שני גנ. 

  

  מדדים מרכזיים

  .את רמת השירות וטיב השיבוץלכל תוכנית חינוכית מדדי ביצוע ומדדים הבוחנים 

  



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

 203        216         מנהלה8122-110
 4,010     4,104      סייעות8124-752
 5,077     5,450      גננות מדינה8124-810

 156        150         תחזוקה8124-420/1
עבודה  מול קבלנים 

-- הצעות מחיר 
ומעקב

תלוי בתחזוקהשבועי2

 280        280         חשמל8124-430
 52          52           תקשורת8124-540

8124-720         237        230 

8124-780           15          20 

8124-740           40          40 

8124-930           20          30 
קבלת אישור 

כן / לאבטיחות בפתיחת 

אישור מכון 
התקנים על מתקני 
חצר לכל הגנים עד 

סוף יולי

כן / לא

תברואה
הצטרפות לבקורת 

של משרד הבריאות 
בגנים

שבועי1

משכורות

כן / לא

הצטיידות 
מבני גנים

עבודה  מול קבלנים 
-- הצעות מחיר 

ומעקב
שבועי1

שמירה על איזון תקציבי שנתי

       376 

ערךמדד ביצועמטרה

עמידה בתנאי שבועי
הבטיחות

הון אנושיכספי

פעולות שוטפות

חומרי יצירה 
וניקוי ובקרה על 
קופות קטנות 
(כספי רשות 

והורים)

שבועי0.5

בטחון 
 395         ובטיחות

עבודה מול יועץ 
בטיחות, מכון 

התקנים וקב"ט
1 8124-751

-1
25

-

תכנון פעילות מדור גני ילדים

נושאים

תפוקהתשומה



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושיכספי נושאים

תפוקהתשומה

8124-754

גן אמנויות, גן 
מוסיקאלי,  גן 

שומר 
סביבה, גן 

בתנועה

         10 

מפגשים עם גננות, 
מתן מענה לצורכי 

הגן ולהפעלת 
התוכנית, מעקב

שבועי1

מתן מענה 
לאפשרויות 

התפתחות מגוונות 
בגני הילדים

מס' הגנים 
5שישתתפו בפרוייקט

רב גן (כ- 15 
גנים, פעם 
בשבועיים)

תקציב 
בתרבות 
תורנית

שבועי0.5תיאום
חיזוק והעמקת 

הערכים בנושאי 
מסורת יהודית.

ציון במשוב  
שביעות רצון 

לגננות ולתלמידי 
הגן.

90%

שמירה על ערכי 
התנדבותהסביבה

יוזמות חינוכיות 
בשיתוף האגף 

לאיכות הסביבה
שבועי0.5

 הגברת המודעות 
לשמירת הסביבה 
באמצעות מחזור, 

המשך והרחבת 
הפעילות.

מספר הגנים החדשים 
ששיצטרפו להשתלמות 

והדרכה של מתנדבי 
איכות הסביבה בגנים

4

העברת משוב על ידי 
בתי הספר עד סוף 

שנה"ל וכתיבת דו"ח 
מסכם עד לתאריך

1.9.10

שבועי0.5

כן/לאקיום התוכנית
הקלת המעבר מן 

הגן לביה"ס – 
הכרות עם ביה"ס 
והצוות החינוכי- 
הורדת חששות 

ההורים 
והתלמידים.

 12          10           הסעות

אירגון, תיאום 
והדרכה (בשיתוף 

משרד החינוך 
ומחלקת בתי הספר)

חדש - ייחודיות בגני הילדים

יוזמות 
חינוכיות

תוכנית מעברים 
ורצפים - בניית 

והעברת התוכנית 
על ידי הגננות 
ומורים מבית 

הספר

8124-814

-1
26

-



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושיכספי נושאים

תפוקהתשומה

בניית סל תרבות 
מתאים מבחינת 
תוכן וגיל הילדים

מספר הגנים 
שבוחרים לקחת 

את הסל התרבות 
המורחב (א)

20

הפעלת קייטנות 
איכותיות 

באמצעות הסייעות

אחוז הגנים בהם 
80%מתקייימת קייטנה

כ"א  מהשפ"ח

הפניית הורים 
לייעוץ והדרכה, 

ישיבות צוות, 
הישארות בגן 

ופיתוח תוכנית 
עבודה והשתלמויות

איתור ואבחון שבועי3
מוקדם

אחוז הגנים בהם 
נעשה שיבוץ של 

פסיכולוג
100%

ביטוח לאומי 
8124-781           50          40 

השתלמות והכשרת 
צוות 13 גנ"יי. 

כניסה תוך גנית 
להנחייה ע"י 

פסיכולוג קליני 
ויויעצת חינוכית.

שבועי0.5

הכשרת צוותי 
חינוך בגנ"י 

להפנמת נורמות 
התנהגות 

המאפשרות חיים 
"ביחד", שליטה 

בתוקפנות והכלת 
התסכול.

ממוצע סקר 
השפעת התכנית 

במהלך השנה 
ובסיום 

ההתערבות. ציון 
ממוצע בשאלון

4

29 שבועי1 29           

-1
27

-

עבודה משותפת עם מרכז 
אתגר - סל תרבות , 
משפחתונים, קייטנות.

8124-818

שיבוץ פסיכולוגים בגני 
ילדים החל מגיל שלש (אין 

חובה חוקית לשבץ ואין 
מימון מהמדינה. המועצה 

רואה חשיבות רבה באיבחון 
מוקדם)מ - צפייה, סיוע 
לגננות, איבחון במקרה 
הצורך והפנייה לטיפול 

(העבודה עם כלל הילדים, 
70 איבחונים פרטניים)

תכנית אילנות בגני בשיתוף 
ביטוח לאומי והקרן לילידים 

ונוער בסיכון



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושיכספי נושאים

תפוקהתשומה

השתלמויות 
(מעבר לניתן 

באמצעות 
משרד החינוך)

ישיבות עם 
מפקחות, ישיבות 

צוות, פיתוח 
והעברת השתלמויות

הפנמת תוכנית שבועי4
הלימודים בגנים

סיום שיבוץ במועד 
(משלוח מכתבים עד 

(15.6
כן / לא

כן / לאשבועי1נציגת הרשות

שבועי5
מתן שירות טוב 

לצוות ומענה 
לבעיות ואתגרים

ממוצע סקר 
שביעות רצון גננות 
המועבר בסוף שנה 

- מועבר לכלל 
הגננות

4

מספר תלונות 
במהלך השנה 

(מתועד)
20

התאמת הצוות 
החינוכי שבועי2

שבועי 1

מענה לפניות גננות וסייעות 
(בתחומים מקצועיים, 
אישיים, שיחות משוב 

וסיכום וכדומה) - 140 אנשי 
צוות. טלפונים, מיילים 

ופגישות

קבלת, מיון ושיבוץ סייעות 
בגני הילדים ופיקוח במהלך 
השנה. (50 סייעות קבועות 

+ כ-15 מחליפות)

לתת מענה 
אופטמלי

מספר עירעורים 
(כולל בקשות 
מיוחדות שלא 
באיזור רישום)

75

ועדות שילוב - אישור זכאות 
לשעות סיוע לתלמידים (כ 

70 ילדים מגן חובה)

עמידה בזמנים שנקבעו על ידי מתי"א 
ומשרד החינוך

רישום ושיבוץ תלמידים 
(1100 תלמידים)

רכזת רישום 
ואדמיניסטרציה

 - ההוצאות 
כלולות בבית 

הספר

הכנת וניסוח מכתבי 
רישום, הכנת 

אינפורמציה לתושב 
(באתר), שאיבת 

מידע ושיבוץ

יישום מדיניות משרד 
החינוך  בתוכניות הלימודים 
בגני הילדים (בשיתוף עם 

מפקחות גני ילדים)

-1
28

-



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושיכספי נושאים

תפוקהתשומה

מתן מענה מהיר שבועי5
והולם

 זמן מקסימלי של 
טיפול בתלונה עד 

סיומה (תהליך 
הטיפול מתועד)

7

העברת דוחו"ת 
הסייעות והגננות 

הקבועות עד ה 10 
לכל חודש. (לכח 

אדם ולמשרד 
החינוך) - מספר 
החודשים שבהם 
הועברו הדוחו"ת 

בזמן

10

כתיבת דו"ח 
להעברת החזר 

כספי ממשרד 
החינוך למועצה 
בגין מילויי מקום 

עד ה- 10 לכל 
חודש - מספר 

החודשים שבהם 
הועברו הדוחו"ת 

בזמן

10

שבועי4

תקציב כלול 
בדוברות

אירועים, תוכניות 
יחודיות, מענה 

לעיתונות
שבועי1

עבודה שוטפת מול אגפי 
המועצה

פירסום ומענה פומבי 
(בשיתוף עם הדוברת)

מענה לפניות תושבים - - 
טלפונים, מיילים ופגישות

דוחו"ת נוכחות לצוותי חינוך 
מעקב ומציאת מילוי מקום 

במקרה היעדרות

קבלת דוחות, 
איתור ממלאות 

מקום ומענה 
לבעיות ספציפיות

העברת הדוחו"ת שבועי1
בזמן

- 1
29

 -



שבועי זמןתיאור20092010תיאורסעיף תקציב
/ שנתי

ערךמדד ביצועמטרה
הון אנושיכספי נושאים

תפוקהתשומה

 8124-750  
 טקס יום

 העצמאות
ופתיחת שנה

           20          20 
ימי היערכות, 

חלוקת ציוד 
והשתתפות בטקס.

שבועי2

העברת משובים 
לאחר טקס יום 

העצמאות לצוותי 
החינוך וכתיבת 
דו"ח מסכם עד 

לתאריך

30.6.10

שבועי1
היכרות, זמינות 
ופניות להורים, 
לצוותים ולילדים

אחוז הגנים בהם 
יתבצע ביקור 

לפחות 3 פעמים 
בשנה

90%

תיאום בין צוותי 
שבועי0.5הגנים לצהרונים, י

פיקוח ומתן מענה 
לתלונות הורים 

ואנשי צוות.

זמן מענה להורים 
2(בימים)

בדיקת עמידה שבועי1
בתנאי החוזה

כתיבת דוחו"ת 
חציוניים לגנים 

הפרטיים (במעונות 
זה נעשה על ידי 

התמ"ת)

כן / לא

שנתי10

שנתי20 25          25           מצויין לעיל8124-760

שבועי1
שבועי1

    11,093   10,610 
א. סל תרבות מורחב כולל פעילויות מעבר לרובד הבסיסי של משרד החינוך והוא מותנה בהסכמת הגננת ובתשלומי הורים. בשנה שעברה היו 28 גנים

ריכוז מלגות סטודנטים

-1
30

-

טקסים ואירועים (חגים 
וכדומה)

מעקב וביקורים  בגני 
הילדים. ביקורים יזומים 

וביקורים מזדמנים בהתאם 
לצורך.

פיקוח על צהרונים  (מופעל 
באמצעות מפעיל פרטי) - כ 
700 ילדים ב 31 צהרונים

פיקוח על גנים פרטיים 
במבני מועצה (5) ועל 

מעונות(5)(מפוקחים גם על 
ידי תמ"ת)

הכנת מכרזים לגנים פרטיים 
וצהרונים - הארכת הסכם. 
חידוש חוזה אחת לחמש 

שנים
השתלמויות- 2 השתלמויות 

פדגוגיות לסייעות, 
השתלמות וימי הערכות 
לפתיחת שנת הלימודים
ישיבות אגף וצוות

סה"כ
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השירות הפסיכולוגי 

  החינוכי 
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  השירות הפסיכולוגי החינוכי
  תיאור כללי

הפועלת בתוך מוסדות , יחידה בתוך אגף חינוך וקהילה ינוהשירות הפסיכולוגי חינוכי ה

בתי ספר ל, ילדיםההיחידה מעניקה שרותים פסיכולוגים לגני . החינוך ובצמידות להם

  .ולתיכון בשהם לחטיבה ,יסודייםה

בעלת ראיה , הפסיכולוג החינוכי מתפרסת על תחומים רבים והינה אינטגרטיבית עבודת

  . מוסדות חינוך וקהילה, משפחה: רחבה של הפרט ושל המערכות הסובבות אותו

  

  :ח"השירותים הניתנים בשפ

 .למערכת) ייעוץ(קונסולטציה  ·

: הערכה ואבחון לצורכי השתלבות נאותה במערכת החינוך המקומית, איתור ·

 .לצות בסוף התהליךהמ

 .אבחון בשלות בגני ילדים ·

 .המשפחה והקהילה, ס"ביה, ברמת הפרט –התערבות במצבי משבר  ·
 

 ).פגישות 5עד (הדרכת הורים קצרת טווח  ·

כולל תצפית בגן (התנהגותיות ורגשיות , לבעיות לימודיות: אבחון מערכתי ·

 ).ובכתה

 .השתתפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות ·

 .ס"בפורומים בין מקצועיים בביההשתתפות  ·

כמשתמע מחוק (א ובוועדות שיבוץ "בועדות מתי, השתתפות בועדת השמה וערר ·

 ).חינוך מיוחד

בוועדות בין מקצועיות , השתתפות בוועדות חינוך מקומיות: ברשות המקומית ·

 .בישוב ובוועדות שילוב יישוביות
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  נתונים

  .משרה 75% -ומזכירה ב, תקנים  5.5 - ב  פסיכולוגים 10בשרות הפסיכולוגי עובדים 

  :היחידה מספקת שירותים פסיכולוגים לתלמידים הבאים

 3-5ילדי גן מועצה בגילאי  1,094 - כ ·

 ).בתי ספר 5(תלמידים בבתי ספר יסודיים  2,945 - כ ·

 ממלכתי תלמידים בחטיבה 369 - כ ·

 תלמידים ממלכתי דתי  45 - כ ·

 .תלמידי תיכון 1,085 - כ ·

  

  :שינויים צפויים

  פרויקטים מיוחדים

 .עבודה בגישה מערכתית בגנים ·

צרכים  כלל הילדים ובעליהשרות הפסיכולוגי מבקר באופן סדיר בגנים ועוקב אחרי 

  .מיוחדים בפרט

ת עבודה בבניית תוכניוהתעורר הצורך  ,היערכותהביום שניתנה בהמשך להרצאה 

י הצרכים הספציפיים "ית עפ/פסיכולוגהו י הגננות "ע התוכניות ייבנו. בגניםל "לשנה

  .בכל גן

י במועצה "בשיתוף פעולה עם מפקחות הגנים ומדור גנ, ח ינחה את הגננות"השפ

  .בנושא איתור והגדרת קשיים אצל התלמידים

' פסיכולוגים יזמינו את הורי ילדי גן חובה בנושא מוכנות ובשלות לכיתה א, בנוסף לכך

  .בחודש דצמבר

  :כתוצאה מכך

 יופנושילדים תבנה תוכנית התערבות בשלב מוקדם יותר של השנה או  .1

  .בשיתוף עם ההורים, למסגרות חינוך מתאימות לצורכיהם

 .בגן שלא יצטרכו להישאר שנה נוספתכך תוכנית זו תקדם ילדים  .2



- 134  - 
 

     .גדול יותר של פונים' עתי במסנתפנה לטיפול מני .3

  

  מועצהתוכנית זו מתבצעת בכל מערכת חינוכית של ה

  

  פרויקט חדש

 חדשות –ת וצומח ותמתן שרות לחטיב ·

   .י חטיבות ביניים צומחותתפתחו שנ –ע "ל תש"בשנ

o ילדים 369, כיתות 11עם  תב ממלכתי"חט 

o תלמידים 45, כיתות 2ד עם "ב ממ"חט  . 

       
  .משרה לטובת שתי החטיבות 1/2וקצה תקן של הע "בשנת הלימודים תש

  

  

  

 

 

 
 



סעיף 
שבועי זמן20092010תקציבי

/ שנתי
         634 

תוספת 1/2  1,145   1,106  8173-110משכורת
משרה מותנה

8173-433       14        18 
8173-540       18        18 
8173-570         3          3 
8173-740         5          5 
8173-760       60        60 42
8173-780         5          5 

4ממוצע בשאלון שביעות רצון
הוצאת דוח מסכם של 

השאלונים וקיום דיון לכל 
הצוות עד לתאריך

30.8

70%אחוז שאלונים מוחזרים
אחוז ההמלצות המתקבלות 

98%בוועדות ההשמה

אחוז הגשת הדוחו"ת עד 
100%התאריך האחרון על פי החוק

מספר השבועות בין סיום 
8_6האיבחון למסירת דו"ח

התערבות במצבי  משבר - ברמת הפרט - 
שנתי22ביה"ס, משפחה והקהילה (2 מקרים)

אבחון בשלות  לצורך ועדות שילוב על פי 
פניית הורים/ ומערכת חינוכית - כולל כתיבת 
דו"ח ומעקב אחרי מעוכבי רישום של השנה 

הקודמת (כ 60 בשנה)

שנתי630

איתור נכון של 
ילדים 

בהתאמה 
לכיתה א

אחוז הילדים לאחר מעקב 
שההחלטה התבררה כנכונה 

(בטופס מעקב חצי שנתי)
95%

הדרכת הורים לילדים עם קשיים (עד 5 
פגישות) - על פי פניית הורים/מערכת 
חינוכית (בשלב זה מתקיימת בדיקת 

הנתונים הכמותיים - הנתון יימסר עד 6.8)

4.5ממוצע סקרשנתי550

ערך

עמידה בהשתתפות ממשלה

ייעוץ, הכוונה ודיון במקרים ספציפיים 
למורים, גננות ויועצות. כולל תיעוד

פתרון בעיות 
ראשוניות , 
ללא צורך 
בהשקעה 

אינדיוידואלית.

