תוכנית העבודה לשנת 2007
יעדים מרכזיים

קהילה
יעד מרכזי  -שנת הספורט ,עידוד העיסוק בספורט כאורח חיים בריא,
העמקת המודעות לעיסוק בספורט ופיתוח תכניות ומפעלי ספורט עממי.
טיפוח וקידום ענפי הספורט המרכזיים ועידוד נבחרות ייצוג וספורטאים מצטיינים.
הקמת מתקני ספורט חדשים.
חינוך
המשך טיפוח מערכת חינוך מובילה ואיכותית.
עידוד וטיפוח המצויינות בחינוך וסיוע לתלמידים מתקשים .חינוך לערכים וזהות יהודית ,תגבור מקצועות הליבה (מתמטיקה ,עברית
ואנגלית) ,הטמעת תכנית התקשוב בחינוך  -שהם און ליין ,יישום הסכם לניהול משותף בחט"ב נחשון ,הערכות לפתיחת מוס"ח על יסודיים
ממ"ד ,ייסוד שלוחה אקדמית של האונ' הפתוחה .גיבוש תכנית אב לגיל השלישי.
פיתוח
יישום תכנית הפיתוח התלת שנתית בדגש על הפרוייקטים המרכזיים  :מרכז אומנויות הבמה ,פארק מרכזי  -גן החבל ,מועדון הכושר ואולם
ספורט  -צוקים .
פיתוח שכונת סחלבים.
עצמאות כלכלית
פיתוח פארק תעסוקה שהם (א"ת צפוני).
אישור תכנית מרכז עסקים שהם (א"ת דרומי).
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תוכן העניינים :
תכניות עבודה

עמוד

מנכ"ל
כספים
הנדסה
חינוך וקהילה (כולל תאגיד לחינוך שהם)
איכות הסביבה
חברה עירונית חמש
החברה הכלכלית לשהם
עמותת עמית

3
19
23
30
67
80
136
139

תקציב :
דברי הסבר לתקציב
ריכוז תקציב לפי פרקים

146
152

2

אגף מנכ"ל
יעדי מנכ"ל לשנת : 2007
 .1עמידה ביעדי הרשות ומתן דגש בפרוייקטים בתחום הספורט .
 .2ה בטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצה.
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 .3יישום מהלך לתקן איכות הסביבה – איזו . 14,001
 .4הבטחת מתן שירות איכותי ויעיל לתושב.

פעולות שוטפות
.1

ישיבות מועצה והנהלה.
הכנת חומר.
פרוטוקול.
מעקב אחר ביצוע החלטות.
מעקב ובקרה על פרסום.
ועדות מועצה.
מעקב אחר כינוסן.
קבלת פרוטוקול ,שימור החומר.
מעקב אחר ביצוע החלטות.
פרסום ההחלטות ,ושיפור תהליכים.
סיוע לראש המועצה בעבודה שוטפת.

.4

סיוע שוטף לחברי מועצה במילוי תפקידם.

.5
.6

קיום ישיבות סגל קבועות ,ליצירת תיאום בין כל האגפים והחברות העירוניות.
תאום פרוייקטים גדולים  :ארועים גדולים ,יום העצמאות ,אירועי קיץ ,פרוייקט פיסול ,שיפוצי קיץ ,פתיחת שנת הלימודים וכו'.

.2

.3

4

.7

ליווי והדרכה למנהלי המחלקות ואגפים.

.8
.9

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

.10

אחריות על שיפור תהליכים.
מעקב יישום  ISO 9001מהדורת .2000
מעקב יישום . ISO 14,001

.11

טיפול בפניות הציבור.
בקרה על מוקד עירוני.
טיפול בבעיות נקודתיות.
מענה בכתב לפניות הציבור.
בקרה על פגישות עם תושבים – פתרון בעיות.

.12

מעקב ובקרה על אתר האינטרנט של המועצה.

.13

מעקב ובקרה אחר ביצוע פרוייקטים במועצה ,תוך קביעת עמידה במדדי ביצוע.

פרויקטים חדשים  -אגף :מנכ"ל
סעיף
תקציבי

שם הפרויקט

תאור
הפרויקט

תקציב2007

מקורות מימון מחוץ
למועצה
5

לוח זמנים

הערות ותנאים
קריטיים

ואוכלוסיית
יעד
הטמעה ארגונית
של תהליכי
בקרה ומדידה

סגל בכיר

סה"כ

גורם
50,000

מפעם

50,000

סכום
המימון
בש"ח
15,000

אבני דרך

תאריך יעד

15,000

פרוייקטים חדשים – יועצת המועצה למעמד האישה ל2007 -
סעיף
תקציבי

שם הפרויקט

מקורות מימון
תאור +אוכלוסיית יעד
תקציב גורם מימון
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אבני דרך הערות

 611-761ביטוי נשי

 15,000מועצה

תערוכה

 made in shoham 611-761מיזם עסקי לנשים

3,000

 611-761יום בריאות

2,000

3/07

מועצה

סה"כ

20,000

מחלקת משאבי אנוש
יעדים למחלקת משאבי אנוש – שנת 2007
 העמקת המחויבות האישית של העובדים מכל הסוגים למועצה.
 פיתוח ערוצי תקשורת פנים – ארגונית.
 התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה ,קידום פעילויות ספורט לעובדים.
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לאורך השנה
3/07

מועצה וחסויות

חודש האשה הבנלאומי

פעולות שוטפות
 .1כוח אדם
מיון והשמת כוח אדם.
א)
הדרכות כלל מועצתיות והדרכות אישיות.
ב)
רווחת עובד.
ג)
טיפול שוטף בתנאי העסקה של העובדים.
ד)
חוזים
*
פנסיות
*
קרנות השתלמות
*
שינוי תפקיד
*

ה)
ו)
ז)
ח)
ט)
י)

טיפול וליווי בעיות אישיות ותפקודיות של עובדים.
ביצוע שינויים בהגדרת תפקיד ומשימות בהתאם לצרכים משתנים.
ליווי מנהלים בכניסה לתפקיד.
בניית הגדרות תפקיד משתנות.
כינוס ויישום החלטות ועדת מנגנון.
קשר וטיפול ב"עובדי חוץ".
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.2

פרוייקטים
תחזוקה של תו התקן .ISO – 9001
א)
ב)
ג)
ד)

איכות שרות ללקוח.
סקר לקוח סמוי.
העצמת מנהלים.

ה)

פתוח תוכנית רווחת עובד.

פרויקטים חדשים  -מחלקה :משאבי אנוש.
תקציב 2006

סעיף תקציבי

שם הפרוייקט

תאור הפרוייקט
ואוכלוסיית יעד

616760
616760
סה"כ

פעילות העצמה
סדנאות העשרה

40,000
כל העובדים
מנהלים ועובדים 40,000
80,000

מקורות מימון מחוץ
למועצה
סכום
גורם
המימון
בש"ח
מפעם
מפעם
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12,000
9,000
21,000

לוח זמנים
אבני
דרך

הערות ותנאים
קריטיים.
תאריך
יעד
שוטף
שוטף

הסבר לפרויקטים חדשים
פעילות העצמה
תתקיים פעילות בה יודגש מקומו וחשיבותו של העובד בארגון.
סדנאות העשרה
מפגשים של פורום מנהלי מחלקות פעם ברבעון ,בכל פעם יעלה נושא אחר הקשור לעולם העבודה ולפיתוח העובד.
פיתוח והעצמת מיומנויות ניהול של המנהלים בדרגים השונים.

מחלקת מחשוב
יעדי מחלקת מחשוב לשנת : 2007
.1

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

.2

תפעול אתר האינטרנט ומערכת Shoham On Line

.3

ליווי פרוייקטי ביטחון (טמ"ס) ופרוייקטי הנדסה ( )GISו. ERP -

.4

הקמת מערך .DRP

פעולות שוטפות
 .1תמיכה משתמשים
א.

תמיכה בתוכנות המועצה.
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ב.

שדרוג תוכנות.

ג.

הדרכת עובדים.

 .2ניהול רשת המחשוב
א.

ניהול .USERS

ב.

אינטגרציה בין רשתות המחשוב השונות

ג.

מערכת הרשאות

 .3אבטחת מידע והתאוששות מקריסה.
מעקב אחר גיבויים
אבטחת גישה לאינטרנט
מעקב אחר משתמשים

 .4מחשוב בחינוך.
א .ייעוץ ומחשוב מערכת החינוך.
 .5עדכון שוטף של אתר האינטרנט.
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פרויקטים חדשים  -מחלקה :מחשוב
סעיף
תקציבי

שם הפרויקט

מקורות מימון מחוץ למועצה

תיאור הפרויקט
ואוכלוסיית יעד

תקציב
2007

הקמת מערך שרתי
משנה לתוכנות הגביה,
הנה"ח דוא"ל למקרה
אסון
רשיון למכונה
וירטואלית המסוגלת
להריץ מספר יישומים
על אותו שרת

25,000

3/07

30,000

03/07

גורם
6217931

הקמת מערך DRP
(התאוששות מאסון)

6217931

רישיונות + VM
תוכנות משנה
"תפורות"
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סכום
המימון
בש"ח

לוח זמנים
אבני
דרך

תאריך
יעד

הערות ותנאים
קריטיים

6217931

עבודת הקמה
והגדרת מערך High
Availably

סה"כ

30,000

03/07

85,000

הסבר לפרויקטים חדשים
הקמת מערכת  DRPעל בסיס מוצרי  IBMאו שווה ערך

תיאור השרת
שרת  XSERIES 346מרכז עוצמת עיבוד ופונקציונאליות גבוהים במארז  .2Uהשרת בעל אפשרות לשני מעבדי  ,XEONזיכרון מסוג  DDRבקיבול
של עד  ,16GBמחברי  PCI-Xומחברי .PCI-EXP

מערכת VM Ware
מערכת המוצעת הינה מערכת .VMWARE INFRASTRUCTURE
מערכות ה( VMWARE VIRTUAL INFRASTRUCTURE-להלן " )" VVIהינה טכנולוגיה המאפשרת הקמה של סביבות מחשוב מעל תשתית
החומרה ובניית מצע ליישומי מערכת .הפתרון משלב  VMWARE ESX SERVERהמאפשר הפעלה של עד  8מכונות וירטואליות לכל מעבד על מכונה
פיזית אחת .כל שרת מתנהג ,מתפקד ונראה ברשת כשרת פיזי לכל דבר ועניין כולל חומרה ומערכת הפעלה משלו.
עבודת הקמה והגדרת מערך High Availably
הפתרון המוצע הינו הקמת מערכת  VMWARE ESXבסביבת ה DRP -אשר תחזיק מכונה וירטואלית (לכל שרת פיזי הקיים בסביבת הייצור ) מוכנה
להפעלה בעת התאוששות מאסון.
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המערכת תורכב משני שרתי  ,ESXשרת באתר הייצור ושרת באתר ה .DRP -השרת בסביבת הייצור יוגדר לרפלקציה עם השרת בסביבת ה.DRP -
בזמן התאוששות מאסון (כשל מלא של סביבת הייצור)  ,יופעלו המכונות הוירטואלית בסביבת ה , DRP-זמן ההתאוששות הינו מיידי!.

מחלקת דוברות
יעדי דוברות לשנת :2007
.1
.2
.3
.4

גיבוש המסר המרכזי של המועצה לשנת הספורט והתאמת התכנים השיווקיים של השנה ליעדיה של המועצה בתחום זה.
שקיפות במידע לתושבים על תכניות ופעילויות המועצה ,על ידי מתן מידע שוטף באמצעות אמצעי התקשורת השונים.
גיוון ערוצי הקשר בין המועצה לקהילה.
ייזום פעילות תקשורתית שמטרתה מיצוב הישוב והמועצה באופן מיטבי.

פעולות שוטפות:
 .1הפצת חומר לעיתונות המקומית והארצית באמצעות ידיעות ותמונות.
 .2פרסום מודעות ,מכווני חוצות ושלטים בהתאם לצורך.
 .3הפקת חומרי דפוס ביניהם :חוברת ארנונה שנתית ,מידעונים תקופתיים לתושב ,עלוני מידע בנושאים שונים וכד'.
 .4הפקת אירועים וכנסי תושבים.
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 .5ליווי ראש המועצה ,חברי המועצה ,מנכ"ל המועצה ,העובדים והחברות העירוניות בפעילותם התקשורתית.
 .6העברת תכנים לאתר האינטרנט של המועצה.
 .7קביעת תכנים וסדר הופעה על מכווני החוצות ביישוב.

פרוייקטים חדשים  -דוברות
סעיף
תקציבי

614550

שם הפרויקט

תאור
הפרויקט
ואוכלוסיית
יעד

מפה
.1
מורחבת
מסרים
.2
מודבקים לשנת
הספורט
שילוט
.3
הסברה ומסרים
במתקני
הספורט

תקציב 2007

מקורות מימון מחוץ
למועצה
סכום
גורם
המימון
בש"ח

לוח זמנים
אבני דרך

תאריך יעד

10,000
15,000
15,000

הסבר לפרוייקטים חדשים:
הפקת מפה מעודכנת לשוהם כולל שבילי אופניים ,פארק יער שוהם ,אתרים ארכיאולוגיים ,אזורי תעסוקה ובתי אומנים.
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הערות ותנאים
קריטיים

מסרים בנושאי ספורט ,שיודבקו במתקני ספורט ובמתקני ציבור.
שילוט הסברה נושא מסרים מרכזיים של שנת הספורט במתקני ספורט .

מפעם השפלה – 2007
פעילות אזורית
 .1הרחבה והעמקה של הקשר עם הרשויות המקומיות באזור המפעם.
 .2הרחבת פעילות פיתוח ארגוני ברשויות מקומיות.
 .3השתלמויות מקצועיות בתחומי פעילות הרשויות.

פעילות ארצית
 .1בנייה והפעלה של קורסים מקיפים לבעלי תפקידים בתחום התמחות המפעם :מבקרים ברשויות המקומיות ,מנהלי משאבי אנוש,
תובעים עירוניים.
 .2קיום  2ימי עיון ארציים לכל תחום ,במסגרת ההתמחות במערכת המפעמים:
משאבי אנוש ,מבקרים ,יועצים משפטיים.
 .3קיום כנס שנתי לאיגוד המבקרים.
 .4בניית מערך ממוחשב לדיווח הוועדים המקומיים למועצות האזוריות.
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 .5קורסים לפיתוח מנהלי מטות עירוניים לבטיחות בדרכים (מותנה בהעברת תקציב ממשרד התחבורה).

מסגרת תקציב
הכנסות:
משרד הפנים
הכנסות ממשתלמים
סה"כ

₪ 936,000
₪ 950,000
* ₪ 1,886,000

הוצאות:
₪ 670,000
שכר:
₪ 100,000
אחזקה (שהם)
פעילות משותפת מערכת המפעמים ₪ 110,000
₪ 376,000
פעילות הדרכה אזורית
₪ 630,000
פעילות הדרכה ארצית
* ₪ 1,886,000
סה"כ
* פרויקטים נוספים שיתכן וייבוצעו :
מיחשוב מערכת המפעמים

₪ 250,000
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פעולות נוספות

₪ 120,000

אגף כספים
18

יעדי גזברות – שנת 2007
.1

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

.2

שמירת האיזון בין ההכנסות וההוצאות כדי לאפשר לרשות המקומית
בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.

.3

אירגון והפעלה נכונה של יחידות הנהלת החשבונות ,הגביה והרכש ,כך שתמלאנה את תפקידם כיאות ושתוכלנה לספק שירותי ידע ומידע
כלכליים ומקצועיים שיהוו בסיס לשיקולים כלכליים נאותים בעת קבלת החלטות מקצועיות ומאוזנות של קובעי המדיניות ברשות המקומית.

.4

בחינה כלכלית של תאגיד מים וביוב ופרויקטים בתחום טיהור שפכים.

.5

הגדלת מקורות הכנסה.
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פעולות שוטפות
.1

גיבוש המדיניות התקציבית והכספית של המועצה.

.2

גביית ההכנסות השוטפות של ארנונה ,מים ,אגרת ביוב ,אגרת בניה ,אגרת חינוך ,שכל"מ ,והכנסות עצמיות אחרות.

.3

השגת תקציבים ממשרדי ממשלה וגופים אחרים.

.4

הכנת התקציב הרגיל לשנת הכספים השוטפת והתקציבים הבלתי רגילים
לאישור המועצה.

.5

ניהול החשבונות השוטפים ופקדונות המים.

.6

הכנת צו המיסים מידי שנה לצורך אישורו במועצה.

.7

הכנת האגרות וההיטלים והגשתם לאישור משרד הפנים.

.8

ניהול שוטף של התקציבים ומעקב במהלך ביצועם.

.9

ניהול כספי של ההכנסות וההוצאות בפרוייקטים שמבצעת המועצה.

.10

ריכוז חוזים ,הוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל.

.11

אחריות לביטוח נכסי המועצה ,ביטוח התלמידים וביטוחים אחרים.

.12

ריכוז בקשות תמיכה מהמועצה ,דאגה לאישורן בועדת תמיכות,
וביצוע ההעברות הכספיות עפ"י הנוהלים.
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.13

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

פרוייקטים חדשים
סעיף
תקציבי

שם
הפרוייקט

751-621

בחינה
כלכלית של
תאגיד מים
וביוב
בחינה
כלכלית
להקמת
מט"ש
עצמאי
הגדלת
מקורות
הכנסה

621 - 752

623 - 750

תאור
הפרוייקט
ואוכלוסיית
יעד
מערכת מים
וביוב
מט"ש חדש
שותפות עם
חבל מודיעין.

תקציב
2007

מקורות
מימון
גורם

מחוץ
למועצה
סכום
בש"ח

לוח
אבני דרך

זמנים
תאריך יעד

הערות ותנאים קריטיים

15,000

15,000

כנגד גידול בהכנסות

נכסים
חדשים
ותוספות
בניה
30,000
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אגף הנדסה
יעדים חדשים
כללי
 1.1שרות לציבור-
שכלול אתר המועצה והכנסת מידע תכנוני ,תכניות ופרוייקטים לפני אישור ,החלטות ועדות התכנון ,החלטות ועדת תנועה ותמרור ,פורום
תכנון ישובי.
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 1.2מערכת מידע עירוני (-)G.I.S
הכנת החומר ההנדסי כחלק מהקמת מערכת המידע העירוני ()G.I.S.
 1.3אתר הנדסי-
בהמשך להקמת מערכת המידע העירוני יוקם אתר הנדסי כחלק מאתר המועצה ויכלול קישור למערכת ההנדסית (מידע על בקשות להיתר,
תיקי בניין ,החלטות ועדה ,מידע תכנוני וכו').
 1.4הכנת תכנית אב לתחבורה.
מחלקת בינוי ותשתיות
תאום מול חמ"ת -תאום מקצועי ,מעקב ואישור תכניות הפיתוח של חברת מבני תעשיה בשכונה כ"ד ופיקוח עליון על
2.1
עבודות הביצוע.
ניהול פרוייקטים -ישום נוהל אישור פרוייקטים ומעקב ממוחשב אחר לו"ז ותקציבים.
2.2
ניהול התכנון והביצוע של פרוייקטים ציבוריים בישוב
2.3
שיפורי תנועה -עבודה שוטפת מול משרד התחבורה בתכנון אישור וביצוע שינויים ושיפורי תנועה .כולל מעקב ותאום מול מע"ץ
2.4
בנושא הרחבת כביש .453

ועדה מקומית לתכנון ובניה
 3.1קידום תכניות בניין עיר :קידום נושא הסמכת משרד הפנים לאישור תכניות מתאר מפורטות שינוי מרחב התכנון בהתאם להחלטת ועדת
הגבולות
הכנת תכנית מתאר יישובית לנושאים :בניה על גגות ,מחסנים ,מרתפים
קידום פיתוח אזור התעשייה הצפוני (אזור ברקת)
קידום תכנית אזור תעסוקה דרומי-
קידום תכנונה מחדש של שכונה מ"ה
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תוספת יח"ד ומרכז מסחרי בכניסה לשכונה כ"ד -סחלבים (שה)37-
תכנון מרכז דרכים בצפון הישוב על כביש .444
 3.2היתרי בניה -שיפור השרות בנושא טיפול בבקשות להיתר תוך דגש על הצד האסטטי במגמה ליצור צביון אחיד לישוב.
הוספת שעות קבלת קהל
טיפול בהיתרי בניה ופיתוח של שכונה כ"ד
פיקוח על הבניה -לווי הבניה ועד להוצאת טופסי  4מעקב אחר חריגות בניה ,והגברת האכיפה.
3.3

פרויקטים חדשים תקציב 2007
הנדסה
סעיף תקציבי שם הפרויקט

תב"ר
251

גני ילדים רקפות

תב"ר

אולם ספורט צוקים

באלפי ₪
מקורות מימון
תאור +אוכלוסיית יעד
גורם מימון
תקציב
מ' חינוך
1,150
מועצה
חינוך גני ילדים
100
1,250
מועצה
2,100
שכירות
בית ספר
800
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הערות
אבני דרך
אוקטובר 06-היתר
התחלת בניה
ינואר07-
ספטמבר 07-איכלוס
נובמבר 06-היתר בניה
התחלת בניה
ינואר07-

2,900
880
120
1,000
1,500

258
תב"ר
263

אולם התעמלות -אבני החושן בית ספר

תב"ר
חדש

מעון יום חמניות

חינוך גני ילדים

תב"ר
248

מרכז אמנויות הבמה

תרבות

סעיף תקציבי שם הפרויקט
תב"ר
265

גן החבל

תב"ר
256

גן ארכאולוגי -החושן

תב"ר

חדר כושר שלב א'

1,500
1,400
1,000
4,700
7,100

מועצה
מ' חינוך
B.O.T.

