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 2017אוקטובר  10מתאריך:              

 2005מטרות לתכנית העבודה של מועצת שהם והחברות הבנות לשנת 

ת שגיבשה המועצה לצד יעדים לשנה הקרובה. הנחת העבודה שנתי-מבוססת על התכנית הרב 2005תכנית העבודה של המועצה והחברות הבנות לשנת 
 היא שהמועצה תמשיך לספק שירותים איכותיים לתושב ולפתח שירותים חדשים, תוך שמירת מסגרת תקציב מאוזנת. 

 שנת הנוער
תר מסגרות לקידום נוער, לטיפוח נוער שהם יעמוד במרכז העשייה של המועצה והחברה העירונית )ח.מ.ש(. זאת במטרה "לקפוץ מדרגה" ולהעניק יו

 מנהיגות ומעורבות חברתית והרחבת פעילויות הפנאי והבילוי. במהלך השנה ייחנך מועדון הנוער היישובי החדש. 
 חינוך

כת יום פיתוח מערכת חינוך מקיפה ואיכותית, תוך הערכות ליישום המלצות ועדת דברת, כגון: מעבר אפשרי למערך חינוך על יסודי שש שנתי, האר
הלימודים ושיפור איכות ההוראה והניהול בבתיה"ס. המועצה תמשיך להתמקד בשיפור הישגי התלמידים במקצועות הליבה ובחינוך לערכים, תוך 
בניית מסגרות תומכות ומעשירות ע"י תאגיד החינוך. יוקם מערך מחשוב מקיף וחדשני בכל בתיה"ס. תיושם תכנית מקיפה לטיפוח אקלים מיטבי 

 תיה"ס.             בב
 איכות הסביבה

 שיפור איכות חיי תושבי הישוב באמצעות שמירה על ערכי איכות הסביבה, רמת תחזוקה נאותה וטיפוח הנוף. המועצה תפעל למצב את שהם כבירת
 איכות הסביבה הארצית ולהעלאת קרנו של הישוב כמוביל ומחדש בתחום.  

 קהילה 
ושבים עם הנעשה בישוב. זאת באמצעות העמקת תהליכי שיתוף תושבים בקבלת ההחלטות במועצה, שקיפות במידע גיבוש הקהילה וחיזוק הזדהות ת

 ועידוד להתנדבות ומעורבות חברתית.   
 עצמאות כלכלית 

ות מניבות ארנונת הרחבת בסיס הכנסות המועצה והפחתת התלות בארנונת המגורים. זאת באמצעות קידום הכרעה בעניין גבולות הישוב ופיתוח יוזמ
 עסקים והכנסות אחרות. קידום קרן שהם לפיתוח כמנוף לגיוס תרומות וחסויות.           

 ספורט
רט עידוד והרחבת העיסוק בספורט העממי וההישגי, הן ברמה האישית והן בהיבט היישובי. במסגרת זו, תוכן תכנית אב יישובית, יוגדרו ענפי ספו

 דשים.מועדפים ויפותחו תחומים ח
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 : 2005יעדי מנכ"ל לשנת 
 

 את המועצה.לימבטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת וה .1
 

 תאום פיקוח בקרה ומדידה של ביצועי המועצה. .2

 

 מתן שירות איכותי ויעיל לתושב. הבטחת .3
 

 עולות שוטפותפ
 

 ישיבות מועצה והנהלה. .1

 הכנת חומר. 

 פרוטוקול. 

 מעקב אחר ביצוע החלטות. 

 מעקב ובקרה על פרסום. 

 ועדות מועצה. .2

 מעקב אחר כינוסן.

 מר.קבלת פרוטוקול, שימור החו

 מעקב אחר ביצוע החלטות.
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 פרסום ההחלטות, ושיפור תהליכים.

 סיוע לראש המועצה בעבודה שוטפת. .3

 סיוע שוטף לחברי מועצה במילוי תפקידם. .4

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

 ות, אירועי קיץ, פרוייקט פיסול, שיפוצי קיץ, פתיחת שנת הלימודים וכו'.תאום פרוייקטים גדולים : ארועים גדולים, יום העצמא .6

 ליווי והדרכה למנהלי המחלקות ואגפים. .7

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

 מעקב ובקרה על פרסום. .9

 אחריות על שיפור תהליכים. .10

 .2000ורת מהד   ISO 9001קידום של תהליך 

 טיפול בפניות הציבור.  .11

 בקרה על מוקד עירוני.

 טיפול בבעיות  נקודתיות.

 מענה בכתב לפניות הציבור.

 פתרון בעיות. –בקרה על פגישות עם תושבים 

 מעקב ובקרה על אתר האינטרנט של המועצה. .12

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

ערות ה
ותנאים 
 קריטיים

קורות מימון מ וח זמניםל
 מחוץ למועצה

תקציב 
2005 

אור ת
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

שם 
 הפרויקט

עיף ס
 קציבית
סכום  בני דרךא אריך יעדת 

המימון 
 בש"ח

 ורםג

אפקטיביות  20,000 פרסום 5,000 הזמנת סקר 12/2005 
פעילויות 
 2005 המועצה

משוב 
והערכה על 
 שנת הנוער

613755 

הכנת תיקי  2/2005 
פרוייקטים 

התקשרות עם 
משרד  לקידום 

הקרן , אישור ועדת 
כספים לתרומות 

 פטורות מס

קרן שהם  60,000  
 הקמה ותפעול

 613754 קרן שהם

 סה"כ 80,000  5,000   

 סבר לפרויקטים חדשיםה
 

  משוב ,הערכת שנת הנוער
 של בני הנוער . םרצון לנוער, לבדוק האם פעילויות המועצה בשנת הנוער אכן קלעו לטעמם ,לרצונם ולצורכיה סקר שביעות

 
  קרן  שהם 

 ביצוע כל הצעדים הנדרשים לרישום והקמת קרן ציבורית לגיוס תקציבים לפרויקטים שונים ביישוב.
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 אנוש משאבי מחלקת
 

 2005  שנת –למחלקת משאבי אנוש  יעדים
 למועצה. ים מכל הסוגיםהאישית של העובד המחויבות וחפית .1

 תהליכים של שימור עובדים. ביצוע .2

 הכשרה מקצועית וטיפוח העובד. .3

 תרבות ארגונית של שאיפה לאיכות בשירות, שיפור והתיעלות תמידית. הטמעת .4

 מנהלים. העצמת .5

 שוטפות לותפעו
 כוח אדם .1

 מיון והשמת כוח אדם. א( 
 צתיות והדרכות אישיות.הדרכות כלל מוע ב( 
 רווחת עובד. ג( 
 טיפול שוטף בתנאי העסקה של העובדים. ד( 
 חוזים *  
 פנסיות *  
 קרנות השתלמות *  
 שינוי תפקיד *  

 
 טיפול וליווי בעיות אישיות ותיפקודיות של עובדים. ה( 
 ביצוע שינויים בהגדרת תפקיד ומשימות בהתאם לצרכים משתנים. ו( 
 נהלים בכניסה לתפקיד.ליווי מ ז( 
 בניית הגדרות תפקיד משתנות. ח( 
 כינוס ויישום החלטות ועדת מנגנון. ט( 
 קשר וטיפול ב"עובדי  חוץ". י( 

 פרוייקטים .2
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 .ISO – 9001תחזוקה של תו התקן  א( 
 איכות שרות ללקוח. ב( 
 סקר לקוח סמוי. ג( 
 העצמת מנהלים. ד( 

 פתוח תוכנית רווחת עובד. (ה

 אנוש. משאבי:  מחלקה -חדשים  םפרויקטי
 

 הערות
ותנאים 

 קריטיים.