שנתי1500

מדד ביצועמטרה

איתור, הערכה ואבחון לצורכי השתלבות 
נאותה במערכת החינוך המקומית: ילדים 

עם  צרכים מיוחדים-המלצות בסוף התהליך
שנתי710

הגשת 
המלצות 

מקצועיות 
במהירות 
האפשרית

פעולות שוטפות

השתתפות ממשלה

-1
35

-

תכנון פעילות שפ"ח

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי



סעיף 
שבועי זמן20092010תקציבי

/ שנתי
ערך

עמידה בהשתתפות ממשלה

מדד ביצועמטרה נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
כספי

איבחון מערכתי - בדיקת הסביבה הלימודית 
כבסיס לאבחון קשיים.  הדרכת 

הורים/מערכת חינוכית (כולל תצפית וראיון) 
(40 גנים ו 6 בתי ספר)

שנתי370

השתתפות בפגישות עם גורמים מקצועיים 
שונים בבית הספר/חיצוניות (בתי 

חולים/מרפאות/מכונים).
שנתי125

השתתפות בועדות השמה וערר, ועדות 
מתי"א, ועדות שיבוץ , שילוב(כולל הכנת 

החומר הנדרש)
שנתי100

השתתפות בועדות מקומיות במועצה ועדות 
שנתי550בין מקצועיות

3ממוצע משוב למורות (1-4)שנתי35הדרכת והכשרת מורות בחדרי מורים
8173-75255סדנה לילדים עם צרכים מיוחדים

8173-8101010הנחות לנזקקים

שבועי1
שנתי210

שנתי80כנסים + ימי עיון
שנתי15פגישות סיכום שנתיות עם מנהלות ויועצות

שנתי35ישיבות מנהלים מועצה/שפ"י
מנהלה (טלפונים, מיילים, דאר וכדומה) - 
(סיכום תיקים, הכנסה לתוכנה, תיאומים 

ומתן מענה טלפוני לבעיות ספציפיות) - 3 
שעות לפסיכולוג

שנתי2200

שבועי15ישיבות צוות (פעם בשבועיים)
8173-93166רכישת ציוד מיחשוב

סה"כ הכנסות 676         1,2471,275סה"כ

השתתפות ממשלהשנתי135

-1
36

-

8173-81415תקשורת הורים מורים ילדים

8173-760 לעילהדרכה אישית

00
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היחידה לילדים בעלי 

   מיוחדיםצרכים 
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  חינוך  מיוחד  - יחידה לילדים  בעלי  צרכים  מיוחדים ה
  תיאור כללי 

אשר מטרתה לתת לתלמידים  בעלי , היחידה  לחינוך  מיוחד  הינה יחידה בתוך  אגף  החינוך

פועלת  היחידה. מענה מיטבי במסגרת מערכת החינוך והקהילה,  צרכים  מיוחדים ולהוריהם

  .  מדיניות המועצה  והנחיות משרד החינוך,  על פי מערכת שיקולים הכוללת את צורכי התלמיד

  :פעולות היחידה כוללות

, תאום צפיות. או  צרכים מיוחדים/ילדים בעלי  קשיים ו) ח"בשיתוף  שפ(איתור ואבחון . א

ס ומנהלי מוסדות "קב ,ח"השפ, א"מתי, נהלי עבודה ותוכניות עבודה עם פיקוח משרד החינוך

  .חינוך

טיפול מערכתי  תוך, או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם/מעקב אחר תלמידים עם קשיים  ו. ב

  .והוליסטי

  .בהתאם למשאבים זמינים,  מעקב  ופיקוח יישום  חוק החינוך המיוחד. ג            

ים משולבים בקהילה  ותלמידים תלמיד, מעקב אחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות  ביישוב. ד            

 .הלומדים מחוץ ליישוב

  .חמש ותנועות הנוער, רווחה' בשיתוף  מח,  עידוד פיתוח  שירותים ייחודיים. ה

  

  :עקרונות מנחים  בטיפול  בילדים  בעלי  צרכים  מיוחדים בשהם

עם  סיוע  הן  בכיתות רגילות,  קיימת עדיפות לשילוב ילדים  בתוך מוסדות חינוך  ביישוב. א

והן  שיבוץ  )  סייעות אישיות+ שעות שילוב ( בהתאם  לקריטריונים  של  משרד החינוך

 . בכיתות לחינוך מיוחד

 .פ התקן"פתיחת כיתות לחינוך מיוחד נעשית כאשר ישנו  מינימום  תלמידים ע .ב

לי המתאימים באופן אופטימא, שיבוץ תלמידים  במוסדות לחינוך מיוחד מחוץ ליישוב. ג

מבעיות מורכבות "פ הגדרות החוק ילדים  אלו  הינם  ילדים  אשר  סובלים  "ע. לצורכי הילד

  ".במשך רוב שעות הלימודים, המצריכות התערבות רב מקצועית...וכוללניות משמעותיות
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  :י הקריטריונים הבאים"שיבוץ התלמידים לכיתות או מוסדות של החינוך המיוחד נעשה עפ

מוסדות החינוך המיוחד . התאמת המסגרת לצורכי הילד, פ  הנחיות החוק"ע:  צורכי הילדים. א

 .בארץ הינם ממוקדי לקות ופרוסים  בערים  השונות

במידה ויש צורך במוסד ).  שהם(העדפה למוסדות מתאימים  בקרבת הבית : מיקום המוסד. ב

מחוז המשתרע מגדרה עד (ניתנת עדיפות למוסדות הממוקמים במחוז מרכז , מחוץ ליישוב

 .מ מרחק משהם"ק  60עד , )חדרה

 .יכולתם של הרשויות המקומיות השונות לקבל את התלמיד/רצונם: מענה רשות קולטת. ג

  

  שיקולי דעת  ודרכי פעולה בחינוך המיוחד 

  .ינם  נגזרת של חוק החינוך המיוחדשיקול הדעת  ודרכי הפעולה בתחום  החינוך  המיוחד ה

שילוב תלמידים  ,  חוק זה מתייחס לנושאים  רבים  וביניהם השמת תלמידים  למוסדות חינוך

ועידכון ) א(1/סא 2000ל של משרד החינוך מספטמבר "חוזר מנכ. וקהילה והסעות תלמידים

ר נקבעה זכאותם וקובע כי ילדים אש, מתייחס מפורשות להסעות תלמידים, 2004של  יוני 

  .הינם זכאים להסעות למוסד החינוכי אליו שובצו, לחינוך המיוחד במסגרת ועדת ההשמה

  

  נתונים 

, ילדים העושים שימוש בזכאות לחינוך מיוחד) 86-ט "תשס( 89 -ע "בשנת הלימודים תש

 תלמידים המשולבים  בחינוך  הרגיל וזכאים  לשירותים של)  100 –ט "תשס( 100 –ועוד כ 

שני  גנים   - מסגרות לחינוך מיוחד 4בשהם  ועלותפע "ותשט "ל תשס"בשנה. סל השילוב

וכיתה ללקויות תקשורת ) 'ד-'ג(ס רבין "כיתה לתלמידים עם  לקויות למידה בבי, טיפוליים

  ) .  'ב(ס רבין "בבי

מספר הילדים המוסעים במסגרת חוק החינוך המיוחד ובהתאם לנוהל הסעת תלמידים נכים  

מספר התלמידים  הלומדים  מחוץ לשהם  ). 70 –ט "תשסב. כולל הסעות בתוך שהם( 71הינו 
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מוסדות חינוך ברחבי מחוז מרכז  30 -התלמידים משובצים ב). כולל תלמידי פנימייה( 67הינו 

  ).כולל שהם(

  ₪ 2,400 -העלות למועצה של תלמיד הלומד ביישוב מוערכת בכ

    ₪ 16,500 - וץ ליישוב מוערכת בכהעלות למועצה לתלמיד הלומד מח

שבמסגרת תפקידה מועסקת גם כרכזת (משרה   60%היחידה כוללת מנהלת ב  :כח אדם

 .י"ומזכירה משותפת עם מדור גנ) פרויקטים נוספים באגף חינוך וקהילה

 



שבועי זמןתיאור20092010
/ שנתי

     164 

8126-752972  1,095      779 

8126-753272     383 
8126-75542       -   
8126-81410       10 
8126-75426       26 
8126-75116       16 
8126-9305        5 

8126-7605        5 90%

טיפול בפניות 
והכנה לועדת 

השמה (כ  60  
מקרים)

קבלת 
פנייה, 

פגישות 
עם הורים 

וצוות 

שנתי100

ריכוז וטיפול  
ועדת השמה (בין 

5-6 ועדות, כ - 
50 ילדים בשנה) 

(א)

כן / לאשנתי100ניהול ועדה

שיבוץ תלמידים 
למסגרות 

מתאימות (כ 20 
תלמידים) (ב)

עבודה 
כן / לאשנתי60מינהלית

וועדות 
השמה, 
ושיבוץ

שבועי

בת שרות

סיום כל  הועדות עד ה - 
31/5/10

סיום השיבוץ עד  ה 31/8/10

אחוז ביצוע הערכת סייעות ושיחות 
משוב עד  30.7.10 ( כ 18 סייעות)

ערך תיאור ומספר חשבון

עמידה ביעד הכנסות (משרד החינוך)
עמידה ביעד הכנסות (משרד החינוך 

והורים)

שמירה
הפעלת מסגרות חינוך מיוחד 

ביישוב (2 גנים ו-2 כיתות)

סייעות - 
משרד החינוך

ישיבות בין 
מקצועיות, 
פגישות 
עם בתי 
הספר 
ומעקב.

4

השתלמות 
סיעות

יוזמות 

הזנה - משרד 
ציוד יסודי

מלווי הסעות

הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה

-1
41

-

נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

משכורות ליווי הסעות

תכנון פעילות 2010 חינוך מיוחד



שבועי זמןתיאור20092010
/ שנתי

ערך תיאור ומספר חשבון

הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

מתן  הזדמנות  
לסגירת פערים  

בגיל  הרך.

אחוז הילדים 
בגן הזכאים 

לחינוך מיוחד 
ונמצא להם 
מענה בתוך 

היישוב

80%

קידום  תלמידים  
בעלי  לקויות 

מורכבות 
בהתאם  
ליכולתם.

בהמשך 
לכיתות 
פועלות, 

פתיחת כיתה 
ל"ל לכיתה ז'

כן/לא

שילוב מקסימאלי 
ואפקטיבי של  

ילדים  הלומדים  
בבי"ס ובכיתות  

של החינוך 
המיוחד 

המתאימים  לכך 
 בתוך כיתות 

רגילות 
ביישוב.(5% 

מתלמידי חוץ 
והגנים)

שבועי1

מעקב אחר 
בניית תוכניות 
שילוב לימודי 
וחברתי לכל 
התלמידים 
המסוגלים 

להשתלב ויישומם

בקשת דו"ח 
שנתי 

ממשרד 
החינוך 

המסכם את 
מספר שעות 

השילוב 
בהתאם 

לזכאות של 
התלמידים

כן/לא

שנתי20

מתן  מענה 
לילדים  הזכאים  

 לחינוך מיוחד 
במסגרות 
ובכיתות 

המתאימות, 
בשאיפה למתן  

מענה מקסימאלי 
בתוך היישוב.( כ-

 85 ילדים)

שוויון 
הזדמנויות 

(מעקב 
אחר 

תלמידים 
המשולבים
 במוסדות 

חינוך 
בשהם)

-1
42

-



שבועי זמןתיאור20092010
/ שנתי

ערך תיאור ומספר חשבון

הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

 
בתקציב 
סייעות

שבועי1

שילוב מוצלח של 
התלמידים 

באמצעות בניית 
תוכנית אישית 

לכל תלמיד 
בהתאם 

לקריטריונים של 
משרד החינוך

אחוז  
התלמידים 
המאותרים 
כמתאימים 
אשר שולבו

80%

עידוד קבלת 
השונה בקרב 

תלמידים והורים

מתן מענה 
לפעילות חינוכית 

וחברתית 
בשעות הפנאי

עידוד קבלת 
השונה בקרב 

הקהילה

10

שילוב תלמידים  
בעלי  לקויות 

מורכבות 
בפעילות של  
תנועות נוער 

וחוגים בקהילה

- 1
43

 -

שוויון 
הזדמנויות 

(מעקב 
אחר 

תלמידים 
המשולבים
 במוסדות 

חינוך 
בשהם)

שילוב מקסימאלי 
ואפקטיבי של  

ילדים  עם  
לקויות מורכבות 

המתגוררים 
בשהם  (כגון  

אוטיזם, שיתוק 
מוחין וכו') 

בחינוך הרגיל  
בהתאם  לנהלים 

(15 תלמידים).

סייעות - 
משרד החינוך

מספר 
הילדים 

ונערים בכל 
תנועות 
הנוער 

ובמתחם 
הנוער



שבועי זמןתיאור20092010
/ שנתי

ערך תיאור ומספר חשבון

הון אנושיכספי

מדד ביצועמטרה נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

אחוז 
התלמידים 
שיתקבל 

עבורם דו"ח 
שנתי / 
סיכומי  
פגישות  
מתוך אלו 

שאינם עולים 
לועדות 
השמה

50%

 מספר בי"ס
 שיערך בהם

 ביקור
 במהלך

 השנה וייכתב
דו"ח מסכם

10

       30 
4

880.5
שנתי15
3שנתי15
שבועי5

 1,853   4,027   3,874  סה"כ

ב. ההורים בוחרים מתוך המסגרות המאושרות

ישיבות צוות, עבודה מול משרדים 
ממשלתיים ועבודה 

סה"כ הכנסות עצמיות

הפעלת ועידכון מרכז מידע 
 הנגשת מקסימום כיתותהנגשות של כיתות לימוד 

שבועי2

עמידה ביעד הכנסות (רשויות)

בקרה וטיפול בתקלות אפשריותשבועי1
עמידה ביעד הכנסות (משרד החינוך) מעקב ובקרה על הסעות + מלווי הסעות 1,934  

8126-7101,997שיטת ההסעות

-1
44

-

מעקב תלמידי חוץ ( 71 
תלמידים ב- 32 מוסדות 

חינוך) - ריבוי תלמידי חוץ 
נובע מהגיוון הגדול של לקויות

 554     8126-761529אגרות חוץ
מעקב 

והתערבות 
על פי צורך

א. מתוך ה 50  כ 20 חדשים ו כ 30 חידושים  (חידוש זכאות לחינוך  מיוחד נעשה פעם ב 3 שנים או במעברים  - גן לביה"ס, יסודי לחט"ב ומחט"ב  
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  רווחה
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  מחלקת רווחה
  תיאור כללי

טפל בהן בשותפות לאתר אוכלוסיות סיכון ולמטרתה המרכזית של מחלקת הרווחה הינה 

  . קבוצתיות וקהילתיות, תוכניות פרטניות תהפעלתוך , עם גורמים שונים בקהילה

ת הדרכה והכוונה מקצועי מתןל, על ידהמגוון השירותים הניתנים  תלהגדל פועלת המחלקה

מעורבות ול, ס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילהוסילב, לגורמים שונים בקהילה

  .שילוב מתנדביםתוך , בפתוח תכניות קהילתיות

, טיפול סוציאלי בתושבים : עוסקת המחלקה במגוון תחומים, במסגרת מימוש מטרות אלו

איתור ילדים ומשפחות , אלימות במשפחהו  צרכים מיוחדים, נוער בסיכון,טיפול בילדים 

, טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות, טיפול בקשישים, במצבי סיכון ומצוקה

צורך ל(מחשוב , הטמעתם ומעקב אחר ביצועם, תיבת נהליםכ, היערכות לשעת חירום

  .גיוס משאביםו) שיפור סביבת העבודה והסיוע לפונים

  נתונים

  כח אדם 

, ל"רכזת שי,  עובדים סוציאליים 5 ,עובדות מינהל 2, מנהלת: עובדים 11המחלקה כוללת 

  .ובת שרות תומועדוני רכז

  תקציב 

  . ₪  אלפי 3,814  הוא 2010תקציב המחלקה לשנת 

  פונים 

  .מעקבב 273-טפול אינטנסיבי וב 288 –מתוכן  ,משפחות 561-מחלקת הרווחה מטפלת ב

  שינויים צפויים

תכנית היישום המלצות . שלמת בנייתוהפעלת בית הגמלאי עם ה .1

  .אסטרטגית לקשישה

וקיום יום תעסוקה בשיתוף עם  אימון להתארגנות תעסוקתיתסדנאות  .2

 .שרות התעסוקה

במטרה  ,אסטרטגית למחלקת הרווחההתכנית ה הפעלת תהליכי בקרה על .3

 .לצרכים המשתנים של האוכלוסייה והקהילה ,רות הניתןיהשאת להתאים 

 .סדנאותבאמצעות , משפחות חד הוריותתכנית העצמת  .4
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והפצתן , העשרתן, ריכוז המועדוניות לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים .5

 .יהיבקרב האוכלוס

 .גיוס משאבים לצורך מתן מענים מתאימים .6



20092010
סה"כ 
תיקים

234
1,0921,097577600שכר8410-110
020בת שרות8410-753

חימום מים 8410-433
88חשמל ונקיון

3636הוצאות תקשורת8410-540

21222522מרכז יחד

016943סדנאות תעסוקה8435-846

כלים מכשירים 8410-740
55וציוד

הסעות מעון 8410-752
1221169187שיקומי

2015הוצאות אחרות8410-780
55ציוד יסודי - 8410-931

הוצאות 
שוטפות

הכנסות ממשרד 
הרווחה והורים 
(מופיע בסה"כ 
בתחתית הלוח)

1,994

משרד הורים
ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

-1
48

-

תכנון פעילות רווחה

נושאים



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

משפחות 8435-842
27302023במצוקה בקהילה

אחוז המקרים 
האינטנסיביים 
(רמה 4)בהם 

יוכנס טופס מלווה 
משפחה

90%

אחוז התיקים 
בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול 

על פי השגת 
היעדים לפחות 
פעמיים בשנה.

90%

 איתור 
מוקדם 
וטיפול 

מערכתי

בניית שאלון 
שביעות רצון 

והפצתו לבתי 
הספר עד לתאריך

30.5

מספר בתי הספר 
בהם מידת 

שביעות הרצון 
מהעו"ס תהיה 4 
ומעלה (בסולם 1-
5) (מתוך 4 בי"ס)

3

ניתוח השאלונים 
והסקת מסקנות 

עד לתאריך
15.7

23 3022 30

טיפול 
במשפחות 
- בעיות 
ביחסים 
בתוך 

המשפחה 
(גירושין, 
הורים - 
ילדים, 
אחים 

וכדומה) 
ומצוקה 
כלכלית

1555049

טיפול לפי 44
אופי בעייה

סיוע למשפחות 8435-844
עם ילדים

56

טיפול 
פרטני

- 1
49

 -



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

מרכז 
למניעת 
אלימות 

במשפחה

מרכז למניעת 8435-845
24241818אלימות

טיפול 
ומניעת 
אלימות 

במשפחות 
הסובלות 

מתופעה זו

אחוז השמה 
במשפחות אשר 
נמצאו מתאימות 
ומעוניינות בטיפול

100%

טיפול בילד 2227308439-845
טיפול לפי 601204590בקהילה

אופי בעייה

אחוז המקרים 
האינטנסיביים 
(רמה 4)בהם 

יוכנס טופס מלווה 
משפחה

90%

שכר מועדונית 8439-110
70689חוויה

אחזקת ילדים 0048439-843
השמה 10010075127512בפנימיות

מתאימה

אחוז השמה 
(במצב שיש 

הסכמת הורים 
וילדים)

100%

ילדים במעונות 388439-841
השמה 48483636יום

100%אחוז השמהמתאימה

סה"כ 
ילדים 
בסיכון

94223042

90% ילדים 
7832בסיכון

אחוז התיקים 
בהם בוצע דיון 

- 1
50

 -



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

פרויקט ידידים - 
חונכות אישית

העשרה 
וקידום 

ילדים עם 
בעיות 
רגשיות

משוב בסוף 
כן /לאהתכנית

פרויקט ידידים - 
11011סיירת סטודנטים

מניעת 
עבריינות 

נוער

משוב בסוף 
כן /לאהתכנית

מועדונית חוויה 160016
ומרכז יחד

מועדונית 
חויה - 
קידום 

ילדים עם 
בעיות 

רגשיות 

מספר הילדים 
במועדונית חוויה  

(המספר 
המקסימלי הוא 

(15

13

11011

תוכנית 
פנים 

לקהילה 
(ילדים 
בסיכון 
ונוער 

במצוקה)

8439-842126126

- 1
51

 -



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

טיפול 
פרטני

אחוז התיקים בהם 
בוצע דיון בהמשך 

טיפול על פי השגת 
היעדים לפחות 
פעמיים בשנה.

90%

טיפול 
קבוצת

י

בהתאם 
לקבוצות 
שייפתחו

מספר קבוצות 
2שייפתחו

4715נוער בסיכון

טיפול 
פרטני

אחוז המקרים 
האינטנסיביים 
(רמה 4)בהם 

יוכנס טופס מלווה 
משפחה

90%

24

אחוז התיקים 
בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול 

על פי השגת 
היעדים לפחות 
פעמיים בשנה.