תרומות
מ' שיכון/פיס
מועצה

תאור +אוכלוסיית יעד מקורות מימון מקורות מימון
גורם מימון גורם מימון
פיתוח
מועצה
3,000
מועצה
300
חינוך
300
מועצה
1,200
הלוואה
ספורט
1,000
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ספטמבר 07-גמר בניה
נובמבר 06-היתר בניה
התחלת בניה
ינואר07-
ספטמבר 07-גמר בניה
נובמבר 06-התחלת בניה
אוגוסט07-
נובמבר06-

גמר בניה
היתר בניה

ינואר07-
אפריל08-

התחלת בניה
סיום

הערות
אבני דרך
פברואר 07-התחלת פיתוח
אוקטובר 07-סיום
דצמבר 06-התחלת בניה
אפריל07-
דצמבר06-
יוני07-

סיום
התחלת בניה
סיום מעטפת

2,200
360
940
1,300
670
100
770
90
210

243
תב"ר
168

מרכז ספרא

מוסדות דת

תב"ר
חדש

כיכר עמק איילון
כניסה לשהם כולל גינון

תחבורה

תב"ר

כיכר בזלת/מכבים

תחבורה

חדש
סעיף תקציבי שם הפרויקט

מועצה
תרומות
מע"ץ
מועצה
מועצה
מ .התחבורה

300
תאור +אוכלוסיית יעד מקורות מימון מקורות מימון
2,000

תב"ר
חדש

קו ביוב משותף
חבל מודיעין

תשתיות

תב"ר
266

מגרש אימונים כדורגל

ספורט

2,000
500
500
300
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נובמבר07-
נובמבר06-

ספטמבר 07-גמר בניה
פברואר 07-התחלת בניה
מאי07-
ינואר07-

אפריל07-

מועצה

מועצה

מועצה

גמר בניה
התחלת בניה

סיום
התחלת בניה

סיום

תלוי תקציב פיתוח

ינואר07-
אפריל07-
פברואר07-

התחלת בניה
סיום
התחלת בניה

תב"ר
267

שביל אפניים מרכזי
וגן מערבי-החשן-גן העמק

ספורט

תב"ר
230

בי"ס ניצנים
השלמות עבודות פיתוח

חינוך

תב"ר
255

כותר הפיס
השלמות ושיפור המבנה

תרבות

תב"ר
257

השלמת מגרשי חניה
התפן/עמק איילון

תחבורה

סעיף תקציבי שם הפרויקט
תב"ר
257
250
249

גינת חרמון
ליד בני עקיבא
שקום צנרת מים תרשיש
שקום מים לשם

תב"ר

סקר היתרים

300
400
400
280
280
150
150

נובמבר07-
מועצה

מפעל הפיס

מועצה

מאי07-
מרץ07-
דצמבר07-
ינואר07-
מרץ07-

תאור +אוכלוסיית יעד מקורות מימון מקורות מימון
דצמבר06-
מועצה
250
איכ"הס
מרץ07-
250
מנהל המים ( )70%דצמבר06-
410
מועצה ()30%
תשתיות
500
מרץ07-
910
מועצה
50
ועדה
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סיום
חלק מהתב"ר של
הבניה שלב ג'
סיום
התחלת בניה
גמר בניה
התחלת בניה
סיום

התחלת בניה
סיום
התחלת בניה
סיום

מוסדות חינוך
תב"ר
260

תכנון

50
300
ועדה

300
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מועצה

אזור התעסוקה
החלפת שטחים
יועצי פיתוח ותשתיות
תוכנית אב לתנועה
תכנית מתאר לישוב

אגף חינוך וקהילה
האופק החינוכי :



אחריות על כל הפעולות החינוכיות מהגיל הרך ועד הבגרות.



שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.



בניית תוכניות לימודים חדשניות בטכנולגיות המאפשרות גמישות מערכתית.



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



שילוב מרבי בין שיוון למצוינות.
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עידוד שונות ,ייחודיות ומעורבות קהילתית.



טיפוח לומד סקרן בעל כישורי למידה עצמאיים וחשיפתו לנכסי צאן הברזל של התרבות האנושית בכלל
והיהודית בפרט.



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



שילוב הילד החריג והשונה במערכת הרגילה ובקהילה .



המשך פיתוח מערכת חינוכית מתקדמת וקשובה ,המבוססת על תרבות ארגונית פתוחה.

הדגשים :


שילוב מוסדות חינוך בתוכנית היישובית :שנת הספורט ואיכות הסביבה.



הטמעת תוכנית ” , ”shoham on lineתוך העמקת התשתיות הפדגוגיות ושדרוג יכולות טכניות .השתלמות והכשרת צוותי הוראה.



המשך תוכנית "שיפור איכות הלמידה" והתמקדות במקצועות הליבה בהתאמה לצורכי בתיה"ס.



תוכנית "אקלים מיטבי" למניעת אלימות במוסדות החינוך ובקהילה .תגבור עבודת המטה למניעת אלימות סמים ואלכוהול ,
איגום כל הגורמים המטפלים לעבודה מערכתית.



הגדלת מס' המשתתפים במרכזי הלמידה בבתי -הספר היסודיים במסגרת תוכנית "חווידע" והעשרת תוכנית החוגים.
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תוכנית ערכים לציונות יהדות ומורשת.



פתיחת כיתת ל"ב שניה בתיכון.

חדש:
 הקמת תאגיד משותף לניהול חט"ב – "נחשון".
 היערכות לפתיחת מוס"ח על יסודי ממ"ד.
 בניית ת וכנית מערכתית קהילתית לאיתור וטיפול בתלמידים עם לקויי למידה ,בשיתוף עם משרד החינוך.
 הפעלת תוכנית מדידה והערכה מעצבת בבתי-הספר על-פי נושאים.
 פרסום אמנה יישובית והטמעתה בקרב באי בתי הספר והקהילה.
 פתיחת מרכז למידה לחינוך העל-יסודי לתגבור ,חיזוק וסיוע בהכנת שיעורי -בית ,לכיתות ז'-י'.
 פתיחת גן תקשורתי לחינוך מיוחד.

פעילויות שוטפות:
 .1יעוץ כללי למועצה המקומית ולראש המועצה בענייני חינוך ותכנון חינוכי ,וכן בנושאים הקשורים
בתרבות ,נוער ,ספורט וקהילה.
 .2תיאום מקצועי בין המועצה המקומית לבין גורמי משרד החינוך (פיקוח ,מחוז ומטה) והמועצה האזורית חבל מודיעין.
 .3העמקת הקשר עם תלמידי שוהם הלומדים מחוץ לישוב.
 .4תכנון תוכניות עתידיות בהיבטים חינוכיים הוליסטיים.
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 .5גיוס משאבים תקציביים.
 .6שיתוף פעולה ותיאום תוכניות לימודיות עם חט"ב "נחשון".
 .7הפעלה שוטפת של בתיה"ס והגנים בהיבט הפיזי והתחזוקתי ,כולל מעקב אחר פיתוח תשתיות.
 .8רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך בשוהם ועפ"י הצורך שיבוצם במוסדות מחוץ לישוב.
 .9קליטה ושיבוץ אנשי מקצוע הדרושים למערכת.
 .10הרחבת פעולות תאגיד החינוך.
 .11אספקת ציוד לימודי ומנהלי יסודי לכלל הגנים ובתיה"ס (הצטיידות ורכש).
 .12גביית אגרות ושכ"ל.
 .13מעקב אחר תשלומי רשות לגנים ולבתיה"ס.
 .14טיפול במערך ההסעות.
 .15טיפול בהיבטי ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך.
 .16איסוף נתוני תלמידים במערכת החינוך ותכנון דמוגרפי ואסטרטגי עתידי.
 .17העברת דוחות למשרדי הממשלה (בעיקר למשרד החינוך) בנושאים פדגוגיים ומנהליים.
 .18מעקב על מתן שירותי רפואה לבתיה"ס.
 .19סיוע לתלמידים נזקקים במתן חונכות ,אספקת ספרים ,חומרי למידה ו"סל תרבות" ,בתיאום ושיתוף גורמים נוספים במועצה.
 .20פעילות משותפת עם ועדי ההורים וועדת החינוך לקידום פרוייקטים חינוכיים.
 .21מתן שרות מקצועי לתושבים.
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 .22השתלמויות לעובדי האגף ועובדי המנהלה במוסדות החינוך בתחומי מנהל ,ארגון ומחשוב.
 .23הכנת מכרזים לפרוייקטים שונים.
 .24חיזוק קשרי העבודה עם המחלקות האחרות במועצה.
 .25מפגשים ואירועים לאגף החינוך וצוותי חינוך.
 .26ייצוג האגף בפורומים מחוזיים וארציים.
 .27חיזוק מערכת החינוך היסודי והעי"ס בתחומי כ"א בהוראה (השתלמויות ,הרצאות).
 .28עידוד ותקצוב יוזמות פדגוגיות בגנים ובבתיה"ס בתחומי הידע המרכזיים.
 .29מעקב אחר הפעלת תכנית תל"ן בבתיה"ס.
 .30הפעלת חוק החינוך המיוחד על כל היבטיו.
 .31מעקב אחר תוכניות שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים.
 .32הפעלת מערך ביקור סדיר בבתיה"ס ובגנים.
 .33טיפוח התלמידים המוכשרים והמחוננים ,הרחבת מס' המשתתפים במרכז "רבדים" ובתוכנית "בר-אילן".
 .34הפעלת תכנית "מעברים" בגנים ובבתיה"ס בשיתוף בתיה"ס והגנים.
 .35מעקב אחר שיבוץ והפעלה של בנות ובני שירות הלאומי במוסדות החינוך.
 .36הפעלת פרוייקטים קהילתיים – ישובים מגוונים כולל קשרי חוץ "שותפות ."2000
 .37הענקת שירותים פסיכולוגיים וייעוצים למוסדות חינוך החל מגיל  3באמצעות השירות הפסיכולוגי חינוכי.
 .38שילוב גורמי רווחה באיתור צרכים ומתן שרות לתלמידים בבתי -הספר.
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 .39פיתוח וביסוס השירותים הניתנים לתלמידים ולתושבים בכלל ע"י עמותת "עמית".

קב"ס :
.1

אחריות לקידומם החינוכי של התלמידים החלשים וצימצום הפערים הלימודיים והחברתיים.

.2

מעקב ,דיווח וטיפול בביקור הסדיר של אוכלוסיית התלמידים.

.3

ניתוח דיווחי תלמידים המופנים ע"י בתי הספר (היעדרויות בעיות התנהגותיות וכד').

.4

איתור תלמידים נושרים או על סף נשירה והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי.

.5

גורם מתווך בין מערכות :בית ספר ,תלמיד ומשפחה.

.6

יעוץ לבתי -הספר בבניית תוכניות התערבות לתלמידים על סף נשירה.

.7

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

.8

טיפוח קשר עם מוסדות החינוך בישוב ומחוצה לו בהם לומדים תלמידינו.

.9

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

.10

הכוון תלמידים לאחר ועדת השמה/ועדת החלטה.

מחלקת גני-ילדים:
יעדים:
 .1מדיניות דלת פתוחה לתושב ,בכל תחומי החינוך לגיל הרך.
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 .2פיתוח תוכניות ייחודיות בגני הילדים בתחומי הלימוד והאקלים החברתי העולים מאיתור צורכי הקהילה ,הילדים וצוות הגנים.
 .3ניהול צרכי גני הילדים של המועצה בתחומי אדמיניסטרציה ופדגוגיה.
 .4מתן מענה לתושבים הרשומים למערך הצהרונים בגני הילדים של המועצה.
 .5בניית מערך של שיתוף פעולה ופיקוח ,עם חמש והצוותים המפעילים את הצהרונים בגני-הילדים בישוב.
 .6פיקוח ומעקב אחר מסגרות פרטיות המופעלות על ידי גורמים או ארגונים פרטיים במבני גני -הילדים של המועצה.

פעולות שוטפות:
 .1קביעת המדיניות החינוכית בגני הילדים
א .תאום ציפיות ,נוהלי עבודה ותוכניות עבודה עם הפיקוח של משרד החינוך.
ב .כתיבה ו/או פרסום של נוהלי עבודה לגננות ,סייעות והורים ,ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך ו/או מדיניות של הנהלת
המועצה.
 .2ניהול צרכי מערכת גני-הילדים של המועצה.
א .קיום קשר ישיר ושוטף עם צוותי הגנים.
ב .חידוש הצטיידות בגנים בהתאם לבקשת הגננות ולתוכניות העבודה של המחלקה ומשרד החינוך.
ג .מעקב אחר נוכחות הגננות והסייעות.
ד .הקצאת משאבים אנושיים למילוי מקום של גננות וסייעות ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
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ה .בקרה ומעקב אחר הקצבות לגני הילדים.
ו .מתן מענה לפניות הורים ,גננות ,סייעות ומשרד החינוך.
 .3הפעלת תוכניות חינוכיות ופרויקטים ייחודיים בגנ"י.
א .רכישת ציוד ייחודי בתחום המדעי-טכנולוגי ,מחשוב ,חינוך גופני ,אוריינות ,איכות הסביבה.
ב .עידוד וטיפוח הפעלת גנים ייחודיים – גנים ירוקים ,גן המתמחה באומנויות ,גנים העוסקים באקלים חברתי מיטבי.
ג .בניית מערך השתלמויות וימי עיון לגננות ,סייעות והורים בהמשך לפרוייקטים הייחודיים בגני"י.
ד .מתן סיוע בהפעלת קייטנות קיץ של חמש בגנ"י..
ה .מתן סיוע בתכנון סל תרבות לגני-ילדים.
ו .פיקוח ובקרה אחר הפעלת הצהרונים.
ז .הכנת מכרזים להפעלות מסגרות פרטיות לגיל הרך :מעונות יום  ,גנים ,צהרונים וכו'.
ח .פיתוח תוכניות "מעברים" ו"רצף חינוכי" בין המסגרות השונות.
ט .ארגון חגיגות יום העצמאות לילדי הגנים.
י .ארגון ימי הערכות לצוותי הגנים.
 .4פיקוח על עבודת הסייעות בגני-הילדים.
א .ביקורים בגני ילדים במהלך שנת הלימודים.
ב .בניית שאלוני הערכה ומשוב על תפקוד הסייעות הממולא ע"י גננות.
ג .קיום שיחות והדרכות אישיות עם הסייעות.
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ד .שיחות סיכום שנה אישיות עם הסייעות.
ה .בניית מערך השתלמויות והתמקצעות לסייעות בגנ"י..
ו .מעקב אחר נוכחות הסייעות.
 .5רישום ושיבוץ תלמידים.
א .שדרוג תהליכי הרישום במטרה להקל על התושבים.
ב .הערכה ובקרה על תהליכי רישום.
ג .שיבוץ תלמידים ע"פ אזורי רישום שנקבעו מראש תוך מתן מענה לבקשות מיוחדות .
ד .דלת פתוחה לתושב – בכל תקופת הרישום והשיבוצים .
 .6מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים .
א .איתור ילדים עם צרכים מיוחדים.
ב .קיום דיונים בועדות שילוב למתן מענה לצרכים מיוחדים לתלמידים בגנ"י של המועצה.
ג .חלוקת משאבי סל השילוב עפ"י צרכי הילדים.
ד .איתור ילדי גנים המומלצים להשתתף בתוכניות העשרה למחוננים.
 .7פיקוח ובקרה על הפעלת מסגרות לגילאי . 4-0
א .מעקב ובקרה על הפעלת מעונות היום.
ב .מעקב ובקרה על גנים פרטיים הפועלים במבני ציבור.
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 .8פיתוח תוכניות יישוביות לגיל הרך בשיתוף עם מרכז א.ת.ג.ר.
א .סל תרבות מורחב.
ב .תוכניות העשרה למשפחתונים וגנים פרטיים ביישוב.

בתי -ספר יסודיים:
יעדים:
 .1עידוד ותמיכה לצוותי חינוך,בניית מסגרות לימודיות מגוונות לצרכי כלל הלומדים ומאפשרות השתלבות התלמידים במסגרות הקיימות
בישוב.
 .2תמיכה בתוכנית הייחודיות של בתיה"ס והיסודיים .הפעלת התוכנית ברמה היישובית תוך הרחבה והעשרה של הקורסים
המוצעים לתלמידים.
 .3לווי תהליך טיפוח אקלים מיטיבי בבתי הספר ובקהילה.
 .4עידוד השימוש במחשב כמצעי נוסף ללמידה ותקשורת ,תמיכה בהשתלמויות צווי חינוך בלמידה מתוקשבת.
 .5הרחבת מערך העשרה להארכת יום הלימודים – "חווידע".
 .6פיתוח תוכניות לימודים ופעילויות קהילתיות בהתאמה לתוכנית השנתית של המועצה( .ספורט ,פנאי ובריאות).
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 .7העמקת שיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי הספר.
 .8מתן שרות איכותי ומקצועי לתושבים.
 .9תמיכה בבתי הספר כבתי ספר קהילתיים.
 .10העשרת הציוד ואביזרי הלמידה בבתי הספר כדי להפוך אותם לסביבה לימודית מאתגרת ומגוונת.
 .11טיפוח חזות בתי הספר.
 .12הרחבת מעגל מתנדבים מקרב הקהילה בבתי הספר.

פעולות שוטפות:
 .1תחום פדגוגי:
א .תיאום מקצועי בין מדור בתי הספר לגורמים שונים במשרד החינוך והפיקוח הישיר.
ב .עידוד בתי -הספר להגשת יוזמות חינוכיות ופיתוח מרחבי הלמידה.
ג .תמיכה מקצועית לצוותים חינוכיים.
ד .לווי תוכנית טיפוח אקלים מיטבי בבתי"ס ובישוב.
ה .תמיכה בשילוב המחשב ככלי נוסף בלמידה באמצעות השתלמויות בית ספריות לצוותי מורים.
ו .חיזוק ותגבור בתי הספר בתוכניות לימודים נוספות (תל"ן) ובכוח אדם מקצועי (מורות מתגברות,יעוץ אקדמי השתלמויות).
ז .הגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה ,באמצעות פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית ויישובית בשיתוף עם האגף לאיכות הסביבה.
ח .מתן תמיכה ,ייעוץ והדרכה למשפחות התלמידים.
ט .בניית תוכנית ערכית המדגישה ומחזקת בקרב התלמידים את ערך הנתינה והתרומה בקהילה.
י .עידוד פעילויות ספורט ופנאי באוכלוסיות שונות במסגרת שנת הספורט.
יא .פתיחת מסלולי למידה והעשרה למתן מענה לאוכלוסיות תלמידים שונות וצרכיהם.
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.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

תחום ארגוני פיזי:
הפעלה של בתי הספר בהיבט הפיזי והתחזקותי כולל פיתוח תשתיות.
טיפול בהצטיידות והתחדשות על פי צרכי בי"ס ומשרד החינוך.
רישום ושיבוץ לבתי הספר על פי ונהלים ברורים שנקבעו מראש.
טיפול בבקשות העברה מבי"ס לבי"ס בישוב ע"פ נהלים ברורים שנקבעו.
טיפול במערך הסעות התלמידים בישוב ומחוצה לו.
שיבוץ מערך מתנדבים בבתי הספר.
קביעת נהלים לשימוש במתקנים במוסדות החינוך ע"י גורמים חיצוניים.

חינוך מיוחד  -צרכים מיוחדים:
המטרה:
מתן מענה מיטבי לקהילה ,למערכת החינוך ,לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .

יעדים:
.1

מתן שירות איכותי לתלמידים עם קשיים ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.

.2

טיפול מערכתי והוליסטי בתלמידים עם קשיים ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.

.3

יישום חוק החינוך המיוחד בהתאם למשאבים זמינים.

.4

מעקב אחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות ביישוב ,תלמידים משולבים בקהילה ותלמידים הלומדים מחוץ ליישוב.

.5

קידום תוכניות ייחודיים לתלמידים מוכשרים ומחוננים.

.6

בחינת מערך החינוך המיוחד בשהם.
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פעולות שוטפות:
 .1טיפול בפניות הורים ו/או הצוותים החינוכיים.
 .2איתור ואבחון ילדים בעלי קשיים ו/או צרכים מיוחדים .תאום צפיות ,נהלי עבודה ותוכניות עבודה עם פיקוח משרד החינוך,
מתי"א ,השפ"ח ,קב"ס ומנהלים מוסדות חינוך.
 .3ארגון וניהול ועדות השמה ,ועדות ערער (לועדות שילוב) וועדות שיבוץ יישוביות.
 .4איתור מסגרות מתאימות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ושיבוצם(בשיתוף עם הקב"ס).
 .5השתתפות בועדות שילוב וועדות בין מקצועיות ע"פ צורך.
 .6מעקב אחר הפעלת כיתות לחינוך מיוחד ביישוב.
 .7מעקב אחר יישום תוכניות שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגילות.
 .8מעקב אחר תלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לישוב.
 .9מעקב אחר תוכניות ייחודיות לתלמידים מוכשרים ומחוננים.
 .10השתתפות ארגון מערכת הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד.
 .11ריכוז פניות למשרד החינוך (סייעות ,שעות שילוב וכו').
 .12בחירת כ"א מתאים ,שיבוצו ,מעקב אחר תפקודו.
 .13ארגון השתלמויות ,ימי עיון או הדרכה לסייעות .
 .14הצטיידות כיתות חינוך מיוחד ע"פ צורך.
 .15ריכוז דרישות תשלום של אגרות תלמידי חוץ הלומדים ביישוב.
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 .16ארגון סדנאות ,הרצאות ופעילויות הסברה להורים ,צוותי הוראה והקהל הרחב בשיתוף משרד החינוך.