מימון מחוץ  מקורות זמנים לוח
 למועצה

 תאור 2005 תקציב
הפרוייקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציבי סעיף הפרוייקט שם

 תאריך
 יעד

  
  

 אבני
 דרך

 

 סכום
המימון 

 חבש"

 גורם

מנהלי אגפים  30,000 מפעם  9,000  12/05 
ומנהלי 
 תמחלקו

סדנאות גיבוש 
 צוות

 

616760 

ם מנהלי 30,000 מפעם  9,000  12/05 
 ועובדים

 סדנאות
העצמה ושיפור 

 שירות
 

616760 

  כ"סה 60,000  18,000   

 הסבר לפרויקטים חדשים
  סדנאות גיבוש צוות

 ת הניהול.סדנאות לגיבוש צוות המנהלים ולשיפור יחסי העבודה ביניהם, מדובר בהכנסת מנהלים חדשים לצוו

  סדנאות העצמה ושיפור שירות 

 סדנאות וימי עיון להעצמת עובדים ברמות שונות וכתוצאה מכך ישופר מתן השרות לתושב  .
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 חלקת מחשובמ
 

 : 2005עדי מחלקת  מחשוב לשנת י
 בטחת הניהול השוטף של מחשוב המועצה, בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה.ה .1

 

 חי ומתעדכן DATA BASEהנשען על   ינטרנטהאאתר  פעולת .2

 

 העלאת רמת השירות הממוחשב לתושב.  .3

 

 הקמת בסיס נתונים מאוחד  לתפעול מושכל של המידע הארגוני. .4

 עולות שוטפותפ
 מיכה משתמשיםת .1

 תמיכה בתוכנות המועצה. .א

 דרוג תוכנות.ש .ב

 דרכת עובדים.ה .ג

 

 

 ניהול רשת המחשוב.  2

 .USERSיהול נ .א
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 המחשוב השונותינטגרציה בין רשתות א .ב

 ערכת הרשאותמ .ג

 .בטחת מידע והתאוששות מקריסהא .2

 עקב אחר גיבוייםמ .א

 בטחת גישה לאינטרנטא .ב

 עקב אחר משתמשיםמ .ג

 מחשוב בחינוך..  4

 מערכת החינוך. מחשובוייעוץ   א.   

 עדכון שוטף של אתר האינטרנט..  5
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 חלקה: מחשובמ -פרויקטים חדשים 
 

ערות ה
ותנאים 

 טייםקרי
 

תקציב    מקורות מימון מחוץ למועצה לוח זמנים
2005 

הפרויקט  רתיאו
 ואוכלוסיית יעד

סעיף  ם הפרויקטש
 תקציבי

תאריך  
 יעד

אבני 
 דרך

סכום 
המימון 

 בש"ח

 גורם

החלפת תוכנת שרת  10,000    12/05 
 ישנה 

 שדרוג תוכנת שרת 
Server 2003  +

שדרוג תוכנת שרת 
 דוא"ל 

 תב"ר

התאמת התוכנות  40,000    3/05 
 לסביבה מתחדשת

רשיונות גישה 
 לשרת 

 תב"ר

גיבוי בסיס הנתונים  10,000    2/05 
 באתר מרוחק

תוכנת ניתור 
Email   ועומסים 

 תב"ר

החלפת ספק אתר  שירות מקוון לתושב  20,000    12/05 
 אינטרנט

 תב"ר

 סה"כ 80,000     

 סבר לפרויקטים חדשיםה
 

 :SERVER 2003תוכנת שרת שדרוג 

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

 ועומסים   Emailתוכנת ניתור 

 מעבר משירותי החברה לאוטומציה העולים כסף רב לתפעול עצמאי של המועצה 
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 החלפת ספק אתר אינטרנט 

 העברת אתר האינטרנט לספק שירות אחר. 

 

 דוברות מחלקת

 :2005יעדי דוברות לשנת 

 שקיפות במידע לתושבים על תכניות ופעילויות המועצה, על ידי מתן מידע שוטף באמצעות אמצעי התקשורת השונים. .1

 חיזוק הקשר בין המועצה לקהילה. .2

 גיבוש תדמית היישוב והמועצה באופן מיטבי.  .3

 פעולות שוטפות:

 ת באמצעות ידיעות ותמונות.הפצת חומר לעתונות המקומית והארצי .1

 פרסום מודעות בהתאם לצורך. .2

 הפקת חומרי דפוס ביניהם: חוברת ארנונה שנתית, מידעון חצי שנתי ושנתי לתושב, חוברת חינוך וכד'. .3

 הפקת אירועים וכנסי תושבים. .4

 תית. ליווי ראש המועצה, חברי המועצה, מנכ"ל המועצה, העובדים והחברות העירוניות בפעילותם התקשור .5

 העברת תכנים לאתר האינטרנט של המועצה. .6

 קביעת תכנים וסדר הופעה על מכווני החוצות ביישוב. .7

 

 דוברות –פרוייקטים חדשים 
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ערות ותנאים ה
 קריטיים

קורות מימון מחוץ מ וח זמניםל
 למועצה

תקציב 
2005 

אור הפרויקט ת
 ואוכלוסיית יעד

שם 
 הפרויקט

עיף ס
 קציבית
אריך ת 

 יעד
סכום  בני דרךא

המימון 
 בש"ח

 ורםג

 6/2005 
12/2005 

 
 

8/2005 

דיווחים 
פעמיים 

 בשנה
 

גיבוש 
 תוכנית אב

גיבוש תוכנית אב  30,000 פרסום 10,000
אסטרטגית כולל 

מפגשי תושבים 
 וקשר לתושב

שיתוף 
התושבים 

בעשייה 
 הציבורית 

613755 

קידום וסיוע  30,000    6/2005 
לפרויקט עיתון 

הל ע"י נוער שינו
 בני הנוער בישוב

 614550 נוער ןעיתו

 סה"כ 60,000  10,000   

 הסבר לפרוייקטים חדשים:

קידום מדיניות המועצה להגברת שיתוף התושבים בעשייה הציבורית ובהליכי קבלת החלטות, על ידי גיבוש חזון יישובי,וקידום ערוצי 
 קשר עם התושב ומפגשי תושבים.

 
דו חודשית, העיתון ירוכז, ייכתב ויופץ ע"י בני  –ם פרוייקט עיתון נוער, שיופץ באופן קבוע במתכונת חודשיים סיוע לבני הנוער בקידו

 הנוער בסיוע המועצה
 
 
 
 

 אגף כספים
 2005שנת  –יעדי גזברות 
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  אה של הנכון של משאבים אלו תוך שמירה מל אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם. 1

 התקפים של המדינה, של השירות הציבורי, של משרד הפנים ושל הרשות המקומית. החוקים, הצווים והתקנות     

 

 שמירת האיזון בין ההכנסות וההוצאות כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך. 2

 פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.    

 

 את תפקידם כיאות ושתוכלנה לספק שירותי ידע  הפעלה נכונה של יחידות הנהלת החשבונות, הגביה והרכש, כך שתמלאנהאירגון ו. 3

 ומאוזנות של קובעי המדיניות  שיהוו בסיס לשיקולים כלכליים נאותים בעת קבלת החלטות מקצועיות ומידע כלכליים ומקצועיים    

 ברשות המקומית.    