90%

טיפול 
קבוצת

י
8

בהתאם 
לקבוצה 
שתפתח

מספר קבוצות 
1שייפתחו

62

3023

טיפול לפי 
אופי בעייה

אחוז המקרים 
האינטנסיביים 
(רמה 4)בהם 

יוכנס טופס מלווה 
פונה

טיפול 
פרטני

20

70%

טיפול בנוער 8436-841
1825וצעירים

10

טיפול בנערות 8436-842
במצוקה

4222 43

22

34

-1
52

-

8436-840

15 20

טיפול בחבורות 
רחוב

נוער 
12529במצוקה



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

253228411-840
החזקת 

אוטיסטים 
במסגרות

300300300300

77775858טיפול בהורים 8411-841

שכר מועדונית 8411-110
pdd00

707062416241מועדונים לילדים8411-842

מסגרות יום 8411-843
13131010ותעסוקה 

החזקת נכים 16978468-841
כן /לא228228171171בפנימיות

53535353דמי ליווי לעיוור7258468-847
272015101510מועדונים לעיוור4228468-846
101088הדרכת עיוור 998468-848

דמי תקשורת 558468-845
20202020לחרשים

3322שיקום נכים8468-840

תעסוקה מוגנת 118468-842
8866למוגבל

תוכניות לילד 228468-843
35202615החריג

505025163716מעון יום שיקומי 118468-844
000מסגרות יום ארוך8451-841

מפגרים במעון 448451-842
18181414אמוני

46463333מפגרים טיפולי118451-843

משפחות אומנה 118451-844
3333למפגר

סדור מפגרים 668451-840
5525523923039230במוסדות

100%

קשר טלפוני /ביקור  
בפנימיות לפחות פעמיים 

מתן קיצבה בזמן על פי 
תקנות תע"ס במקרה של 
קיצבה לעוורים וחרשים

100%

השמה מתאימה של נכים 
בפנימיות ומשפחות אומנה

28 חולי ונכות 
(מחלות, 
נכויות, 
פיגור) 
 117)

תיקים) 23 
אוטיסטים, 

(חלק 
מהתיקים 
שייכים 
ליותר 
מסעיף 
תקציבי 
אחד)

- 1
53

 -



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

מרכז יחד -
 מועדונית 
שיקומית 

לילדים עם 
נכויות

2525
מופיע 
ב"פנים 
לקהילה"

מועדונית 
שיקומית

פעילות 
פנאי 

חברתית 
וסיוע 

למשפחות

מספר הילדים 
20שישתתפו

סה"כ חולי 
127365041ונכות

זמן הטיפול 
בבקשה מרגע 

מילוי טופס פניה 
והצהרה על ידי 

הפונה ועד 
למסירה לעובדת 

זכאות (בימים)

4

זמן הטיפול בבקשה 
מקבלת המסמכים 

הדרושים עד תשובה 
לפונה (בימי עבודה)

14

35

במקרה 
של תיווך 

/מיצוי 
זכויות - 

טיפול 
מהיר

בקשות 
לסיוע 
חומרי

132

-1
54

-



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

333355קהילה תומכת8444-840

מועצה
 + 

משרד 
רווחה

שיתוף רב 
יותר של 
תושבים

מספר 
המצטרפים 

החדשים
8

מסגרות יומיות 8444-843
33151810117100%לזקן

707018503מועדונים לזקנים8444-842
מועצה

 + 
משרד 
רווחה

130

טיפול בזקן 8444-841
13131410101090%בקהילה

אחוז המקרים 
האינטנסיביים 
(רמה 4)בהם 

יוכנס טופס מלווה 
פונה אשר ייושם 

בשנת 2008

70%

אחוז היעדים 
המושג מתוך 
טופס מלווה 

משפחה

65%

תפעול בית 8444-781
93130הגמלאי

פעילויות 8444-751
203017גמלאים - כללי

בניית תוכנית 
פעילות לגמלאי 

היישוב  עד 
תאריך

15.11

אחוז הפעילויות 
90%שהתקיימו

קיום 
פעילויות 
קהילתיות 
לקשישים 

בשהם

אחוז השמה מתאימה

מספר משתתפים  תושבי 
שהם (המטרה היא לשמור 

על המספר הקיים)

טיפול 
פרטני

לקשישים בחוק סיעוד - אחוז 
המקרים בהם עומדים 

בתוכנית המוגדרת על ידי 
העו"ס וביטוח לאומי כאשר 
אין התנגדות מצד הקשיש

החזקת זקנים 8444-844
0במעונות

טיפול לפי 
אופי 

בעייה 
(ללא חוק 

סיעוד)

0

קשישים

7416233519

- 1
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 -



20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

5%
3

כן /לא
כן /לא

עמידה 
בזמן 
לבית 
משפט

אחוז התסקירים 
שיש עמידה בזמן 

שבית המשפט 
קבע לאחר 
הדיינות עם 

המחלקה

80%

אחוז ההמלצות 
שהתקבלו בבית 

משפט
80%

אחוז תסקירים 
בהם היתה 

ביקורת של בית 
משפט

5%

אחוז התסקירים 
המקסימאלי 

שבהם אין בעיית 
חוסר שיתוף 
פעולה מצד 

הפונים, 
והמחלקה 

מבקשת לגביהם 
דחייה בהגשת 

התסקיר.

10%

הכנת 
תסקירים 
(גירושין, 

אפוטרופסות, 
אלימות, 

היתר נישואי 
קטינה, 

המרת דת 
וכיוצ"ב)

14

48

תסקירים 
איכותיים

עריכת ערב הוקרה למתנדבים 6

18

20

העלאת מספר המתנדבים ב-
מספר סדנאות תעסוקה  8435-843

הוצאת עלון מתנדבים חודשי

התנדבות 
וקהילה

התנדבות 
5360וקהילה

-1
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20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

זמן מהדיווח ועד 
להתערבות של 

עו"ס במשפחה - 
דחיפות מיידית 

6

זמן מהדיווח ועד 
להתערבות של 

עו"ס במשפחה - 
ברמת דחיפות 

פחותה (ימי 
עבודה)

7

הגברת 
מודעות 
ודיווחים 

אודות 
ילדים עם 

חשד 
להזנחה 

או 
התעללות

מספר מפגשי 
הסברה 

במסגרות חינוך 
ואחרות

5

גבייה 
ממשפחות 
(בסעיפים: 

פנימיות, 
מסגרות 

יום, 
מועדוניות 

ועוד)

גבייה 
מקסימלית

אחוז גבייה מסך 
90%חוב המשפחות

 חוק נוער - 
ילדים שיש 

לגביהם חשד 
להזנחה או 
להתעללות

  
דיווחים 
בשנה
 100

מתוכם 
 60

בהמשך 
טיפול

8

טיפול 
מהיר

- 1
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20092010
סה"כ 
תיקים

234
משרד הורים

ערךתיאורהוריםהרווחה מדד ביצוע מטרה

תפוקה (יעדים) (א)
הון אנושיהכנסות 2010הכנסות 2009כספים

רמת 
סעיף אינטנסיביות 

סכוםתיאורתקציבי

תשומה (משאבים)מספר תיקים

משרד סכום
ש"שהרווחה

נושאים

גבייה 
ממשרד 
הרווחה 

(בסעיפים: 
פנימיות, 
מסגרות 

גבייה 
מקסימלית

אחוז גבייה 
95%ממשרד הרווחה

השתלמויות
 

(3עובדות, 
כל אחת 

משתלמת 
יום בשבוע 

או יום 
בשבועיים),

 וכן שעה 
וחצי 

הדרכה 
פעם 

בשלשה 
שבועות 

לכל 
עובדת.

252528השתלמויות8410-760

שי"ל עבודות 8410-750שי"ל
2929קבלניות

העלאת 
כמות 

הפניות

אחוז עלייה ביחס 
5%לשנה קודמת

3,6973,8142,4121712,442191278
ב. ככל שהמספר גבוה כך האינטינסיביות יותר גבוהה

-1
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  מבקר המועצה
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  מבקר המועצה
  
  

וכן מתוקצב במיקור חוץ פעולות  )משרה 50%(המועצה מעסיקה מבקר במשרה חלקית 

  .ח"אלש 20ביקורת בסך 

  

בידי המוסמכים   ,כדין יםמועצה נעשבעלי התפקידים השונים באם פעולות המבקר בודק 

  .   חיסכוןתוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והו , לעשותם

, סוקר דוחות,  המבקר עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדקנפגש לצורך כך 

  .רלוונטייםאת סדרי הבקרה והוראות הנוהל הובוחן בקפידה ,  מסמכים ומאגרי מידע

  

וככל האפשר בהתאם לפניות , על פי שיקול דעת המבקר תנעשי בחירת נושאי הביקורת

  .ראש המועצה וועדת הביקורת

, כוללת למעשה את כל תחומי העשיה במועצה,  תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר

  .  יסודי ומערכתי, שיטתי, באופן מחזורינושאים להקיף את מכלול המתוך מטרה 

 ,  מגורמים שוניםשוטף המגיע למבקר מידע השנתית מושפעת גם מה תכנית העבוד, עם זאת

     .ביקורת בנושא מסוים באופן מיידיביצוע כאשר לדעת המבקר מידע זה מחייב 

  

, תמיכות בעמותות:  כוללים בין היתר, הנושאים שבוקרו על ידי המבקר בשנים האחרונות

התקשרות , אבטחת מוסדות חינוך, החברה העירוניתפעילות , התקשרות עם קבלני גינון

  .לגני ילדים ב ורישום"העברות מס, התקשרויות עם ספקים וקבלנים,  עם קבלן בניה

רישוי , הנחות בארנונה: כוללת בדיקת הנושאים הבאים 2010תוכנית העבודה לשנת 

  . עסקים ואחד מחוקי העזר

,         לאחר שדוחות הביקורת נדונים על ידי ועדת הביקורת ומוגשים למליאת המועצה

  .באתר האינטרנט של המועצההם מתפרסמים באופן מלא 

  .על תלונות הציבור במועצהכממונה  משמש גם המבקר 
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החברה הכלכלית 
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  מ"חברה כלכלית שהם בע
  

  תיאור כללי

למטרות פיתוח תשתיות הוקמה כזרוע ביצועית של המועצה , מ"חברה כלכלית לשהם בע

להשגת היעד המרכזי של במטרה  ייזום והקמת פרויקטים מניבים לרשות, עירוניות

  .עצמאות כלכלית -הרשות

  

  :החברה פועלת במספר מישורים

שיתוף פעולה עם יזמים פרטיים לצורך ייזום  - וקידום פרויקטים חדשים ייזום  .א

 .וקידום פרויקטים חדשים

 ).חנויות ומטמנה,משרדים, מועדון ספורט יישובי(ניהול נכסים מניבים קיימים   .ב

 .קידום תוכנית פיתוח של שכונת מגורים ואזור התעסוקה בצפון ודרום הישוב  .ג

 .י דרישתה"ם שונים עפזרוע ביצועית של הרשות לפרויקטי  .ד

  

  :נתונים

ומפעילה יועצים וקבלנים ) רכזת פרויקטים+ ל "מנכ(החברה פועלת עם מטה מצומצם 

  .בכל הקשור לביצוע עבודות לקידום ופיתוח פרויקטים, י הצורך"עפ

  

  :היקפי פעילות כספיתפרוט פרויקטים ו

  

  :אזור תעשייה צפוני

י תחשיב היטלי פיתוח מאושרים "עפ) מ"מעכולל (₪  מליוני 128 -כ –הוצאות פיתוח 

  .בחוקי העבר

  . ח "מלש 10 - כ -הכנסות מחלף היטל השבחה

 3 - בפריסה ל 5%מסך תקורת החברה (₪  2,137,500 - 2010לשנת  ל"דמי ניהול חכ

  .)שנים
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  :' שכונת רקפות שלב ב

  .ח"מלש 13.7 - תשתיות כהוצאות פיתוח 

   .ח"מלש 6 - כ -הוצאות פיתוח תוך מגרשי 

  .ח"מלש 6 -כ –הכנסות מחלף השבחה 

  )בפריסה לשנתיים 5% -מסך תקורת החברה (₪   577,000 –ל "דמי ניהול חכ

  

  :'שכונת רקפות שלב ג

  .ח"מלש 6 -כ –הוצאות פיתוח 

  .ח"מלש 2.8 - כ -הכנסות מחלף השבחה 

  .)בפריסה לשנתיים 5% –מסך תקורת החברה (₪  170,000ל "דמי ניהול חכ

  

  :טמנהמ

  ח"אלש 240 -כ –דמי הטמנה שנתיים 

  .ח"אלש 180 - כ –דמי ניהול ופיקוח 

  

  :קירוי בריכה קיצית 

  ₪  900,000 -הוצאות הקמה

  ₪  650,000 –שנים  10 -הלוואת מועצה בפריסה ל

  .ב"החזר הלוואה מתוך הגדלת הכנסות המועדון כמפורט בתחשיב המצ

   

  :השכרות נכסים

  .אולמות ספורט וחוגים, בריכה ,משרדים בבניין המועצה



שבועיזמןתיאור20092010תיאור
 שנתי

   4,187 

מספר תלונות (מתועד 
חודשי) לא כולל תלונות 
על מחיר, ותלונות בגין 
דברים האסורים על פי 

ההסכם (כגון אי הפעלת 
מוסיקה)

6

הגדלת הכנסות 
עצמיות (דמי 

ניהול) ממתחם 
הבריכה בעתיד

השכרת חדר חוגים לפי 
39שעות

קירוי בריכה 
קייצית קיימת, 

באוהל (רק בחורף)
שבועי900תב"ר הלואה

הגדלת שטח מים 
לצורך הגדלת 
מספר מנויים 

וכניסות בחורף

שמירה על יעד הכנסות 
כן/לאקיים ב- 2009

הגדלת שטח מים

מתן שירות 
לאוכלוסיה מוגבלת

הגדלת הכנסות 
עצמיות מהבריכה  

בעתיד
כן/לאהתחלת גביית שכר דירה

פיקוח - פיקוח צמוד על 
ניהול הקאנטרי ועל 
החברה המנהלת, 

פגישות עם מפעילי 
הסקציה, מורשה 

חתימה - חתימה על 
משכורות, חשבוניות, 

ספקים . קביעת 
תעריפים,  בדיקת 

ואישור השקעות

שבועי5

המכרז 
בשיטת 

BOT ולכן 
לא עולה 

כסף

       4,958 

-1
64

-

עמידה ביעד הכנסות עצמיות (מספר המנויים 
מוגבל)

מתן שירות לתושב

עליה  במספר מנויים 
(עקב תוספת אוכלוסיה 
בשהם, וכולל חדר כושר)

תכנון פעילות חברה כלכלית 2010

נושאים

3%

תשומה (משאבים) לא כולל מע"מ

מתחם הטניס

שידרוג 
מתחם 

בניית בריכה הקאנטרי
טיפולית במתחם 

הבריכה

31.12סיום הקמה

ייזום, בניית מכרז 
BOT, תוכנית בינוי 
כולל פינוי קראוון, 

פירסום מכרז - משא 
ומתן, בניית תוכנית 

עיסקית, הצגה לחברי 
הדירקטוריון וקבלת 

אישורים

שבועי2

קאנטרי שוטף- המתחם כולל 2 
בריכות,  +חדר כושר, בריכת 

פעוטות, ומגרשי טניס (4), חדר 
ספינינג וחוגים. (כל מנוי מקבל 
2 חוגים כלול במחיר. מוצעים 
12 חוגים - 10 למבוגרים, 2 
לילדים), חוגי שחיה וסקציה 

(נבחרת שחיה תחרותית).

אחזקה, 
משכורות, 

הפעלת 
חוגים.

4,370

תפוקה (יעדים) - ביעדים כספיים לא כולל מע"מ
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה



שבועיזמןתיאור20092010תיאור
 שנתי

עמידה ביעד הכנסות עצמיות (מספר המנויים 

נושאים

תפוקה (יעדים) - ביעדים כספיים לא כולל מע"מתשומה (משאבים) לא כולל מע"מ
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה

240180פיקוח שוטף

סיום שמאות

      230 

תפוסה מלאה

אחוז השטח המושכר 
(ההכנסות למועצה 

נובעות גם מדמי שכירות 
ותשלומי ארנונה)

100%

העלאת מכירי 
שכירות

אחוז ההעלאה לחוזים 
5%מתחדשים

אולם ספורט לבי"ס 
צוקים - ניהול 

ופיקוח על היזם, 
שיתוף בי"ס 

ומניעת חיכוכים
החזר השקעה 

100%עמידה ביעד גביהלמועצה

100% עמידה ביעד הכנסות עצמיות - דמי ניהול

392

נכסים 
מניבים - 
השכרת 
נכסים, 
וייזום 

פרוייקטים 
מניבים

טיפול בהשכרת 
750 מ' משרדים 
בבניין המועצה 

(לא כולל אחזקה 
ונקיון), והשכרות 
מבנים נוספים.