מחלקת רווחה:

יעדים:
 .1איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות ,קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן ,תוך שותפות עם גורמים שונים
בקהילה.
 .2הגדלת מגוון השירותים הן האוניברסליים והן המובחנים הניתנים במחלקה.
 .3הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.
 .4פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה ,ומעורבות בפיתוח תוכניות קהילתיות ,בין היתר בשילוב
מתנדבים.
 .5הכנת תכנית אב לקשישים.

פעולות שוטפות:
.1

טיפול סוציאלי בתושבים:
קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים בישוב.
א.
פגישות עם תושבים ,ומתן טיפול פסיכו – סוציאלי ו/או סיוע חומרי.
ב.
קשר עם גורמים בישוב ומחוץ לישוב  ,לקידום הטיפול בתושב.
ג.
כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושאי גירושין ,אפוטרופסות ועוד.
ד.
כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים.
ה.
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ו.
ז.
ח.

.2

התערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום ,ואבחון הצורך בהמשך ההתערבות (בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים
בישוב).
מעקב ייזום אחר הקשר עם המשפחה (ע"י ביקורי בית ועוד).
טיפול בתושבים נפגעי טרור.

טיפול בילדים ונוער בסיכון  ,ובאלימות במשפחה:
א .קבלת דיווחים מגורמים שונים בקהילה.
ב .קשר עם משטרה ,קציני מבחן ,חוקרי ילדים ,חוקרי נוער ,בתי משפט ,מרכז למניעת אלימות .מרכז קשר הורים ילדים.
ג .הגנה על קטינים בסיכון באמצעות פקידת סעד לחוק הנוער.
ד .הוצאת ילדים בסיכון בצו חירום למקום מקלט.
ה .טיפול בילדים ונוער ומשפחותיהם.
ו .קביעת תכנית טיפול בילד בסיכון בקהילה או בפנימיה ,בדיונים רב מקצועיים בוועדת החלטה.
ז .טיפול בנוער משתמש בסמים.
ח .הקמת קבוצות נוער.
ט .הפעלת מועדוניות טיפוליות.

.3

איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה :
א .השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות בבתי הספר ,ובוועדות השמה
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ב .קשר עם גורמים נוספים בקהילה (מרפאות ,שפ"י וכו').
ג .הפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים בסיכון וחובת דיווח ,ובנושא שימוש בסמים ע"י נוער.
.4

טיפול בקשישים:
א .ריכוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי.
ב .טפול פרטני בקשישים עצמאיים ,תשושים וסיעודיים ובבני משפחתם.
ג .הפעלת מועדון הגימלאים.
ד .קשר עם גורמים נוספים כמו :בתי אבות ,בתי חולים ,מרכז יום.
ה .הכנת תכנית אב לקשישים.

.5

טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות :
א .שילוב מתנדבים בסיוע לפונים של מחלקת הרווחה.
ב .איתור וגיוס מתנדבים  ,איתור משימות התנדבות והתאמה בין השניים.
ג .הדרכת מתנדבים ומפעילי מתנדבים.
ד .תגמול ומשוב למתנדבים.
ה .השתתפות בוועדות היגוי רב מקצועיות להפעלת תוכניות בקהילה.
ו .הקמת קבוצות תמיכה והפיכתן לקבוצות לעזרה עצמית.
ז .שיתוף והעצמת תושבים בהפעלת תוכניות בקהילה.
44

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

.7

היערכות לשעת חירום:
הכנת צוותים רב מקצועיים לטיפול באוכלוסיה בשעת חירום ,הדרכתם ותרגולם.
א.
ב.

חיזוק החוסן הקהילתי בשעת חירום.

ג.

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

כתיבת נהלים:
כתיבת הנוהל.
א.
ב.

הטמעתו.

ג.

מעקב והערכה.
מחשוב:

.8
א.

שיפור סביבת העבודה.

ב.

שיפור הסיוע לפונים ע"י שימוש באמצעים מתקדמים וייעול העבודה במחלקה.

גיוס משאבים:
.9
לצורך הפעלת תוכניות קבוצתיות ולסיוע פרטני למשפחות/פרטים במשבר.
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מחלקת שפ"י:

יעדים:
התער בות למענה מיטבי ורווחה נפשית בקהילה ,תוך כדי יישום שפה משותפת ואחריות משותפת של גורמים שונים (הורים – צוותי חינוך –
.1
ילדים).
.2

הרחבת תוכנית ההתערבות למענה מיטבי ורווחה נפשית גם לגניי.

.3

ה שתתפות בתוכנית מערכתית קהילתית על חוסן רגשי אצל תלמידי לקוי למידה.

.4

מתן קונסולטציה למערכות החינוך ולצוותים החינוכיים.

.5

אבחון והערכה של ילדים ובני נוער לבעיות לימודיות ,התנהגותיות ורגשיות.

.6

שילוב חברתי ולימודי של תלמידים בכלל ,ובעלי צרכים מיוחדים בפרט.

.7

איתור לומדים בעלי תפקוד תת הישגי למתן מענה לצורכיהם.

.8

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

.9

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

.10

בניית קבוצות טיפוליות ללומדים בנושאים שונים ,עפ"י צרכים שיאותרו.
46

.11

איתור צרכים אצל ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ( P.D.D ,A.D.H.Dליקויי למידה ,צרכים רגשיים) וטיפול בהתאם :פרטני וקבוצתי.

.12

תוכנית הערכה ומדידה של נהול זמן אפקטיבי של הפסיכולוגים בשפ"ח שהם .

.13

התערבויות קצרות מועד.

.14

התערבות במצבי חירום.

.15

הערכות לקראת יישום חוק דוברת.

.16

המשך פיתוח צוות מקצועי ומיומן באמצעות השתלמויות.

.17

כתיבת נהלים והטמעתם.

.18

הטמעת תוכנה לניהול שפ"ח.

פעולות שוטפות

 .1קונסולטציה למערכת
קונסולטציה לגני ילדים.
1.1
קונסולטציה לבי"ס יסודיים.
1.2
1.3

קונסולטציה לתיכון.
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1.4

קונסולטציה למועצה (ועדות השמה ,ועדות שילוב ,ועדות החלטה ,ועדות היגוי).

 .2איתור קשיים
בגנים.
2.1
2.2

בבתי"ס יסודיים.

2.3

בתיכון.

 .3אבחון
3.1

מערכתי

3.2

בעיות לימודיות

3.3

בעיות רגשיות

3.4

בעיות התנהגותיות

בשלות בגנים
3.5
 .4התערבות במצבי משבר או חירום
בקהילה
4.1
4.2

בבתי ספר

4.3

במשפחה

4.4

ברמת הפרט
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 .5התערבות טיפולית קצרת טווח (עד  5מפגשים)
פרטני
5.1
5.2

משפחתי

מערכתי
5.3
 .6השתתפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות.
בקהילה
6.1
6.2

בגנים

6.3

בבתי ספר יסודיים

בתיכון
6.4
 .7השתתפות בפורומים בין מקצועיים
גן
7.1
7.2

בתי ספר

7.3

תיכון

מועצה (טיפול מערכתי בנוער)
7.4
 .8השתתפות בועדות
ועדות השמה.
8.1
8.2

ועדות ערר.

8.3

ועדות מתי"א.
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8.4

ועדות שיבוץ (כמשתמע מחוק חינוך מיוחד).

ועדות החלטה.
8.5
 .9שיפור חוסן נפשי של תלמידים וקהילה
 9.1הרצאה להורים בשיתוף עם עמותת עמית
 .10סדנאות לחדרי מורים וגנ"י
 10.1סדנא בשני בתי ספר לפי הצרכים בשיתוף עם עמותת "עמית".
 10.2סדנא לגננות בנושא שיפור תקשורת דרך הכרות של עמדות מושרשות
 10.3סדנא סלעיות בגנים בנושא שיפור תקשורת דרך הכרות עמדות מושרשות

פרוייקטים חדשים:
סעיף
תקציבי
811752
811752

שם התוכנית

אוכלוסיית היעד תקציב 2007

מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים

חינוך -בתי"ס
טיפוח ספורט,
בריאות ופנאי
איכות סביבה

גנ"י ובתיה"ס

40

בתיה"ס

10

שנה"ל תשס"ז

ערכים ומורשת

בתיה"ס

20

שנה"ל תשס"ז

משרד
החינוך

01/07

הערות
משרד החינוך מוסיף
 14שעות השתלמות

811752
סעיף
תקציבי

שם התוכנית

אוכלוסיית היעד תקציב 2007

מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים
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הערות

811823
8132821

מדידה והערכה
הטמעת תוכניות
מתוקשבות במערכת
הלימודים
גנ"י
"רב גן"

18124760
811752
18124760
18124931

סעיף
תקציבי

שפת ההבנה שפת
הדיבור

בתיה"ס

30

בתי"ס

156

גנ"י ממלכתי +
ממ"ד
גנ"י חובה –
סייעות +
משלימות
גנ"י

פעילות ספורט
מסגרת שנת הספורט
גנ"י ט .חובה +
"מבטים"
סייעות +
משלימות
רכישת תוכנות
עדכניות הנושא
באוריינות
ובמתמטיקה
שם התוכנית

01/07
משרד
החינוך

85
שעות
השתלמות

שנה"ל תשס"ז
תשס"ח

התנדבות

משרד החינוך מוסיף
 85שעות השתלמות

התנדבות בשיתוף עם
הרב

10
10
10

שנה"ל תשס"ז
מפע"ם

3

6

אוכלוסיית היעד תקציב 2007

פעילות הורים וילדים

גנ"י חובה

מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים

חינוך מיוחד
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הערות

8126814
8126930
8152820

פרוייקט מערכתי
לטיפול בילדים ל"ל
שידרג מתקני חצר
בגן הטיפולי
תיכון
יוזמות חינוכיות

8435843

רווחה
תכנית אסטרטגית

8435843

תכנית אב לקשיש

8435843

קבוצה וקהילה

סעיף
תקציבי

שם התוכנית

פורום הורים
הרצאות
שידרוג החצר
בגן כרכום

6
4
30

מורים תלמידים
20

ליווי והטמעה
של תוכנית
אסטרטגית
למחלקת
הרווחה
30
תכנית
אסטרטגית
לפיתוח שירותים
לקשישים
20
טיפול קבוצתי
במשפחות

אוכלוסיית היעד תקציב 2007

תשס"ז
ביטוח 6
לאומי
7
25
8
ג'וינט
מפעם

24

5
10

מפעם
אש"ל
משתתפים
משרד
הרווחה

ספטמבר 2007

ינואר 2007

ינואר 2007

5
5

יוני 2007

מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים

שפ"ח
52

הערות

8173814

שיפור אקלים
קהילתי ממבט אחר.

8173570

הכנסת תוכנת שפ"י
לתיעוד בקרה
ומדידה פעילויות
תוכנית התערבות
רגשית ,לילדים בעלי
לקויות למידה.

ב 2-בתי"ס וגני
חובה

15

שפ"י 10

1.1.07

15

עמותת
"עמית"
7.5
מתוך
תקן שפ"ח

1.1.07
2007

הסבר לתוכניות חדשות:
טיפוח ספורט בריאות ופנאי:
שנת הספורט – שילוב והרחבת תוכניות בתחום בספורט ,בריאות ופנאי בתוכנית הלימודים בבתיה"ס ובגנ"י.
קיום טורניר הורים בקט-רגל בבתי"ס היסודיים.
הרחבת תוכנית טיפוח אקלים לתחום הספורט ושילוב המורים כגורם מחנך לסובלנות ,ערכים ,הקשבה וכבוד הדדי ,המורים לח.גופני ישתלמו בנושא,
בהשתתפות משרד החינוך.
מדידה והערכה:
המדידה מהווה אחד מכלי עבודה ללמידה ,לדיאלוג ומשוב על תוכניות ותהליכים חינוכיים ,תוקם תשתית קבועה למדידה והערכה של תוכניות לימודים
המתקיימות ברמות שונות ,כלל יישוביות ובית -ספריות.
ערכים ומורשת:
במסגרת תוכנית  100המושגים במורשת שהוציא משרד החינוך ישולבו בנות שרות לאומי בבתיה"ס היסודיים.
התוכנית עוסקת במעגל השנה ,חגים ומועדים ,מורשת יהודית ,הקשר בין עם ישראל לארצו ,ערכים ועוד...
השעורים מתוכננים בשיתוף ובתיאום עם מחנכות הכתה ואינם נושאים אופי דתי הלכתי.
בנוסף מתוכננת תוכנית העשרה לבנות/בני מצווה במסגרת שנת מצווה.
איכות הסביבה:
תמשך התמיכה והעידוד לשילוב תוכניות מגוונות בתחום איכות-הסביבה לאורך השנה וחינוך לשמירה על סביבה נקיה ואורח חיים בריא .תורחב
פעילותם של נאמני "המועצה הירוקה" .בתי"ס "צוקים" ו"רבין" ייגשו למבדק תו-ירוק.
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הטמעת תוכניות מתוקשבות :
 .1התאמת מיומנויות התקשוב המתקיימות בבתיה"ס בהתאם לסטנדרטים החדשים של משרד החינוך בתחום ,תוך ניצול האפשרויות החדשות
המתאפשרות מתוכנית ”.”shoham on line
במהלך השנה יתקיימו השתלמויות מוסדיות ויישוביות לצוותי החינוך בשיתוף פסג"ה ומשרד החינוך.
 .2בניית פורטל חינוכי יישובי והרחבת השימוש בפורומים שונים לצרכים  :לימודיים ,חברתיים ומנהליים.
 .3שדרוג היכולת של כל המנויים בחווה .התלמידים יוכלו להתחבר מביתם ולהשתמש בתוכנות החדשות ביותר ללא תלות באיכות המחשב בבית
התלמיד.

גנ"י:
"רב גן"  -אחת לשבועיים יכנס מדריך מהמדרשה למס' גנ"י ויעביר פעילות חוויתית בנושאי יהדות ומסורת ,בשת"פ עם הרב דוד סתיו.
שפת ההבנה שפת הדיבור – השתלמות גננות וסייעות גני חובה שפת ההבנה היא השפה הפנימית הניבנת לאורך שנות חיינו ומשפיעה על התנהלות
האדם ביחס לעצמו ולאחר.
שפת הדיבור הינה השפה היומיומית הפרקטית והמעשית האופן בו אנו מגיבים אל האחר.
"מבטים"  -מתבוננים על הילדים בסביבה הטבעית ,השתלמות לגננות וסייעות גני-טרום חובה ,הסביבה הטבעית של הילד הינה הסביבה הטובה ביותר
לביצוע איתור ותצפיות על-מנת לאפשר למידה מרבית ,יחסי חברות תקינים ואקלים חברתי נינוח.
פעילות ספורט – במסגרת שנת הספורט נקיים פעילות ספורט חווייתית בכל גני"י ביישוב.

חידוש תוכנות לימודיות  -רכישת תוכנות לימודיות חדשות בנושאי אוריינות ומתמטיקה תחילה לגני חובה ובהמשך
שילוב גני-טרום חובה.
חינוך מיוחד:
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חשיפת תוכנית מרקם לטיפול מערכתי בלקויי למידה
הרצאות לציבור הרחב ופירסום אלון מידע לציבור הרחב בנושא טיפול והכוונה בילדים עם לקויות למידה.
הקמה וליווי של פורום הורים לילדים עם לקויות וקשיי למידה.
פורו ם זה ישמש כמסגרת להכוונה ותמיכה להורים אשר ילדיהם לומדים בחינוך הרגיל בנושאים כגון דרכי טיפול ,מקורות מידע ,זכויות וחקיקה
וגורמי תמיכה ברמה ארצית.
פתיחת גן תקשורתי
הקמת גן טיפולי חדש המתמחה במתן מענה לילדים המוגדרים כ לקויי תקשורת או .PDD
שדרוג מתקני חצר גן טיפולי – " כרכום "
הגשת בקשה לפרוייקט הצטיידות משותף עם ביטוח לאומי לשדרוג והתאמת מתקני החצר של גן זה לצורכי ילדים בעלי צרכים מיוחדים .סה"כ
עלות הפרוייקט כ  30אש"ח ,כשאר בדרך כלל ביטוח לאומי משתתף ב  80%מהעלות

העברת מתי"א לשהם
הפיקוח על החינוך המיוחד ביישוב ביקש לבחון את האפשרות להעביר את מרכז התמיכה האזורי לשהם בשנת הלימודים תשס"ח .משרד החינוך מממן
את המתי"א כמו כל מוסד חינוכי אחר (מזכירה ,אב-בית ,דמי שכלול) המועצה צריכה להעמיד לרשות מתי"א מקום פיזי לפחות  3חדרים קטנים +
חדרים להשתלמויות.
רווחה:
 .1תבנה תכנית אסטרטגית למחלקת הרווחה שתכלול התייעלות בתהליכי עבודה ,שינויים אירגוניים ,הגדרת תחומי אחריות ,תאום הממשקים בין
בעלי התפקידים השונים במחלקה ,סדרי קבלת קהל .התכנית תבנה ע"י צוותי עבודה בתוך המחלקה ,ומפקח ממשרד הרווחה ובליווי יועץ חיצוני
אשר יסייע גם בהטמעתה.
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 .2תכנית אב לגיל השלישי תתכנן את השירותים שיינתנו בשהם לאוכלוסיית הקשישים ,זאת עוד בטרם תהיה בשהם מסה קריטית של תושבים בגיל
זה .ייקבעו מס' תחומים בהם תטפל התכנית ,וייבנו צוותי עבודה.
את התכנית תוביל וועדת היגוי רב משרדית בשיתוף נציגי גימלאים.
 .3קבוצה וקהילה :מחלקת הרווחה תפעיל קבוצות טיפוליות לתושבים בתחומים שונים ,בהתאם לצרכים המאותרים ,זאת תוך קבלת הכשרה ולווי.
הקבוצה תתן מענה טיפולי מקצועי ותמיכה קבוצתית אותה יעניקו זה לזה חברי הקבוצה המתמודדים עם קשיים דומים לדוגמא  :משפחות חד-
הוריות ,הורים למתבגרים ,תושבים בהליך גירושין ,בני דור הבניים המטפלים בהורים מזדקנים ועוד..

שפ"ח:

 .1שיפור אקלים קהילתי
הרחבת תוכנית שיפור אקלים קהילתי ,עבודה עם חדרי מורים של שני בתי ספר.
הכנסת תוכנית שיפור האקלים לגני חובה ,סדנאות לגננות ,סיעות ,הורים ,ההטמעה ב 5 -גנים ע"י הדרכה שוטפת של פסיכולוגים.

 .2מעורבות בתוכנית חוסן רגשי של ילדי ליקויי למידה
העברת סדנאות בשיתוף פעולה עם יועצות בהשתלמויות מוסדיות בבתי ספר.
 .3תוכנת שפ"י
הכנסת תוכנה לשפ"י ,תוכנה אשר פותחה בשיתוף פעולה שירותים פסיכולוגים ,תוכנה זו תיעל את תיעוד פניות ותעסוק גם בערכה ומדידת
ניהול זמן של הפסיכולוגים בשפ"ח שהם.
תיכון יוזמות חינוך:
מחשבים – אתר בית-ספרי – העברת וניהול האתר הבית -ספרי לפלטפורמה מתאימה יותר המאפשרת גישה נוחה למידענות ותקשורת בין מורים,
הורים ,תלמידים וגורמים חוץ.
השתלמות מוסדות – ע"מ לקרב את המורים לעולם התיקשוב והפיכת המידענות לכלי שימושי בהוראה ובתקשורת ,תתקיים השתלמות מוסדית
בהדרכה מנחה מטעם פסג"ה פ"ת.
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אקלים מיטבי  -תתקיים השתלמות מוסדית העוסקת בהעצמת המורה .ע"מ לתת למורים יותר כלים ,יותר יכולת הכלה ,הוראה ללא כעס.
מאמן כדורסל – שנת הספורט
בבית -הספר לומדים שחקני כדורסל בעלי פוטנציאל להצלחות באליפות בתי-הספר .יש צורך במאמן מקצועי אשר יאמן את הקבוצה באופן קבוע
ובמיוחד לקראת תחרויות.
תב"רים – אגף חינוך וקהילה
סעיף
תקציבי

שם התוכנית

תאור התוכנית ואוכלוסיית
יעד

תקציב 2007

תב"ר

בינוי  2גנ"י – שכונת
"רקפות"

גנ"י

1,250

סעיף
תקציבי

שם התוכנית

תאור התוכנית ואוכלוסיית
יעד

תקציב 2007

מקורות מימון מחוץ
למועצה
סכום
גורם
המימון
בש"ח
משרה"ח

1,150

קרן
ע.פיתוח

100

מקורות מימון מחוץ
למועצה
גורם
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סכום
המימון
בש"ח

לוח זמנים
אבני
הדרך

הערות ותנאים
קרטיים

תאריך
יעד
08/07

לוח זמנים
אבני
הדרך

תאריך יעד

הערות ותנאים
קרטיים

פרוייקט לפני
סיום

תב"ר

בי"ס "ניצנים" שלב ג'

בי"ס יסודי – השלמות פיתוח

400

4/07

תב"ר

תיכון שהם

תיכון – פיתוח חצר והכנת
אגף ג' לחט"ב ממ"ד

300

9/07

פרוייקט לפני
סיום ,פיתוח
סביבתי כולל חצר

תב"ר

אולם ספורט

בי"ס "אבני-החושן"

1,000

9/07

 250מ'  +תוספת
שרותים  +מחסן

תב"ר

אולם ספורט

בי"ס "צוקים"

2,900

תב"ר

הקמת גן ארכאולוגי

בי"ס "אבני-החושן"

300

תב"ר

מעון

גנ"י

1,500

תב"ר

קירות אקוסטיים

בבתי"ס "רבין"" ,אבן-חן"

200

6/07

תב"ר

שדרוג חצרות

במוסדות חינוך

350

9/07

סעיף
תקציבי

שם התוכנית

תאור התוכנית ואוכלוסיית
יעד

תקציב 2007

תב"ר

רכישת מחשבים

במוסדות חינוך

140

פיתוח חצר +
ניקוז

שכירות

9/07

800

6/07
BOT

1,500

מקורות מימון מחוץ
למועצה
סכום
גורם
המימון
בש"ח

9/07

לוח זמנים
אבני
הדרך

הערות ותנאים
קרטיים
תאריך יעד
9/07
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B.O.T.