 

 פעולות שוטפות

 

 גיבוש המדיניות התקציבית והכספית של המועצה..   1
  

 שכל"מ, והכנסות עצמיות אחרות. גביית ההכנסות השוטפות של ארנונה, מים, אגרת ביוב, אגרת בניה, אגרת חינוך,.   2
 
 השגת תקציבים ממשרדי ממשלה וגופים אחרים..   3
 
 לאישור המועצה. לתי רגיליםהכנת התקציב הרגיל לשנת הכספים השוטפת והתקציבים הב.   4
 
 ניהול החשבונות השוטפים ופקדונות המים..   5
 
 הכנת צו המיסים מידי שנה לצורך אישורו במועצה..   6
 
 הכנת האגרות וההיטלים והגשתם לאישור משרד הפנים..   7
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 .   ניהול שוטף של התקציבים ומעקב במהלך ביצועם.8
 
 אות בפרוייקטים שמבצעת המועצה..   ניהול כספי של ההכנסות וההוצ9
 

 .  ריכוז חוגים, הוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל.10
 

 .  אחריות לביטוח נכסי המועצה, ביטוח התלמידים וביטוחים אחרים.11
 

 .  ריכוז בקשות תמיכה מהמועצה, דאגה לאישורם בועדת תמיכות, וביצוע ההעברות הכספיות ע"פ הנוהלים.12
 

 . תשלומים לקבלנים, ספקים, התאמות בנקים, ודו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוייקטים חדשים

מחוץ  לוח                זמנים 
 למועצה

מקורות 
 מימון

    

סכום  אבני דרך תאריך יעד ותנאים קריטיים הערות
 בש"ח

תקציב  גורם
2005 

תאור 
הפרוייקט 
ואוכלוסיי

 ת יעד

 שם 
 רוייקטהפ

סעיף 
 תקציבי

שדרוג  30,000   01.01.05 03/05 רכישת שרת יעודי מעבר לתוכנת   תב"ר



16 

המערכת 
כלל 

 אירגונית

EPR  ,רכש
הנה"ח,גביה, 

 מחסנים
בודק  50,000     

 חשבונות
בדיקת 

חשבונות 
-סופיים 
 בינוי

 תב"ר

ניהול  20,000 מפעם 6,000  06/05 
הנכסים 

של הרשות 
ויצירת 
מקור 
 הכנסה

 - 752 ניהול נכסים
621 

   6,000  100,000    
 
 
 
 
 
 

 אגף הנדסה
 

 2005שנת  -הנדסה גף יעדים לא
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 גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח לפיתוח השטחים הפיזיים של הישוב. .1

 )שכונות, מבני ציבור, שטחי מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, תנועה וחניה(.

 

 ( באמצעות חברת מבני תעשיה.ליווי תכנון ופיתוח שכונה כ"ד )סחלבים .2

 

ריכוז נהלים לפיתוח שכונות חדשות כ"שכונות ירוקות", ועריכת הנחיות בנושאי בידוד, אקוסטיקה, ניקוז, מחזור מים, צמחיה,  .3

 תנועת הולכי רגל ואופניים.

 

רכת מידע נגיש לציבור "שהם ישוב נגיש" הסדרת נגישות לבעלי צרכים מיוחדים בבניני ציבור ושטחים ציבוריים.  השלמת מע .4

 בתחום הועדה לתכנון ובניה.

 העמדת תכנית שהם כולל תכניות עתידיות לעיון הציבור ולשיתוף בתכנון.

 

 

 

 שוטפות לותופע
 

 ולראש המועצה בעניני תכנון, בניה פיתוח ותשתיות כולל תכנון נוף. תימוקמהלי למועצה ייעוץ כל .1

 

 י תעשיה" בע"מ )חמ"ת(, בקרת תכנון וביצוע בפרוייקטים המבוצעים ע"י חמ"ת.ועי בין המועצה לבין חברת "מבנתאום מקצ .2
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 ניהול פרוייקטים של בינוי ופיתוח ציבורי. גיבוש הפרוגרמה תכנון וביצוע. .3

 

 וף עם החברה הכלכלית.תשב םייוייקטים כלכלייזום פר .4

 

 ניות מפורטות ומתאר כולל שינוי גבולות.תכנון תכ .5

 

 חוק התכנון והבניה.אכיפת  –הבנייה בשהם יקוח על כל רישוי ופ .6

 

 תיקות, גופים ירוקים וכו'.עה ערים, רשות זק, אגודיבל, לות מול גופים ארציים: חב' חשמתאום פעו .7

 

 התווית מדיניות בתחום התנועה ויישומה . .8

 

 ה .קידום נושאים עקרוניים במסגרת פעילות הועדה המקומית לתכנון ובניה ובשיתוף אגף איכות הסביב .9
 א. הנחיות להוצאת היתר.   
 ב. נהלי פרסום.          
 ג.  חזית אחידה.          
 ד. הסדרת ליקוים בתוכניות מפורטות.          
 ה. הוצאת תוכניות בינוי.          

 
 ולות לפי חוקים, והשתתפות בהכנת חוקי עזר ותקנות בתחום תכנון, בניה, פיתוח ותחזוקה.עדכון פע .10

 

 ציבור ונכסים.חי טש שלת עופקוהרישום 
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 עוץ למחלקת איכות הסביבה.תאום ויי .11

 

 נוגעים לתכנון, בניה פיתוח ותנועה.ה םיטפשלונות הציבור ומטיפול בת .12

 

 שבחה וכיו"ב.היטל ה –שמאות  .13

 

 לות ומתן שרות לחברה העירונית ח.מ.ש.תאום פעו .14
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 ם חדשיםפרוייקטי
 נוי ותשתיותמחלקה: בי

 

 איםהערות ותנ
 .יטייםקר

 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ
וייקט רפה

ואוכלוסיית 
 יעד

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

  גורם

 

מותנה 
 בתקציב פיתוח

2/05 
2/05 
1/05 
1/05 

 350,000 קרנות פיתוח מלא סיום
30,000 
20,000 
30,000 

 מעלית 
 "אמיזו

 פיתוח 
 תאורה

כותר פיס 
 השלמות

 134תב"ר 
 הגדלה

הסדרת כיתות  150,000 קרנות פיתוח מלא סיום 2/05 
 לימוד

 134תב"ר  כותר פיס שינויים
 הגדלה

 60,000   סיום 2/05 אומדן 
 
 

40,000 

הפרדה בין 
קומות והפרדת 

 מונים
 עבודות שונות

 168תב"ר  בית כנסת חרמון
 הגדלה

בקשה להעביר 
 ימון חמ"תלמ

אישור  1/05
ועדה 

 מקומית

הגדלת שטח  100,000  
 מוסדות ציבור
 + יחידות דיור

 שינוי תב"ע
 שכ' מ"ה

 175תב"ר 

מחייב תוכנית 
 בינוי

אישור  1/05
מפעל 
הפיס 

והיתר 
 בניה

610,000 
 

300,000 
 

290,000 

 על הפיס מפ
 

 רגיל-מועצה
 

 2003פרס 

 177ב"ר ת ער ישובי נו ןודעומ מ"ר 350 1,200,000

 החלטת מועצה 
19/11/02 

 