מכרז 
שכירות לכל 
השוכרים 
לאחר 5 

שנים

מכרז פומבי,מימוש 
אופציות , העברה 

לחתימה, ופניות בנושא 
אחזקה,

1

אולם צוקים+ אולם 
אבני חשן+ קומה 

ב' מועדון נוער

שבועי

-1
65

-

מטמנה לפסולת יבשה (פסולת 
עפר, אסבסט, צמיגים, תחנת 

מעבר לגזם)

פיקוח על עמידה 
בתנאי הרשיון, טיפול 

בהרשאה מול המינהל, 
פיקוח על כמויות, סוג 
האשפה ואופן הטמנה 

תקין

עמידה ביעד הכנסות עצמיות (דמי חכירה שבועי5
ותשלום של היזם על פיקוח) -{רווח תפעולי}

עמידה ביעד הכנסות עצמיות - דמי ניהול



שבועיזמןתיאור20092010תיאור
 שנתי

עמידה ביעד הכנסות עצמיות (מספר המנויים 

נושאים

תפוקה (יעדים) - ביעדים כספיים לא כולל מע"מתשומה (משאבים) לא כולל מע"מ
הון אנושיכספי

ערךמדד ביצועמטרה

תחילת עבודות פיתוח 
עפר ותשתית (מים, 

ביוב, תאורה, חשמל)
1.2

מסירת מגרשים עד 
כן/לאלתאריך 31.12

התווית דרכים ציבוריות 
כן/לאעד לתאריך 31.12

הגדלת הכנסות 
למועצה בעתיד 

ועצמאות כלכלית 
לשוהם (5% 

מההכנסות יהוו 
תקורה לחברה 

הכלכלית)

עמידה ביעד הכנסות 
 2,302   (תקורה מניהול) - 5%

שיווק 40 יחידות דיור 
30.6בבניה רוויה

סיום שיווק 64 מגרשים 
1.1צמודי קרקע

11,535עמידה ביעד הכנסות

פיתוח תשתיות 
למרכז העסקים

תחילת עבודות פיתוח 
31.12עד לתאריך

הגדלת הכנסות 
למועצה (ארנונה) 

ולחכ"ל (תקורה 
של 5%) בעתיד

שבועי2
שבועי1

א. נושא זה מופיע פעמיים היות וההכנסות מהשכירות נחשבות לנכסים מניבים והכנסות מדמי הניהול מהוות הגדלת ההכנסות העצמיות ממתחם הבריכה.
ב. ככל שההכנסות העצמיות יהיו גבוהות יותר, גם התקורות יהיו גבוהות יותר

תיאומים עם מושב בית 
נחמיה ומינהל מקרקעי 
ישראל, השלמת תכנון 
תשתיות לקראת ביצוע 

פיתוח בשטח

שבועי5

פיתוח שלב 
א'

ישיבות והכנה לישיבות  
אדמיניסטרציה, מיילים

שבועי15      46,032 

תיאום תכנון תשתיות, 
ישיבות עם יועצים, 
ליווי, ניהול ופיקוח 
באתר על ביצוע 
עבודות תשתית, 
ישיבות וטפות עם 

המפקח וקבלן מבצע

     11,535 

פיתוח מרכז עסקים דרומי 
(35000 מ' של מסחר 

ומשרדים)

פיתוח אזור 
תעשיה צפוני

פיתוח שכונה עתידית - רקפות

ביצוע 
עבודות 
פיתוח 
תשתיות

תיאום תכנון תשתיות, 
ישיבות עם יועצים, 
ליווי, ניהול ופיקוח 
באתר על ביצוע 
עבודות תשתית, 

ישיבות שוטפות עם 
המפקח וקבלן מבצע

פיתוח שכונות שבועי15
חדשות בשוהם

אזור תעשיה צפוני - קידום 
ופיתוח (המשך תכנון ותחילת 

ביצוע עבודות פיתוח

-1
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-



04/01/2010 חברה כלכלית שהם

20092010
הערותתקציבתקציבהנושא:

בריכהא.
הכנסות
עליית מחיר של 3% + עליה בכמות 2%     3,329,380      3,169,027מנויים 

עלית מחיר 3% + עליה בכמות 2%        857,290         816,000כרטיסים חד פעמיים
               -                -מנויים חדשים לחדר כשר בלבד

     4,186,669      3,985,027סה"כ הכנסות בריכה

הוצאות
הוצאות תפעול

כולל עליה בגין שעות בריכה מקורה - 10%     1,080,179         935,220שכר עבודה וסוצאליות
        197,820         188,400חברת ניקיון

כולל איטום בריכה ראשית - 50 אלש"ח        199,327         142,217אחזקה ותיקונים
כולל עליה בגין שעות בריכה מקורה - 10%          92,400           80,000חומרים כימיים וניקיון

          69,300           66,000גינון
        219,450         209,000שמירה

          37,800           36,000פעילויות קיץ ומופעים
כולל עליה בגין בריכה מקורה - 30%        580,808         425,500חשמל וחימום

        549,951         523,763מים וביוב
          28,350           27,000ביטוחים

כולל גידול בגין קירוי בריכה - 100,000        319,000         219,000פחת ציוד בריכת שחיה
          69,000           69,000העמסה הוצ' ניהול חכ"ל

        136,080         129,600שכר עבודה וסוצאליות מנה"ח 
        170,000         170,000שכירות בריכת שחיה

        241,500         230,000ארנונה
-                -               

     3,990,965      3,450,699סה"כ הוצאות תפעול
====================

השקעות - רכישות

        195,705         534,328רווח/(הפסד) ישיר מהפעלת הבריכה
====================

הוצאות הנהלה וכלליות -בריכה
        289,800         276,000שכר עבודה וסוציאליות

          26,250           25,000טלפון ודואר
          24,150           23,000צרכי משרד

          73,500           70,000פירסום
          15,750           15,000מיסים ואגרות

           9,450             9,000שירותי מחשב ותוכנה
          15,750           15,000הוצאות אחרות

          26,250           25,000כיבודים, ארוח ימי עיון ומתנות
        480,900         458,000סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

          46,373           44,165הוצאות מימון, נטו - עמלות בנקאיות
     4,518,237      3,952,864סה"כ הוצאות בריכה

------------------------------------------

       331,568-           32,163רווח/(הפסד) מהפעלת הבריכה
====================
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חוגיםב.
הכנסות

        154,000         126,869פעילויות חוגים ותרבות
====================

הוצאות
        173,416         165,158שכר וקבלניות

          14,000           14,000ציוד חוגים
        187,416         179,158סה"כ הוצאות

(33,416)(52,290)רווח ( הפסד) חוגים
==================

טניסג.
        300,000         278,150הכנסות

====================
הוצאות 

        195,000         180,797שכר מדריך
          33,000           33,000אחזקה ותיקונים-

          25,000           25,000חשמל
        253,000         238,797סה"כ הוצאות

====================
          47,000           39,352רווח/ ( הפסד) טניס

====================

שחיהד.
כולל הגדלה 50 אלש"ח בגין השתתפות בברכיה מקורה        106,650           56,650הכנסות 

====================
הוצאות

גביה  ישירה של האגודהע' קבלנית -עמותת מכבי שהם
               -                -סה"כ הוצאות

        106,650           56,650רווח/ ( הפסד) סקציה
====================

אחרותה
הכנסות

עדכון 3%        140,492         136,400דמי שכירות וניהול
        250,000         116,100שיעורי שחיה

          50,000           48,918אחרות+ שחיה תאגיד חינוך
        440,492         301,418סה"כ הכנסות

====================
הוצאות 

          96,000           96,000דמי ניהול נווה נופש
          50,000           50,000ציוד יסודי ושיפור מתחם בריכה

          60,000           60,000השלמת דמי ניהול נווה נופש
        206,000         206,000סה"כ הוצאות

        234,492           95,418רווח/ ( הפסד) -  אחרות
====================

          23,158         171,294רווח/ ( הפסד)  מתחם בריכה

מטמנת ברקתו.
הכנסות 

     1,233,000      1,233,000הכנסות מתמלוגים 
לאחר חצי שנה דמי פיקוח בסך 10 אלש"ח לחודש יועברו למועצה        180,000         240,000גביית דמי ניהול ופיקוח

     1,413,000      1,473,000סה"כ הכנסות ממטמנה
==============

הוצאות 
        986,400         986,400תשלום תמלוגים למינהל

          35,000           35,000הוצאות ניהול ופיקוח ומדידות
     1,021,400      1,021,400סה"כ הוצאות 

==============
        391,600         451,600רווח/ ( הפסד) ממטמנה
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הכנסות שונותז.
        230,308         223,600הכנסות מדמי ניהול - משרדים

         32,000-             בניכוי עלויות תפעול למועצה
     2,301,625הכנסות מדמי ניהול - א"ת צפוני

        576,757הכנסות מדמי ניהול - שכונת רקפות
          69,000           69,000השתתפות מפעיל מתחם בריכה

                -העברות מ.מ שהם -ניהול פרויקטים
           50,000תשלום תקורה בגין -ניהול תאגיד חינוך 

     3,145,690         342,600סה"כ הכנסות שונות
==================

פרויקטים -הכנסותח
00בניית מעון יום, תרומה+ מועצה

        126,720         126,720שכ"ד חנויות מוצרים משלמים
        126,720         126,720סה"כ הכנסות מפרויקטים

פרויקטים הוצאות
00בניית מעון יום / מבנה ציבור

פחת והחזר השקעה של חמש שנים        110,000         110,000שיפורים במושכר- חנויות מוצרים משלמים
        110,000         110,000סה"כ הוצאות לפרויקטים

          16,720           16,720סה"כ רווח (הפסד) פרוייקטים

אזור תעשייה צפוני
הכנסות

גביה לפי חוקי עזר - בפריסה ל- 3 שנים   42,750,000    43,379,746גביית אגרות והיטלים א.ז.ת צפוני שלב א
סה"כ אגרות והיטלים - 128.25 מלש"ח

     1,282,500מימון - 3%
     2,000,000גביית כספים לעתיקות

               -                -הלואה לז"א - תכנון אזור תעשיה
   46,032,500    43,379,746סה"כ הכנסות אזור תעשייה

הוצאות
     5,000,000      5,235,350פיתוח כבישים וניקוז

     6,000,000      5,661,775מערכת מים וביוב+ ת.ש+ מיגון

        750,000         777,000רכישת זכויות מים וביוב

        975,500         769,696מערכות חשמל ותקשורת

     9,000,000    11,583,574פיתוח :עפר, גינון, חציבה, השקיה

     1,900,000      1,900,000קו ביוב מאסף עד בית עריף

     2,300,000      1,290,000קירות תמך לכביש ועמודי חשמל

     3,500,000      3,490,000קו שהם לוד מט"ש איילון
     5,000,000      4,159,298עלות כביש 11- ביצוע מוא"ז חבל מודיעין

        920,000אגרות והיטלים למועצה
     2,000,000         850,000עתיקות- רשות העתיקות

        750,000         750,000תכנון
     1,068,750         928,172פיקוח+ מדידות - 2.5%

        300,000         300,000העתקות וצילומים
        300,000         300,000בדיקות מעבדה

     2,301,625      1,500,000ב.צ.מ 5%
     2,301,625      2,168,987דמי ניהול 5%

        245,000         245,000שרות משפטי/הנהלת חשבונות ובדיקת כמויות
החזרים למועצה     1,420,000      1,420,000קידום תכנון  

   46,032,500    43,328,852סה"כ הוצאות תעשיה צפוני שלב א'

==============
               -           50,894רווח/ ( הפסד) מאזור תעשייה
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שכונת רקפות - שלב א'
הכנסות

גביה לפי חוקי עזר - בפריסה ל- 2 שנים - 60% בשנה א'     8,238,000גביית אגרות והיטלים 62 יח"ד שכ' רקפות שלב א'
סה"כ אגרות והיטלים - 13.73 מלש"ח

        247,140מימון - 3%
סה"כ מאושר 6.1 מלש"ח - פריסה לשנתיים     3,050,000הוצאות פיתוח נוספות - מגרשים

-                
   11,535,140                -סה"כ הכנסות אזור תעשייה

הוצאות
     1,500,000פיתוח כבישים וניקוז

     1,000,000מערכת מים וביוב+ ת.ש+ מיגון

        250,000רכישת זכויות מים וביוב

          60,000פתרון אקוסטי - תחנת שאיבה

     1,500,000מערכות חשמל ותקשורת

     1,500,000פיתוח :עפר, גינון, חציבה, השקיה

        400,000קו ביוב מאסף

        600,000קירות תמך לכביש

     2,135,000עבודות פיתוח במגרשים
        100,000אגרות והיטלים למועצה

        225,220תכנון - 5%
        461,406פיקוח+ מדידות - 4%

        100,000העתקות וצילומים
        100,000בדיקות מעבדה

        576,757ב.צ.מ 5%
        576,757דמי ניהול 5%

        100,000שרות משפטי/הנהלת חשבונות ובדיקת כמויות
        350,000קידום תכנון  

   11,535,140סה"כ הוצאות שלב א'

=======
                  0רווח/ ( הפסד)
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הוצאות הנהלת החברהט
תוספת 2 תקנים        800,000         495,240משכורת ונילוות

שירותי מיקור חוץ - מרבעון 2 2010        243,000ניהול בינוי ותשתיות
          76,000           76,000הוצאות רכב ודלק

        160,000שכירות משרדים והצטיידות
טלפונים          70,000           30,000צרכי משרד ואגרות

        150,000           92,000שכר טירחה מקצועי רו"ח+ עו"ד
גידול לאור היקפי פעילות          40,000           18,000ביטוח נושאי משרה

כולל קמפיין א"ת צפוני והשתתפות בשכר דוברת        100,000           20,000פרסום ודוברות
           4,000             4,000עמלות

           9,000             9,000פחת

     1,652,000         744,240סה"כ הוצאות הנהלה

הוצאות משרדים / הוניות
          68,000שכירות משרדים

          70,000הצטיידות
 בפריסת ההשקעות על פני שנתיים - 180 מ"ר        215,000בניית משרדי קבע

        353,000סה"כ הוצאות משרדים / הוניות

     1,555,448         272,148רווח/ ( הפסד) מפעילות חכ"ל

הערה: הגרעון המצטבר צפוי להסגר     1,572,168         288,868הקטנת גירעון שנים קודמות
בתום שנת 2010

   55,905,721    50,070,179סה"כ הכנסות
   55,905,722    50,070,179סה"כ  הוצאות

-0                  -0                 
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  שהם" עמית"עמותת 
  תיאור כללי

במטרה להרחיב את סל , 2001שהוקמה בשנת , שהם הינה עמותה ציבורית" עמית"עמותת 

ואינם מתוקצבים על ידי , השירותים המקומיים הניתנים על ידי השירות הפסיכולוגי חינוכי

ניתנים מגוון במסגרת זו . לתיים אחריםמשרד הבריאות או משרדים ממש, משרד החינוך

השירות ניתן תחת פיקוח , שירותים לתושבי שוהם לכל הגילאים על ידי אנשי מקצוע מנוסים

מקצועי של מנהלת העמותה ובהתאם להנחיות המקצועיות של משרד החינוך ומשרד 

ד העמותה וע .המחירים הינם בפיקוח של הועד המנהל ונמוכים יחסית למחירי שוק. הבריאות

   .מורכב מנציגי ציבור ומן הצוות המקצועי של המועצה

במקרים בהם יש צורך ניתנות הנחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ועד מנהל 

  ומאושרים על ידי ועדת ההנחות של העמותה

מרפאות , פסיכיאטרית, מטפלים משפחתיים, הצוות המקצועי של העמותה כולל פסיכולוגים 

מטפלות באומנויות ודרמה , מאבחנת דידקטית והוראה מתקנת, לינאיות תקשורתק, בעיסוק

  תרפיה

  

  :כולל" עמית"סל השירותים בעמותת 

, טיפול המתמקד בשיפור התפקוד של המערכת המשפחתית – טיפול משפחתי *

לצורך ביסוס תחושת הבטחון במשפחה וכדי , גיות והתקשורת הבינאישיתהזו

הטיפול כולל מפגשים עם כל . של כל חברי המשפחהלאפשר צמיחה מלאה יותר 

  . בנפרד) כגון ההורים(המשפחה וכן עם תתי קבוצות מהמשפחה 

הכולל מפגשים שבועיים לילדים טיפול פסיכולוגי  – טיפול פרטני לילדים *

 .שלשה שבועות –פרטניים והדרכה הורית אחת ל 

וך תתחושות וחוויות , מאפשר מרחב לעיבוד תהליכים – טפול פרטני למבוגרים *

 .ליווי מקצועי ותמיכה נפשית

לעיתים קשיי  . אבחון קצב ההתפתחות של הילד -   הדלגה –אבחון בשלות  *

הסתגלות של ילדים לדרישות השונות של המערכת החינוכית אינם נובעים 
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ילדים זריזי . מבעיות של איכות ההתפתחות אלא  מקצב התפתחות שונה

ילדים איטיי . ם להדלגה על מנת למצות את הפוטנציאל זקוקים לעיתי –התפתחות 

מטרות . התפתחות זקוקים לזמן ממושך יותר במסגרת חינוכית רכה ועוטפת

האבחון הינן להבחין בין קצב התפתחות לקשיי התפתחות ולאתר מוקדי חולשה 

 .יתרונותיה וחסרונותיה, וכח להתמודדות עם ההחלטה שתתקבל

תהליך . חון לאיתור מקור הקשיים של ילד בבית הספראב – אבחון פסיכודידקטי *

האבחון הפסיכודידקטי הינו מעמיק ומורכב והוא מצריך איסוף מידע רב מההורים 

מסקנות האבחון מאפשרות הבנה טובה . עוד לפני המפגש עם הילד, ומבית הספר

 העלאת הדימוי העצמי והסביבתי וכן מהוות, הפחתת אשמה, יותר לגבי קשיי הילד

 .  בסיס לטיפול המשכי בהתאם לצרכיו המיוחדים

אבחונים לצורך זיהוי מוקדי כח או קשיים הגורמים לקושי  – אבחון דידקטי *

 . ברכישת מיומנויות השפה או החשבון

: קטנות בתחומי למידה שונים כגון תלימוד פרטני או בקבוצו – הוראה מתקנת *

 ...חשבון ועוד, טיפוח הבנת הנקרא, קריאה וכתיבה, מיומנויות שפה

הקבוצתי לילדים מקובצים יחד ילדים המתמודדים עם טיפול ב – טיפול קבוצתי *

תמיכה חברתית , הקבוצה מאפשרת להם נורמליזצה. קשיים בעלי מבנה משותף

 . וחשיפה לאופני התמודדות שונים

הסדנא הקבוצתית מאפשרת חשיפה  – להיות הורים –המקצוע : סדנאות  *

בהנחיה , תמיכה וחשיפה משותפת, רעיונות חדשים, לסגנונות שונים של הורות

 . מקצועית

, להורים עם צרכים מיוחדים, סדנאות להורים לגיל הרך והורים למתבגרים *

  .ולהורי תינוקות, PDDלהורים לילדי , ADHDלהורים לילדי 
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  עמותת עמית למען הקהילה

מצעים לציבור הרחב פעמיים בשנה הרצאות ו במטרה לחשוף את העמותה לכלל הציבור אנ

  .יהתפתחותיים וכל נושא אחר אשר הינו רלוונט, בנושאים הקשורים לחינוך ילדים ובני נוער

  
   נתונים

  ).כיועצים מועסקים בחלקיות(אנשי מקצוע  17, מזכירה, עמותהמנהלת  –כוח אדם 

חלה עליה משמעותית במספר המטופלים ושעות הטיפול אשר ניתנו בעמותה לעומת ,  2009בשנת 

2008 .  

  

   שינויים צפויים

נחדש הקשר עם קופות חולים ומטופלים של קופת חולים כללית ומאוחדת יוכלו    2010בשנת 

ירותים  הניתנים  בנוסף  לכך  נרחיב את ש. לקבל שירותים  מסובסדים במסגרת העמותה

  .ואבחון  פסיכו דיאגנוסטי" טובה"בעמותה בתחום של מבחן 

  .לגיל זה םנציע סדנאות לילדים והורים המתאימי, ב צומחת "עם פתיחת חט

  
 פרויקטים מיוחדים

 
  תמיכה לילדים עם קשיים רגשיים וחברתיים

נה ראוי במסגרת אך אינם זוכים למע, ישנם ילדים אשר סובלים מקשיים רגשיים וחברתיים

ילדים אלו לרוב מאופיינים במעט חברים . ערוצי האיתור והטיפול הפורמאליים בבית הספר

ומיומנויות דלות לתקשורת , חוסר יזימה חברתית, ובהתנהגותם מציגים ביטחון עצמי נמוך

לרוב ילדים אלו אינם מאותרים ומטופלים , אינם בולטים, היות וקשייהם. ולפתרון בעיות

, לאור זאת התגבשה המסקנה כי התערבות טיפולית מוקדמת. רת בית הספר ובכללבמסג

  .  עשויה לחזק את גורמי החוסן של ילדים אלו ותמנע התגברות קשיים אלו בעתיד
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  "הבמה עם חברים"על 
  

בעידן המחשבים יותר ויותר ילדים מתקשים ליצור קשר עם בני גילם ומוצאים מפלט בעולם 

  .האלקטרוני

  .ילדים מאותה שכבת גיל 5 – 3ים אלו אנו מציעים סדנאות שבהם ישתתפו לילד

  .דרמה ותיאטרון  או תרפיסטים באומנות' י מטפלים בפסיכו"הסדנאות יונחו ע

  
  להיות הורה שטוב לו
  : בנושאים הבאים תעסוקאשר מפגשים  12סדנת הורים בת 

  חיזוק הסמכות ההורית/הצבת גבולות ·

  שינויים ומעברים, גמילה ,ה לעצמאות/מעבר הילד ·

  שיפור התקשורת עם ילדינו ·

  רצוי מול מצוי -  ציפיות ·

  נושאים נוספים בהתאם לבקשות המשתתפים ·



מספר הוצאותהכנסות
פונים

שעות 
ערךמדד ביצועשנתיות

5%עליה ביחס לשנה שעברה1360
0%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע

0%שמירה ביחס לשנה שעברה441045
10%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע

0%שמירה ביחס לשנה שעברה979
12%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע

אחוז הדוחות המאושרים על ידי הועדה 50איבחון פסיכו דידיקטי
100%הארצית של משרד החינוך

5%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע80משפחתי

שמירה ביחס  לשנה שעברה (טיפול אבחון   פסיכודידקטי
0%משפחתי)

5%עליה ביחס לשנה שעברה(אבחונים)4אבחון  פסיכודיאגנוסטי

690הדלגה - האם להקפיץ כיתה
איבחון זה הוא על פי צורך ואין מטרה 

להרבות בו
כן/לאשמירה ביחס לשנה שעברה7357

0אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע
תרפיה באומניות / פסיכו-דרמה - 

קבוצתי
3מספר הקבוצות שיפתחו1272

כן/לאשמירה ביחס לשנה שעברה520איבחון דידקטי
0%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע10220הוראה מתקנת - פרטני

אסטרטגיות למידה - קבוצתי
241אבחון טובה

נושאים התפתחותיים, חברתיים 
ורגשיים- סדנאות להורים

מספר סדנאות להורים ולידלדים(כלל 
התחומים) (ב)

4

40מספר משתתפים כולל (ב)
3%אחוז נושרים (ב)

66.643.3

תחום 
דידקטי

37.926.7

תרפיה באומניות / פסיכו-דרמה - 
פרטני פארא  

רפואי

-1
77

-

משפחתי

סדנאות 
ופרויקטים

45.427.748

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

תחום 
פסיכולוגי

פרטני

504336

פרטני - ילדים ונוער



מספר הוצאותהכנסות
פונים

שעות 
ערךמדד ביצועשנתיות

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

2מספר ההרצאות

80מספר משתתפים ממוצע
השתתפות

1043תמיכות מועצה

138.2תפעולניהול

45.9תיפעול

663.9663.9סה"כ

הערה: נבדקת אפשרות לביצוע משוב שביעות רצון. אם המשוב יצא לפועל הוא יהווה חלק מהמדדים. 