תב"ר
תב"ר
תב"ר
תב"ר
תב"ר

עיצוב חצרות וחידוש
מבנים
שידרוג חצרות גנ"י
ריצוף גומי
תוספת מזגנים
גן תקשורתי

בתי"ס" :ניצנים"" ,צוקים",
"אבני-החושן"
 5גנ"י
 2גנ"י ע"פי צורכי בטיחות
 5גנים
פתיחת גן ח"מ

245

משרה"ח

20
40
35
80

משרה"ח

196

22

תאגיד לחינוך שהם בע"מ
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שנה"ל
תשס"ז/ח
רב שנתי
רב שנתי
רב שנתי
9/07

מותנה ברישום

מטרה:
להוות זרוע אירגונית ,כלכלית לטיפוח מערכת החינוך ולהעשרת התכנים הלימודיים.
יעדים:
 .1פיתוח וקידום יוזמות לניהול פרוייקטים ותוכניות חינוכיות בדרך של איגום משאבי חינוך.
 .2יצירת מגוון אפשרויות לקידום תלמידי שהם ,מעבר למתאפשר במערכת החינוך הפורמלית.
 .3בניית תוכניות מגוונות להארכת יום הלימודים בבתי-ספר היסודיים.
 .4העשרה ותמיכה בצוותים חינוכיים ובסגל הניהולי.
 .5העסקת כח-אדם עפ"י הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים.
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תוכניות חינוכיות בתאגיד החינוך לשנה"ל תשס"ז:
"חווידע":
התוכנית פועלת זו השנה השניה ,נפתחו מרכזי למידה בכל בתיה"ס לתגבור והעשרה במקצועות מתמטיקה ואנגלית ,בנוסף מתקיימים מגוון
חוגים :מחשבים ,אלקטרוניקה ,פיתוח חשיבה שחמט ועוד...
תל"ן ותגבור לימודים:
תוכנית לימודים נוספת ,שמטרתה להעשיר ולתגבר את התוכנית הלימודים הבית-ספרית .בכל בי"ס ניבנת תוכנית ע"י הצוות החינוכי והנהגת
ההורים.
דוגמאות לנושאים שנבחרו :חווה אקולוגית ,מחשבים ,דרמה ,פתוח חשיבה.
התוכנית מתוקצבת במימון מלא של ההורים.
מחשוב:
כחלק מהאמונה כי המחשב מהווה כלי נוסף בלמידה ,המועצה ממשיכה בתקצוב שעת מחשב לכל תלמידי כיתות ב'-ו' ,ללא תלות בתשלום
הורים.
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תגבור לימודי:
נמשכת תמיכת המועצה בתגבור סל השעות שבתי-הספר מקבלים ממשרד החינוך .כדי לאפשר למידה איכותית בקבוצות קטנות והטרוגניות
וכן הקטנת מס' התלמידים בשיעורים הדנים במיומנויות יסוד (מתמטיקה ואנגלית ,קריאה ושפה).
לרשות כל בי"ס עומד סל שעות של  80-75שעות שבועיות.
מרכז לתלמידים בעלי לקויות למידה בתיכון:
מרכז המרכז ,הכנה לקראת בחינות הבגרות והקניית מיומנויות ואסטרטגיות למידה מותאמות אישית לתלמידים בעלי לקויות שונות.
הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות בנות  3-5תלמידים במסגרת יום הלימודים.
מרכז מחוננים בוקר – "רבדים" (שהם וסביבה):
מרכז המחוננים פועל תחת סמל מוסד של משרד החינוך ובפיקוחו .מנהלת בי"ס הנה עובדת משרד החינוך.
המרכז פועל בשהם זו השנה השניה .התלמידים מתקבלים לתוכנית החל מכיתה ג' לאחר שעברו מבחני מיון .ארציים (מבחני "סולד").
הלימודים מתקיימים יום בשבוע ,במימון משרה"ח והורים.
פעילות העשרה:
במסגרת הפעילות במרכז מתקיימת פעילות העשרה נוספת כמו :יציאה למוזיאונים ,השתתפות בתחרויות ארציות בנושא מדעים ,יזמים
צעירים והרצאות להורים.
העצמת נוער ע"י מתמטיקה:
מטרת הקורס לסייע לבני-הנוער ,תלמידי כיתות יא'-יב ,המתקשים להגיע להישגים במסגרת החינוך הפורמלי ביישוב ,לפתח יכולות ,בטחון
עצמי ,מסוגלות ומנהיגות באמצעות מתמטיקה .בעזרת מדריך ,המתמחה בהובלת תלמידים מתקשים ,תתקיים למידה בשעות אחה"צ עד
לבחינת הבגרות במתמטיקה.
בשנה זו יפתח קורס בחודש ינואר.
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נוער מוכשר במתמטיקה – "בר-אילן":
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה פועל לטיפוח נוער מצטיין במתמטיקה .המוקד בשהם הנו אחד מ 20 -מוקדים הפועלים ברחבי
הארץ.
במרכז פעילים כ 100 -תלמידים בחמש קבוצות.
מס' התלמידים שנרשמו לכיתה ז' גדל.
במסגרת זו שתי תוכניות:
 .1תוכנית העשרה מתמטית (כיתות ז').
 .2תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה (כיתות ח' -י').

מרכז להכנה למבחנים ,שיעורי-בית ,ותגבור לתלמידי ז'-י':
כמענה לצורך שעלה בציבור נבנתה תוכנית לפתיחת מרכז למידה בו יכול להשתתף כל תלמיד שמעוניין לשפר את הישגיו ולקבל סיוע בהכנת
שעורי-בית והכנה למבחנים.
המרכז פועל בשנת הלימודים תשס"ז בתיכון שהם 3 ,פעמים בשבוע בין השעות .16:00 – 19:00
לרשות כל תלמיד עומד סך של  36שעות שבועיות .לאורך כל שעות הפעילות יעמדו לרשות התלמידים מתרגלים מקצועיים בעלי תואר שני
ומעלה.
התגבור יינתן במקצועות :מתמטיקה ,אנגלית ולשון.
השתתפות במרכז מלווה בתשלום.
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האגף לאיכות הסביבה
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יעדי האגף לאיכות הסביבה לשנת : 2007
.1
.2
.3
.4
.5

שיפור חזות הישוב והגינון ,שדרוג מערכות ההשקיה ,פיתוח ושיקום שטחים בהיבט גינון בר קיימא.
העלאת רמת תחזוקת הישוב – פעילות תחזוקה ,נקיון ושמירה על הסדר הציבורי.
הטמעת שינוי במבנה הארגוני של האגף וחיזוק תודעת השירות  ,בד בבד עם הקמת היחידה הסביבתית והפעלתה.
שיפור מערך האבטחה והבטיחות –יישום פרוייקט "שהם קונטרול".
יישום תוצרי תוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא ,נהלי איזו  14001בשילוב פרויקטים בתחום איכ"ס.

פירוט פעולות שוטפות של האגף בהתאם ליעדי 2007
פעילות ירוקה
 .1שיפור חזות הישוב והגינון ,שדרוג מערכות ההשקיה ,פיתוח ושיקום שטחים בהיבט גינון
בר קיימא
אחזקה שוטפת של כ  330 -דונם שטחי גינון בשהם ,בדיקת תוכניות פיתוח של פרויקטים חדשים בשילוב אגף הנדסה ,פיקוח על פיתוח שטחי גינון
חדשים.
שיקום צמחיה ומערכות השקיה בשטחי גינון ותיקים .מתן מענה לפניות תושבים בתחומים הנוגעים לאחזקת הגינון.
פיקוח על מערכות ההשקיה הממוחשבות בישוב ומתן מענה לתקלות  .שימוש בחיפוי גזם לחסכון במים ומניעת התאיידות – פרוייקט חדש
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 .2העלאת רמת תחזוקת הישוב -פעולות תחזוקה ,נקיון ושמירה על הסדר הציבורי.
תשתיות (מים ,חשמל ,ביוב וניקוז)
אחזקה שוטפת וטיפול בתקלות תאורת רחובות.
א)
ב)

תחזוקה וטיפול בתקלות חשמל במוסדות ציבור וחינוך.

ג)

תחזוקה וטיפול בתקלות במערכת המים העירונית.

ד)

תחזוקה וטיפול בבריכות האגירה ומשאבות המים.

ה)

תחזוקה וטיפול בתקלות במערכת הביוב והניקוז העירונית.

ו)

תחזוקת מכוני הביוב.

הכנת מערכת הניקוז לחורף.
ז)
ביצוע פעולות בתחזוקה מונעת בתחום חשמל ותאורת רחובות – כניסה לפיילוט התקנת משנקים אלקטרוניים בשכונת מ"ד (בחלקה) - .פרוייקט חדש

שטחים ציבוריים ,מבני ציבור
מתן שירותים לתקלות במבני ציבור (כולל מוסדות חינוך).
א)

טיפול ואחזקת מתקנים ,ריהוט רחובות ובגנים הציבוריים.

ב)

פיקוח על קבלני ניקיון ,מוסדות חינוך וציבור.
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כבישים ומדרכות
א)

צביעת סימוני כבישים ומדרכות.

ב)

טיפול במפגעים ושבר.

ג)

יישום החלטות ועדת תנועה ותמרור.

תחזוקת כבישים בישוב.
ד)
מתן שירותים תחזוקתיים לאירועים היישוביים.
הפעלת קבלנים ,פיקוח ובקרה לעבודת פינוי אשפה וניקיון רחובות בישוב:
א.
ב.
ג.
ד.
ד.

פינוי כ 1,800 -פחים קטנים ( 240ליטר) פעמיים בשבוע.
פינוי כ 400 -פחים גדולים ( )1100שלוש פעמים בשבוע.
פינוי  8פחים טמונים פעם בשבוע
פינוי גזם ארבע פעמים בשבוע.
נקיון רחובות וכבישים (כ  33ק"מ) בעזרת עובדי נקיון ורכב טיאוט בתדירות של פעמיים בשבוע בכל שכונה ,גינות ציבוריות ותגבור נקיון
במבננים ,נקיון במסגרת ארועים ישוביים ועוד.

תברואה והדברה
ביצוע בדיקות דיגום מים והעברתן למעבדת משרד הבריאות.
ביקורות תברואתיות בבתי עסק ומוסדות חינוך.
פיקוח על עבודות עפר ברחבי הישוב ,ניכוש עשביה והכנת שטחים לקיץ.
פיקוח על עבודת ניטור והדברה בישוב בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
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וטרינריה
מתן חיסונים נגד כלבת ,רשיונות והתקנת שבבים לכ 1,300 -כלבים.
מניעה ואכיפת שוטטות כלבים.
בדיקת בשר ומזון מן החי והצומח בבתי עסק.
עיקור וסירוס חתולי רחוב.
פעולות הסברתיות לרבות במערכת החינוך בתחום החזקת בעלי חיים והטיפול בהם.

א.
ב.
ג.
ה.
ו.

פיקוח עירוני ורישוי עסקים – ביצוע פעולות לאכיפת הסדר הציבורי ומניעת מפגעים.
מתן רשיונות לבתי עסק ופיקוח על עסקים בהיבט תברואתי וחוק רישוי עסקים לרבות נקיטת פעולות משפטיות נגד עסקים ללא רשיון.

.3הטמעת שינוי במבנה הארגוני של האגף וחיזוק תודעת השירות  ,בד בבד עם הקמת היחידה
הסביבתית והפעלתה.
חיזוק תודעת השירות באגף ויישום המלצות לשינוי מבנה ארגוני ,הקמת היחידה הסביבתית
עם מועצה אזורית חבל מודיעין והפעלתה  -פרוייקט חדש

 .4בטחון ובטיחות






רענון ביקורת בנושא בטחון  ,בטיחות.
רענון נוהל ביקורת בטיחות מתקני משחקים.
ביקורת מיגון מוסדות ציבור.
הכנת תוכנית להכשרת עובדים (ע"ר ,מל"ח ,פס"ח ).
קביעת נוהל בטחון בארועים וכנסים.
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ארגון ותרגול מערך פס"ח וכנסים.
העמקת הקשר עם גורמי חוץ ופיתוח קשרים נוספים.
תחקירים בנושאים :פציעות של עובדי מועצה ,חינוך מתקנים באחזקת המועצה.
ביקורת על חוסרים ואובדנים.
מימוש אמצעים במסגרת קבלת ההכרה כישוב רגיש.

מוסדות חינוך






ביקורת נוהלי בטחון  /בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל – משרד החינוך.
יישום תוכניות עבודה שנתית שנה"ל תשס"ו במוס"ח.
הפעלת ניידת מוס"ח באמצעות קבלן 24 ,שעות.
הפעלת מאבטחים במוס"ח בשעות הלימוד הפורמליות.
רענון נוהלי בטחון למאבטח במוס"ח.

מצילה
 יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם המשרד לביטחון פנים
 קיום מפגשים שוטפים.
 מעקב ביצוע ותקציב.

שיטור קהילתי
 הפעלת ניידת שיטור קהילתית.
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 קביעת נוהלי עבודה בהתאם לניתוח המצב העכשווי.
 רענון נוהלי עבודה קיימים.
 העמקת הקשר והשת"פ עם תחנת נתב"ג/נקודת שהם.

יישום חוק השמירה
 הפעלת חוק השמירה.
 התקנת אמצעים נוספים.

מטה בטיחות בדרכים






יישום תוכניות עבודה כפי שגובשה עם משרד התחבורה.
תוכנית זה"ב למוסדות חינוך.
קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
העברת הקצאות למוסדות החינוך עפ"י התוכנית
מעקב ביצוע.

בטיחות
 יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם אגפי המועצה בהתאם לצרכים השונים.
 קיום מפגשים במסגרת העבודה השוטפת.
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 יישום נוהלים והנחיות בהתאם לביקורות

פיקוד העורף
 מימוש תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף.
 יישום נוהלים ופקודת היערכות.
 מימוש ביצוע תוכנית הג"א.
משא"ז
 הפעלת תוכנית עבודה שנתית כפי שגובשה עם רמק"מ נתב"ג.
 קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
מד"א
 פעילות מול מד"א
 קיום מפגשים שוטפים.
 הפעלת מערך המתנדבים והגדלתו.
מג"ב
 oהפעלת תוכנית עבודה שנתית.
 oקיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
 oמעקב ביצוע תקציב.
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יישום תוכנית אב לביטחון – פרוייקט "שהם קונטרול" חדש
 .5יישום תוצרי תוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא ,נהלי איזו  14001בשילוב פרויקטים
בתחום אי"כ"ס.

חינוך ירוק
ביצוע פרוייקטים בתחום איכות הסביבה ופעילות סניף המועצה לישראל יפה בהיבט חינוך
סביבתי בתחום המיחזור ,טבע ומורשת ,קיימות.
הובלת בתי הספר רבין וצוקים בהליך הסמכתם לבתי ספר ירוקים.
פרויקט הסברה על אחזקת בע"ח במערכת החינוך.
פרויקט הרצאות בגני הילדים בנושא הפרדת פסולת במקור.
ליווי פעילות הסניף של האגודה לתרבות הדיור – הגדלת כמות הבתים המשותפים והמבננים המאוגדים באמצעות האגודה ,לרבות מתן סיוע מקצועי
והכוונה.
חיזוק ערכי החינוך הסביבתי ,התווית מדיניות וליווי מערכת החינוך בנושא.

עתיד ירוק
יישום תקני  – 14,001 ,9002 isoפרוייקט חדש
יישום תוצרי תוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא פרוייקט חדש
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יישום עקרונות גינון בר קיימא – פרוייקט חדש

קהילה ירוקה
קיום תחרות גינה יפה
גיוס וקיום קשר עם מתנדבים  ,הדרכות בפארק יער שהם.
הצבת פסלים ברחבי הישוב – פרוייקט חדש
שיתוף פעולה עם רשות העתיקות – פרויקטים משולבים עם מערכת החינוך – פרוייקט חדש

פרוייקטים חדשים אגף איכות הסביבה 2007
סעיף תקציבי

מקורות מימון

שם הפרויקט

תאור +אוכלוסיית יעד

פיתוח שטחי גינון ושיקום מערכות השקייה
קירוי גינות משחק

עפ"י תוכנית עבודה
150
גן הסלע ,העמק ,היובל 150

תקציב גורם מימון אבני דרך הערות
תב"ר 211
גינון
תחזוקה
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מרץ
מרץ

שדרוג מתקנים והעמדת פיסול

העמק ,היובל ,הסלע

100
400

גן הירדן
חבל פינת ירדן ,תפן

250
150

גן מכבים
חמניות

250
250
900

סה"כ
תשתיות ציבוריות
שיקום גנים ציבוריים ופיתוח שצ"פ

סה"כ

מרץ

מרץ
התחלת שצ"פ חבל פינת ירדן נובמבר 06
סיום מרץ  -חניות תפן
ינואר
דצמבר 06-מרץ  07סיום

פרוייקטים חדשים אגף איכות הסביבה 2007
שם הפרויקט

מקורות מימון

תאור +אוכלוסיית יעד

תקציב  2007מחוץ למועצה סכום המימון

 2מקושרות תקציב
תחזוקת הישוב ,נקיון ושמירה על סדר ציבורי
צביעת ריהוט חצר ומתקני משחק
צביעת מעברי חציה וסימוני כבישים פעמיים בשנה

130
180

צביעת עמודי תאורה בישוב
מתן מענה תקלות ביוב  -שע"ח הרחבת חוזה

80
358
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אבני דרך הערות ותנאים קריטיים

שיקום בריכות ביוב קוים ראשיים

40

תגבור נקיון רחובות (מבננים)

60

גינון  -פרויקטים מיוחדים

150

ינואר

בטחון ובטיחות
פרוייקט "שהם קונטרול"

250

מאי

הבאה לתקן  1498גינות משחק

168

אפריל

שם הפרויקט

פרויקטים בתחום איכות הסביבה
שינוי מבנה ארגוני והקמת יחידה סביבתית
הקמת יחידה סביבתית

מקורות מימון

תאור +אוכלוסיית יעד

אבני דרך הערות ותנאים קריטיים

תקציב  2007מחוץ למועצה סכום המימון
המשרד להגנת
99
הסביבה
203
354
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השלמת שלב ב'

שהם
חבל מודיעין

91
100

המשרד להגנת
הסביבה

163

ינואר
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החברה העירונית לתרבות,
נוער וחוגי ספורט (חמש)
בע"מ
יעדי הנהלת החברה לשנת : 2007
 .1פתיחת שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בשהם.
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 .2ליווי ופיקוח הקמת מערך הצהרונים במיסגרת חמש טף.
 .3פיקוח וליווי שנת הספורט.
 .4ליווי הקמת מיתקנים חדשים לשימוש התרבות ,הספורט והפנאי( .מרכז אמנויות במה ,גן החבל ,מתקני ספורט וכד')
 .5פיתוח קישרי חוץ וגיוס משאבים.
 .6הגדרת והטמעת מדדי ביצוע ובקרה בעבודת תחומי החברה השונים.