תחילת  1/05
 עבודות

 
300,000 
250,000 

 
 2002פרס 

 השלמת תקציב
 

350,000 
 

100,000 
100,000 

חפירה ופיתוח 
 חצר

 חיבור תשתיות
 השלמת חניות

מועדון נוער ישובי 
 פיתוח –

 177תב"ר 
 + הגדלה
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 איםהערות ותנ

 .קריטיים
 וראת 2005תקציב  ועצהמימון מחוץ לממקורות  םילוח זמנ

וייקט רפה
ואוכלוסיית 

 יעד

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

  גורם

 
קרן עבודות 

 פיתוח
העתקה והצבה  230,000   סיום 1/05

מחדש וחיבור 
 תשתיות

 העתקת קרוואנים
+ הסדרת בניין 
מדעים למתחם 

 לנוער

 199תב"ר 
 

קרן עבודות 
 פיתוח

תחילת  3/05
 עבודות

תוספת  200,000  
למועדון קיים 

 מ"ר 50 -כ

תוספת חדר 
 צופים

 214תב"ר 

קרן עבודות 
 פיתוח

תחילת  3/05
 עבודות

תוספת  150,000  
למועדון קיים 

 מ"ר 35 -כ

תוספת חדר בני 
 עקיבא

 215תב"ר 

השלמת פיתוח  1,060,000 שרד החינוך )פיס(מ 1,060,000 סיום 02/05 
מבנה  –צרות ח

 מדעים + חניה

נה סדנאות במ
 ומעבדות פיתוח

   196תב"ר 

למת מבנה הש 3,500,000 רד החינוך )פיס(מש  סיום 12/05 אין הרשאה
שלישי חט"ע 

 מ"ר 1210

ע שלב ג' י"ס חט"ב
 יהבנ -

 155תב"ר 

מותנה בבנית 
 חט"ע שלב ג'

פיתוח חצרות  800,000      סיום 12/05
+ קטע משדרת 

 חינוך 

בי"ס חט"ע שלב ג' 
 פיתוח

 155תב"ר 

מותנה באישור 
 משה"ח

השלמת     סיום 8/05
 הפרויקט

 –בי"ס ניצנים 
 שלב ג'

משרד 
 החינוך

הוגשה בקשה 
 אין הרשאה

משרד  גנ"י רקפות גן תלת כיתתי 1,500,000    
 החינוך
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 איםהערות ותנ

 .קריטיים
 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ

וייקט רפה
ואוכלוסיית 

 יעד

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

  גורם

 
מותנה באישור 

 משה"ח
 –בי"ס ניצנים  ביטול חט"צים  300,000 אין  סיום 8/05

 שינויים
תב"ר 
 מוצע

קרן עבודות 
 פיתוח

חניות רחוב  30,000    
 חרמון

מקוה רח' החרמון 
 וח פית

תב"ר 
 מוצע

אישור  04/05 
ועדת 
 תנועה

הכנת תוכנית   30,000  
תחנות אוטובוסים 

ונקודות איסוף 
 סופרבוס

תב"ר 
 תכנון

אישור  12/05 
ועדה 

 מקומית

תב"ר  עדכוני תב"ע שהם  200,000  
 תכנון

עדיפות ראשונה 
 מועדון נוער

הכנת תוכנית בינוי   60,000   סיום 04/05
לשטחים חומים 

 שהם בכל

תב"ר 
 תכנון

הכנת תוכנית   100,000    04/05 דו שנתי
הנגשת שצ"פים 

 ומבני ציבור לנכים

תב"ר 
 תכנון

הגשה  10/05 הנחיות מע"צ
 למחוזית

הכנת תב"ע לשינוי   100,000  
כניסה לבית 

 העלמין

תב"ר 
 תכנון

הרחבה אחידה   100,000    06/05 
 לבניה רוויה

תב"ר 
 תכנון

כתיבת נהלי      סיום 03/05 
 הוצאת היתר

-- 

כתיבת נהלי      סיום 06/05 
עסקים בבתי 

 מגורים

-- 
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 איםהערות ותנ

 .קריטיים
 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ

וייקט רפה
ואוכלוסיית 

 יעד

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

  גורם

 
כתיבת מדיניות      סיום 04/05 

התכנון של 
 המועצה )איזו(

-- 

הגשה  01/05 
לועדה 

 מקומית

תוספת חדר  2,000,000 חכ"ל 
כושר / לובי 

 בספורטן 
 מ"ר 500-כ

 חכ"ל חדר כושר

בשיווק  מותנה
בפועל של מרכז 

 התחבורה

ככר חדשה  500,000 ת"חמ מלא  
 בדרום הישוב

מרכז  ככר
 תחבורה

 חמ"ת

 ועדה 1/05 
 מקומית

שינוי מגורים   חמ"ת מלא
מיוחד 

 למגורים רגיל

שינוי תב"ע מגרש 
951 

 חמ"ת

דיון בועדה  1/05 
 מקומית

שינוי תב"ע   חמ"ת מלא
בסמכות ועדה 

 מקומית

החלפת מגרשים 
 לכיש / נורית

 חמ"ת

במסגרת שיפורי 
נגישות לגני 

 עדולם

הסדרי חניה   חמ"ת מלא  
ותנועה בסיבוב 

 רח' לכיש

 חמ"ת יש תנועהרח' לכ

תלוי בשיווק 
 שכונה כ"ד

 חמ"ת גן החבל השלמת שלב ב'  חמ"ת מלא סיום 12/05

 
 
 
 

 איםהערות ותנ
 .קריטיים

 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ
וייקט רפה

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק



 24 

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

ואוכלוסיית  גורם
 יעד

 

 
מחציתה מימון 
מותנית בשיווק 
עתידי. )תקציב 

10) 

חניה צפונית  1,000,000 מ"תח אמל  3/05
וחניה זמנית 
בשטח אולם 
 מופעים כולל
שיפור כניסה 

 לכותר פיס  

תוח יהשלמת פ
שדרת חינוך 

 מזרחית 

 חמ"ת

הקמת פינת חי  500,000 חמ"ת מלא   תלוי שיווק
 בשצ"פ

 חמ"ת פינת חי

 תלוי שיווק
 רכז תחבורהמ

מדרו ן שו"פ  200,000 חמ"ת מלא  
צמוד לאבני 

 החושן

גן ארכיאולוגי + 
הסדרת גידור 
בי"ס בהתאם 

 לתב"ע

 חמ"ת

לאחר אישור 
 היתר לתושבים

פיתוח וגינון   חמ"ת מלא סיום 2/05
בצמוד למכבים 

 108מס' 

שצ"פ כרמל 
 השלמת פיתוח

 חמ"ת

בשלב זה ייעוץ 
 לתכנון

הגשת  01/05
 חלופות

שיפור תנועה    
לחנית 

 אוטובוסים

חט"ב נחשון 
 פיתוח

 חמ"ת

 3/05 
10/05 

 התחלה
 סיום

תוח גינות יפ 1,000,000 מ"תח אמל
 בשכ' חמניות

 חמ"ת חמניות צ"פש

היתרי  6/05 
 בניה

עבודות תשתית   חמ"ת מלא
ופיתוח שיווק 

 שכ' כ"ד

 חמ"ת פיתוח שכ' כ"ד

נכלל בפיתוח 
 שכונה כ"ד

רכת אה  מ"תח אמל  12/05
הסוללה לאזור 
 מול שכונה כ"ד

וללה אקוסטית ס
444 

 חמ"ת

 
 

 איםהערות ותנ
 .קריטיים

 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ
וייקט רפה

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק
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תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