120 3.0

-1
78

-

הרצאות בנושאים רלוונטים - 2 
הרצאות בשנה

הרצאות 
לציבור 
הרחב

8



עמותת עמית תקציב 2010 

מעודכן 19/10

הכנסות

טיפולים פארה-רפאיים

             -20-13                -10-13# ריפוי בעיסוק

                 -20-09                -10-09#קלינאית תקשורת

 שעות + 5% גידול           34,808          53,550טיפול באומנויות
             6,825          10,500טיפול  באומנויות ק"ח

             1,625            2,500טיפול  באומנויות ק"ח תוספת הורים

                 -20-26                -10-20-5אלבאום

       43,258      66,550סה"כ טיפולים פארה-רפואיים

טיפולים פסיכולוגיים

 שעות 80           20-1414,000          10-14#20,000טיפול משפחתי
שעות 1300         20-16194,350        10-17#299,000טיפול פרטני

           15,600          24,000טיפול פרטני  ק"ח

             6,825          10,500טיפול פרטני ק"ח  הורים

אבחונים פסיכולוגיים

           20-1299,750        10-12#133,000אבחון פסיכודידקטי

             5,040            7,200אבחון הדלגה

                560               #10-19800אבחון רגשי

            7,000אבחון פסיכודיאגנוסטי

            2,500הדרכה פסיכולוגים

     336,125    504,000סה"כ שירותים פסיכולוגיה

             20-174,000            10-16-15,000אבחונים דידקטיים

הוראה מתקנת

שעות 220           20-1516,720          10-18-120,900הוראה מתקנת פרטני

       20,720      25,900סה"כ הוראה מתקנת
20-230                -10-22-5פסיכיאטר

6000          12,000אבחון  "טובה"

     400,103    608,450סה"כ טיפולים פסיכולוגיים

                 -פרוייקטים שפ"ח

                 -                -10-15-1סדנאות ופרוייקטים מיוחדים 

                 -                -10-15-1יתרות סוכנות שנה קודמת

                -הרשות למלחמה בסמים 

           20,580          10-15-129,400סדנאות ופרוייקטים מיוחדים 

             7,200            9,000השתתפות הורים פרוייקטים

10-15-27,000השתתפות מש.הרווחה בגין הנחות

           27,780          45,400סה"כ סדנאות ופרוייקטים מיוחדים

427,883    653,850סה"כ הכנסות טיפולים  

הוצאות



הוצאות אחרותהכנסות אחרות

          10,000תמיכות,השת.מועצה ותרומות

הוצאות ניהול
           66,387שכר מזכירות 20-01/07

           37,200שכר מנהל20-10

             7,080עבודה קבלנית י'משפטי20-11

           22,000עבודה קבלנית רו"ח20-30

             8,000פירסום ושיווק

             3,000רכישת שירותי הדרכה

           43,000תמיכות + הנחות 20-32

             3,500הוצאות מימון ואגרות20-90/20-92

         190,167סה"כ הוצאות ניהול

הוצאות תיפעול
             2,500עבודתה קבלנית נקיון

             1,000חמשל,מים

             2,300הוצאות תקשורת

           15,000הוצאות אחרות

             3,000ספרותת מקצועית

           14,000כלים וציוד

                 -תחזוקת מבנים

             8,000החזקת מחשבים ותוכנות

           45,800סה"כ הוצאות תפעול

235,967         

         663,850    663,850סה"כ הכנסות
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  חמש
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  מ"בע) חמש(שהם , החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט

  

  תיאור כללי

בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם , 1999הוקמה בשנת , חינוך משלים שהם -  חמש

ההגדרה האסטרטגית של חמש היא . לתאגד את שירותי התרבות והחינוך המשלים בישוב

פנאי , תרבות, לות בשהם בתחום החינוך המשליםלהפעיל ולקדם את הפעי, לארגן, ליזום"

  ".וספורט

היכולה להשיג משאבים נוספים , ביצועית של המועצה -חמש הינה זרוע מקצועית 

פיתוח ושמירה על איכות , לפעילותה מחוץ לתקציב השוטף של המועצה לצורך הגדלה

  .מתנהל כמשק כספי סגור. חמשתקציב . שירותים גבוהה

קיימת נטייה להגדיל , עם זאת. ת את רוב שרותי התרבות והפנאי בשהםמתפעל חמש, כיום

  . את היקף פעולתה ולמצוא מקורות הכנסה עצמיים נוספים

  מבנה ארגוני

ר "יו. המתנהל באמצעות דירקטוריון) חברה ללא כוונת רווח(ר "חמש היא מלכ

, כך. במועצה הדירקטוריון הוא ראש המועצה ויושבים בו נציגי ציבור ובעלי תפקידים

רווחי החברה חוזרים . לציבור ולמועצה המקומית יש שליטה והשפעה על הנעשה בה

  .בהשקעה בייצור שירותי פנאי נוספים, לטובת הציבור

  

,  נוער: ל האחראית באופן ישיר לחמישה תחומים מרכזיים"בראש החברה עומדת מנכ

תחומים עומד מנהל תחום בראש כל אחד מה. העשרה ופנאי ותרבות, הגיל הרך, ספורט

אשר מנהל מלבד פעילויות התוכן של התחום גם את המבנים בהם מתקיימת , מקצועי

  . הפעילות

, מוקד רישום, דוברות, כספים(ל נמצאים עובדי המנהלה ועובדי מיקור חוץ "לצד המנכ

  ). ב"וכיוייעוץ משפטי 
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   ISO 9001: לאומיים  - עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת 

(International Organization for Standardization)  בנושאים של הבטחת איכות

התקן מגדיר תשתית ניהולית שעל בסיסה יכול הארגון לממש מטרות איכות . כוללת

  .המהוות חלק מכלל המטרות האסטרטגיות שלו, אסטרטגיות 

  . הליכים המרכיבים אותהמתמקד באפקטיביות מערכת ניהול האיכות והת 9001תקן איזו   

  :נתונים

  כח אדם

מטפלות  80- וכ ,עובדי מטה ועובדים מקצועיים בתחומים השונים 40-החברה כוללת כ

נותני  150 - קשורה החברה עם כ, בנוסף. י החברה"במעונות היום ובצהרונים המופעלים ע

  .יםרכפרילאנס, בתחומי תוכן שונים) מורים, מרצים, מדריכים(שירותים 

  יבתקצ

מההכנסות הן  85%- כ. ₪מיליון  20 -מד על כוע  2010המחזור הכספי של החברה לשנת 

רוכשת המועצה המקומית שרותי פנאי שונים המיועדים  15%-ובכ, הכנסות עצמיות

ספריה , אירועי תרבות יישוביים: כגון, לאירועים ופעילויות קהילתיות שאינן מניבות

  ...הנוער ועוד פעילות יחידת, ציבורית

שיווק , משמשת גם כמטריה של שירותי ניהול, בצד היותה חברת תוכן. חמש, למעשה

  . פעילות פנאי: קרי, ואחזקת מבנים וציוד לכלל הפעילות עליה היא ממונה

  לקוחות הארגון 

, נפש הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגון 19.000-המונה היום כ, כל תושבי הישוב

  . זקנה מגיל לידה עד
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  : מוצרים ושירותים עיקריים

  .מתפעלת כיום את רב שרותי התרבות והפנאי בשהם חמש -החברה העירונית לתרבות

  :המוצרים המרכזיים של החברה כוללים

  .ובית ספר למחול, כולל קונסרבטוריון עירוני נוער ומבוגריםחוגי העשרה לילדים  ·

 'הצגות וכד, קונצרטים, ערבי תרבות ·

פסטיבל סוכות , ימי קהילה, ו בשבט"ט, יום העצמאות(עים יישובים הפקת אירו ·

 ).וכדו

 .בתוך בתי הספר וגני הילדים הפעלת סל תרבות יישובי ·

טיפוח מועצת נוער , פעילות תרבות ופנאי, א"פעולות מניעת אס –תחום הנוער  ·

 .קידום נוער, יישובית וקבוצות מנהיגות

 'וכו ומקצועיות ספורט קהילתיות פעילויות, אגודות ספורט, חוגי ספורט ·

 ).'מצעד הספרים וכד, שעת סיפור(כולל פעילות העשרה  -ספריה ציבורית ·

 .הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר ·

 ).תרבות לגיל הרך ,אמנות(ר "הפעלת תוכניות העשרה לגני ילדים במרכז אתג ·

 .ם בישובהפעלת שני מעונות יום ומחצית מכמות הצהרוני ·

 .ח שהם"מפת –צ לילדים מחוננים ומצטיינים "הפעלת מרכז אחה ·

 מרכז אומניות הבמההפעלת  ·

 ושמחות משפחתיות םלאירועיהפעלת אולם ספרא  ·

מרכז , מגרש כדורגל, שני אולמות ספורט: והשכרת מתקנים, אחזקה,תפעול , ניהול ·

ת הסגול לפעילות הבי, שני מבני מעונות יום, כותר פיס, בית תרבות, לגיל הרך

ר של שטחי "מ 10.000 - כ כ"סה. מרכז אומנויות הבמה, אולם ספרא, נוער

 .פעילות
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  :ושינויים צפויים 2010 משימות מרכזיות לשנת 

 .פיתוח צוותי העבודה באמצעות סדרת השתלמויות מקצועיות  •

 .עבודה במוקד חמש השדרוג והתמקצעות תהליכי  •

מנויות הבמה בדגש על פעילות תרבות מגוונת המשך הפעלה ופיתוח של מרכז או •

 .הלכלל מגזרי האוכלוסיי

 .קומת מרתף של אומנויות הבמהליווי התכנון וההקמה של  •

  .ליווי התכנון וההקמה של הרחבת בית התרבות והקמת מיבנה הקונסרבטוריון •

 .תהליך הטמעת מדדי ביצוע ובקרה אצל מנהלי ועובדי החברה המשך •

שותפות ניו יורק : ל"ת עם קהילות בחוהמשך הפעלת תוכניו •

)PLEASENTVILLE( ,שותפות ונצואלה. 

  
  
 
  
  
  
  
  
   



20102009תחומים
כלליכללימועצההחזרעצמיסה"כמועצההחזרעצמי

 1,040 1,074 28 28 50 50מנהלה
 530 400 126346 220 218 218בית תרבות 

 551 559 295 85 210 395 95 300כותר פיס
 147 171 190 190 190 190אולם ספרא

 140 0 140 140 0 0גימלאים
 55 133 25 25 148 148שותפות תושבים - 

 904 1,192 776 255 521 998 295 703מתחם אומניות הבמה
 1,093 1,109 1,088 950 138 1,016 950 66תרבות כללי

 450 500 400 50 350 450 100 350פסטיבל סוכות
 172 231 53 53 102 23 79בצוותא

 250 331 280 280 345 345סל תרבות
 578 575 623 300 323 599 300 299ספריה

 888 830 135 135 145 145תפעול חוגים
 1,348 1,492 1,448 0 1,448 1,692 0 1,692קונסרבטוריון

 1,565 1,599 1,750 1,750 1,880 1,880מחול
 391 364 470 470 450 450אמנות ומדעים
 206 203 270 270 230 230מרכז מחוננים

 282 326 307 120 187 356 120 236הרכבים ייצוגיים
 837 857 1,050 1,050 1,066 1,066קייטנות

 3,815 3,7733,904 0 3,74429 3,938 0 29 3,909מרכז אתגר ומעונות יום
 2,269 2,419 2,640 2,640 2,700 2,700צהרונים

 1,036 1,133 1,053 720 30 303 1,065 690 60 315נוער
 15 120 0 0 70 50 20תחום חיילים

 2,524 2,544 2,422 400 2,022 2,588 400 2,188ספורט
 0תחזוקת מיתקנים

(1,574)(1,424) 0 0העמסות
 19,512 19,56220,641 2,795 16,497270 20,691 2,905 207 17,579סה"כ

מועצה
 2,795 2,905השתתפות בפעילות

חשמל צוקים, ועדת קישרי חוץ,תלן אתגר, מפעם 270 354החזר הוצאות (*)
 3,065 3,259סה"כ מועצה

תקבולים
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 תקציב חמש - 2010
תשלומים

20102009
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 הרך - הגיל
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  הגיל הרך
  

  

  כלליתיאור 

פנאי עבור ההעשרה וה, רותי החינוך הבלתי פורמאליימאגד את כל שתחום הגיל הרך בחמש 

השירותים מתרכזים בשלושה . הוריהם והצוות החינוכי, )שש- גילאי לידה(ילדים בגיל הרך 

  .מעונות יום וצהרונים, ר.ג.ת.המרכז לגיל הרך א: גופים עיקריים

מפגיש את הילדים אשר  ,מרכז תרבות ואמנות לגיל הרך -   .ר.ג.ת.מרכז א - כז לגיל הרךהמר

  .עם תחומים אלה ומחנך לצריכתם

  :ר.ג.ת.במרכז א פרויקטים מרכזיים

  .הפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות הבוקר ואחר הצהריים ·

 ', וכד,משחקיה, הצגות, הפעלות: הפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כגון ·

בנייה והפעלת סל תרבות ותוכניות העשרה מקוריות לילדי הגנים בתחומי , נוןתכ ·

 .כולל הצגת תערוכות מתחלפות בגלריה ,האמנות השונים

, הרצאות, מתן הדרכה והעשרה להורים בתחומי הורות ומשפחה באמצעות חוגים ·

  .סדנאות וקבוצות תמיכה

 .סייעות ומטפלות, גננות: הפעלת מערך השתלמויות לצוותי החינוך השונים בישוב ·

  .הפעלת קייטנות לילדי הגנים בחופשת הקיץ ·

  מעונות יום

  . ת"י משרד התמ"מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלש המוכרים ומפוקחים ע 2הפעלת  

  צהרונים

  .כמסגרת המשך לגן, הפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי הגנים בישוב
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  נתונים

  כח אדם 

  מנהלת תחום 

  )משרה 80%(  תוקייטנוהרונים רכזת צ

  )משרה 60% (רכזת חוגים והעשרה 

  מנהלת מעון שגיא 

  מנהלת מעון מכבים 

  )משרה 25%(אב בית 

  מטפלות 30 –פלות מעונות מט

  מטפלות 30 –מטפלות צהרונים 

  

  :צפויים פרויקטיםו 2010נת  יעדים מרכזיים לש

  

ובדגש על  ןהתיאטרועולם "לילדי הגנים בנושא בנית תוכנית העשרה וסל תרבות  ·

סיפורים " - כתיבת תוכנית מיוחדת בשיתוף המרכז לאמנויות הבמה. ( אמנות אקולוגית

 )שינוי מבני של התכנית וחידוש צוות". מאחורי הקלעים

 - קבוצת הורים בגישת אדלר( וסדנאות קצרות טווח להוריםהרחבת הצע פעילויות  ·

מפגשים לקבוצת הורים בהנחיית מנחה בשיטת מכון אדלר בנושאי ' סדנא בת מס

, תקשורת במשפחה,הצבת גבולות: סדנאות קצרות טווח בנושאים, הורות ומשפחה 

סדנאות לפעילות ', ר  וכד"קורס ע, פענוח ציורי ילדים, "אמהות מדברות", יחסי אחים

ביבי ", "חוויה משפחתית: "פ שיטות וכלים שונים"הורים עמשותפת של פעוטות ו

 ',  וכד" ליווי התפתחותי", "שיר

סביב . ר.ג.ת.פתוחים במרכז א םאירועי- כולל הפנינג נושאי(גיוון פעילויות העשרה  ·

', ו בשבט וכו"ט, משפחה, לאם ולתינוק,  הפנינג פתיחת חוגים,אתגר בשטח: נושא

תאטרון קו "ו. בשיתוף גורמים מסחריים. קיה ועודמשח, יצירה, הרצאות, הפעלות

. סדרת מופעי איכות מתחומי אמנות שונים בדגש על תאטרון לסוגיו  - "מקצב

 .המופעלת אחר הצהריים באמצעות מנויים
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 - בוקר בגן(לאמהות ותינוקות בשעות הבוקר " בית פתוח"הרחבת היצע פעילויות  ·

בחינוך הביתי המחפשים מסגרת יומית פעילות גנית מובנית בשעות הבוקר לילדים 

 )והעשרת המשחקיה לפעילות חופשית, וחברה

בניית מאגר - "אתגר עד הבית("העמקת התקשורת עם הורים לילדים בגיל הרך  ·

ובניית אתר אינטרנט ידידותי למרכז .ר.ג.ת.מייעצים להורים המופעל בתיווך מרכז א

 )ר למתן מידע והעשרה.ג.ת.א

שינוי , כשרות, הצטיידות: ברת המעונות לתפריט בשרי מזיןהע: תזונה  - מעונות ·

כל  תלייחודיובניית חצר פעילה בחצרות המעונות  בהקשר  - "חצר פעילה."התפריט

 'מתקני משחקים וכד, חצר מוסיקלית, חצר גרוטאות:מעון 
 
מערך השתלמויות לצוותי ( פיתוח כלים להנחיית צוותי הצהרונים- צהרונים ·

 ) עריכת תצפיות, נית הדרכה וישיבות צוות סדורותגיבוש תוכ,חינוך

  

  

  מדדים מרכזיים

  

היחידה נותנת שירות בגיל הרך ולכן המדדים מתייחסים בעיקר לשביעות רצון של הורים וכן 

  .)המלמדת על אמון במערכת(עמידה ביעדי משתתפים והכנסות 
 
 



20092010
 163 153שכ"ע גיל רך1600110
 24 24פחת1600880
2700 2 2קופה קטנה1600510

 6 6ציוד משרדי - אתג"ר1600530חוגים לגיל הרך
פעולות תרבות חד פעמיות (הצגות, 

 12 12 תקשורת ודואר1600540סדנאות , הורים וילדים)