פעולות שוטפות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ישיבות וועדות דירקטוריון:
ישיבות צוות ,לתיאום בין התחומים
מעקב אחר ביצוע מדיניות וקבלת החלטות תפעוליות
ניהול מינהלה:
משאבי אנוש
ליווי ,פיקוח וסיוע בביצוע פרויקטים מרכזיים:
אירועי תרבות מרכזיים – אירועי העצמאות ,פסטיבל סוכות ,מרוץ אופנים ,ארועי קיץ
פתיחת שנת חוגים
קייטנות
חודש הנוער
ארועי ספורט קהילתיים
גיוס חסויות:
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.8

.9
.10

.11

אחריות על גיוס חסויות ממקורות חיצוניים
פיקוח אדמניסטרטיבי על מתקני החברה:
כותר פיס
בית התרבות
אולמות ספורט
מרכז אתג"ר
מגרש כדורגל
מיתחם הנוער
הכשרת חללים ע"פ צרכי הפעילות המישתנים.
פרסום ,יח"צ ושיווק:
הטוויית מדיניות
פיקוח על ביצוע
אחריות על שיפור תהליכים:
קידום של תהליך .ISO 9001
סקרים ומדדי ביצוע
המשך שיפור מתן שרות איכותי ויעיל לתושב
טיפול בפניות הציבור:
בקרה על המוקד ורכזת פניות ציבור
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תוכניות עבודה לשנת הספורט 2007-
תחום הספורט
חזון לתחום הספורט
" בשהם  ,קהילה העוסקת בספורט כאורח חיים ונהנית ממגוון פעילויות ומתקנים מתקדמים הפזורים ברחבי בישוב ,תוך
טיפוח וחינוך למצוינות  ,סובלנות והגינות בענפי הספורט השונים".
מדיניות הספורט:
.1
.2
.3
.4

הכרה בחשיבות הספורט כתרבות חיים וערך חשוב לבריאותו ,אישיותו ואיכות חייו של הפרט בהווה ובעתיד.
מתן אפשרות לניצול שעות הפנאי ע"י מגוון גדול ככל האפשר של פעילויות ספורט מגוונות לכולם.
עיצוב ,טיפוח ובניית העתודה הספורטיבית (תחרותית).
בחירת ענפי ספורט מועדפים לטיפוח ברמה העממית והתחרותית.
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יעדי תחום הספורט לשנת 2007
.1
.2
.3
.4
.5

הגדלת כמות העוסקים בפעילות גופנית מכל שכבות האוכלוסיה.
תוספת מתקנים חדשים – בהמשך להמלצת תוכנית האב לספורט.,
הגברת פעילות הספורט בבתי הספר  -טורנירים ,השתלמויות מורים לספורט ,תחרויות ואירועי ספורט.
עידוד לסובלנות – כתיבת אמנת ספורט להגינות בספורט והטמעת תוכנית בבתי הספר "סובלנות ומניעת אלימות
דרך הספורט"
פיתוח וחיזוק אירועי הספורט העממי :מרוץ אופניים ,צעדה ,ניווט ,ספורטיאדה ,יום ספורט הורים וילדים,
סטריטבול ועוד..

מטרות

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

הקניית הרגלי ספורט ובריאות לכלל האוכלוסייה הבוגרת.

הרחבת הפעילות בבתי הספר עם מתן דגש להשתתפות ולסובלנות.

טיפוח להתנהגות נאותה של קהל במשחקים.

עידוד ההגינות והכבוד לזולת

 ארגון פעילויות ותחרויות ספורט ברמה התחרותית והעממית.
ביצוע תחרויות במגוון ענפים.

ייזום אירועים גדולים ברמה מקומית וארצית.

טיפוח אגודות ספורט תחרותיות.

 שימוש,פיתוח והוספה של מתקני ספורט
בניית מסלול אתלטיקה

הוספת מתקני ספורט בבתי הספר
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ניצול שטחים פנויים בישוב להקמת מתקני ספורט מגוונים ( מתח וכד',פאטנק ,ועוד) – לפעילות חופשית של התושבים בכל

שעות היום.
אכיפת סטנדרטים גבוהים בשימוש במתקני הספורט

 הפעלת מערך החוגים.
פתיחת חוגים חדשים.

העלאת היקף המשתתפים.

שמירה על רמת הדרכה ,מקצועיות והישגים.

 הגברת פעילויות בחופשות ,בערבים ובסופי שבוע.
קייטנות וסדנאות לילדים.

פעילויות קייץ.

הפעלת המיתקנים בשעות הערב המאוחרות.


פעילות שוטפת
 .1אליפויות בתי ספר.
.2ניהול והפקת אירועי ספורט  :סובב שהם ,אליפויות ספורט  ,ספורטיאדה וכד'.
.3תחזוקת מתקני ספורט.
 .4תיפעול וניהול חוגי הספורט.
.5קייטנות וסדנאות בחופשת פסח וחופשת הקיץ.
.6פעילויות שוטפות -.ועדת ספורט,השכרת מיתקנים ,אגודות ספורט ,חסויות לארועים ,ועוד...
טבלת אירועים לשנת 2007
תאריך
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שם האירוע

ינואר
פברואר-כל שבת
פברואר-ט'ו בשבט
23.2.07
28.2.07
מרץ-כל שבת
9.3.07
19.3.07
פורים
אפריל
אפריל-פסח
יום העצמאות

מאי-כל שישי
מאי-שבועות
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"הולכים ביחד - ,לפני שבת
קפוארה
טניס שולחן-חופשי
יריד ירוק-ארוע פתיחת השנה ,צעדה
תחרות התעמלות אומנותית
ערב גברים בנושא ספורט
טניס שולחן(חינם)
מרחבי בחירה-ספורט
כדורסל -חופשי
מרוץ שהם  10ק"מ
יום החינוך הגופני
מרוץ שרית
התעמלות קרקע
תחרויות ספורט
אירובי -חופשי
תחרויות ספורט
גביע ראש המועצה לנוער-קטרגל
טורניר טניס-הורים ילדים
טורניר כדורגל-יהודי/ערבי
חלוקת מילגות לספורטאים מצטינים
אליפות קארטה
טיול אופניים
התעמלות במים(גימלאים)
ליגת בתי הכנסת-כדורסל
אליפויות בתי הספר

6.5.07
25.5.07
יוני

1.7.07
יולי -אוגוסט
ארועי קיץ
23.8.07
ספטמבר
אוקטובר
סוכות
26.10.07
3.11.07
נובמבר
24.11.07
דצמבר
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אליפות ג'ודו אזורית
ערב הוקרה לאנשי המילואים
ספורטאידה( 4-יום ספורט)
יום ספורט(בתי הכנסת)
הליכה-חופשי
הישרדות-אליפות השפלה
מסיבות סיום-חוגים
טאי צ'י על הדשא(חינם)
ארוע פתיחת הקיץ בסימן הספורט
גלגיליות/טניס שולחן/הגנה עצמית-חופשי
תחרות שחייה
פתיחת שנת חוגים
טאי צ'י בדשא
סטריטבול
כנס מנהל הספורט
אופניים-טיולים
מפגש עם ספורטאים
ספורט-בטיחות בדרכים
אופניים -מרוץ ע"ש וינברג
יום ספורט
סובב שהם ה9-
הליכה-חופשי
ניווט פארק שהם
אירובי-חופשי

כדורגל-חופשי
תחרויות ספורט
הדלקת נר הספורטאים
אליפות איזורית-טניס שולחן

חנוכה

פרויקטים חדשים תחום הספורט
מס'

שם הפרויקט

מקורות מימון

תאור +אוכלוסיית יעד
תקציב
2007
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מחוץ
למועצה

סכום
המימון
בש"ח

אבני דרך

הערות

1

סקר ספורט

כללי

25

אוקטובר 06
דצמבר 07

2
3

פירסום ושיווק
צעדה
תחרות אתלטיקה
אליפויות ויום החינוך הגופני בתי
ספר
ליגת הורים
ליגת בתי כנסת+יום ספורט

כללי
כלל האוכלוסיה ובתי ספר
כלל ישובי

30
30
20

במשך השנה
ינואר 07

בתי ספר
בתי ספר
הציבור הדתי

15
5
5

במשך השנה
במשך השנה

7

טורנירים

8
9
10
11
13
14
15
16

פעילות ספורט פתוחה
סובב שהם
תוכנית הרזיה ועידוד פעילות
"ספורטיביים מפגשים"
מילגות ספורטאים
שידרוג ותחזוקה שוטפת
כוח אדם
השתלמויות מורים לספורט

ענפי ספורט שונים
ענפי ספורט
שונים+ספורטיאדה
עממי
כלל יישובי
כלל האוכלוסיה
ספורטאים מצטינים
כלל המיתקנים – כולל בי"ס
פרויקטור
מורים לחנוך גופני

20

במהלך השנה

30
50
10
15
20
205
50
7

במשך השנה
נובמבר 07

4
5
6

537

תחום תרבות ואירועים
כללי:
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בקרה ומדידה
העברת מסרים ופירסום
הארועים
ארוע פתיחת שנת הספורט

גביעים ,פירסום ,שופטים,
אבטחה
יוגה ,הרקדות ,צעידה ,וכד'

 4מפגשים בשנה
כל השנה
כל השנה
כל השנה

הוקדם  50ב2006 -
חצי מישרה
מנהל הספורט

תחום תרבות ואירועים בחמש מופקד ואחראי על תכנון והפקת פעילויות התרבות ביישוב בקהלי היעד השונים.
פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים:
א .ארועים המוניים לכלל הקהילה בדגש על קהל יעד משפחתי.
ב .סדרות ומפגשי תרבות למבוגרים ,נוער וילדים.
ג .פעילות סל תרבות יישובי בתוך מוסדות החינוך.
ד .פעולות תרבות ייחודיות לקהילה המסורתית תוך דגש קרוב ודיאלוג עם הקהל החילוני .
תחום תרבות ואירועים בחמש פועל בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת שהם ,אמנים ויוצרים מתוך הקהילה ,הן באיתור צרכים והן בדגשים
לתכני הפעילויות השונות.

יעדי תחום תרבות ואירועים לשנת :2007
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פיתוח פעילות קולנועית בשיתוף בית הקולנוע בשהם :סדרות נושאיות,כדוגמת סדרות סרטי מסע ,סרטי אוכל בליווי הרצאות
ופסטיבלי סרטים בחנוכה ובפסח.
קידום סדרות תרבות איכותיות חדשות לכל קהלי היעד :נשים ,גברים ,ילדים ועוד.
קיום אירועי תרבות עם דגש על פעילויות ספורט :חגיגה בירוק ,ערב ספורטיבי לקהל גברי,אירוע פתיחת הקיץ ועוד.
התקשרות עם תיאטראות ארציים לשיווק כרטיסים להצגות בהנחות לתושבי היישוב.
פיתוח וקידום פרוייקטים קהילתיים בתחומי האמנות השונים בשיתוף אמני שוהם עם דגש על הקשר בין אמנות לאיכות
סביבה.
פיתוח פרוייקטים חדשים במסגרת תרבות בצוותא.
איתור ,הכשרה וטיפוח כח עזר טכני קבוע להפקות אירועים.
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תוכניות חדשות:
" .1צלילי עולם"  -סדרת מפגשים מוסיקליים  -מוסיקת עולם בשיתוף קונסרבטוריון חמש.
 .2סדרת קונצרטים לכל המשפחה בשיתוף קונסרבטוריון חמש.
 .3סדרת מפגשי תרבות ואקטואליה " אמצע השבוע" לסירוגין עם המנחים ג'קי לוי ומני פאר.
 .4סידרת סיורי יום – תוכנית עונתית לטיולים למבוגרים.
 .5פסטיבל הצגות ילדים בשיתוף "תיאטרון הקרון".
 .6סדרות מפגשי קולנוע בשיתוף בית הקולנוע בשוהם.
 .7עיבוי אירועי התרבות הקהילתיים בהתייחסות לשנת הספורט בשיתוף תחום הספורט.
 .8שיווק כרטיסים מוזלים לתאטראות ארציים לתושבי היישוב.
 .9הצגות ילדים למגזר הדתי.
 .10פיתוח תוכנית בר מצווה לילדים חילוניים.
פעולות שוטפות:
 .1בניית תוכנית שנתית של אירועי תרבות ואירועים קהילתיים חוצה תחומים.
 .2ניהול לוח אירועים של בית התרבות על חלליו השונים.
 .3סיוע בניהול בית התרבות :כח אדם ,ניקיון  ,תחזוקה ,רישוי עסקים ,תקציב.
 .4השכרת חדרים ואולם בית התרבות לפעילויות שונות.
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 .5יזום וקידום פרוייקטים חדשים בתחומי האמנות השונים.
 .6ייזום  ,הפקה בפועל ,פיקוח וניהול תקציבי של אירועי תרבות קהילתיים ואירועים בבית התרבות לכל קהלי היעד לציבור
החילוני והדתי .
 .7הפקה טכנית של אירועי תרבות ,הכנת מפרטים ופניית לספקים ניהול תקציב ורכש.
 .8בנייה  ,תפעול ופיקוח  -תוכנית סל תרבות יישובית בשיתוף בתי הספר ואגף חינוך.
 .9סיוע בטיפול בנושא פרסום החברה :פרסום ,שיווק ויחסי ציבור :מודעות בעיתונים ,שילוט חוצות ,פליירים ממוקדים,
מכוונים ,עבודה מול דוברת המועצה ,שיווק כרטיסים למופעים ,הפצת פליירים על לוחות המודעות היישוביים.
 .10גיוס כח אדם לעזרה טכנית בהפקות אירועים  ,הדרכה ותדרוך.
 .11קיום ישיבות צוות קבועות  -תחום תרבות.

לוח אירועי תרבות קהילתיים לשנת תשס"ז
חודש

תאריך יום

פברואר

שישי

2/2

פעילות

תחום

מיקום

חגיגה בירוק
אירוע פתיחת שנת הספורט-
צעדה

תרבות ספורט

פארק יער שוהם
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מרץ

1/3

חמישי

קריאת המגילה

תרבות

בית התרבות

4/3

ראשון

משתה פורים – אירוע פתיחת
חודש הנוער

נוער

מתחם הנוער

9/3

שישי

אירוע פורים יישובי

תרבות

15-16-17/3

סופ"ש

מרוץ שוהם  10ק"מ

ספורט

סוף שבוע " -פותחים דלת
לאמנות"

תרבות

חמישי

הפנינג לנוער – סגירת חודש
הנוער  /כוכב נולד

נוער

8/4
15/4

ראשון
ראשון

מימונה
טקס יום השואה

תרבות
תרבות

בית המועצה
גן החבל

21/4

מוצ"ש

ערב שרים וזוכרים

תרבות

בית התרבות

22/4
23/4
24/4

ראשון
שני
שלישי

טקס יום הזיכרון
ערב יום העצמאות
תפילת יום העצמאות  +הרקדה
רוקדים עצמאות
ערב הצדעה לחיילי שוהם

תרבות
תרבות
תרבות
תרבות
נוער

גן החבל
גן החבל
גן היובל
בי"ס אבני החושן
מתחם הנוער

ראשון

אירוע הצדעה לאנשי המילואים

תרבות/ביטחון

מרכז ספורט שוהם

29/3

אפריל

28/4
מאי

6/5
21/5

אירוע שבועות
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גן היובל

גן היובל

שני
25/5
28-31/5

יוני

יולי

28/6

ספורטיאדה
אירועי שבוע הספר

שני-
חמישי

תרבות
ספורט
ספריה

כותר פיס
בית התרבות

חמישי

אירוע פתיחת הקיץ

תרבות

גן החבל

ראשון

הרקדות הורים וילדים –
פעילות גלגליות

תרבות/ספורט

גן היובל

שלישי

קולנוע קיץ

תרבות

גן הירדן

כנס מתגייסים

נוער

בית התרבות

מסיבת קיץ לציבור הדתי
אוגוסט

ראשון

הרקדות הורים וילדים –
פעילות גלגליות
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בית התרבות
תרבות/ספורט

גן היובל

שלישי

קולנוע קיץ

חמישי

אירוע סיום הקיץ  +כנס
תושבים חדשים
אירועי חגים
תפילות ,תקיעות שופר

1,2

שני
שלישי

פסטיבל "מוזות בסוכות"

26/10

שישי

3/11

שבת

23/8
ספטמבר
אוקטובר

נובמבר
דצמבר

יום ספורט

סובב שוהם
ה9-
מצעד לפידים

תרבות

גן הירדן

תרבות

גן החבל

תרבות
ספורט
ספורט
נוער

הדלקת נר הספורטאים
פסטיבל סרטי ילדים

תרבות

סל תרבות
יעדים:
 .1בנית תכנית סל תרבות ,תוך ניסיון לשמור על תוכנית רצף רב שנתית ,וחשיפת הילדים למגוון סוגי האומנויות..
 .2ביסוס קשרי עבודה ושיתוף הפעולה עם צוותי החינוך ,בבתי הספר בישוב.
 .3הקפדה על יישום תכנית סל התרבות לשנת תשס"ז והפקת לקחים.
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גן החבל

דרכי פעולה:
חודש ספטמבר :בנית סל התרבות היישובי לשנת תשס"ז בשיתוף רכזות בתי הספר היסודיים ולתיכון.
העברת תכנית הסל לסל תרבות ארצי להערות והארות.
חודש אוקטובר :פרסום התכנית ,קביעת תאריכי ציפייה מול המפיקים והמפעילים .
בהמשך השנה :העברת חומרי הכנה לצוותי בתי הספר ,מעקב אחרי הכנת התלמידים ,תאום הפעילויות מול בתי ספר ,לווי התלמידים
למופעים ,אירוח האמנים ,קבלת משוב מהמורים והעברתו למטה סל תרבות ארצי .במהלך כל השנה תתבצע בקרה על ביצוע התכנית.

תרבות בצוותא
יעדים:
.1
.2
.3
.4

תגבור אירועי תרבות פנאי איכותית למבוגרים וילדים תוך מתן דגש למסורת היהודית ומותאמת לכלל הציבור.
יצירת ערוצי תקשורת והדברות בין רבדים שונים של הציבור.
מתן מענה ייחודי ,מגוון ,תרבותי ואיכותי לציבור הדתי בישוב .
יצירת מעורבות פעילה של תושבי הישוב תוך מתן דגש לחיזוק הקשר בין דתיים וחילונים באמצעות אירועים קהילתיים
המתקיימים בישוב.

לוח ארועים מרכזי לארועי " תרבות בצוותא"
ארועי תישרי – מפגשים העוסקים בתשובה ואמונה
ראש השנה – מפגש סיפור ותקיעת שופר לילדים והורים במהלך החג בבית התרבות .
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יום כיפור – תפילות יום הכיפורים לכלל הציבור בבית התרבות.
סוכות – הפעלת סוכת שירה ורוח במסגרת פסטיבל "מוזות בסוכות".
שמחת תורה – הקפות שניות במוצאי שמחת תורה לכלל הקהילה בגן היובל.
אירוע חתני בית כנסת – הצגה או מופע בבית התרבות.
חנוכה – הדלקת נרות מדי יום וערב מיוחד עם הרב סתיו ומופע לילדים.
י' בטבת – אירוע  ,מפגש לציון יום הקדיש הכללי .
ט"ו בשבט – ערב זמר עם סדר ט"ו בשבט .
פורים  -קריאת מגילה ומופע לכלל הציבור בבית התרבות .
פסח – אירוע מימונה יישובי .
יום העצמאות – תפילה חגיגית והרקדה .
יום ירושלים – מופע זמר וסיפור .
שבועות – תיקון ליל שבועות ,לימוד משותף דתיים וחילוניים.
ט' באב – מפגש הידברות בבית התרבות דתיים וחילונים.
ובנוסף מפגשים כללים במהלך השנה העוסקים במסורת ישראל.
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תחום הנוער
.

מטרות העל של יחידת הנוער :
 חיזוק תחושת השייכות של בני הנוער למתחם הנוער .
 שילוב כמות גדולה יותר של בני נוער בפעילות בלתי פורמלית בתוך ומחוץ למתחם.
 העצמת בני נוער תוך פיתוח תחושת מסוגלות הן במישור האישי והן במישור החברתי.
 הגברת תחושת האחריות והערבות הדדית מתוך מעורבות בקהילה בשהם בפרט ובחברה בכלל .
 שילוב המערכת הבלתי פורמלית בתוך וביחד עם הפורמלית .
 הרחבת הפעילות המיועדת לכיתות ז' -ח' .

יעדים של תחום הנוער :
 הרחבת תחום התרבות והעשרה של בני הנוער תוך התייחסות נפרדת לגילאי חטיבת הביניים .
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 חיזוק מועצת הנוער ,הרחבתה לכלל אוכלוסיית בני הנוער והפיכתה למשמעותית בשהם.
 בניית קבוצות מיקוד סביב תחומי עניין שונים ומגוונים וחיבורם למתחם הנוער.
 הרחבת היקף הפעילות של קבוצות המנהיגות .
 קירוב הנוער הדתי למתחם הנוער ונתינת מענה באפיקים הייחודיים להם.
 העצמת בני נוער בסיכון תוך בניית תוכנית טיפולית מאתגרת עבורם.
 בניית מרכז הדרכה שישמש את כלל קבוצות המדריכים ותנועות הנוער ביישוב.

יעדים ופרוייקטים לפי תחומים:

מנהיגות צעירה:
יעדים כללים :

 הרחבת מעגל האופציות של בני הנוער לפעילות משמעותית ,מגוון קבוצות גדול יותר.
 הגדלת מספר הפעילים (כתות ז'-יב') בקבוצות המנהיגות ותנועות הנוער
 הגברת הנראות והמעורבות של קבוצות המנהיגות בקהילת שהם
 השתלמויות וימי עיון לכלל קב' המנהיגות לפי תחומי עניין אחת לחודשיים
 פעילות התנדבותית של קבוצות מנהיגות וארגון חיצוני אחת לחודש
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פירוט קבוצות המנהיגות :
 מועצת נוער יישובית

פרלמנט הנוער .נציגים של כלל מוסדות וארגוני הנוער ביישוב ,הדואגים לקידום עניני
כלל הנוער.