ואוכלוסיית  גורם
 יעד

 

 
ביצוע מעגל   חמ"ת מלא הסדר זמני 3/05 

תנועה עמק 
 איילון

כיכר עמק איילון 
 שכ' כ"ד –

 חמ"ת

אישור  6/05 
 מע"צ

הכנת תוכנית +    חמ"ת מלא
נספח ניקוז למעבר 

 לפארק שוהם

 חמ"ת

 1/05 
 

2/05 

דיון 
 במקומית 
 ו. מחוזית

ניוד שטחים   חמ"ת מלא
 בין כ"ד לכ"ג
תב"ע למרכז 

 דרכים

מרכז שרותי דרך 
תכנון  -444

שינוי  ואישור
 תב"ע

 חמ"ת

ביצוע תמרור 
לאחר אישור 

 משרד תחבורה

1/05 
 

2/05 
 
 
 

תלוי 
 מקורות

 כ"כ
 

 סיום
 

 מערבי
 

 מזרחי 

 חמ"ת מלא
 

 ביטחון
 

 קרנות פיתוח

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

 תכנון
 

שבילים 
 פנימיים

 
שביל היקפי 
 ודרך ביטחון

שבילי אופניים 
הסדרת שבילים 

בנתיבים קיימים 
שבילים ותוספת 
 היקפיים

 חמ"ת

השלמת   חמ"ת מלא סיום 3/05 
 הפרוייקט

שצ"פים רקפות  
 ומפרדות קשת

 חמ"ת
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 איםהערות ותנ

 .קריטיים
 וראת 2005תקציב  מימון מחוץ למועצהמקורות  םילוח זמנ

וייקט רפה
ואוכלוסיית 

 יעד

סעיף  ייקטשם הפרו
 ציביתק

תאריך  
 דיע

 ךאבני דר
 

ימון סכום המ
 בש"ח

  גורם

 
פניה למע"צ       1/05 

 453לשינוי תוכנית 
כצעד מקדים 

לשינוי מיקום 
 מרכז תחבורה

 

ינון הצד ג  ע"צמ אמל   תקציב מוקפא
 המזרחי

נון סוללה גי
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 חינוך וקהילה אגף
 

 :האופק החינוכי בשוהם 
 

 .אחריות  על כל הפעולות החינוכיות מהגיל הרך ועד הבגרות 

 שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 

 .חדשנות טכנולוגית וגמישות מערכתית 

 .שילוב מירבי בין שיוון למצויינות 

 .עידוד שונות, ייחודיות ומעורבות קהילתית 

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

 והיהודית בפרט.

 טית תוך עידוד קבלת הזר והשונה.מימוש עשייה חינוכית באווירה סובלנית ודמוקר 

 .שילוב הילד החריג והשונה בקהילה ובמערכת הרגילה 

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

 

 

 

 2005הדגשים בשנת 
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 בתחום הלימודי :

 
 תמיכה בשיפור ההישגים והתמקדות במקצועות הליבה. .1
 המשך בנייה ופיתוח מערכת חינוך מתוקשבת וממוחשבת. .2

 טיפוח תרבות ארגונית ואקלים מיטבי במוסדות החינוך ובקהילה. .3

 העמקה של תוכנית ייחודיות ומרחבי בחירה בבתיה"ס וברמה  הישובית. .4

 פיתוח תוכניות להעשרה לימודית. .5

 פתיחת מרכז לטיפוח למידה בביה"ס היסודיים. .6

 תלמידים בעלי לקויות למידה בתיכון. פתיחת מרכז למידה ל .7

 הפעלת מוקדים קהילתיים בבתיה"ס היסודיים. .8
 
 

 ארגוני : -בתחום המנהלי 
 
 .21-איבזור מוסדות חינוך בהתאמה לטכנולוגיה החדישה ולצרכי המאה ה .1
 הרחבת פעולות תאגיד חינוך עירוני. .2

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

 חינת המלצות ועדת דוברת והשלכותיה על מערכת החינוך.ב .4

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

 פעילויות שוטפות

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

 בתרבות, נוער, ספורט וקהילה.

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

 העמקת הקשר עם תלמידי שוהם הלומדים מחוץ לישוב בשיתוף מחלקת הנוער. .3

 תכנון תוכניות עתידיות בהיבטים חינוכיים הולסטיים. .4

 הידוק שיתוף הפעולה עם חט"ב "נחשון". .5
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 ח אקלים מיטבי בבתי"הס ובקהילה.הובלת תהליך טיפו .6

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

 רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך בשהם, ועפ"י הצורך במקומות אחרים. .8

 קליטה ושיבוץ כח אדם נוסף הדרוש למערכת. .9

 הרחבת פעולות תאגיד החינוך. .10

 קת ציוד לימודי ומינהלי יסודי לכלל הגנים ובתיה"ס )הצטיידות ורכש(.אספ .11

 גביית אגרות ושכ"ל. .12

 מעקב אחר תשלומי רשות לגנים ולבתיה"ס. .13

 טיפול במערך ההסעות. .14

 טיפול בהיבטי ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך. .15

 איסוף נתוני תלמידים במערכת החינוך ותכנון דמוגרפי ואסטרטגי עתידי. .16

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

 מעקב על מתן שירותי רפואה לבתיה"ס. .18

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

 דום פרוייקטים חינוכיים.פעילות משותפת עם ועדי ההורים וועדת החינוך לקי .20

 הכוונה וסיוע לאוכלוסייה הפונה לאגף. .21

 השתלמויות  לעובדי האגף בתחומי מינהל, ארגון ומיחשוב. .22

 הכנת מכרזים לפרוייקטים שונים. .23

 חיזוק קשרי העבודה עם המחלקות האחרות במועצה. .24

 מפגשים ואירועים לאגף החינוך. .25

 ייצוג האגף בפורומים מחוזיים וארציים. .26
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 ק מערכת החינוך היסודי והעי"ס בתחומי כ"א בהוראה )השתלמויות, הרצאות(.חיזו .27

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

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

 הפעלת חוק החינוך המיוחד על כל היבטיו. .30

 מעקב אחר תוכניות שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים. .31

 הפעלת מערך ביקור סדיר בבתיה"ס ובגנים. .32

 טיפוח התלמידים המוכשרים והמחוננים. .33

 ביסוס תכנית "מעברים" בגנים ובבתיה"ס. .34

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

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

 באמצעות השירות הפסיכולוגי חינוכי. 3תים פסיכולוגיים ויעוציים למוסדות חינוך החל מגיל הענקת שירו .37

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

 
 

 קב"ס :
 
 .   מעקב דיווח וטיפול בביקור הסדיר של אוכלוסיית התלמידים.1

 סף נשירה והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי.איתור תלמידים נושרים או על .   2

 .   גורם מתווך בין מערכות: בית ספר, תלמיד ומשפחה.3

 משוב ובקרה אחר ניידות תלמידים במערכת החינוך, בישוב ומחוצה לו.  .4

 טיפוח קשר עם מוסדות החינוך בישוב ומחוצה לו בהם לומדים תלמידינו.  .5

 וך לעבודה עם ילדים בעלי חסכים בתחום האישיגיוס תקציב ממשרד החינ –חונכות   .6

 והלימודי, להשתלבותם במערכות החינוך.  
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 אגף: חינוך וקהילה. - תוכניות חדשות
 

ותנאים  הערות
 קריטיים

מימון מחוץ  מקורות זמנים לוח
 למועצה

 

 תקציב
2005 

 תוכניתה תאור
 ואוכלוסיית יעד

 סעיף תוכנית ה שם
 תקציבי 

 תאריך 
 יעד

 סכום רךד אבני
המימון 

 חבש"

 גורם

 

הרצאות    
מעקב 
 ובקרה

משרד 
  80 החינוך

טיפוח אקלים 
מיטבי לכלל מוסדות 

 החינוך
8110823 

        8180824 

        8180820 

        
 סעיף

 תקציבי 

         

        8180822 

         

         

         

         

         

 
 
 
 

 תוכניות חדשותל הסבר
          

 משרד החינוך –מרכז בוקר למחוננים 
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פתיחת מרכז בוקר למחוננים בשיתוף עם משה"ח כחלק מתוכנית כוללת לטיפוח תלמידים מחנונים, הלומדים יום בשבוע. למרכז 

 מגיעים תלמידים משהם ומהמחוז.