 7 4פרסום ושיווק1600550
 2 2ספרים וחומרים1600741
 1 2השתלמויות צוות1600760
 20 18תחזוקת מבנה1600420
 2 2חשמל1600771
 3 3מים1600773
 40 39עבודות נקיון1600750
 6 10אחזקת מעלית1600421

הוצ' פעילות בקר - גנים 1600840
 215 227+סל תרבות

הוצאות פעילות הדרכה - 1600150
מנחה

83 101 

 12 22פעילות מבוגרים1600842

 32 40פעולות תרבות1600830

 1,342 1,318 מעון שגיא
 1,856 1,795מעון מכבים
 58 52 מעון קיץ

שביעות רצון של  2,273 2,139 צהרונים
הורים

ערך ממוצע 
בשאלון שביעות 
רצון (סולם1-5)

4.2

350 146 131 צהרונים קיץ
25

 6,324 6,083סה"כ

קייטנות  גני ילדים - (ב30 גנים , 770 ילדים)

הפעלת 2 מעונות (200 ילדים)

פעילות מבוגרים (סדנאות, הרצאות, 
פעילות נשים וצוותי חינוך)

תוכניות בוקר

תכנון פעילות גיל רך

ערךנושאים מדד ביצועמטרה

- (
1)

 1
91

מרכז אתגר-

שביעות רצון של 
הורים

ערך ממוצע 
בשאלון שביעות 
רצון (סולם 1-5)

צהרונים - 14 צהרונים כ- 360 ילדים

מצוי בהעשרה

תפוקה
סכום

סל תרבות לגני ילדים (34 גנים)

עמידה ביעד הכנסות עצמיות  המרכז 
לגיל הרך ואתגר

ערך ממוצע 
בשאלון שביעות 
רצון (סולם 1-5)

4.6

שביעות רצון של 
הגננות

מספר תלמידים כולל (בתש"ע)
מספר תלמידים ממוצע בגן 

4.5

שביעות רצון של 
הורים

ערך ממוצע 
בשאלון שביעות 
רצון (סולם 1-5)

4.6

המטרות, המדדים והערכים מפורטים בנספח 
(לכל פעילות בנפרד) - הערכים כוללים כמויות 

של הפעילות

3,938

תשומה

כללי

תיאורסעיף תקציבי

עמידה בהכנסות עצמיות  צהרונים



חוגים לגיל 
הרך

הרחבת הצע החוגים לגיל הרך 
בתחומים שונים:אמנות, מוסיקה, 

תנועה, מחול, תאטרון, צרכים 
מיוחדים וכ'ו. שמירה על כמות 

המשתתפים

מספר משתתפים 
180בחוגים

מספר פעילויות 
בחודש

1

מספר משתתפים 
15ממוצע

הפעלת היצע חוגים לנשים על בסיס חוגים לנשים
3מספר חוגים בשנהשכירות

השתלמויות 
לצוותי חינוך

הפעלת קורסים והשתלמויות 
7מספר ימי השתלמותלמטפלות ,סייעות וגננות

2מספר הצגות

מספר משתתפים 
30ממוצע

משחקיה
הפעלת משחקיה במהלך השבוע 

לציבור הרחב ולילדי החוגים כדפוס 
בילוי משפחתי, אבזור ועיצוב המקום

מספר משתתפים 
50בחודש

מספר סדנאות 
5שנתיות

מספר משתתפות 
20ממוצע בשבוע

6מספר מפגשים
מספר משתתפים 

10ממוצע

הרחבת מס' הגנים מחוץ לשהם, תוכניות בוקר
21מספר גנים כוללהמשתתפים בתוכנית

נספח

הרצאות 
להורים

בניית סדרת מפגשים חד פעמיים 
להורים בנושאי הורות ומשפחה 
והקמת קבוצות הורים בנושאים 

יחודיים

ערך

הפעלות חד 
פעמיות

הרחבת מגוון הפעילויות החד 
פעמיות לגיל הרך כגון: סדנאות 

יצירה, שירה בציבור, פעילות 
תנועתית,קונצרטים וכו'

הצגות
הפעלת הצגות ומופעים על בימת 

התאטרון במרכז בהתאמה לגילאים 
השונים.הרחבת קהל יעד.

- (2) 191 -

מדדמטרותפעילויות

פעילויות 
לאמהות 
ותינוקות

הרחבת היצע הפעילויות בבקר 
לאמהות ותינוקות כגון  : ג'ימבורי, 

עיסוי תינוקות, חמ"ל וכד'
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  העשרה
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  כלליאור ית

סדנאות ופעילויות בתחומים שונים , חוגים, תחום העשרה בחמש אמון על קורסים

  .לכל הגילאים, ומגוונים

מטרתו העיקרית של התחום הינה  פיתוח תכנים תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם 

, ערכית, דה איכותיתלמי, תוך שילוב מפעילים מקצועיים, זאת. והסביבה על כל גווניה

  .קורסים ייחודיים ופעילות ברמה מקצועית גבוהה

  

  :פעילים המרכזים הבאים, במסגרת תחום זה

המוקד . בידי גורם מרכזי אחד, מרכז את כל  המידע בגין פעילויות הפנאי  -מוקד חמש 

, מידע על כל הפעילויות והאירועים: הכוללים, מספק לתושב מגוון רחב של שירותים

טיפול , מכירת כרטיסים לאירועי תרבות, מעונות וקייטנות, צהרונים, שום וביטול חוגיםרי

, סטריט בול(רישום וטיפול בפרויקטים מיוחדים , סקרי שביעות רצון, בתלונות תושבים

  .עמדת מודיעין כללית בכל אירועי התרבות ביישוב ועוד, )'מרוץ אופניים וכו

י מערך "וזאת ע מקצעות בנושאי שרות ומכירותיעבור המוקד תהליך הת 2010בשנת 

  .תרבות למידה ובקרת איכות הטמעת תוך. סדנאות והדרכות לצוות

, מספקת שירותים לקהל הרחב בכל התחומים הקשורים במידענות   -  ציבורית ספרייה 

 פרויקטים, לעידוד קריאה פרויקטים, השאלת ספרים, חדר עיון ויעץ: ספרות וספרים

  .מפגשי סופרים ועוד, קורסים וסדנאות, מערכת החינוך הפורמאלי משותפים עם

החל משנת הפעילות הקודמים עוברת הסיפריה שינויים עם החלת ההחלטה להחיל את חוק 

והגדלת סל המוצרים שהיא  לספריה ציבורית שהם והפיכתה ספרייתגם על  הספריות

  . מציעה

ולהחזיר , העשרה לאוכלוסיה הבוגרתהספרייה שמה לה למטרה השנה להרחיב את פעילות 

  .עטרה ליושנה בקריאת ספרים בקרב ילדים ונוער

קונסרבטוריון שהם מפעיל מערכת לימודים מקצועית ומובנית לתחום   - קונסרבטוריון

שיעורים עיוניים  , באמצעות היצע של מסלולי לימוד נגינה יחידניים וקבוצתיים, המוסיקה
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והרכבים להקות ,מקהלה , תזמורת: סגרת הרכבי ביצועופעילות במ, בתורת המוסיקה

  .כליים ווקאליים

יציאה , כתות אמן, סדנאות: הקונסרבטוריון מפתח פעילות העשרה מיוחדת לתלמידים

לקונצרטים פתוחים לקהל של זאת במקביל , לצפייה מונחית בקונצרטים ואופרות ועוד

  .התלמידים והשתתפות באירועים קהילתיים של היישוב

היסודיים  בבתי הספרהרחיב הקונסרבטוריון את פעילותו  ע"בשנת הלימודים תש

שנועד לקרב ילדים ללימוד כלי נשיפה וליצירת מסגרת  ס  מנגן"יבבאמצעות  פרויקט  

  . של  תזמורת  נער  יישובית

הרכבים  ם שלבשנים האחרונות הינו עידוד פעילותחת ממטרות הקונסרבטוריון א

ולשם כך יושקעו השנה מאמצים באיבזור חדר  ב בני הנער ביישובמוסיקליים  בקר

  .לקראת המעבר למישכנו החדש בשנת הפעילות הבאה ההרכבים

ידע  לרכישת, המרכז מהווה מרכז מקצועי לרקדנים ורקדניות  -  מרכז חמש למחול

 ויחד במסגרתו יכול התלמיד להגיע עד רמת מוכנות לאקדמיה. ומיומנויות בתחום המחול

קיימת במקביל האפשרות לחוות בעזרת המרכז את חווית המחול באופן יותר  עם זאת

כוריאוגרפים והפקות מקור , הופעות, הרקדנים בלהקות נחשפים למופעים.  חובבני

  .ומשתתפים בתחרויות ברמות שונות

גיוון סגנונות המחול והותרת חוויה , המרכז למחול מקפיד על איכות התכנים וההדרכה

  .הלהקות הייצוגיות –גולת הכותרת של המרכז . משמעותית בקרב הפעילים

על המשך פיתוח המחול הישראלי והעלאת הפקה באמצע השנה יושם דגש  2010בשנת 

  .של להקות אלה

וכן הפקות נוספות התואמות אירועים ) פרמיירה( השנהבסוף המרכז מפיק אירוע מרכזי 

   .ספציפיים

מספק  מענה מקיף לצורכי הילדים המוכשרים  -" מרכז פיתוח חשיבה" – "מפתח שהם"

על ', ו- 'בכיתות ג, השתתפות במרכז אפשרית. צ"בשעות אחה, והמחוננים בשהם וסביבתה

מטרת המרכז הינה . החינוך על סמך המלצת מערכת' ב- 'ובכיתות א, פי אבחון מכון סולד

המרכז משמש מסגרת . טיפוח סוגי האינטליגנציות השונות אצל ילדים מוכשרים ומחוננים

ס היסודי והוא מהווה חלק ממכלול "חברתית והעשרתית תומכת לכל אורך שנות ביה

  .הפתרונות המוצעים ביישוב לקבוצת אוכלוסיה מיוחדת זאת
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תחת תחום זה אוחדו מספר  - )צוגיות ולהקות זמרלהקות יי, תיאטרון(אומנויות במה 

בכל שנה נוספות קבוצות . במגוון גילאים, קבוצות פעילות בתחומי הזמר והתיאטרון

הקבוצות הפעילות בתחום משתתפות באופן סדיר בכל אירועי התרבות בשהם . חדשות

רץ חלק מהקבוצות מייצגות את שהם באירועים שונים בא. ומעלות הפקות עצמאיות

מרביתן מסובסדות  והשתתפות בהן , קבוצות אלה מוגדרות כקבוצות ייצוגיות. ל"ובחו

  .מותנית בבחינות קבלה

גם מקהלות  ותנכלל, במסגרת תכנית העבודה המתייחסת להפקות והשתתפות באירועים* 

  ".שהם בשיר,וחבורת הזמר  "שיר-בת"מקהלת  , הילדים 

אחראי התחום , )פסח וחופש גדול(ופשים במהלך הח – קייטנות וסדנאות בחופשות

. 'ו-'לילדי כיתות א, שונים בתחומים, על הפעלת מגוון קייטנות וסדנאות קיץ

יושם  ע"בשנת תש .מרבית הקייטנות והסדנאות מופעלות על ידי זכיינים חיצוניים

  .נושאיות בקיץהקייטנות בגם  המקצועיתדגש על הרחבת הפעילות 

בתחומי , קורסים וסדנאות, גד בתוכו את כל מערך החוגיםהמרכז מא -  מרכז העשרה

מגוון חוגי  ונוער במסגרת זאת ניתנים לילדים. מדעים ואמנות פלסטית, העשרה שונים

  .צ"בשעות אחה, אומנות ומחשבים, מדעים, העשרה

המאגדת תחתיה את תחומי " דרה לאומנותתהק"אנו פותחים את  ע"בשנת הפעילות תש

למוקד אומנות מתוך כוונה להפוך  ,הצילום הפיסול והגרפיקה, הציור :האומניות השונים

  .וסביבתהשוהם בתחום האומנות ל מקצועי

עשרת המיועדים לה סדנאותקורסים והתחום מאגד בתוכו  - והעשרת מבוגריםקורסים 

יותר ויותר מקום  תחום זה תופס ,עם התבגרותו של הישוב  . האוכלוסיה הבוגרת בישוב

  .לאור הצרכים המשתנים עבור אוכלוסיה זו נוספים ענייןציאת תחומי מוצורך ב

  

  שינויים צפויים

הפקות קטנות יהווה החל מהשנה מרכז להעלאת מרכז בנטטה לאמנויות הבמה  §

 .אך משודרגות מעצם הפעילות באולם, ןבהיקפ

 ".שהם ביט"להקת הנוער  שינוי בצוות המוביל של §

 .בתחום הלהקות הייצוגיותמספר להקות ילדים כעתודה  הקמת §
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 יגדיל , מתוך מטרה להכיל את החינוך המוסיקלי על כלל ילדי היישוב §

גם לבתי  בית ספר רביןבנוסף ל" בית ספר מנגן"פרויקט את הקונסרבטוריון השנה 

  . ואבן חן  צוקים, ניצנים ספר



20092010

 830 888סה"כ הוצאות תפעול

 685 753מתוכם העמסה על מחלקות אחרות
 145 135סה"כ העמסה על העשרה

 20פרויקטים מותנים
 10 10קייטנות א-ו פעולות תפעוליות1500840קייטנות

 0 0קייטנות א-ו ספורט1500841
 5 10קייטנות א-ו העשרה1500842
 300 290קייטנות גנ"י1500843
 338 300קייטנות גנ"י - שכ"ע1500130

 5דמי שימוש לבתי הספר
 199 226השתתפות בהוצאות תפעול1500899
1400מספר משפחות מנויות 383 348ספריה-שכר עבודה1430110
15%אחוז אי חידוש מנוי 1 2קופה קטנה וכיבוד-ספריה1430510
55,000מספר השאלות שנתי 4 4דאר ותקשורת1430540
0%שיעור הגידול ביחס לשנה  3 5פרסום-ספריה1430550

 0 40רכישת ספרים1430740
מספר פעולות יזומות (סדאות, 

הרצאות ,מפגשי סופרים 
וכדומה) - ילדים (ג)

10

 15 15הוצאות שעת סיפור1430150
מספר משתתפים בתשלום 

בפעולות יזומות - ילדים (ג)
1200

מספר פעולות יזומות (סדנאות,  12 10הוצאות מפגשי ספרות1430841
הרצאות ,מפגשי סופרים 

5

 15 7חגיגת הספר ועידוד קריאה1430842
 0 5מצעד הספרים1430843

תכנון פעילות העשרה

תפוקה
מדד ביצועמטרהסכוםתיאורסעיף תקציבינושאים

קירוב התושבים לצריכה 
של שירותי הספריה

200

כללי

-1
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-

מספר משתתפים בתשלום 
פעולות יזומות  - מבוגרים (ג)

ספריה (ח')

תשומה

ערך

5,782עמידה ביעד הכנסות עצמיות



20092010

תפוקה
מדד ביצועמטרהסכוםתיאורסעיף תקציבינושאים

תשומה

ערך

 0 2השתלמויות-ספריה1430760
 80 36הוצ שוברים ועזבונות1430812
 0 18מיכון וציוד משרדי1430530
 0 3הדרכות בתי ספר בתי ספר1430845
 10 10סדנאות  ופרויקטים חינוכיים1430844
 3 5ילדים מספרים לילדים1430846
 35 53השתתפות באחזקת מבנים1430898
 14 15השתתפות בהוצאות תיפעול1430899

אחוז הביטולים מתוך הנרשמים 
(למוקד השפעה רבה בשיכנוע 

לעבור מחוג לחוג)
8.50%

אחוז הגידול בנרשמים לחוגים 
(חלק מהגידול נובע משיווק נכון 

של המוקד)
4%

הכנסות עצמיות (דמי רישום)
800מספר נרשמים 10 10חוג ריקודים-שכר עבודה1450130
3%שיעור הגידול ביחס לשנה  1,260 1,200הוצאות הדרכה1450150

אחוז התלמידים שלומדים 
תוכנית מורחבת (ב)

45%

מספר תלמידים שהתקבלו 
למוסדות גבוהים למחול (תלמה 

ילין, אקדמיה וכדומה)
7

10 0להקת מחול ישראלי1450841
כמות התלמידים שניגשו 

לבחינות האקדמיה האמרקאית 
לבאלט והועלו בדרגה(ו)

45

 114 132השתתפות באחזקת מיתקנים1450898
 185 203השתתפות בהוצאות תפעול1450899

599עמידה ביעד הכנסות עצמיות ספריה

100%

הוראה איכותית

שביעות רצון

מוקד 5  (ז)

מורים בעלי תואר אקדמי 
ותעודת הוראה

20 30 

-1
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הוצאות להקות מחול+ערב מחול1450840

ספריה (ח') - 
המשך

עידוד הרשמה ואי ביטול 
התלוי לא מעט במוקד

מרכז למחול (א)



20092010

תפוקה
מדד ביצועמטרהסכוםתיאורסעיף תקציבינושאים

תשומה

ערך

 25 30שכר עבודה1470110

אחוז הנרשמים מתוך המאותרים 
(העלות יקרה יותר מחוגים 

רגילים והמסגרת מתקיימת אחר 
הצהריים)

50%

10%אחוז הנושרים בכל שנה 130 120הדרכה מרכז מחוננים 1470150
14701510 
4.8ממוצע משוב (בסולם 1-5)שביעות רצון 12 15פעולות1470840
 0 2פרסום1470550
 4 4תשלום לתיכון1470841
 5 5בנות עזר1470111
 27 30השתתפות בהוצאות תפעול1470899

450מספר נרשמים 131 131קונסבטוריון שכר עבודה1440110
2%שיעור הגידול ביחס לשנה  42 41רישום וגביה מוסיקה-שכ"ע1440120
8מספר הרכבים 1,050 980הוצאות הדרכה1440150
 15 12תחזוקת כלי נגינה1440560
 3 3הוצאות שונות מוסיקה1440561
 2 2פרסום1440550

מורים בעלי תואר אקדמי או  5 5קונצרטים 1440840
100%נסיון אקויולנטי

 18 6פרויקטים חינוכיים1440841

 20 17פחת - כלי נגינה1440880
 100 40בית ספר מנגן1440842

 9 3 פחת-כלי נגינה לבי"ס מנגן 
 83 101השתתפות באחזקת  מתקנים1440898
 14 8השתתפות בהוצאות תפעול1440899

45%

כן

90

הקמת מוסד אקדמי 
בשוהם

אחוז המשתתפים מכלל 
התלמידים ב"תורת המוזיקה" (ה)

יצירת מנגנון מדידה חיצוני 
לאיכות הלמידה לשנת הלימודים 

הבאה

שביעות רצון

40 מספר סטודנטים או"פ

מפתח שוהם - 
מרכז לילדים 
מצטיינים (כ 
200 ילדים)

קונסרבטוריון 
(ד)

מספר המשתתפים בהרכבים

הוראה איכותית

לאפשר לילדים 
מאותרים להיחשף 
לתחומי ידע שאינם 

מצויים במערכת 
הפורמלית והבלתי 

-1
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-



20092010

תפוקה
מדד ביצועמטרהסכוםתיאורסעיף תקציבינושאים

תשומה

ערך

 95 95חוג ציור-שכר עבודה1460130
 150 150הוצאות הדרכה1460150
 73 101השתתפות באחזקת מיתקנים1460898
 5סדנאות העשרה1460151
 41 45השתתפות בהוצאות תפעול1460899
 55 50הוצ' חבורת זמר1480840
 35 23הוצ' תאטרון  ילדים ונוער1480841
 9 12הוצ' תאטרון קהילתי1480848
 85 90הוצאות שהם ביט1480842
 45 25שהם ביט- עתודה1480846
 26 20תיזמורת - מנצח+עיבודים1480843
 0 18להקות זמר  ילדים+שרון1480844
 15 8מקהלת נשים1480845
 12 8מקהלת ילדים 1480847
 10 13השתתפות באחזקת מבנים1480898
 14 15השתתפות בהוצאות תפעול1480899

 5,560 5,343סה"כ
4,764 4,985 

ו. מדובר בתוכנית לימודים קלאסית ספציפית הכוללת כ 30 תלמידים.
ז. כאשר תיכנס תוכנת מוקד יבחרו מדדים מדויקים יותר

ח. ספריות בכל הארץ מסובסדות , אין סיפריות הנושאות עצמן כלכלית , ע"פ רב שיעור הסיבסוד גדול בהרבה מזה של ספרית שהם.