 מועצה ציונית לנוער ז-ח.

קבוצה הפועלת לשינוי ותיקון הסדר החברתי בישראל

 מועצה ציונית לנוער ט'-י'

קבוצההפועלת לשינוי ותיקון הסדר החברתי בישראל

 קורס מד"צים ט'

הכשרת נוער להדרכה חברתית

 מד"צים י'

הדרכת ילדים בכתות ג' ,הדרכה חברתית ,טרום תנועת נוער

 מד"צים מתמחים יא'
,י"ב

עשייה בתחום המנהיגות וההדרכה

 טרום מד"צים ח'

קבוצה חברתית המתמקדת בעשייה קהילתית ,מעורבות ומנהיגות

 זרעים של משמעות.

קבוצה שכבת ז' אשר תתמקד במעבר מילדות לבגרות .הקהילה שלי ,מעורבות ולקיחת
אחריות

 נוער אומר לא לסמים

נוער למען צמצום השימוש בסמים ואלכוהול ,בקרב בני הנוער
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פירוט יעדים ומטרות לכל אחת מקבוצות המנהיגות :
מטרה :הכשרת מדריכים צעירים וחיבורם לקהילה.
יעדים:
 הכרות עם עולם ההדרכה
 הקניית מיומנויות הדרכה
 הכוח לשנות והזכות לחנך
 גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער

שכבה ז'
מטרה :חינוך לערבות הדדית
יעדים:
 ברור הזהות האישית
 לקיחת אחריות כמתבגר
 מעורבות חברתית
 אזרחות טובה
 משמעות התרומה לקהילה
 גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער

שכבה י' פעיל במתחם
מטרה :יצירת דור המשך של מדריכים ועתודה של נוער,
יעדים:
 ההדרכה כתרומה לקהילה
 שיפור מיומנויות הדרכה
 העשרת עולם התוכן של המדריכים בפעילות חוץ
הדרכתית
 גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער

שכבה ח'
מטרה :חיזוק תחושת השייכות החברתית
יעדים:
 הרחבת ההיכרות עם תחום המנהיגות
 בחינת שאלת היחיד אל מול הקבוצה
 התנהלות קבוצה חברתית
 תרומה לקהילה המהווה אחת מקב' ההשתייכות שלי
 גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער

שכבת יא'-יב'
מטרה  :בניית היררכית מנהיגות ומעורבות בקהילה .

שכבה ט'
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יעדים :
 בניית צוות מדריכים וותיק שילווה את המדריכים
הצעירים.
 הדרכת קבוצות מנהיגות צעירות בגילאי ז' -ח' .
 גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער .
צרכים מיוחדים
מטרה :חיזוק תחושת הערבות הדדית וקבלת האחר .
יעדים:
 פעילויות חווייתיות
 פעילויות יצירה
 פעילויות גיבוש
 שילוב בחלק מפעילויות חניכי המד"צים –כיתות ג'
 פעילויות חוץ מתחם הנוער
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קבוצות מיקוד
מטרה:

חיבור בני הנוער לקהילה תוך מתן מענה לתחומי העניין הספציפיים לעל קבוצה .גיבוש קבוצה חברתית וחיבורה למתחם הנוער.

יעדים:
 בניית מפגשים בלתי פורמאליים לתחומי העניין של כל קבוצה .
 יצירת קשר רציף עם נוער שאינו פעיל במתחם הנוער.
קבוצות מיקוד:
נוער נפל"א
עיתונוער
הקמת אתר אינטרנט
נוער נפל"א
אומנויות במה
נוער ספורט
משא"ז +מג"ב
שהם ביט
תיאטרונוער
כתיבה יוצרת

נוער למען איכות הסביבה – חיבור והעשרת ה קבוצה ביחידת הנוער
הפקה של עיתון הנוער של שהם
באמצעות נוער מתמחה במחשבים נקים אתר אינטרנט העונה לצרכים של הנוער .האתר יופעל ע"י
הנוער.
נוער פועל למען איכות הסביבה
קבוצות נוער הפעילות במסגרת חוגי מחול או הקונסרבטוריון
נוער הפעיל בחוגי בספורט הקיימים בשהם
נוער מתנדב בשיתוף כוחות הביטחון
להקת נוער
קבוצת תאטרון
נוער יוצר וכותב
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פרוייקט בר מצווה – בשיתוף לשכת הרב .
פרוייקט המיועד לבני ובנות מצווה חילוניים בני כיתות ז  ,פרוייקט המשלב הכנה לעלייה לתורה (,בשיתוף מלמדים משהם )  ,מפגשים בנושא בגרות
ואחריות ושילוב התנדבות בקהילה  .פרוייקט זה יתקיים במספר מחזורים במהלך השנה לפי תאריכי ימי ההולדת .

תרבות נוער
יעדים:






הפקת אירוע גדול אחת לחודש
פיתוח פעילויות פנאי לפי מגזרים ותחומי עניין
פיתוח קורסים וסדנאות
פיתוח ארגון עצמי של תרבות הנוער ע"י הנוער.

אירועי תרבות לנוער :
חודש

יום בשבוע

נובמבר

ד'
ה'
ו'

תאריך
1.11
9.11
17.11

פעילות
טקס זיכרון ישובי ליצחק רבין ז"ל בביצוע תנועות הנוער.
ערב קריוקי במתחם הנוער .
קפה שישי – חופשי
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ה'
ו'
ג'
ו'-שבת

23.11
24.11
28.11
1-2

ו'
שבת
ג'
ו'

1.12
16.12
19.12
29.12

" מסביב למדורה " – קומזיץ ועל האש מחוץ למתחם הנוער.
מסיבת סופ"ש – כיתות ז-ט .
קונגרס ציוני יישובי בשיתוף צמר"ת
אירוח סופ"ש ילדי גוש שגב דתיים -חילוניים  .אירוח במשפחות הנוער
ופעילות סמינרית במשך כל השבת .
מסיבת סופ"ש – כיתות ז-ט .
" מרוץ הלפיד "
יציאה ללונה – פארק .
" שישי בצבע " – מפגש נוער סביב נושא מרכזי.

ינואר

ה'
שבת
ג'
ה'
ו'
ג'

4.1
13.1
16.1
25.1
26.1
30.1

ערב אומנויות הבמה – מוסיקה במתחם הנוער
ערב רוק -להקות נוער מקומיות – מתחם הנוער.
טקס חלוקת תעודות מדריך – מתחם הנוער
ערב סטנד-אפ
מסיבת סופ"ש – כיתות ז-ט .
יום ניקיון יישובי – קבוצות מנהיגות ותנועות הנוער בשיתוף אגף איכות
הסביבה .

פברואר

ו'
ו'
שבת
ו
ג'
ה'

2.2
9.2
17.2
23.2
27.2
1.3

" חגיגה בירוק " – אירוע כלל יישובי בשיתוף תנועות הנוער .
" קפה שישי ".
" טיול פריחה " – פארק בריטניה .
מסיבת סופ"ש – כיתות ז-ט .
ערב הצדעה לביטלס בקפה לאוזן .
" משתה פורים " – פתיחת חודש הנוער .

דצמבר

מרץ
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אפריל

מאי

יוני

א'
ה'
ה'
ג'
ו
א'-ג'
ה'
ג'
ה'
ו'
א'
א'
ב'
ו'

4.3
8.3
15.3
20.3
23.3
25-27
29.3
3.4
5.4
13.4
15.4
22.4
23.4
27.4

אירוע פורים יישובי ופורימונים של תנועות הנוער.
" חמישי בצבע " – יום האישה הבנ"ל דמות האישה באגדת פורים .
פעילות אתגרית .
ערב הוקרה לנוער הפעיל במתחם הנוער
מסיבת דיסקו
קייטנת פסח בהפעלת המדצ"ים .
סיום חודש הנוער :שוק "קח -תן"  /גמר כוכב נולד  ,נוער שהם על הבמה .
יום ניווט יערני ביער בן שמן
יציאה לסטנד-אפ ,כאמל קומדי קלאב
" קפה שישי " –חופשי .
ערב יום השואה -טקס יישובי בביצוע של אחת מתנועות הנוער.
ערב יום הזיכרון -טקס יישובי .
" בימת הנוער " – יום העצמאות  + .מסיבה במיתחם לכתות ז'-ח'.
" קפה שישי " –חופשי .

מוצ"ש
א'
ו'
ה'
ב'
ו'
ו'-שבת
ה'
א'-ה'
ד'

28.4
6.5
11.5
17.5
21.5
25.5
1-2
7.6
10-14
20.6

קבלת פנים לחיילי שהם .
מדורת הנוער  +שירה בציבור
מסיבה לכיתות ז-ח
ערב אומנויות הבמה  :מחול ומוסיקה ( .או חצי גמר כוכב נולד)
אירוע שבועות יישובי
"שישי בצבע " במיתחם
" ספורטיאדה " היישובית .
ערב הצדעה לקווין – קפה לאוזן
פעילות סיכום ופרידה – קבוצות מנהיגות
מסיבת סוף שנה כיתות ז-ט  / .או גמר כוכב נולד
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ו'

22.6

יולי -אוגוסט
ספטמבר

ערב משחקי חשיבה
פעילות קיץ לנוער – תכנון נפרד בהמשך
פתיחת שנה

קורסים וסדנאות המוצעים לנוער:
קורס עיצוב החדר

כתיבה יוצרת

הכנה לצה"ל

העצמה והתפתחות אישית
לנערות

חוגי סיירות – החברה להגנת סדרת קולנוע -מדע בדיוני
הטבע
תפיסת הגוף ותזונה לנערות

תחום הנוער הדתי :
מטרות :
מתן מענה חברתי ,תרבותי וטיפולי לנוער הדתי .
חיבור הנוער הדתי לכלל הקהילה בשהם.
יצירת ערוצי תקשורת וחיבור בין הנוער הדתי והחילוני .
יעדים :
 תוכנית פעילות ואירועים המותאמת לבני הנוער הדתי .
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הקמת ועדת נוער דתי .
בנית מערכת קשר רציף עם מנהלי מוסדות החינוך בהם לומדים בני הנוער הדתי .
בנית מערכת קשר רציף עם תנועת בני עקיבא .
הפעלת "מקפה לאוזן " עבור הנוער הדתי
איתור נוער דתי המנותק ובנית תוכנית המותאמת לצרכיו .

אירועים לנוער הדתי :
ראש השנה "תפוח בדבש "יצירה והפעלה משותפת נוער דתי וחילוני .
מפגש אישי העוסק בנתינה ואמונה .
סיור סליחות לירושלים
שמחת תורה הקפות שניות  ,הרקדה לכלל הציבור והקפה המוקדשת לבני הנוער.
שילוב בני הנוער הדתי באירוע היישובי
טכס רבין
חודש ארגון ליווי והפקת אירועי חודש ארגון של בני עקיבא
מסיבת חנוכה לנוער הדתי .
חנוכה
יום הקדיש הכללי – מפגש בנושא היום .
י' בטבת
ט"ו בשבט סדר ט"ו בשבט לנוער  ,שילוב בני הנוער באירוע חגיגה בירוק .
הרקדה בראש חודש אדר  ,מסיבת פורים לנוער .
פורים –
יום הזיכרון מפגש עם משפחה שכולה .
יום העצמאות שילוב בני הנוער באירוע יום העצמאות לציבור הדתי  ,תפילה  +הרקדה
פעילות ייחודית לנוער הדתי בערב יום העצמאות .
יום ירושלים סיור לירושלים
תיקון ליל שבועות לימוד משותף לנוער דתי וחילוני .
שבועות
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ט' באב

מפגש הידברות .

פעילות תרבות ואירועים
מותאמת לנוער הדתי  ,מופעים  ,ערבי להקות נוער  ,סרטים  ,הסעות לבריכה נפרדת ,טיולים וסיורים  ,מפגשים ייחודים
הפעילות תתקיים אחת לחודש במתחם הנוער .
פעולות קבועות :
" נפגשים ומדברים" -מפגש של פעם בשבוע עם הרב דוד סתיו לשיחה פתוחה בנושאים שונים .
 ועדת נוער דתי -קבוצה נוער מובילה המיוצגת על ידי שני בני נוער מכל שכבה  ,בנים ובנות ושיתופם ושילובם בתוכנית האירועים .
" מפגשים מהסוג האישי"  -סדרת מפגשים לבני נוער "מחוץ למיסגרת".

התחום הייעוצי טיפולי :
מועדון קידום נוער:
מטרות :
יצירת מעגל תמיכה מלא לנוער בסיכון או נוער על סף נשירה  .בניית פעילויות ממוקדות לפי צרכי הנוער ולפי גילם .
יעדים:
 הקמת מועדון קידום נוער
 איתור וקליטה של בני נוער
 הרחבת הקורסים המקצועיים-טיפוליים לנערים
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 הרחבת התמיכה הלימודית
 הכנסת תכנים חברתיים-טיפוליים למועדון
 הרחבת פעילות נערות בסיכון
תוכניות וקורסים:
פעילות אתגרית

מטרתה להתמודד ולצבור הצלחות אשר יחזקו את ההערכה העצמית ,לטפח תחושת מסוגלות ולחזק את
מיקוד השליטה הפנימית .כל זה תוך התגייסות פיסית ונפשית המתרחשת בחיק הטבע.

פעילות ימית/צופי ים

מטרתה גיבוש קבוצה ,התמודדות עם עבודת צוות מורכבת ,אמונה ביכולות האישיות ,פיתוח אחריות,
עמידה בלו"ז קפדני וטיפוח מנהיגות.

יזמות עסקית party time

מהותו של המיזם היא הקמת עסק לבני הנוער שיעבדו בו ויהיו שותפים בניהולו .מטרותיו :רכישת כלים
אישיים לקידום עצמי ,הקניית תחושת מסוגלות וערך ,התמודדות עם למידה עצמית ,מניעת נשירה
ממסגרות חברתיות ,הקניית ידע בתחום ניהול עסק קטן ,התנסות בעולם העבודה ומניעת תלות באחר.

מרכז למידה

עזרה בשיעורי בית ,מבחנים ,עבודות וכו' .תינתן ע"י סטודנטים חונכים.מפגשים חברתיים-טיפוליים

קבוצת טיפול לנערות

הענקת ליווי ואוזן קשבת למתבגרות ולהוות עבורן מענה וכתובת לייעוץ והכוונה .התייחסות לתקשורת
בין-אישית ,זהות המתבגרת ,העצמה ויחסים בין המינים.

מקפה לאוזן :
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יעדים:
 הגדלת מספר הפונים והמבקרים בקפה פתיחת קב' תמיכה לפי נושאים שונים וצרכים עולים בשיחות בקפה
 שיווק הקפה בשכבת ח' ו -י' ממוקד וכן לכלל הנוער.
 ערבים פתוחים אחת לחודש – הרצאות ייעוץ ותמיכה בנושאים שונים :הטרדה מינית ,אחריות פלילית ,מודעות עצמית צבא וכו'
פרויקט "סיורי גנים" :
מטרות:
 .1יצירת תהליך  riching outלבני נוער ביישוב בשעות לא קונבנציונאליות ,לטובת קירוב למתחם.
 .2הפעלת מתנדבים מבוגרים ביישוב בעלי פרופיל ויכולות ייעוץ והכוונה והכשרתם המקצועית.
 .3יצירת ערוץ תקשורת לא סטיגמטי ובלתי אמצעי בין בני נוער מתלבטים ובעלי קשיים עם מתנדבים ואנשי מקצוע.
 .4איתור מקרים קשים של נוער עזובה ומתן מענה מיידי.
 .5מניעת שימוש בסמים,אלכוהול ומניעת אלימות וונדליזם בגנים ציבוריים.
יעדים:
 פעילות שוטפת אחת לשבוע.
 איתור מקרים קשים ,לרבות לינה בגנים ,ושהיה ממושכת של נערים מחוץ לבית.
 גיוס מתנדבים והכשרתם לצורך יצירת צוותי סיור.
 איתור מוקדי התכנסות ונוער במקומות ציבוריים.
 יצירת שת"פ עם יחידת השיטור הקהילתי במקרה הצורך.

תחום החיילים :
מטרות –
בניית קשר קבוע עם נוער המשרת בצה"ל או בשירות לאומי  .בניית מערך תמיכה אופציונאלי למתגייסים ולמשרתים בפועל .
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יעדים :
 יצירת קשר אחת לחודשיים עם חיילים.
 יצירת קשר רציף עם חיילים הזקוקים לסיוע על פניו השונות .
 עבודה בשת"פ עם האגודה למען החייל .
תוכנית יצירת קשר מול חיילי שהם :
ספטמבר
נובמבר
דצמבר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
מאי
יולי
אוגוסט

משלוח אגרת ברכת שנה טובה לחיילים
כתבת בעיתוני שהם על יחידה מאמצת או פרופיל אישי של מספר חיילים משהם המשרתים
בתפקידים מעניינים.
חלוקת סופגניות לחיילים במרכז באמצעות קבוצות מנהיגות
מבצע איסוף לחורף מתושבי שהם והעברת הדברים לאגודה למען החייל או ליחידות המאומצות
מבצע עם ילדי שהם ,משלוח מנות לחיילי שהם
משלוח  " SMSחג שמח " לחיילים
" קפה במדים " – מפגש חיילים בתום טקס יום הזיכרון במתחם הנוער
קבלת פנים לחילי שהם לרגל יום העצמאות
ערב מתגייסים וחלוקת שי
קפה במדים .
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תחום העשרה
התחום כולל:
 מוקד חמש
 ספרייה ציבורית
 קונסרבטוריון
 מרכז חמש למחול
 מרכז העשרה (אומנות פלסטית ומדעים)
" מפתח שהם" – מרכז לילדים מחוננים ומוכשרים
 מרכז אומנויות במה (תאטרון ולהקות זמר)
 שלוחת אוניברסיטה פתוחה
 קייטנות זכיינים
 העשרת מבוגרים
מטרת על:
פיתוח תכנים תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם והסביבה על כל גווניה .זאת ,תוך שילוב מפעילים מקצועיים ,למידה איכותית ,ערכית ,קורסים
ייחודיים ופעילות ברמה מקצועית גבוהה.
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יעדי התחום לשנת :2007
.1
.2
.3
.4
.5

פתיחת שלוחת או"פ בשהם.
הגדלת מגוון ההיצע לפעילים ופיתוח תחומי פעילות נוספים.
פיתוח תחום האומנות הפלסטית.
הוספת קבוצות ייצוגיות בתחום אומנויות הבמה (תאטרון ,להקות זמר) והמוסיקה.
הגדלת מספר הפעילים ומספר בתי האב הצורכים את הפעילויות הכלולות במסגרת התחום.

מטלות שוטפות:
מוקד חמש -
 רישום לחוגים ,מעונות ,צהרונים וקייטנות
 מכירת כרטיסים לאירועים
 רישום לפרויקטים מיוחדים
 מתן מידע שוטף לתושבים
 איוש מודיעין באירועים יישוביים
ספרייה ציבורית –
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השאלת ספרים.
מתן יעץ לתלמידים ומבוגרים ,בעזרת ספרים ,מאגרי מידע ממוחשבים ואינטרנט
ניהול ופיקוח על פרויקט מצעד הספרים ופרויקטים אחרים בתחום עידוד הקריאה
ייזום ותפעול סדנאות וקורסים בתחום האוריינות ,עידוד הקריאה בעברית ובשפות זרות
ייזום ותפעול פרוייקטים להעשרת מבוגרים
ביצוע רכש והגדלת כמות הכותרים ,על פי דרישות וצרכי הקהל

קונסרבטוריון –
 לימוד נגינה ושיעורי תיאוריה
 אימון הרכבי הביצוע ,כולל :עיבודים ,הקלטות והופעות
 הפעלת סדנאות וכיתות אומן במהלך חופשות ביה"ס
 הפקת קונצרטים חגיגיים לסיום השנה
 השתתפות תלמידי הקונסרבטוריון וההרכבים באירועים יישוביים וקהילתיים
 השתתפות בפרוייקטים ארציים (סולנים והרכבי ביצוע)
מרכז חמש למחול –
 העברת חוגי מחול בכל הסגנונות למגוון גילאים
 הפקת שיעורים פתוחים ומופעי סוף שנה
 הפעלת הלהקות הייצוגיות (כוריאוגרפיה ואימון)
 יציאה למופעים והשתתפות בתחרויות
 השתתפות באירועים יישוביים וקהילתיים
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 השתתפות בפרוייקטים ארציים (כלל בית ספריים ויחידניים)
 סדנאות אומן ,צפייה מודרכת ,מחנות מחול ופרוייקטים שונים להעשרת התלמידים
מרכז אומנות פלסטית ומדעים -
 העברת חוגים בתחומים הנ"ל
 העברת שיעורים פתוחים במהלך השנה
 הפקת מסיבות ותערוכות סיום
 ביצוע פרוייקטים קהילתיים (חוגי אומנות)
מפת"ח שהם -
 איתור ,גיוס ומיון סגל מרצים ובניית תכנית לימודים שנתית
 העברת הקורסים בשני סמסטרים
 העברת שיעורים פתוחים והפקת מסיבות חגים ומסיבת סוף שנה
 הפקת יום פתוח בהשתתפות ההורים
 השתתפות באירועים מיוחדים (סיורים ,טיולים ,הרצאות ועוד)
קייטנות זכיינים –
 בחירת זכייני הקייטנות המתאימים
 פרסום ושיווק הקייטנות
 רישום
 פיקוח על תפעול שוטף
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פרויקטים חדשים לכלל התחום:
 .1הקמת שלוחת או"פ:
 .iבנייה והפעלת מסלול לתלמידי תיכון ,בשיתוף עם אגף חינוך וקהילה.
 .iiבנייה והפעלת שלוחת לימודים למבוגרים.
מקורות מימון לפרויקטים חדשים
שם הפרויקט

תאור +אוכלוסיית יעד

הקמת שלוחת
או"פ

תלמידי תיכון ומבוגרים
משהם והסביבה

מקורות מימון
גורם
תקציב
 ₪ 100,000תקציב מועצה
 ₪100,000תקציב שוטף +
הכנסות ממשתתפים

אבני דרך

הערות

מוקד חמש
הרציונל
מוקד חמש מרכז את כל המידע בגין פעילויות הפנאי ,בידי גורם מרכזי אחד.
המוקד מספק לתושב מגוון רחב של שירותים ,הכוללים :מידע על כל הפעילויות והאירועים ,רישום וביטול לחוגים ,צהרונים ,מעונות וקייטנות ,מכירת
כרטיסים לאירועי תרבות ,טיפול בתלונות תושבים ,סקרי שביעות רצון ,רישום וטיפול בפרויקטים מיוחדים (סטריט בול ,מרוץ אופניים וכו') ,עמדת
מודיעין כללית בכל אירועי התרבות ביישוב ועוד.