 

 טיפוח אקלים לכל באיי בית הספר 

גף החינוך ובית הספר. תוכנית יישומית: "תקשורת לא אלימה", המקנה כלים ומיומניות דיאלוג, תהליך משותף לפיקוח במשה"ח, א

 לטיפוח אקלים המאפשר צמיחה ומגוננת לבאיי בית ספר, תוך יצירת שפה משותפת לכל הגורמים הקשורים בעשייה החינוכית.

 התוכנית תעבור באמצעות עמותת "חינוך לחיים".

 

  תתוכנית תקשוב  יישובי

בניית מערך תיקשוב ישובי ליצירת פורומים וקהילות לומדות בקרב צוותי חינוך ותלמידים. עידוד למידה שיתופיות ברשת ויצירת 

 ספריה פדגוגית.

 גני ילדים מחלקת
 5200גני ילדים לשנת  מחלקת יעדי

 איכותי לתושבים בתחום החינוך לגיל הרך. שרות מתן .1
 

 הקדם יסודי. בחינוךוך לילדים בגיל הרך ופיתוח מודלים ואלטרנטיבות שונות הקהילה בתחום החינ צורכי איתור .2
 
 
 
 
 
 
 

 איכותי שוטף של גני הילדים של המועצה. ניהול .3
 

 וארגונים פרטיים במבנים של המועצה. גורמים יאחר מסגרות לגיל הרך המופעלות ע" מעקב  .4
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 החריג בקהילה. הילד שילוב .5
 

 

 שוטפות: פעולות
 
 הילדים בגנידיניות החינוכית המ קביעת .1

 , נוהלי עבודה ותוכניות עבודה עם הפיקוח של משרד החינוך      ציפיות תאום (א
 הנחיות    פ"עשל נוהלי עבודה לגננות, סייעות והורים,  פרסוםו/או   כתיבה   (ב

 ו/או מדיניות של הנהלת המועצה. החינוךשל משרד  למנכ" חוזר
 

 
 גני הילדים של המועצה שוטף של מערכת ניהול . 2 

 ישיר עם צוותי הגנים. קשר יצירת (א
 .המחלקהדרישת הגננות והפיקוח בהתאם לתוכניות העבודה של  פוהתחדשות הגנים ע" בהצטיידות טיפול (ב
 נוכחות הגננות והסייעות. אחר מעקב (ג
 .החינוךשל משרד  להנחיות חוזר מנכ" פבמילוי מקום לגננות וסייעות ע" וטיפול דאגה (ד
 שימוש בהקצבות לגני הילדים. אחר מעקב (ה
 הורים, גננות וסייעות. בפניות טיפול (ו
 בפניות הציבור. טיפול (ז

 
 
 

 
 

 .י"בגנבהפעלת תוכניות חינוכיות ופרויקטים ייחודיים   וסיוע, ארגון  ייזום .3
 טכנולוגי, מחשוב, מוטוריקה, זהירות בדרכים, אוריינות. -המדעיציוד ייחודי בתחום  רכישת (א

 .ייחודייםחר הפעלת גנים א מעקב (ב
 סייעות והורים.      ,לפרוייקטים ייחודיים לגננות הקשוריםהשתלמויות וימי עיון  רגוןא (ג
 בארגון קייטנות. סיוע (ד
 לגני ילדים. בארגון סל תרבות סיוע (ה
 .הצהרוניםובקרה אחר הפעלת  מעקב (ו
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 רונים וכו'. לגיל הרך: מעונות יום , גנים, צה פרטיותמכרזים להפעלות מסגרות  הכנת (ז
 המסגרות השונות. ביןחינוכי"  רצף"ו" מעבריםתוכניות " פיתוח (ח
 הגנים. לילדיחגיגות יום העצמאות  ארגון (ט

 
 

 .הילדים בגניעל עבודת הסייעות  פיקוח .4
 שוטפים בגני ילדים. ביקורים (א
 גננות.  יהסיעות ע" תפקודלמילוי שאלוני משוב על  בקשה (ב
 הסיעות. תפקוד על םיישאלוני הערכה שנת מילוי (ג
 .הסיעותשיחות והדרכות אישיות עם  קיום (ד
 היעדים שנקבעו.  פיארגון השתלמויות ועידוד הלמידה בקורסים ע" באמצעותההתמקצעות של הסיעות  טיפוח (ה

 מעקב אחר נוכחות הסייעות. (ו
 

 .ושיבוץ תלמידים רישום .5
 .דרכי הרישום על מנת להקל על התושבים ייעול(   א
 י רישום.על תהליכ בקרה (ב
 ואזורי רישום שנקבעו מראש. ברוריםנהלים  פתלמידים ע" שיבוץ (ג

 
 
 
 
 
 

 
 לילדים עם צרכים מיוחדים  מענה מתן   .6

 ילדים עם צרכים מיוחדים. איתור(   א
 ובועדות שילוב. השמהילדים לדיון בועדת  העלאת (ב
 סל השילוב ותוכניות העשרה למחוננים. באמצעותמענה לצורכי הילדים  מתן (ג
 אשר לא ניתן להם מענה בתוך הישוב. צרכים מיוחדים עםמסגרות מתאימות לילדים  חיפוש (ד
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  4-0ובקרה אחר הפעלת מסגרות לגיל  מעקב  .7
 .יוםובקרה אחר הפעלת מעונות  מעקב (א
 במבני ציבור ו/או תחת הפיקוח של משרד החינוך. הפועליםובקרה אחר גנים פרטיים  מעקב (ב

 
 

 
 
 ח תוכניות יישוביות לגיל הרך בשיתוף עם מרכז א.ת.ג.ר..          פיתו8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גני ילדים – תוכניות חדשות
 

  הערות
 קריטיים ותנאים

מימון  מקורות לוח זמנים
 מחוץ למועצה

 
              

 תקציב
2005 

 תאור
פרוייקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 שם
 הפרוייקט

 סעיף
 תקציבי

           סכום דרך אבני יעד תאריך 
 מימון

     גורם

כתיבת  12    7/05 
תוכנית 

 –מעברים 
רצפים 

בניית תוכנית 
 מעברים

8124814 
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בשיתוף 
מנהלות ג"ני 

 + בי"ס

 – הרכיש 40    6/05 
מתקני תיקון 
  10-חצר ל

 יגנ"

תאמת ה
 מתקני חצר

 יגנ"ב

8124930 

רכישת  גן 1 6    5/05 
מחשב לגן 

 ילדים טיפולי 

8124931 

 כ"סה   58     

 

 תוכניות חדשותל הסבר
 )חלק מהפרוייקטים הוגדרו מראש כפרוייקטים רב שנתיים(.