א. למרכז למחול יש 4 בתי ספר המתחרים בו. הרציונל והייחוד מופיעים בנספח
ב. תוכנית מורחבת כוללת לפחות שני סגנונות מחול מתוכם אחד בלאט קלאסי. התוכנית היא רב גילאית. בתוכנית זו רוכש הרקדן רמה טכנית 

מספר נרשמים במדעים והעשרה

סה"כ ללא ספריה

מרכז אומנויות 
ומדעים

אומניות במה 
(תיאטרון 

ולהקות זמר)
שביעות רצון

ג. פעילות מתמשכת נחשבת פעילות אחת. פירוט הפעילויות בנספח
ד. מעבר למורים פרטיים ישנו בית ספר מתחרה לגיטרה. הרציונל והייחוד מופיעים בנספח

110

140

165מספר נרשמים באומנות

מספר משתתפים

ה. זוהי פעילות העשרה ללא תשלום נוסף המהווה השלמה לחינוך המוזיקלי ותלמידים המגיעים מתייחסים ללימוד בקונסרבטוריון  לא כאל חוג אלא 

-2
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-
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  ספורט
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  כלליתיאור 

מגיל הגן החזון לספורט בשוהם הוא ישוב המדבר ונושם ספורט " –חזון תחום הספורט בשהם

בנייה ותחזוקה של מתקני הספורט בכל פינה ביישוב ושמירה , ותחרותיספורט עממי  .120עד 

  ."על איכויות גבוהות של הפעילות

מתן תרבות ספורט עממית ותחרותית תוך כדי  תחום הספורט רואה את תפקידו וייעודו בפיתוח

דגש על ספורט כשירות ומתוך מגמה לבנות את התשתית של הספורטאים המצטיינים 

  .והמתקנים הכי טובים שאפשר

, החברה העירונית,מערך הספורט בשהם הוא מערך מורכב ומעורבים בו המועצה המקומית

 .פרטיים והתארגנויות תושבים יזמים, אגודות הספורט, בתי הספר, החברה הכלכלית

חוגים בכל : תחום הספורט בחמש עוסק במגוון רחב של היבטים הקשורים לספורט בשהם

אירועי , אגודות הספורט, טיפול בבתי הספר, ארציות, אזוריות, תחרויות מקומיות, הענפים

מתן , הגיוס חסויות לאירועים ותקציבים ממשרדי ממשל, ספורטיאדה, ספורט עממי כמו צעדה

, פיתוח פעילויות ספורט ויוזמות חדשות , מענה לתושבים בבעיות הקשורות לספורט ומתקנים

  . מתן מענה לפעילויות עממיות ללא תשלום

  . תחזוקת המתקנים הקיימים ובפיתוח מתקנים חדשים, התחום מעורב בהקמת מתקני ספורט

 קווי מדיניות

אישיותו ואיכות , ב לבריאותוהכרה בחשיבות הספורט כתרבות חיים וערך חשו .1

 .חייו של הפרט בהווה ובעתיד

של פעילויות י מגוון גדול ככל האפשר "מתן אפשרות לניצול שעות הפנאי ע .2

 .מתוך מגמת שירות ספורט מגוונות לכולם

  ).תחרותית(טיפוח ובניית העתודה הספורטיבית , עיצוב .3

 .בחירת ענפי ספורט מועדפים לטיפוח ברמה העממית והתחרותית .4

  

   כח אדם  -  נתונים

  )מישרה 100%(–מנהל תחום 

  )משרה 80%(אב בית אולם תיכון 
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  ).משרה 50%( אב בית אולם ניצנים 

  ).משרה 50%( אב בית מגרש כדורגל 

  )משרה 25%(רכזת חוגים 

  ).משרה 50%(מזכירה 

  

  0102פרויקטים מרכזיים לשנת 

אירוע אופניים  ,טיולי אופניים בפארק ,12- מרוץ שהם ה - אופניים ·

 .בניית מועדון רוכבי אופניים עממי ,עממי בפארק שהם

 .חיזוק קבוצת הריצה,אימוני ריצה בבתי הספר,4- מרוץ שהם ה- ריצה ·

מחניים  ,בנים כדורסל ,בנות ,כדורגל בנים( טורנירים- ספרה- בתי ·

זהירות בדרכים דרך  באמצעות ',ה פרוייקט שחייה לכיתות, )בנות

 .ג"פורום מורים לחינ ,פעילות אופניים

 , תפעול מערך החוגים ·

 :כגוןאירועי ספורט משותפים עם אגודות הספורט - אגודות הספורט ·

טניס שולחן  ,כדורסל ,ודו'אליפות ג ,אליפות התעמלות אומנותית

 .וכדורגל

 ,אומנויות לחימה :כגוןסופי שבוע של פעילויות ספורט  - ספורט עממי ·

 .וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט והחוגים קרקע  התעמלות

 .גיוס תקציבים לבניה ותחזוקת מתקני ספורט ·

 .האוכלוסייה לפעילות עממית לכל - אירועי קיץ ·

  2010שינויים צפויים בשנת 

 .אגודות הספורט עםהעמקת שיתופי הפעולה  ·

 .העצמת תחום האופניים ביישוב ·

ושינוי מערך התחזוקה הכולל של  נית תחזוקה למתקניםבניית תוכ ·

  .מתקני הספורט



20092010
 378 361ספורט-שכר מנהלה1800110
 10 10הוצאות תקשורת ספורט1800540
 10 10משרדיות + קופה קטנה1800530
 3 3אבטחה1800754
 12 10אירועי קיץ-ספורט1800831
 0 0סטריטבול 1800845
 5 5סיום חוגים1800833
 5 5תמיכה בספורט השגי1800835
 15 0צעדה1800837
 40 35מרוץ שהם- אתלטיקה1800836
 5 0ספורטיאדה+חודש ספורט עממי1800842
 4 4מרחבי בחירה1800850
 15 15ליגת בוגרים כדורסל1800847
 5 10פרסום ושיווק1800550
 15 15פחת1800880
 17 22השתתפות באחזקת מיבנים1800898
 185 205השתתפות בהוצאות תפעול1800899
 945 885הדרכה והוצאות חוגי ספורט1800150

 45תשלומים עבור בדיקות רפואיות כדורגל
 344 378תשלומי הדרכה עמותת הכדורגל1800151

1200מספר תלמידים (כולל כדורגל)

10%אחוז נשירה
מגוון חוגים - מספר סוגי 

החוגים שנפתחו בפועל
15

4ממוצע במשוב

סיוע מקצועי 
ועידוד הפעילות

עקב אי הפעלה ישירה 
המדדים בגוף המפעיל (חכ"ל)

עידוד פעילות 
הספורט העממית 
וההנאה מספורט

חוגי ספורט בחמש- הפעלה 
שוטפת

-2
04

-

סכוםסעיף תקציבי תיאור

חוגי ספורט שאינם במסגרת חמש 
- שחיה וטניס (כ - 500) - ייעוץ 

מקצועי

תכנון פעילות ספורט

תפוקה
נושאים

2,588שוטף

ערך

תשומה

מטרה

עמידה ביעד הכנסות

מדד ביצוע



20092010 סכוםסעיף תקציבי תיאור

תפוקה
ערךנושאים

תשומה

מדד ביצועמטרה

9מספר התחרויות המקומיות
מספר משתתפים בכל 

התחרויות
500

 75 60מרוץ אופנים1800841

מספר משתתפים בכל 
התחרויות

2000

5מספר אירועים
מספר משתתפים בכל 

האירועים
4000

מדדים בחינוךסיוע לבתי הספר
כן/לאחלוקת המלגותעידוד הצטיינות 8 8מלגות לספורטאים1800834

פיקוח, מילוי דוח 
ביצוע, גיבוש 
אסטרטגיה, 

השגת משאבים.

מעקב דוחות ביצוע ואיסוף 
נתונים לצורך קריטריונים 

לאישור ועדת תמיכות
כן/לא

 0 150דמי שימוש מגרש כדורגל למועצה1800140
 40 30חשמל מגרש כדורגל1800771
 30 30חשמל  אולם ישן1800772
 50 47חשמל אולם חדש1800773
 5 5מים מגרש כדורגל1800774
 5 5מים אולם ישן1800775
 5 3מים אולם חדש1800776
 39 39נקיון-אולם חדש1800752
 39 39ניקיון אולם ישן1800753
 40 30אולם ספורט אחזקה- ישן1800421
 40 30אולם ספורט אחזקה-חדש1800422
 100 65מיגרש כדורגל - אחזקה1800420

2,5242,544

טיפול בבתי הספר - פורום מורים 
מילגות (10 מילגות)

מספר השעות השבועיניצול שעות מירבי

מספר השעות השבועי

-2
05

-

ניצול שעות מירבי

אולם תיכון

טיפול בעמותות הספורט - 
2עמותות כדור סל (מכבי, אליצור), 

עמותת כדור רגל (מועדון כדורגל 
שוהם),עמותה רב ענפית.(שחייה, 

טניס,טניס שולחן והתעמלות 
אומנותית) ועמותה עצמאית 

העוסקת בג'ודו והתעמלות קרקע.

מגרש כדורגל

סה"כ הוצאות

עידוד הספורט 
העממי

עידוד הספורט 
העממי

תחרויות ארציות כגון: סובב שוהם 
באופנים, מירוץ אופנים, אליפות 

ישראל בג'ודו.

60

 10יום חנ"ג-בתי ספר + טורנירים 1800843

מספר תחרויות ארציות 
(אירגון ואירוח)

5

מספר שעות שבועי

60

10 

ארועי ספורט עממי כגון: צעדה, 
ספורטידה טורניר כדורגל מקומי, , 

ליגת בתי כנסת.

בניית 
מתקנים, 
אחזקתם 
והשכרתם

אולם ניצנים

35

ניצול שעות מירבי
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   תרבות

ואירועים
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  תרבות

  :כלליתיאור 

תכנון והפקת פעילויות התרבות ביישוב לקהלי , ייזוםתחום תרבות ואירועים בחמש מופקד על 

  .היעד השונים

הן באיתור צרכים והן , תחום תרבות ואירועים  פועל בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת שהם

  .בדגשים לתכני הפעילויות השונות

  :קדת בארבעה תכנים עיקרייםפעילות התחום מתמ

  .לכל קהלי היעדרועים המוניים וקהילתיים יא  .א

במרכז  נוער וילדים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים ,מופעים, מפעל מנויים  .ב

 .אמנויות הבמה

 .פעילות סל תרבות יישובי בתוך מוסדות החינוך  .ג

   וילדים תוך  ם למבוגרים יצירת  אירועי תרבות פנאי איכותיי: פעילות תרבות בצוותא.  ד     

   וניתן בהן מענה הן  ת לציבורומותאמהפעילויות  . דגש למסורת היהודיתמתן מענה וב          

   . לציבור החילוני והן לציבור הדתי ביישוב          

  

  כח אדם 

  100%מנהלת תחום 

  100%מנהל מרכז אמנויות הבמה 

  100%אחראי תחזוקה ואב בית מרכז אמנויות הבמה 

  100% - אחראית קופות ומנויים  

   60%רכזת סל תרבות יישובי 

  60%רכזת תרבות בצוותא 

  50%מזכירת מרכז אמנויות הבמה 

  כח אדם טכני לא קבוע על פי דרישה
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  :ושינויים צפויים 2010 - ליעדים 

  

  :שיתוף בתי הספר ביישובב אירועים קהילתיים. א

  .פורימית בשיתוף בתי הספר עדליידע .1

האופנים בשיתוף תחום  מרכיבוהכנסת  צעדה בשיתוף בתי הספר –חגיגה בירוק  .2

  .הספורט

  

 :מרכז אמנויות הבמה. ב

  : מפעל מנויים .1

  .בסדרות השונותהגדלת כמות המנויים   .א

  ועדת תרבות בשיתוףהקמת ועדת רפרטואר . ב

   שיווק לועדי עובדים .ג

    .לקוחותתוכנית שימור  .ד

  .מרקטינג לקהל הרחבשיווק וטל .ה

  שיווק ומכירות , חדשים במופעיםבחינת תכנים וצפייה :  בניית עונת המנויים הבאה. ו

  

  :תוכניות חדשות .2

  . בשיתוף הקונסרבטוריון מפגשים לאורך השנה של קונצרטים מוסיקליים. א

  בשיתוף מדענים אורחים מהקהילה" קורטוב של ידע" תוכנית . ב

        עם בכירי הכלכלנים במשק  במפגשים" יפורום כלכל"תוכנית . ג

פתיחת מרכז אמנויות הבמה להפקות  :בית פתוח למחול בשוהם -   "דאנס- בסט- ד - שהם. "ד

יועלו יצירות של בתי הספר בפני הקהל  הפרויקטבמסגרת . של בתי הספר למחול בשוהם

  .בפרויקטמקצועית כאורחת  כמו כן תועלה יצירת מחול. הרחב

  :בהפקת המרכז ייחודייםאירועים קיום  . ה

  .אירוע מימונה ·

  .אירוע ליום האישה ·
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 .אירוע ליום המשפחה ·

  

    :תערוכות אמנות. 3

קצועיים בשילוב תערוכות קהילתיות פתיחת תערוכות אמנות והפיכת הלובי לגלריה לאמנים מ

  .שיח גלריה עם בתי הספר במסגרת פעילות סל תרבות יישוביוקיום 

  

    :ת הבמה כמרכז לקיום אירועים פרטייםמרכז אמנויו. 4

  .שיווק המרכז לאירועים פרטיים והפיכתו לאבן שואבת לעסקים מהסביבה

  

  :טכני. 5

 .תיקון לקויים ,בדיקת תקלות , מר שנת הבדק ג. א

  המשך הצטיידות הבניין במערכות שונות. ב

  הפעלת שרותי מזנון. ג

  עיצוב לובי. ד

  הטמעת מערכת קופות. ה

  

  נית סל תרבות תכ. ג

 .במרכז אמנויות הבמה בשהם לצריכת תרבותחשיפת התלמידים  .1

' כתות ז: סל תרבות לתלמידי בתי הספר החדשים בישוב בניית הקשר וביסוס תוכניות .2

 .בחטיבת הביניים הממלכתית והממלכתית דתית

 .בנושא מצעד הספרים ומפגשי סופר לתלמידים הספרייהעם  שיתוף פעולה .3

 בניית מפגשים עם האמנים בפני – עם אמני שהם בתחום האמנות הפלסטיתיתוף פעולה ש .4

  .תלמידי בתי הספר

  .שיח גלריה עם אמני הגלריה של מרכז אמנויות הבמה.  5
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  פעילות תרבות בצוותא. ד

לבנות מצווה ומעצימות ת ות חוויתייופעילוסידרת  – תוכנית בנות מצווה .1

   .ואימותיהן

סדרת מפגשי שיעורים   - ך "מדים ומטיילים תנלו -  "להתחיל מבראשית" .2

 .ך עם הרב דוד סתיו בשילוב סיורים מותאמים אחת לחודשיים"וסיפורי תנ

' ו- לילדי כיתות ה  פרויקט. בשיתוף בתי הספר" ילדים מציירים את ירושלים" .3

  .במסגרת לימודי האמנות בשילוב מופע מיוחד במרכז אמנויות הבמה

יתקיים במרכז אמנויות הבמה במתכונת מיוחדת שתשלב  אירוע המימונה -  מימונה .4

 .אירוח ומופע 

 . )תלוי תקציב( תוכנית פעילות שנתית משותפת עם בתי הכנסת בישוב .5

 

  :כללי. ה

בניית תוכנית השתלמויות באמצעות חיזוק וביסוס קשרי העבודה בין אנשי הצוות . 1

  .ופעילות חווייתית לצוות תרבות

  .פול בתחום אירועי התרבות לנוערקליטת כח אדם לטי. 3
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וחייליםנוער 
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  נוער
  

  :כלליתיאור 

  

נוער לנחלקת  ואוכלוסיה ז.  'יב- 'ז כיתות יחידת הנוער אמונה על כל בני הנוער בשהם בגילאי

  . הדתי כיוון שמסלול החינוך הפורמאלי שלהם שונהולנוער החילוני 

ל תרבות והעשרה וטיפו, מנהיגות: יחידת הנוער מבוססת על שלושה תחומי טווח מרכזיים 

 . וייעוץ

  

  : מטרות העל של יחידת הנוער 

 הפורמאליתהמערכת שילוב המערכת הבלתי פורמאלית עם  *

 . שילוב כמות גדולה יותר של בני נוער בפעילות בלתי פורמאלית בתוך ומחוץ למתחם *

 .העצמת בני נוער תוך פיתוח תחושת מסוגלות הן במישור האישי והן במישור החברתי *

והערבות הדדית מתוך מעורבות בקהילה בשהם בפרט  הגברת תחושת האחריות *

 .ובחברה בכלל 

  

   :תחום הנוער  יעדי

והפיכתה למשמעותית , ס"בניית קשר הדוק עם מועצות ביה, חיזוק מועצת הנוער *

 .בקרב בני הנוער בשהם

 .בניית קבוצות מיקוד סביב תחומי עניין שונים ומגוונים וחיבורם למתחם הנוער *

ות והעשרה של בני הנוער תוך התייחסות נפרדת לגילאי הרחבת תחום התרב *

פעילות תחום . 'ותיכון תוך דגש על פעילויות מיוחדות לכיתות ז חטיבת הביניים

 .התרבות לנוער ייעשה בשיתוף תחום התרבות בחמש

 . הרחבת היקף הפעילות של קבוצות המנהיגות  *

 .גיוס- וער טרוםל לנ"ודגש על תהליך ההכנה לצה םהידוק הקשר עם החיילי *

 .  באפיקים הייחודיים להםלנוער הדתי  מענה  מתן *
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תוך שימוש בכל התהליך הקבוצתי והפנייתם במקרה העצמת בני נוער בסיכון  *

  .הצורך להמשך טיפול

  

משאבים של כל הגורמים הפורמאליים והבלתי בשילוב ובאיגום נתמקד  הקרובהשנה ב

הנוער מבוקר עד בוקר והבנה כי רק שילוב כל מתוך תפיסת . פורמאליים העוסקים בנוער

  . המערכות המקיפות את הנער יקדמו אותו

 

  :נתונים

  ח אדםכ

  ) .משרה  100%(  מנהלת  תחום 

  ).משרה 50% (תיכון רכזת מנהיגות 

  תוספת - )30%( םרכז חיילי

  )משרה 100%(תרבות והעשרה מנהיגות חטיבה ורכזת 

  )50%(– ה מקבוצות העצרכזת 

  )מישרה 50%( "קפה לאוזןמ"רכז 

   )מישרה 40% (רכזת נוער דתי 

   )מישרה 33%(זוקה איש תח

  מישרות 4.6: כ"סה

  