יעדים
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.2
.3
.4

לתושב.

הענקת שירות איכותי ,זמין ויעיל לתושבי שהם.
רישום למרכזי הפעילות השונים בחמש ,תוך שימת דגש על גישה שיווקית ושירות יעיל ואיכותי
טיפול ראוי בתלונות תושבים וביצוע שוטף של סקרי שביעות רצון.

פרויקטים חדשים
הטמעת מנגנון רישום למעונות ,צהרונים ואו"פ:
.1
בשנת  2007ישלש המוקד את היקף פעילותו וייתן מענה לרישום לשלושה תחומים חדשים משמעותיים בחמש.
 .2התמקצעות צוות המוקד:
צוות המוקד יעבור הכשרות שונות במהלך השנה ,מתוך כוונה לתת מענה הולם ,יעיל ואיכותי לתושבים ,הכולל את כל
הפירוט האמור לעיל.
מקורות מימון לפרויקטים חדשים
שם הפרויקט
הטמעת מנגנוני רישום
התמקצעות צוות
המוקד

תאור+
אוכלוסיית יעד
צוות המוקד
צוות המוקד

מקורות מימון
תקציב
₪ 10,000
₪ 5,000

אבני דרך
גורם
תקציב שוטף
תקציב שוטף

דצמבר – ינואר 2007 -
דצמבר – ינואר 2007 -

הספרייה הציבורית
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הערות

יעדים

 .1פיתוח תחום המידענות (מאגרי מידע ממוחשבים ואינטרנט)
 .2הגדלת כמות הקוראים והמשך פיתוח תכניות לעידוד קריאה ,כולל בשפה האנגלית.
 .3העמקת הקשר עם מוסדות החינוך ביישוב.
 .4שיפור השירות לקהל בתחום היעץ ואיתור מידע.
 .5הרחבת פעילויות ההעשרה וסדנאות ,לכל מגוון הגילאים.
פרויקטים חדשים
 .1הטמעת יעץ ממוחשב בקרב הצוות:
הטמעה בקרב צוות הספרייה ,של השימוש במאגרים ממוחשבים ובאינטרנט ,בכוונה לאפשר מתן יעץ מתקדם ועכשווי וזאת באמצעות
הכשרה מקצועית והנחיה מובנית בספרייה.

 .2הרחבת פרוייקט מצעד הספרים בשפה האנגלית:
לאור הצלחת הפרוייקט בשנה הקודמת הארצי וכמענה לצורך לפתח את השפה האנגלית בכלל ואת הקריאה בפרט ,תרחיב
הספרייה בשנת  2007את הפרוייקט הנ"ל ,שיכלול בנוסף גם שעות סיפור בשפה האנגלית (לכיתות ד'-ו') וקורס לחיזוק קריאה
באנגלית.
 .3הרחבת היצע הקורסים לילדים:
עידוד קריאה ,עידוד קריאה באנגלית ,קומיקס ,קורס כתיבה יוצרת וכו'.
 .4הרחבת היצע הקורסים למבוגרים:
איור ספרים ,כתיבה יוצרת וקורסי המשך (במידת העניין).
 .5סדרת מפגשי סופרים לאורך השנה:
במהלך השנה יתקיימו מפגשים עם  6סופרים שונים.
 .6שירותי משרד:
פיתוח ליין של הספקת שירותי משרד לתלמידים וסטודנטים (כריכה ,למינציה ,הדפסות ,צילומים ועוד)
מקורות מימון לפרויקטים חדשים
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שם הפרויקט

תאור+
אוכלוסיית יעד

הרחבת מצעד
הספרים באנגלית
הטמעת שימוש
במאגרים
הרחבת היצע
הקורסים לילדים
סדרת מפגשי
סופרים
הרחבת היצע
הקורסים
למבוגרים
שירותי משרד

אבני דרך

מקורות מימון

תלמידי כיתות
ד'-ו'
צוות הספרייה

תקציב
₪ 3,000

גורם
תקציב ספרייה

₪ 5,000

תקציב הספרייה

ילדי כיתות ד'-ו'

₪ 4,000

הכנסות משתתפים

תושבי שהם
והסביבה

₪ 13,000

תושבי שהם
והסביבה

₪ 5,000

 - ₪ 4,000הכנסות
משתתפים
 - ₪ 9,000תקציב ספרייה
ינואר –
הכנסות משתתפים
דצמ' 2007

תושבי שהם
והסביבה,
תלמידים
וסטודנטים

₪ 5,000

הכנסות ממשתתפים

הערות

ינואר – מאי
2007
ינואר – מרץ
2007
ינואר –
דצמ' 2007
ינואר – יוני
2007

ינואר –
דצמ' 2007

אומנויות הבמה
יעדים
 .1הפעלת מערכת לימודים שוטפת ,בכפוף לתכנית עבודה מוגדרת לכל אחת מהקבוצות הכלולות בתחום.
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.2
.3
.4
.5

הרחבה וטיפוח הקבוצות הקיימות ,תוך הכנסת תחומי העשרה נוספים לכל קבוצה בנפרד.
השתתפות באירועי תרבות ואירועים קהילתיים.
הכנת רפרטואר המתאים להופעות בקנה מידה ארצי.
העלאת הפקות סוף שנה ,לכל הקהילה.

פרויקטים חדשים
הקמת קבוצות תיאטרון נוספת לילדים:
.1
בשנת  2007יורחב תחום התאטרון ויוקמו עוד שתי קבוצות לילדים ,בשיתוף פעולה עם תאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער.
הגדלה משמעותית של להקת הנוער "שהם ביט":
.2
הכפלת כמות בני הנוער החברים בלהקה והעלאת הפקה גדולה במהלך השנה.
הקמת שתי להקות זמר חדשות:
.3
להקת קטנטנים (גן חובה-כיתה א') ולהקת בוגרים (גילאי .)24-18
העלאת הפקות לכל הקבוצות:
.4
חלק מהקבוצות יעלו הפקה נפרדת וחלקן הפקות משותפות.

מקורות מימון לפרויקטים חדשים
שם
הפרויקט
הקמת
קבוצת

תאור +אוכלוסיית
יעד
ילדים בכיתות ד'-ז'

אבני דרך

מקורות מימון
גורם
תקציב
תשלומי משתתפים ינואר-דצמבר
₪ 10,000
2007
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תאטרון
הגדלת
"שהם-
ביט"
ילדים ובוגרים
הקמת
להקות זמר
חדשות
משתתפי הלהקות
הפקות
ותושבי שהם
לקבוצות
הייצוג

נוער בכיתות ח'-י"ב

₪ 10,000

תשלומי משתתפים ינואר-דצמבר
2007

₪ 10,000

תשלומי משתתפים ינואר-דצמבר
2007

₪ 50,000

פברואר – יוני
תקציב שוטף +
תשלומי משתתפים 2007

קונסרבטוריון שהם
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יעדים
.1
.2
.3
.4
.5

הפעלת מערכת לימודי נגינה ולימודים תיאורטיים לתלמידים :מהגיל הרך ועד מבוגרים.
הרחבה וטיפוח הרכבי הביצוע הקיימים בנגינה ובשירה ,של מגוון האוכלוסייה.
השתתפות באירועי תרבות ואירועים קהילתיים.
קירוב התושבים לתחום המוסיקה באמצעות :קונצרטים לכל הגילאים ,השתתפות באירועים מוסיקליים ועוד.
הפעלת פעילות העשרתית מיוחדת לתלמידים :סדנאות ,כתות אמן ,ועוד.

פרויקטים חדשים
 .1הקמת הרכבי ביצוע חדשים:
בשנת  2007יוקמו הרכבי ביצוע חדשים :הרכב גיטרות ,הרכב כלי נשיפה והרכב רוק.
 .2מיסוד מסלול לימודי רוק ופופ:
הקמת מסלול לימודים בתחומים הנ"ל ,מתוך מטרה למנוע נשירה של בני נוער מנגנים ממסגרת הקונסרבטוריון.
 .3סדרת מוסיקת עולם למבוגרים:
במטרה לעמוד ביעד של קירוב התושבים לתחום המוסיקה ,תוצע בשנה הבאה סדרה של מפגשים העוסקים במוסיקת עולם.

מקורות מימון לפרויקטים חדשים
שם הפרויקט

תאור+

מקורות מימון

אבני דרך
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הקמת הרכבי
ביצוע חדשים
מסלול לימודי רוק
ופופ
סדרת מוסיקת
עולם

תקציב

אוכלוסיית
יעד
נוער מנגן

₪ 10,000

נוער מנגן

₪ 5,000

תושבי שהם
והסביבה

₪ 12,000

גורם
ינואר-דצמבר
תקציב שוטף +
תשלומי משתתפים 2007
ינואר-דצמבר
תקציב שוטף +
תשלומי משתתפים 2007
ינואר – יוני 2007
תקציב שוטף +
תשלומי משתתפים

מרכז חמש למחול
יעדים
.1
.2
.3
.4

הגדלת היקף מערכת החוגים בסגנונות המחול השונים מהגיל הרך ועד למבוגרים.
שימת דגש מיוחד על הלהקות הייצוגיות ועל להקת המחול הישראלי בפרט ,על ידי השתתפות בתחרויות ופסטיבלים בארץ ובחו"ל והעלאת
מופעי הלהקות באירועים היישוביים במהלך השנה.
הפעלת תכנית העשרה לתלמידי המרכז למחול ,ע"י הבאת סדנאות ,מורים אורחים ,הרצאות ,מפגשי מחול ויציאת התלמידים לצפייה
במופעי חוץ מחנות מחול ועוד.
השתתפות להקות המחול באירועים יישוביים וקהילתיים ובכלל זה ,הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר ומגמת המחול בתיכון.

פרויקטים חדשים
 .1השתתפות בהפקה ארצית:
בשנת  2007ישתלבו תלמידי המרכז למחול בהפקה ארצית ו/או הפקה טלוויזיונית מרכזית.
מקורות מימון לפרויקטים חדשים
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שם הפרויקט
הפקת ארצית

מקורות מימון
תאור +אוכלוסיית
יעד
גורם
רקדני המרכז למחול מתקציב המרכז למחול
מתקציב שוטף

אבני דרך
סכום
₪ 10,000
₪ 10,000

ינואר-
דצמבר2006 ,

"מפת"ח שהם"

מרכז העשרה לילדים מחוננים ומוכשרים

יעדים
.1להפעיל מערך קורסים סמסטריאלי ,באיכות וברמה גבוהה ביותר.
.2לספק לילדי המרכז מסגרת תומכת המאפשרת מענה כולל לצרכים המיוחדים של אוכלוסייה מיוחדת זאת.

קייטנות וסדנאות

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

יעדים
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הערות

 .1הרחבת היצע ומגוון הקייטנות והסדנאות ,לטובת ילדי שהם והסביבה.
פרויקטים חדשים
 .1ייזום קייטנה/סדנה יישובית לגילאי א'-ו':
הפעלת קייטנה ,לתלמידי כיתות א'-ו' ,בהפעלת בני הנוער והמד"צים היישוביים.
מקורות מימון לפרויקטים חדשים
תאור +אוכלוסיית
שם הפרויקט
יעד
ילדי שהם ,כיתות
קייטנה יישובית
א'-ו'

מקורות מימון
גורם
מהכנסות משתתפים

אבני דרך
סכום
₪ 80,000

הערות

יולי 2007

חמש טף
 .1הקמת והפעלת צהרונים לילדי הגנים
 1.1גיבוש והכשרת צוות איכותי
 1.2בניית תוכנית עבודה חינוכית שנתית
 1.3מתן שירות איכותי לילדי הישוב
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 .2פיתוח תוכניות הורים/מבוגרים
 2.1קבוצות הורים ,כולל קבוצות מיקוד
 2.2סדנאות קצרות טווח
 2.3הרצאות חד פעמיות
 2.4סדנאות לנשים טרום ואחרי לידה
 .3פיתוח השתלמויות לצוותים חינוכיים
 3.1המשך פיתוח תוכניות ייחודיות למטפלות ומנהלות משפחתונים.
 3.2תוכנית השתלמות ייחודית למעונות היום "שגיא" ו"מכבים" בשיתוף משרד התמ"ת.
 3.3בניית תוכנית השתלמויות לסייעות בצהרונים.
 .4הרחבת פעילות העשרה ופנאי לגיל הרך
 4.1הרחבת הצע החוגים במתכונת קבועה או קצרת טווח
 4.2קיום סקר הרגלי צריכה של חוגים
 4.3הרחבת הצע פעילויות חד פעמיות לילדים
 4.4מיצוב מרכז א.ת.ג.ר כמרכז פעילות לכל המשפחה
 .5העמקת פעילות העשרה לגנים בשעות הבוקר .
 5.1הרחבת מספר הגנים המשתתפים בתוכנית ושיווק הפעילות גם אל גנים מחוץ ליישוב  /גנים פרטיים.
 5.2פיתוח כלי עזר לגננת להמשך הפעלת התכנית בגן.
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 .6המשך שיתוף פעולה – נוער – גיל רך
משחקייה שתרחיב פעילות לכל השבוע ותופעל ע"י בני הנוער למען רווחת התושבים והעצמת בני הנוער.
 .7פעולות שוטפות – חמש טף
" .1בוקר של תרבות" במסגרת החינוך הפורמאלי לגני הילדים.
א .כתיבת תוכניות העשרה
ב .ארגון התוכנית בפועל
ג .שיווק בגני הילדים ומול הורים .הרחבת השיווק אל מחוץ ליישוב.
ד .בניית תוכנית מופעים תוך דגש על איכות המופעים הנבחרים
ה .קשר שוטף עם מנהלות הגנים ומעקב אחר משובים.
ו .פעילות גנים אחה"צ במרכז
 .2חוגי העשרה בשעות הפנאי
א .בניית תוכנית חוגים לשעות אחה"צ ע"פ סקר צרכים.
ב .פיקוח ובקרה על איכות החוג והמדריכים
ג .טיפול בפניות הורים ומשובים
ד .שיווק החוגים
 .3חוגי הורים ותינוקות
א .פעילות לאימהות ותינוקות בשעות הבוקר ואחה"צ.
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ב .חוגי ם לנשים לפני ואחרי לידה
 .4חוגי מבוגרים
א .סדנאות קצרות טווח בנושאי הורות
ב .קבוצות הורים בחוגים ארוכי טווח
ג .הרצאות חד פעמיות בנושאים הקשורים לגילאי היעד.
ד .קבוצות נשים
ה .חוגים להעשרה כללית.
ו .השתלמויות והרצאות לצוותי חינוך.
 .5קייטנות גני ילדים בעונת הקיץ
א .כתיבת תוכנית העשרה לקייטנה.
ב .השתלמות לצוות המדריכים
ג .גיוס כוח אדם מתאים
ד .ארגון הציוד לקייטנה
ה .כתיבת תקציב ופיקוח תקציבי
ו .רישום וגבייה
ז .מעקב ובקרה על הפעלת התוכנית בגנים
ח .טיפול בפניות הורים
ט .פיקוח על העברת משובים וניתוחם
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 .6בצוהרי היום-צהרונים
א .כתיבת התכנית החינוכית לצהרון
ב .הכשרת צוות הסייעות
ג .גיוס כוח אדם מתאים
ד .ארגון הציוד לגנים ותאום מול הספקים
ה .כתיבת תקציב ופיקוח תקציבי
ו .רישום וגבייה
ז .מעקב ובקרה על הפעלת הצהרון
ח .טיפול בפניות הורים
ט .מתן תמיכה ויעוץ מקצועי להורים
י .יצירת מערכת גומלין עם הפיקוח במועצה
 .7הפעלת מעונות היום "שגיא" ו"מכבים"
א .פיקוח ובקרה על הפעילות במעונות
ב .כתיבת תקציב ופיקוח תקציבי
ג .טיפול בפניות הורים
ד .יצירת מערכת גומלין עם משרד התמ"ת
 .8עיצוב המרכז
א .תערוכות אמנות ומיצבים מתחלפות
ב .תערוכה שנתית הנפתחת ביום המשפחה.
ג .תמיכה בגננות בנושאי אמנות והשאלת רפרודוקציות
 .9טיפול בהשכרת המבנה להרצאות ,ימי הולדת ואירועים .
 .10פעילויות תרבות
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א .בניית לוח אירועי תרבות תוך הקפדה על איכות המופעים המוזמנים
ב .הפעלת המרכז כולל ימי שישי-שבת לפעילויות התרבות
 .11פ.ע עמיתים וביקורים במרכזים בכל הארץ.
 .12ייזום פעילויות משותפות עם המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך.
 .13ייעוץ לגננות ותושבים בכל נושאי תרבות הפנאי לילדים( .מסיבות בגנים ,ימי הולדת ,חגים ,אירועים מיוחדים)
פרויקטים חדשים
מרכזי פעילות בא.ת.ג.ר
 הפעלת משחקיה במהלך השבוע בעזרת בני נוער במקביל לחוגים
 יצירת אזורי הפגה/משחק להורים וילדים
"ערב טוב"
 סדרת הרצאות לקהלים ממוקדים (הורי תאומים ,חד הוריות,צרכים מיוחדים וכו')
 הרצאות חד פעמיות בנושאי חינוך ואחרים
 קבוצות נשים ואמהות
"בוקר של תרבות"
 שיווק תוכניות הבוקר מעבר לגני מועצה גם לגנים פרטיים ולגנים מחוץ לשהם.
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 פיתוח כלי עזר להעמקת התכנית בגן
השתלמויות ולימודים לצוותי חינוך
 השתלמויות לצוותי החינוך במעונות היום "שגיא" ומכבים" בשיתוף משרד התמ"ת
 השתלמויות לצוותי החינוך בצהרונים.
 השתלמויות בנושאים ממוקדים למטפלות ,בעלות משפחתונים וסייעות כולל קורס לקראת הסמכת מטפלות.
 הרצאות חד פעמיות בנושאים שונים
עיצוב
 תערוכה שנתית – בנושא "אומנות בתנועה" פתיחה לקראת יום המשפחה ,אפשרות ביקור לילדי גנים ובתי ספר.
 עיצוב המרכז כולו בכל ימות השנה בתערוכות מתחלפות ע"פ נושאים שונים.
 מיצוב המרכז כגלריה לאמנות.
פרויקטים חדשים – חמש טף
תיאור
שם
הפרוייקט
מרכזי פעילות
בא.ת.ג.ר
"ערב טוב"-
פעילות
מבוגרים

הפעלת משחקיה במהלך
השבוע
בניית פינות הפגה ומשחק
להורים וילדים
הרצאות
סדנאות
קבוצות תמיכה

אוכלוסיית יעד
ילדים בגילאי 1-7

מקורות מימון
גורם
תקציב
10.000

הורים ואחים מלווים
הורים לילדים בגיל הרך ,נשים,
מבוגרים

תשלומי משתתפים

לוח
זמנים

הערות

11/06

תקציב מרכז א.ת.ג.ר
10.000

תשלומי משתתפים

1/07
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לא התקיים ב2005 -

הפקת כלי עזר
לגננת לתוכניות
הבוקר

ערכת עבודה לגן

גנים בתוך ומחוץ ליישוב
המשתתפים בתוכנית

3000

תקציב תוכניות בוקר

-11/06
5/07

השתלמויות

השתלמויות לצוותי חינוך
פתיחת קורס מטפלות

מטפלות במעונות
מטפלות בצהרונים
בעלות משפחתונים

15,000

תקציב מעונות וצהרונים
תשלומי משתתפים
השתתפות משרד התמ"ת

1/07-6/07

עיצוב

תערוכה שנתית ותערוכות
מתחלפות

כל המשפחה

20,000

שוטף

לאורך כל
השנה
תערוכה
שנתית –
פברואר
2006

130

החברה הכלכלית שהם בע"מ

הגדרת נושאים עיקריים לפעילות בשנת 2007
א .קידום תכנון ,פיתוח ושיווק של "פלח" ראשון באזור התעשייה הצפוני.
ב .פיקוח ובקרה על ההפעלה של מטמנת ברקת (הנכללת במתחם שהועבר לשטח המועצה).
ג .היערכות לקידום פיתוח מתחם התעסוקה הדרומי  -במקביל להשלמת ההליך הסטטוטורי בועדה המחוזית לתו"ב.
ד .ריכוז הטיפול והסיוע ליזמים עסקיים הפונים למועצה.
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ה .הקמת מבנה חדש לאולם כושר ושטחים נלווים במתחם מועדון הספורט.
ו .פיקוח ושליטה על ניהולו השוטף של מועדון הספורט והרחבת היקף המשתמשים וההכנסות באתר.
ז .ניהול קומת המשרדים בבניין המועצה ,שמירה על תפוסה מרבית וטיפול שוטף בשוכרים.
ח .ייזום ,קידום וניהול פרוייקטים של בי .או .טי והשכרות נכסים של המועצה על בסיס עסקי/כלכלי
ט .ייעוץ וסיוע לגורמי המועצה בנושאים כלכליים/עסקיים.
י .היערכות להפעלת החברה כחברה מפתחת למתחמים חדשים למגורים ותעסוקה.