 
  בניית תוכנית מעברים רצופים .1

 .רצפים מהגנים לבתיה"ס בתיאום משרד החינוך ובשיתוף המנהלות המוסדות השונים –כתיבת ויישום תוכנית מעברים     

 חצרות גני ילדיםתאמת מתקנים בה .2

 .יגנ" 20 -כמתקני חצר הקשורים למשחק הסוציודרמטי ל רכישתקון מתקני חצר על פי דרישות התקן ותי  

 

 מערכת המיחשוב שידרוג  .3

 .גן טיפולי החדש  -כרכום מחשב חדש לגן  רכישת     

 

 

 ספר יסודיים בתי
 

 מדור בתי ספר יסודיים: יעדי
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 בית ספר. בכל הייחודייםותמיכה בהפעלת המרחבים   מעקבשל תוכנית מרחבי הבחירה היישובית  העמקה .1

 
 .הובלת תהליך טיפוח אקלים מיטיבי בבתי הספר ובקהילה .2
 
 בתחום הפדגוגי והטכני כחלק מתוכנית יישובית ללמידה מתוקשבת. הספרושדרוג מערך המחשוב בבתי  פיתוחהמשך  .3
 
 בניית מערך העשרה להארכת יום הלימודים. .4
 
 פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי הספר. יתוףש העמקת .5
 
 איכותי לתושבים. שרות מתן . 6
 
 הספר כבתי ספר קהילתיים. בתי קידום . 7
 
 ההצטיידות בבתי הספר כדי להפוך אותם לסביבה לימודית מאתגרת ומגוונת. רמת העשרת .8
 
 בתי הספר. חזות שיפור .9
 

 .ים מקרב הקהילה בבתי הספרמתנדב מעגל הרחבת.       10
 

 שוטפות: פעולות
 
 
 פדגוגי: תחום .1
 

 שונים במשרד החינוך והפיקוח הישיר. לגורמיםמקצועי בין מדור בתי הספר  תיאום .א
 מרחבי הלמידה. ופיתוחבתי הספר להגשת יוזמות חינוכיות  עידוד .ב
 מקצועית לצוותים החינוכיים  . תמיכה .ג
 .סמיטבי בבתי" אקליםפות בתוכנית טיפוח והשתת תמיכההובלת תהליך טיפוח  .ד
 והרחבה של הלמידה המתוקשבת. ביסוס .ה
 (.אקדמי( ובכוח אדם מקצועי )מורות מתגברות,יעוץ ןבתי הספר בתוכניות לימודים נוספות )תל" ותיגבור חיזוק .ו
 והרחבת שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. תאום .ז
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 הסביבה, באמצעות פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית. ותאיכהמודעות לשמירה על  הגברת .ח
 ,ייעוץ והדרכה למשפחות התלמידים. תמיכה מתן .ט

 
 :ארגוני פיזי תחום .2

 של בתי הספר בהיבט הפיזי והתחזוקתי כולל פיתוח תשתיות. הפעלה  .א
 ומשרד החינוך. סוהתחדשות על פי צרכי בי" בהצטיידות טיפול .ב
 פי נוהלים ברורים שנקבעו מראש.לבתי הספר על  ושיבוץ רישום .ג
 נהלים ברורים שנקבעו. פבישוב ע" סלבי" סהעברה מבי" בבקשות טיפול .ד
 הסעות התלמידים בישוב ומחוצה לו. במערך טיפול .ה
 מערך מתנדבים בבתי הספר. שיבוץ .   ו     
 גורמים חיצוניים. יהחינוך ע" במוסדותנהלים לשימוש במתקנים  קביעת.   ז     

 
 
 
 
 

 בתי ספר יסודיים – וכניות חדשותת
 

 מימון מחוץ למועצה מקורות זמנים לוח ותנאים קריטיים הערות

 

 תקציבי  סעיף הפרויקט שם הפרויקט ואוכלוסיית יעד תאור  2005 תקציב

 סכום דרך אבני יעד תאריך 
המימון 

 חבש"

 גורם

     

 
 .בהשתתפות הורים מותנה

ו יחולקו הכיתות לארבע -בכיתות ד
 קבוצות

 372 השנה במהלך 6/05
 

184 

 הורים
 2/3 השתתפות

  1/3 מועצה

)לשון,  הליבהתיגבור במקצועות  מורות 556
 אנגלית, מתמטיקה(

תמיכה בשיפור 
ההישגים 

הלימודיים 
והתמקדות 

 במקצועות הליבה.

8180817 

 ניצנים ס"בי
 
 
 
 
 
 

 תב"ר מס' ______

8/05    60 
 
 
 

34 
 

 "ס "ניצנים" ביכתות חדשות ב 4 פתיחת
 
 

 איבזור מרחב למידה בי"ס רבין 
 
 

כתות  פתיחת
 סחדשות בתי"

 למידה מרחביו
 

8132930 
 
 

תשתיות חדר  רהוט למעבדת מחשבים 50    1/9/05 
מחשבים ניצנים 

8132931 
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 )ללא מחשבים(
במהלך שנת  10/10/05 

הלימודים 
 תשס"ה

150 
 
 

100 

 הורים
 
 

 מועצה

ום  הלימודים הארכת י -"חווידע"   250
באמצעות הפעלת מערך חוגים  ומרכזי 

 למידה בכל אחד מבהי"ס היסודיים

 8180819 חווידע 

 

 

 כ"סה   1256

 

 

 

 

 

 

 תוכניות חדשותל הסבר
           

  מיכה בשיפור ההישגים והתמקדות במקצועות הליבהת

 כדי לאפשר:  החינוךסל השעות שבתי הספר מקבלים ממשרד  תגבור

 בקבוצות קטנות  איכותית למידה -

           הילדים בכתה בשיעורים הדנים במיומנויות יסוד )מתימטיקה, אנגלית, קריאה ושפה( . מספר הקטנת -

 ו במקצועות הליבה.-פתיחת קבוצה רביעית בכיתות ה -

 סתות חדשות בבתיה"יכ פתיחת

 

 כיתה ד'( . 1כיתות א' +  3צנים )כתות בבי"ס ני 4, צפויה פתיחתן של 2005על פי צפי איכלוס בשנת 

 
 הקמת חדר מחשבים בבי"ס ניצנים.
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 כחלק מהרחבת תוכנית יחודיות בבתיה"ס היסודיים –בבי"ס רבין  –אבזור מרכז מדעים 

 
 חווידע

 

 כחלק מתוכנית רב שנתית להארכת יום לימודים יפתח בכל אחד בתיה"ס היסודיים מערך חוגים וקורסים לתגבור והעשרה
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 מיוחדים   צרכים –מיוחד  חינוך
 

 :המטרה

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

 

  מיוחדים צרכים-מדור חינוך מיוחד  יעדי
 
 ומשפחותיהם/או צרכים מיוחדים וקשיים    עםשירות איכותי לתלמידים   מתן .1
 
 /או צרכים מיוחדים ומשפחותיהםום קשיים  ע בתלמידים והוליסטימערכתי   טיפול .2
 
 בהתאם למשאבים הזמינים  המיוחדהחינוך  חוק  יישום .3
 
 הלומדים מחוץ ליישוב. ותלמידים, תלמידים משולבים בקהילה  ביישובאחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות   מעקב .4
 