  : פרויקטים צפויים 

הכוללת את כלל ארגוני הנוער מתוך שתי מטרות  תיישוביבניית תוכנית חינוך ערכי  ·

רמאלי מניעת כפילויות בתאריכים ויצירת עולם תכני משותף בין החינוך הפו: עיקריות

 . והמשלים

בשיתופי פעולה עם ( הגדלת קבוצות העצמה המשלבות נוער בסיכון ונוער נורמטיבי  ·

קורס  - "מתכונים לחיים", קולנוע ותקשורת, המאלף הצעיר) : אגף הרווחה ומצילה 

חרדת בחינות , ינג לנערות'קאוצ - העצמה נשית, רגישות ונשיות לנערות, בישול

 . וריקודי בטן
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קבוצות המנהיגות בהתאמה לשכבות גיל מסוימות שבסופן יתקיים  הגדלת כמות ·

ף פעולה אם שיתו - "אני בשבילך: " הקבוצות החדשות התנדבות בקהילה  פרויקט

 . בים "ארגון לתת וקבוצת המד

בניית תהליך שנתי קבוצתי לקבוצות בעלות עניין בשיתופי פעולה עם מנהלי  ·

, ס למחול חמש"ביה - להקת מחול, טוריוןפ עם הקונסרב"להקות רוק בשת: הקבוצות

 .נקודת המשטרה בשהם –ז "נוער משא, שהם ביט

כל הקבוצות שהוזכרו לעיל וכן קורס אומנות הציור : הגדלת ההיצע בתחום העשרה  ·

 . וקורס צילום

שינוי אופיו של שבוע הנוער משבוע תרבות בלבד לשבוע הכולל גם עשייה בקהילה  ·

 .  התלמידים והנוערעל כל מעגליה של מועצת 

י רכזת מנהיגות "של כל תנועות הנוער ע) יב - ט( הקמת פורום מדריכי שכבות בוגרות ·

 .  תיכון שיכלול תוכן מקצועי ולוגיסטי כאחד

י רכזת מנהיגות חטיבה שיתמקד בתכנים שהעמידה תוכנית "ח ע- ליווי מדריכי שכבות ז ·

 . החינוך היישובית

 . י מנהלת היחידה "נוער עליווי צמוד של רכזי תנועות ה ·

  

  : מדדים להצלחה 

  .מהמשתתפים עד לסיום השנה 70%ושמירה על המתוכננותפתיחת כל הקבוצות  ·

אחת מהקבוצות כחלק מתהליך בכל כיעד מסכם פרויקטים קהילתיים  ביצוע ·

 . העצמה

קבלת החלטות ובביצוע למען כלל הנוער במהלך כל שילוב מועצות התלמידים ב ·

  .שבוע הנוערהשנה בדגש על 

  . שנקבעו מהנושאים 50% - לפחות בתוכנית החברתית היישובית  יישום ·
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        :חיילים תוכנית

  "אחים גדולים"
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  :רקע

  

כבת ילדים בכל ש 350לפי , חיילים בשירות סדיר 1000 - בשוהם יש מידי שנה כ  .1

 .גיל

 . 94%אחוז המתגייסים משוהם הוא מהגבוהים בארץ ועומד על ממוצע של  .2

 .מתגייסים ליחידות קרביות, מהמתגייסים 60%כ 

 .אין להם קשר לעיר מגוריהם, כי מסיום התיכון, חיילים רבים מרגישים .3

כי קיים נתק בין הגורמים המטפלים בחיילים הן ברמה , מתברר, לאחר למידת הנושא .4

מתנדבים (והן ברמה הפרטית ) חמש והוועד למען החייל, מועצת שוהם(דית המוס

 ).וגופים פרטים

  

  :הרעיון

 

  .מבקשת ליצר קשר בין חיילי שוהם לבין בני הנוער ביישוב" אחים גדולים"תוכנית 

  .לתפקידים קרביים ולתפקידים משמעותיים, ל ככלל"עידוד הגיוס לצה: היעד של התוכנית

ל לישוב "צור חיבור בין חיילינו המשרתים בשירות משמעותי בצההתוכנית באה לי

  .ולהשתמש בהם כדמויות לחיקוי יעוץ וחניכה לבני הנוער

  .י חילינו לפיתוחו וקידומו"כאשר היעד המרכזי חניכה אישית לכל נער ע

, לתרום, טיפול נכון בחיילינו יצור נגררת חיובית להשפעתם על בני הנוער על הרצון לשרת

  . העניקול

  

  :מטרות תוכנית אחים גדולים

  

 .יצירת תוכנית לחיילי שוהם מקבלת הצו הראשון ועד יום השחרור *

 .שימור והגדלה של אחוזי הגיוס לשירות ולשירות משמעותי *

 .מהישוב" הבית"והרגשת , חיזוק תחושת הגאווה היישובית *
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תמיכה , ן יעוץחיבור הנוער העומד בפני גיוס עם חילינו ביחידות השונות תוך מת *

  .שירות, גיוס, והכוונה בתהליכי המיון

 . שילוב כמות גדולה יותר של חיילים בפעילות השונות *

 .הוקרה לחיילינו על שירותם *

 .הקצאת תקציב שנתי מסודר לטובת פעילות החיילים בשוהם  *

שילוב כל הגורמים הפועלים כיום בישוב למען החיילים תחת תוכנית עבודה אחת  *

 . מסודרת

  

  :יעדי אחים גדולים

   

 . י חייל בוגר הישוב"חניכה אישית לכל מתגייס ע *

* DATABASE על כל חיילי שוהם. 

 .הגדלת מספר המתגייסים לשירות משמעותי בקרב בני הנוער *

  

  :דרכי פעולה

 :יצירת מספר אירועי עוגן בכל שנה לחיילים  .1

ני מחזור הגיוס אחרי הבגרות האחרונה ולפ(יתקיים בתחילת יולי –כנס מתגייסים  ·

אנשי קשר , מטרתו היכרות אם התוכנית, לכל השנתון המיועד לגיוס) הראשון

 .אירוע תרבותי, שי קטן, בישוב

, לכל המיודעים להשתחרר באותה שנה, יתקיים באוגוסט –כנס משתחררים  ·

מהפרט הקטן איך להירשם לקופות החולים דרך , מטרתו הכוונה ויעוץ קדימה

 .ויעוץ לימודים, משרות פנויות, עונהטיולים מומלצים ל

 .מטרתו מפגש הנאה, אירוע חורף לחיילים, יתקיים בדצמבר –בירה ונשירה  ·

מטרתו להוקיר ולהודות על , מופע הוקרה לחיילי –אירוע יום העצמאות לחיילים  ·

 .תרומתם
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 יתקיים, ב"יום שישי מרוכז בתיכון לתלמידי שכבת י –יום אחים גדולים בתיכון שוהם  .2

המוצא של ' מטרת היום לחבר בין החיילים לנוער מתוך נק, בתחילת שנת הלימודים

ביום זה ניצור פנל חיילים משוהם המשרתים ביחידות , גם אני יכול/להיות כמוה

לאחר מכן פיזור בכיתות למפגש , השונות שיספרו לתלמידי השכבה על השירות

והפסקה משותפת של , צמתאינטימי של החיילים לשאלות ותשובות במסגרת מצומ

 .כולם

 .ימי עיון בבית הסגול לקראת גיוס .3

 .שיתוף חיילים בתוכניות תרבות בנושא צבא שמתקיימות לבני הנוער .4

י "י אחיו המשרתים באותו מסלול וזאת ע"חניכה אישית למתגייס ולמשרת ע .5

 .  מאגר טלפונים שיופיע בבית הסגול

 .ח"סיום מסלול בשיתוף אל, שנה טובהאיגרות , ימי הולדת –חיבור עם החיילים  .6

 .שילוב מוסדר של חיילי שוהם –מרוץ השיבה הביתה  .7

יתאפשר גיוס משאבים רחב יותר ) לא אירוע חד פעמי(דרך תוכנית כוללת ומתמשכת .8

 .של תרומות

  

  

  

  

  

  



20092010
אירועי תרבות ישוביים

 198 197תרבות שכ"ע1330110
 20 30פרסום1330550
 25 21זכויות יוצרים ומבצעים1330640
 7 8השתתפות בהוצאות תיפעול1330899

התייחסות למועדי  40 35ארוע ירוק1330831
ישראל

 35 20הפנינג פורים1330832
 22 22נשף פורים1330848
 55 55פורים עדליוידע1130846

 0 15שבועות1130847

 520 482אירועי זיכרון ועצמאות1330833

אירועי קייץ-קולנוע קיץ+ פתיחת קיץ 1330834
 90 80בגן היובל

כנס משתכנים ומופע סיום קייץ בגן 1330835
 45 40היובל

 15 10טקס רבין1330836

 0 8אירועי חנוכה1330837
 0 16ערב יום האשה1330841

סדרות תרבות בכניסה חופשית 
העשרת תרבות הפנאי 38 32שבת תרבות1330842כ - 7 אירועים

אחוז האירועים שעמדנו בצפי 
המשתתפים (מספר 

המשתתפים: 1,000      )
95%

סדרות תרבות בתשלום  כולל 
העשרת תרבות הפנאיסיורים בימי ו'

אחוז האירועים שעמדנו בצפי 
המשתתפים (מספר 

המשתתפים: 850     )
85%

תפוקהתשומה

מדד ביצוע

95%

ערך

1,915

אחוז האירועים שעמדנו בצפי 
המשתתפים (מספר 

המשתתפים:      50,000)

סכוםתיאורסעיף תקציבי

אירועים קהילתיים פתוחים - כ 
10 אירועים -פירוט אירועים וצפי 

המשתתפים בנספח

הגדלת הכנסות לצורך 
שדרוג האירועים

מיתוג שוהם כיישוב 
תרבותי ואיכותי

העשרת תרבות הפנאי

-2
19

-

מטרהנושאים

עמידה ביעד הכנסות עצמיותהוצאות כלליות

תכנון פעילות תרבות



20092010

תפוקהתשומה

ערךמדד ביצוע סכוםתיאורסעיף תקציבי מטרהנושאים

העשרת תרבות הפנאיאירועי תרבות לילדים בתשלום
אחוז האירועים שעמדנו בצפי 

המשתתפים (מספר 
המשתתפים: 1,000)

95%

 29 28סל תרבות-שכר רכז1370110

 279 200בתי ספר1370840
 10 4שונות1370841
 14 18השתתפות באחזקת מבנים1370898
 71 70שכר1350110
 2 4פרסום1350550
 12 5תוכנית בר מצווה לבנים ובנות1350831
 5 3ארועי תישרי1350842
 2 6יום ירושלים1350832
 18 18הקפות שניות1350833

עשרה בטבת,תשעה באב, קריאת 1350834
 5 5מגילה

 4 4פורים מסיבות קהילה דתית מבוגר1350835
 15 6פעולות תרבות לילדים1350836
 7 4סיורים וטיולים1350837
 10 23מימונה1350840
 2 0חידון התנ"ך1350841
 30 1פעילות ייחודית לציבור הדתי1350838

 10פעילות נשים
 6 6סידרת קולנוע1350843
 17 10ערב חזנים1350844
 15 7תפילת יום עצמאות1350839

 500 450הוצאות הפקה פסטיבל1360840פסטיבל סוכות
 2,172 1,965סה"כ

ממוצע סקר שביעות רצון (1-
(54.5

-2
20

תרבות בצוותא פעילות ייחודית -
מסורתית (חגים , תוכנית בר/ 

בת מצווה)

שביעות רצון של בתי 
הספר פעילות סל תרבות



20092010
 441 292שכר עבודה1270110
 40 20תיקונים ואחזקה1270420
 50 100חשמל1270771
 12 10מים1270773
 48 84נקיון1270750
 20 20אבטחה וסדרנות1270751

תיקשורת ותוכנת 1270540
כרטיסים

10 33 

 36 20פירסום ושיווק1270550
 20 25הפקות דפוס1270531

שרות מוקד- אזעקה+ 1270752
כיבוי אש

12 3 

 7 40תיפעול ארועים1270753
 5 10רישוי עסקים1270780
 0 5טיפול גנרטור1270774
 10 15הוצאות מישרד וגביה1270530

ארועים יישוביים (יום 
האשה/יום המישפחה)

45 

 12הרצאות
 30קונצרטים

1270830
ארועי תרבות-לא פעיל 

ב-2010
226 

 180סדרת תאטרון מבוגרים1270833
 75ערבי זמר1270837
 65סדרת ניצה שאול1270838
 30סדרת רואים עולם1270839
 30 15פחת1270880

1008

מרכז אומנויות הבמה (מתייחס לאירועים מנובמבר 2009  עד סוף ספטמבר 2010)

ערךמדד ביצועמטרה סכוםתיאור

הכנסות עצמיותשוטף

-2
21

-

נושאים
תפוקהתשומה

סעיף תקציבי



ערךמדד ביצועמטרה20092010 סכוםתיאור נושאים
תפוקהתשומה

סעיף תקציבי

30כמות האירועים

7,500כמות המבקרים

50כמות האירועים

7400כמות המבקרים

35כמות האירועים

8000כמות המבקרים

18כמות האירועים

6000כמות המבקרים

5כמות האירועים

1400כמות המבקרים

אירועים ששולם שכר אולם
העשרת תרבות 
הפנאי ויצירת 
הכנסות למרכז

60כמות האירועים

 1,192 904סה"כ

העשרת תרבות 
הפנאי

אירועים פנימיים של חמש, 
נוער, זמר, הצגות ילדים 

ומופעים שנרכשו

העשרת תרבות 
הפנאי

אירועים קהילתיים מועצה + 
תיכון

העשרת תרבות 
הפנאי

מופעי אמרגנים

-2
22

-

חינוך בלתי פורמאלי סל תרבות
לתרבות

יצירת הכנסותאירועים פרטיים



20092010
 576578נוער-שכר עבודה1700110
 33ציוד משרדי-נוער1700530

פרויקטים מנהל חברה 
 50ונוער (מותנה)

 46קופה קטנה-נוער1700510
 1522הוצאות תקשורת-נוער1700540
 2010פירסום1700550
 66השתלמויות צוות נוער1700760
 3015אחזקה שוטפת1700420
 102חשמל-נוער1700771
 2940ניקיון1700750
 40מים1700773

 80הוצאות שותפות ניו-יורק
53 1515שי לחיילים1700847
 66פחת 1700880

העברת תקציב מישלחות ו. 1700897
 1515לקישרי חוץ

6
קשרים עם קהילות 

בחו"ל
כמות בני הנוער המשתתפים 

במשלחות נוער או מארחים
35

הוצ' מנהיגות צעירה+מרכז 1700844
מנהיגות

2020 20

150 4060הוצאות משלחות נוער1700810
ליווי קבוצות הפעילות 

במסגרות פנאי 
יחודיות

4מספר קבוצות מיקוד

קיום מועצת נוער 
פעילה ומשפיעה

מספר משתתפים במועצת 
35נוער רשותית

4 מספר המפגשים שיתקיימו
קיום מפגשים עם רכזי 

90%התנועות - % ביצוע מול תכנון

-2
23

-

נושאים

תנועות הנוער

מנהיגות

קבוצות 
מנהיגות 
פעילות 

במסגרת 
הבית הסגול

מספר קבוצות המנהיגות
7 

מספר המשתתפים בקורס מדצי"ם

כמות המשתתפים בקבוצות שהמדצי"ם מדריכים

ליווי צוותי הדרכה לפי 
גילאים ע"י רכז 

המתחם.

עמידה ביעד הכנסות  עצמיות חיילים

ערך מטרהסכוםתיאורסעיף תקציבי

תשומה

1025עמידה ביעד הכנסות נוער כללי

כללי

10הכשרת מתנדבי נוער1700843

תפוקה

מדד ביצוע



20092010
ערךנושאים מטרהסכוםתיאורסעיף תקציבי

תפוקהתשומה

מדד ביצוע

כמות ארועים משותפים לכלל  2020פעילות תרבות ונער דתי1700846
7התנועות

מספר ארועים גדולים (פתיחת 
3שבוע הנוער, ארועי קיץ)

כמות בני  נוער משתתפים 
ממוצעת לאירוע גדול (אומדן)

350

מספר ארועים במשכן  5050פעילות סופשבוע וחופשות1700841
אומנויות הבמה

4

4סדנאות וקורסים 188קורסים וסדנאות1700840
הורדת וונדליזים

הורדת אלכוהוליזים 
והתנהגויות חריגות
סיוע באיתור נוער 

בסיכון

יצירת מסגרת לנוער 
ללא מסגרת (במועדון)

יצירת מסגרת לנוער 
45נוכחות ממוצעת במועדוןללא מסגרת (במועדון)

אחוז התלמידים להם יש 
שיפור הנוכחות בבית הספר 

(מתועד בתיק)
70%

התמדה בפגישות אישיות 
(מתועד)

95%

אחוזי עמידה בתוכנית טיפול 
(מתועד)

85%

4הגדלת מספר המתנדבים

סיורי גנים
במהלך 

החופשות 
הארוכות

מועדון 
"קידום נוער" 

(120 בני 
נוער 

בפעילות 
מניעה 

וטיפול) - 
פתוח 3 ימים 

בשבוע 
לקבוצות 
שונות כל 

תרבות 
והעשרה

העצמה

-2
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-

אירועים 
לכלל הנוער

1700845

170084240 

80 אירועים גדולים

מספר מקרים חריגים 
מטופלים  לשבוע (מתועד)

פיתוח תרבות נוער 80

65קידום נוער

טיפול במקרה קיצון

2



20092010
ערךנושאים מטרהסכוםתיאורסעיף תקציבי

תפוקהתשומה

מדד ביצוע

אחוז הבנות שלהן יש שיפור 
ההישגים הלימודיים בבית 

הספר (מתועד בתיק)
85%

התמדה בפגישות אישיות 
(מתועד)

95%

אחוזי עמידה בתוכנית טיפול 
(מתועד)

85%

כמות תיקים מטופלים פרטנית 
12(ב)

12מספר המתנדבים

כמות בני הנוער המגיעים 
45לשיחות ייעוץ (ממוצע לערב)

מספר קבוצות בעלות פעילות 
תהליכית

5

מספר משתתפים בטורניר 
כדורגל (6 קבוצות)

60

מספר משתתפים בטורניר 
כדורסל (4 קבוצות)

50

4
   1,133 1,036הוצאותסה"כ נוער

מטרות ומדדים ינתנו במהלך השנה 15120סה"כתחום חיילים

א. הסיור כולל עובד נוער, שני מבוגרים (עובדי מועצה ומתנדבים), ושני בני נוער מתנדבים. הסיור בין 22:00-02:00
ב. הנוער בוחר האם להיות מטופל ברווחה או במועדון

קבוצות 
העצמה 
(בשיתוף 
הרוחה)

מועדון בנות 
(כ 50 בנות 

מופנות 
מרווחה, 

חינוך ואיתור 
ממוקד) - 
בשיתוף 

מצילה העצמה - 
המשך

-2
25

-

טיפול בנוער בסיכון

עמידה ביעד הכנסות עצמיות

איתור נוער בסיכון, 
טיפול במקרה קיצון 

ויצירת מסגרת לנוער 
ללא מסגרת

להגיע לאוכלוסיות 
מגוונות

קפה לאוזן - 
בית קפה 

ייעוצי לנוער 
(פתוח לכלל 

הנוער) - 
ממוצע לערב 
30 בני נוער
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