הפעילויות הנדרשות ולוח זמנים מוצע בכל נושא
מס'

הפעילות

לו"ז

הנושא

.1

אזור התעשייה "שהם צפון" (ברקת/טירת יהודה צפון)

.2

אתר "מטמנת ברקת"

ליווי התכנון והשלמת תיק שיווק – פעילות מול צוות
התכנון והגורמים הסטטוטוריים – תחילת עבודות עפר
הקמה והפעלה של מערכת פיקוח ובקרה – טיפול שוטף
בנושא מול ממ"י ,היזם ומ.א .חבל מודיעין

12/07
שנתי

.3

מתחם תעסוקה בכניסה הדרומית לשהם

ליווי צוות תכנון לקראת תכנון מפורט ופיתוח

שנתי

.4

בינוי ושדרוג מתחם מועדון הספורט

הוצאת המכרז וליווי הקמת המבנה והצטיידות –
היערכות לשינויים בדפוסי הפעילות המועדון

10/7

.5

ניהול "על" של מועדון הספורט

בקרה על החב' המנהלת ופעילות שוטפת

שנתי
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הערות

כולל עדכון הסכמים

יצא למכרז עד 11/06

מעקב שוטף גביית דמי ניהול – טיפול בהשכרות חדשות
וחידוש חוזים
קידום הפרוייקט בהתאם להתפתחויות והחלטות
המועצה
איתור יזמים והשכרת השטחים ,במקביל לקידום
הבנייה
הכנת המערכת לאפשרות יישום הפעילות כחברה
מפתחת כבר ב 2007 -וגיבוש צוותי עבודה לפי הצורך

שנתי

 .10טיפול ביזמים עסקיים הפונים למועצה

ריכוז הטיפול והמעקב

שנתי

 .11ישיבות דירקטוריון החברה וועדות המשנה

זימון ,סיכום ומעקב החלטות

שנתי

 .12תקציב החברה

מעקב שוטף ובקרה  -כולל מעקב על צמצום גירעונות ,
בהתאם להחלטות הדירקטוריון

שנתי

 .13ייעוץ ופעילות נוספת לפי צרכי המועצה  -בנושאים כלכליים ויזמיים

ייעץ ,הכנת חומר וסיוע בהתאם לצורך

שנתי

.6

ניהול והשכרת שטחים בקומת המשרדים שבבניין המועצה

.7

פרוייקט  B.O.Tשל מתחם למעונות יום

.8

השכרת שטחים באולם הספורט בבי"ס "צוקים" ליזמים

.9

היערכות להפעלת החברה כחברה מפתחת למתחמי מגורים ותעסוקה
חדשים
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שנתי
8/07

בהתאם לתוצאות מכרז

8/07

מועד מתוכנן לסיום
הבנייה

עמותת עמית
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יעדי עמותת עמית שוהם
 .1לתת מענה לתושבי שהם בטיפולים פסיכולוגים ופרא רפואיים ודידקטיים (שלא כלולים בסל השרותים של השרות הפסיכולוגי החינוכי) תחת גג אחד,
כולל:
א .טיפולים פסיכולוגים פרטניים וקבוצתיים.
ב .טיפול משפחתי וזוגי.
ג .שרותיי אבחון לתושבי שהם בתחום הפסיכולוגיה הקלינית והחינוכית ,כמו כן התחום ליקויי למידה.
 .2לקיים סדנאות והרצאות קבוצתיות להורים וילדים בתחומים התפתחותיים ,חברתיים ורגשיים.
 .3ליצור עבודה אינטגרטיבית בין המטפלים השונים.
 .4ליצור פורום לישיבות צוות והדרכות.
 .5לעבוד ע"פ הנחיות המקצועיות של משרד החינוך ומשרד הבריאות.
 .6להרחיב את שיתוף הפעולה עם קופות חולים ומוסדות תומכים נוספים.

פרוייקטים חדשים
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שם הפרוייקט

מס' סדנאות מס' שעות לכל סדנא

סיבסוד

הכנסות

מס'
1

סדנא "אחים של" ,ילדים עם צרכים מיוחדים 3

24

2

סדנא להורים של ילדי ל"ל ,טיפוח חוסן רגשי 5

24

25400 9600=5x16x120

3

2

2

 ₪ 4000להרצאה ₪ 8,000

הרצאות
סה"כ

3240=9x3x120

12840

פרוייקטים חדשים לשנת 2007
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14400=17,640-3240

47800

.1

סדנא לאחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים
במשפחות עם ילד/ים בעלי צרכים מיוחדים ,המשפחה כולה עוברת תהליך מורכב ולא פשוט של התמודדות .גם לאחים של ילד כזה
"צרכים מיוחדים" משלהם שמצריכים התייחסות ,תמיכה והבחנה.
במסגרת העמותה נעביר  3סדנאות לפי קבוצת גיל ,הקבוצות ינוהלו ע"י מנחה פסיכולוג/ית או תרפיסטים מומחים.
 12מפגשים בני שעתיים כל אחד ,פגישת הכרות אנדוידואלית  10 ,פגישות קבוצתיות ומפגש סיכום אנדוידואלית

 .2קבוצות הורים
קבוצות להורים עם ילדים בעלי לקוי למידה ,הקבוצה תתמקד בטיפוח חוסר רגשי לילדים אלא.
ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז נמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים בפיתוח חוסן רגשי מיטבי והוריהם זקוקים לתמיכה
והדרכה מיוחדת.הצעה לקבוצה אחת לכל ב"ס במחיר מסובסד במיוחד לחשיפת הפעילות .

הרצאות
 2הרצאות לציבור הרחב בנושאים הקשורים לפרויקטים הרלוונטיים לפעילויות אגף חינוך וקהילה.

עמותת עמית תקציב 2007
הוצאות

הכנסות

טיפולים פארה-רפאיים
ריפוי בעיסוק

10-13#

-

20-13
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קלינאית תקשורת

10-09#

טיפול באומנויות
אלבאום

-

-

20-09

34,650
10-20-5

-

סה"כ טיפולים פארה-רפואיים

22,523
-

20-26

22,523

34,650

טיפולים פסיכולוגיים
טיפול משפחתי

10-14#

7,500

20-14

5,250

טיפול פרטני

10-17#

345,000

20-16

224,250

10-12#

96,000

20-12

62,400

אבחונים פסיכולוגיים
אבחון פסיכודידקטי
אבחון הדלגה
אבחון רגשי

#10-19

3,960

2,772

800

560

סה"כ שירותים פסיכולוגיה
אבחונים דידקטיים

453,260
10-16-1

-

295,232
-

20-17

הוראה מתקנת
הוראה מתקנת פרטני

10-18-1

סה"כ הוראה מתקנת
פסיכיאטר

23,650

18,920

20-15

18,920

23,650
10-22-5

סה"כ טיפולים פסיכולוגיים

7,500

5,625

20-23

519,060

פרוייקטים שפ"ח

7,000

סדנאות ופרוייקטים מיוחדים (סוכנות)

25,000

10-15-1

336,675
5,950
9,000
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יתרות סוכנות שנה קודמת

10-15-1

16,000

40,000

סבסוד סדנאות להורים וילדים
סדנאות ופרוייקטים מיוחדים (נוער)

25,000
10-15-1

השתתפות הורים פרוייקטים
השתתפות פסיכולוג עולה
השתתפות מש.הרווחה בגין הנחות
סה"כ סדנאות ופרוייקטים מיוחדים

סה"כ הכנסות טיפולים

10-15-2

9,600

9,600

0

0

0
65,550

81,600

402,225

600,660

הכנסות אחרות
תמיכות,השת.מועצה ותרומות

הוצאות אחרות
10,000
הוצאות ניהול
20-01/07

שכר מזכירות

57,843

20-10

שכר מנהל

20-11

עבודה קבלנית י'משפטי

34,800
7,292

20-30

עבודה קבלנית רו"ח

15,000

פירסום ושיווק

12,000

רכישת שירותי הדרכה

3,000

20-32

תמיכות

45,000

20-90/20-92

הוצאות מימון ואגרות

3,000

סה"כ הוצאות ניהול

177,935

139

( 60%משרה)

כולל הרצאות

הוצאות תיפעול
עבודתה קבלנית נקיון

2,000

חמשל,מים

2,000

הוצאות תקשורת

3,000

הוצאות אחרות

4,000

ספרותת מקצועית

3,000

כלים וציוד

4,000

תחזוקת מבנים

2,500

החזקת מחשבים ותוכנות

10,000

סה"כ הוצאות תפעול

30,500
208,223

סה"כ הכנסות

610,660

610,660

כ"ו/תשרי/תשס"ז
 18באוקטובר 2006
00048701
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דברי ההסבר תקציב 2007
מקדמי תקציב
ארנונה  :עדכון מדדים בשיעור (. 2.73%מדד  ,1.3%שכר  ,5.55%מקדם  – )80%כמתחייב מחוק ההסדרים.
שכר ( 3% - 4% :דירוגים ,בכירים ,מורים)( 7% ,שכר מינימום) – כמתחייב מהסכמי השכר במשק.
תקציב (אלש"ח)
נתוני התקציב ל –  2007כוללים קרן אגרת שמירה ותאגיד חינוך .השוואה היא לתקציב מקורי . 2006
תקציב
מקורי
2006
הוצאות 73,860
הכנסות 73,860

תקציב
2007

תוספת
תקציב

תוספת ב -
%

81,102
81,102

7,258
7,258

9.8%
9.8%

מיסים ומענק כללי
ארנונה  :שעור גביה במגורים – , 95%נכסים אחרים –  .91%עדכון תעריפי הארנונה  .2.73% :החישוב עפ"י נוסחת העידכון בחוק ההסדרים  80%צמוד לשכר
ומדד .תוספת ריאלית של כ –  1מליון  ₪נובע מגידול ההכנסה מהמטמנה.
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מענק איזון  :עפ"י נוסחת גדיש אין למועצה זכאות למענק איזון.
בהתאם לכך מוקטן המענק מידי שנה.
אגרות ושלטים  :צפוי גידול בהכנסות וזאת עפ"י ההסכם עם מפעיל השלטים.
שירותים מקומיים
.1

יחידה סביבתית  :השתתפות המשרד לאיכ"ס בסך של  163אש"ח.
השתתפות מוא"ז חבל מודיעין בסך של  100אש"ח.

.2

ביטחון  :תקציב אגרת שמירה ינוהל בשנת  2007בקרן נפרדת וזאת עפ"י הדרישה בדו"ח מבקר המדינה .היקף ההכנסה יהיה דומה לשנת 2006
.

.3

בנין ערים  :התקציב מניח שינתנו ב –  2007היתרי בניה ל –  200יח"ד בשכונה כ"ד.

חינוך
.1

מועדוניות  :הפעלת המועדוניות עברה מפיקוח ח.מ.ש .לפיקוח ע"י אגף החינוך .בהתאם לכך עברו דמי הפיקוח למועצה.

.2

שמירה במוסדות חינוך  :התקציב מניח מימון ממשלתי לכל שנת התקציב של השמירה במוסדות חינוך.
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.3

השתתפות הממשלה בבתי הספר היסודיים  :ההכנסות עודכנו בהתאם למס' התלמידים בכל מוסד בשנה"ל תשס"ז.

.4

תיכון  :ביה"ס גדל ב –  60תלמידים ובהתאם לכך הגידול בהכנסות ממשרד החינוך .כמו כן נלקח בחשבון עדכון שכר מורים ב –  .3%הפעלת מגמה
לביוטכנולוגיה אושרה ע"י משרד החינוך והוא מתקצב את המגמה.

.5

אקלים מיטבי  :משרד החינוך משתתף לראשונה בשנה"ל תשס"ז במימון הפרוייקט של אקלים מיטבי.

.6

תאגיד חינוך  :הכנסות התאגיד נרשמות בספרי התאגיד והוצאו מתקציב הכנסות המועצה.

.7

חינוך לא פורמלי:
7.1

תרבות תורנית  :צפויה תוספת הכנסה ממשרד החינוך .מועבר לח.מ.ש.

7.2

רשות הספורט  :צפויה תוספת הכנסה מרשות הספורט כתוצאה מגידול בקבוצות הספורט.

7.3

מפע"ם  :צפוי גידול בהיקף הפעילות של המפעם במתן שירותי הדרכה לגופים ממלכתיים שונים( .משרד התחבורה ורשויות מקומיות).

שירותים ממלכתיים אחרים
.1

רווחה  :אין גידול לעומת שנת . 2006

.2

דת  :הוגדלו העברות של משרד רוה"מ בגין משרתים בקודש ובלניות .כמו כן ,יש תוספת הכנסות עצמיות מהמקוה החדש.

מפעלים
מדי מים  :אין כמעט הכנסות כיון שאין איכלוס בתים חדשים.
.1
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.2

השתתפות חבל מודיעין  :שינוי בשיטת הרישום לעומת העבר .היתה גם בשנים קודמות.

.3

תקבולים אחרים  :הועלו דמי השכירות בבנין המועצה.
הוצאות
הנהלה וכלליות

.1

שכר  :תוספת שכר נובעת מהסכמי שכר ,ושכר מנכ"ל  100%משרה לשנה מלאה.

.2

יועץ משפטי  :הותאם על פי הביצוע בפועל בשנת .2006

.3

או"ש והדרכה  :מתוכנן לבצע באגפי המועצה תוכנית מדידה של הספק למול תשומות זמן וכסף.

.4

גזברות עבודה קבלנית  :יקלט עובד במקום סגן גזבר היום לחוזים ,ביטוחים חשבונות ועוד.

.5

גביה  :תוספת בהוצאה לאור הגידול בהיקף הגביה וביצוע מדידות.
שירותים מקומיים

.1

תברואה  :תוספת פרוייקטים (בתוכנית עבודה) ,הרחבת שירותי נקיון למבננים ,הגדלת הוצאה באשפה כתוצאה מהתייקרות וגידול בגזם.

.2

יחידה סביבתית  :בניית מסגרת תקציבית נפרדת ליחידה הסביבתית.
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.3

שמירה בטחונית  :ראה סעיף  3בהכנסות ,שירותים מקומיים.

.4

הנדסה  :הגדלה לפיקוח על מבני תעשיה( .בש.נ .ועבודה קבלנית) ,הערת מרכזת ועדה לתכנון ובניה לשכר במקום עבודה קבלנית.

.5

נכסים ציבוריים  :הגדלת התקציב לחומרים ,בטיחו ת ,רכב ,שבר והשלמות ,תחזוקה שוטפת ,חשמלאי ,צביעת ריהוט חצר ורכישת ציוד יסודי למתקני
ספורט.

.6

כבישים ומדרכות  :הגדלת תקציב צביעת כבישים.

.7

גינון  :שיקום גינות ותיקות וחידוש מערכות השקיה בסך  150אש"ח.

.8

השתתפות במוסדות  :הגדלת תקציב תמיכות עפ"י ההוצאה בפועל בשנת  . 2006הגדלת השתתפות לועד עובדים ב –  ₪ 10חודשי לעובד.
שירותים ממלכתיים
חינוך

.1

חינוך מיוחד  :הגדת הסיבסוד בלמעלה מ –  300אש"ח כתוצאה מגידול מס' ילדים בחינוך המיוחד 30( .ילדים) .תתבצע בדיקה כיצד ניתן להקטין את
הסיבסוד.

.2

תיכון  :גידול במס' התלמידים מגדי ל את היקף שכר המורים .כמו כן ,תוספת אגף לתיכון מגדיל את הוצאות הניקיון.

.3

תאגיד חינוך  :רישום העברות המועצה לתאגיד בלבד.

.4

ח.מ.ש : .תוספת תקציב לשנת הספורט בסך  200אש"ח ( 50אש"ח נוספו כבר בשנת  2006כהכנה לשנת הספורט).
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.5

שירותי דת  :תוספת שכר לבלניות הנובע מהפ עלת מקוה חדש גדול יותר ועדכון שכרם .כמו כן ,הגדלת תקציב בסך  50אש"ח לתרבות תורנית.
מפעלים :
ביוב  :הגדלת תקציב לתיקונים ,הגדלת ההשתתפות לאיגוד ערים ביוב בסך  360אש"ח.

תקציב  2007לפי פרקים
הוצאות
61

מינהל כללי
מינהל כספי
הוצאות מימון
סה"כ הנהלה וכלליות

71

תברואה
בטחון
קרן אגרת שמירה

62
63

72

2006

2007

אש"ח

אש"ח

הכנסות

2007 2006
ב%-

ב%-

3,992

4,300

5.4%

5.5%

11

3,415

3,724

4.6%

4.8%

19

402

402

0.5%

0.5%

7,809

8,426

10.8% 10.6%

2006
אש"ח

5,428

6,396

7.3%

8.2%

21

2,781

1,189

3.8%

1.5%

22

-

1,630

0.0%

2.1%

ארנונה כללית
מענקים

2007 2006 2007
אש"ח

ב%-

ב%-

43.2% 41.3% 33,560 30,500

796

623

סה"כ מיסים ומענקים

31,296

34,184

תברואה
בטחון
קרן אגרת שמירה
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1.1%

0.8%

44.0% 42.4%

483

778

0.7%

1.0%

1,574

107

2.1%

0.1%

-

1,630

0.0%

2.1%

73

הנדסה
נכסים ציבורים
חגיגות וטקסים
השתתפויות ותמיכות
סה"כ שירותים מקומים
סה"כ ש.מקומיים כולל קרן שמירה

16,541

81

חינוך

33,546

34,756

2006

2007

74
75
76

1,748

1,797

2.4%

5,313

5,973

7.2%

7.7%

490

490

0.7%

0.6%

781

872

1.1%

1.1%

16,541

16,718

21.5% 22.4%

18,348

23.6% 22.4%

הוצאות
82

83
84
85

91
97
91
99

תאגיד חינוך – עצמיות
תרבות ,נוער וספורט
מפעם
בריאות
רווחה
שירותי דת
סה"כ שירותיים ממלכתיים
סה"כ ש.ממלכתיים כולל תאגיד
מים
ביוב
פנסיונרים
תשלומים בלתי רגילים והנחות

2.3%

23

בנין ערים

828

1,381

1.1%

1.8%

סה"כ שירותים מקומים
סה"כ ש.מקומיים כולל קרן שמירה

2,885

2,267

3.9%

2.9%

2,885

3,897

3.9%

5.0%

31 44.7% 45.4%

חינוך

32.5% 33.2% 25,287 24,500

2007 2006

הכנסות

-

1,784

0.0%

2.3%

1,764

2,116

2.4%

2.7%

1,178

1,886

1.6%

2.4%

148

168

0.2%

0.2%

33

2,912

2,975

3.9%

3.8%

34

932

1,059

1.3%

1.4%

35

40,480

42,961

55.3% 54.8%

40,480

44,745

57.6% 54.8%

5,700

5,765

7.7%

1,243

1,666

1.7%

390
1,697

7.4%
2.1%

32

41
47

388

0.5%

0.5%

51

1,780

2.3%

2.3%

59

2006

תאגיד חינוך  -השלמות
תרבות ,נוער וספורט
מפעם
בריאות
רווחה
שירותי דת
סה"כ שירותיים ממלכתיים
סה"כ ש.ממלכתיים כולל תאגיד
מפעל המים
ביוב
פנסיונרים
תקבולים בלתי רגילים
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2007 2006 2007

-

1,784

0.0%

2.3%

96

156

0.1%

0.2%

1,153

1,886

1.6%

2.4%

2,067

1,966

2.8%

2.5%

298

402

0.4%

0.5%

28,114

29,697

38.2% 38.1%

40.5% 38.1% 31,481 28,114

7,986

7,804

2,439

2,685

3.3%

190

195

0.3%

0.3%

951

873

1.3%

1.1%

10.0% 10.8%
3.5%

סה"כ מפעלים

9,030

9,599

12.4% 12.2%

סה"כ מפעלים

11,565

11,556

14.9% 15.7%

סה"כ

73,860

77,704

100% 100%

סה"כ

73,860

77,704

100% 100%

סה"כ כולל קרן שמירה ותאגיד

73,860

81,118

104% 100%

סה"כ כולל קרן שמירה ותאגיד

73,860

81,118

104% 100%
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