 לתלמידים מוכשרים ומחוננים  ייחודייםתוכניות   קידום .5
 

 שוטפות פעולות
 
 ו/או הצוותים החינוכיים. םבפניות הורי יפולט .1

 מיוחדים צרכיםו/או   קשיים  בעליילדים  ואבחון  איתור .2
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 .מוסדות חינוך ומנהלות ס, קב"  ח, השפ"א"מתיצפיות, נהלי עבודה ותוכניות עבודה עם פיקוח משרד החינוך,  תאום .3

 יישוביות. שיבוץת ועדות ערער )לועדות שילוב( וועדו ,וניהול ועדות השמה ארגון .4

 (.סצרכים מיוחדים ושיבוצם)בשיתוף עם הקב" בעלימסגרות מתאימות לילדים   איתור .5

 צורך. פבועדות שילוב וועדות בין מקצועיות ע" השתתפות .6

 לחינוך מיוחד. כיתות הפעלתאחר   מעקב .7

 הרגילות.שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך  תוכניות יישוםאחר   מעקב .8

 (ס"הקבאחר תלמידים הלומדים מחוץ לישוב )באחריות  מעקב .9

 אחר תוכניות ייחודיות לתלמידים מוכשרים ומחוננים.  מעקב .10

 בחינוך המיוחד. לתלמידיםמערכת הסעות   ארגון .11

 )סייעות, שעות שילוב וכו'( החינוך למשרדפניות   ריכוז .12

 מתאים ,שיבוצו, מעקב אחר תפקודו. אכ" בחירת .13

 חינוך . לצוותיהדרכה   אוהשתלמויות, ימי עיון   ןארגו .14

 צורך. פ"עכיתות חינוך מיוחד   הצטיידות .15

 אגרות תלמידי חוץ הלומדים ביישוב. שלדרישות תשלום   ריכוז .16

 והקהל הרחב. הוראההסברה להורים, צוותי  ופעילויות  הרצאות, סדנאות  ארגון .17

 

 

 

 

 

 מיוחדחינוך  -ות דשתוכניות ח
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 הערות
נאים ות

 קריטיים

מימון מחוץ  מקורות זמנים לוח
 למועצה

 

 תקציב
2005  

הפרויקט  תאור
 ואוכלוסיית יעד

 שם
 הפרויקט

 סעיף
 תקציבי 

 תאריך 
 יעד

 אבני
 דרך

 סכום
המימון 

 חבש"

 גורם

 

לבדוק 
אפשרות 

להשתתפות 
 –המפע"ם 
באחריות 

 צ'ריל

4/05  36 
 
 
4 

ביטוח 
 לאומי

 
 מועצה

הקמת חדרי  40
ל בביה"ס טיפו

רבין ובבי"ס 
 אבן חן

הקמת חדרי 
 טיפול

8126930 

  כ"סה  40  40   
 

 תוכניות חדשותל הסבר
  

 הקמת חדרי טיפול

 
 הקמת חדרי טיפול בבית ספר "רבין" ובבית ספר "אבן חן" בסיוע המחלקה לשיקום של הביטוח הלאומי.
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 שהם תיכון
 
 

 תיכון שהם - תוכניות חדשות
 

ים ותנא הערות
 קריטיים

מימון  מקורות זמנים לוח
 מחוץ למועצה

 

 תקציב
2005  

תאור התוכניות 
 ואוכלוסיית יעד

 סעיף תוכניותה שם
 תקציבי 

 אבני יעד תאריך 
 דרך

 סכום
המימון 

 חבש"

 גורם

 
 

שעורי חנוך,ימי  40.000    6/05 
עיון סדנאות 

 וסיורים

 תכנית לטיפוח 
מעורבות 
 חברתית 

8152819 

 6/05  105,000 
 

44,000 

 הורים
 

 מועצה

תלמידים עם  149,000
 לקויות למידה. 

שעורי תגבור  
 אסטרטגיות

מרכז למידה 
לתלמידים עם 

 ל"ל

8180821 

 – 1/05 תב"ר
הצטיידות 

 מעבדות
09/05 – 

ספריה/חדר 
 הרצאות

 

 מעבדות,ספריה, 450,000   
 חדר הרצאות

הצטיידות 
תב"ר  מבנה מעבדות

)עתידי( 
 יס מפעל הפ

   כ"סה 639,000  149,000   
 
 
 

 תוכניות חדשותל הסבר
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 תכנית לטיפוח מעורבות חברתית 
חינוך לערכים חברתיים לאומיים ודמוקרטיים. טיפוח תלמיד ערכי בעל מודעות למעורבות חברתית ,נתינה ומודעות לאזרחות פעילה, 

 תוך התייחסות למבנה החברה הישראלית.

   

 סתקשוב ומחשוב ביה"

 *הקמת מעבדה ותשתיות למגמת הנדסת תוכנה.

 .)מהצרכים 30%-*הקמת מעבדת מחשבים נוספת ע"מ לספק צרכים לימודיים בסיסיים )המעבדות הקיימות נותנות מענה ל
 

  מרכז למידה

 המרכז יתן מענה לתלמידים שאובחנו כלקויי למידה. 

ות למידה. ינתנו גם "חיזוקים" למוטיבציה , לתחושת המסוגלות, התלמידים יתוגברו ע"י מומחים במקצועות הלימוד ובאסטרטגי

 לדמוי עצמי.

 

  רהוט וציוד בניין מדעים חדש

 רהוט והכנת תשתיות בחדרי מעבדות ,ספריה וחדר הרצאות
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 רווחה מחלקת
 

 :2005לשנת  םיעדי
 
  

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

 

 הגדלת מגוון השירותים הן האוניברסליים והן המובחנים הניתנים במחלקה. .2

 

 הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.  .3
 
 לוב מתנדבים.פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ומעורבות בפיתוח תוכניות קהילתיות, בין היתר בשי .4
 

 פעולות שוטפות:
 

 בתושביםסוציאלי טיפול   .1
 קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים בישוב. א.

 סוציאלי ו/או סיוע חומרי. –פגישות עם תושבים, ומתן טיפול פסיכו  ב.

 קשר עם גורמים בישוב ומחוץ לישוב , לקידום הטיפול בתושב.       .ג
 י גירושין, אפוטרופסות ועוד.כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושא ד.  

 כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים. ה.
 , ואבחון הצורך בהמשך ההתערבות )בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים בישוב(.התערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום ו.

 מעקב יזום אחר הקשר עם המשפחה )ע"י ביקורי בית ועוד(REACHING OUT ז.
 שבים נפגעי טרור.טיפול בתו ח.

 
 

 טיפול בילדים ונוער בסיכון , ובאלימות במשפחה .2
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 קבלת דיווחים מגורמים שונים בקהילה. .א
 מרכז קשר הורים ילדים.קשר עם משטרה, קציני מבחן, חוקרי ילדים, חוקרי נוער , בתי משפט, מרכז למניעת אלימות. ב.
 ער.הגנה על קטינים בסיכון באמצעות פקידת סעד לחוק הנו ג.
 הוצאת ילדים בסיכון בצו חירום למקום מקלט. ד.
 טיפול בילדים ונוער ומשפחותיהם. ה.
 קביעת תכנית טיפול בילד בסיכון בקהילה או בפנימיה, בדיונים רב מקצועיים בוועדת החלטה. ו.
 טיפול בנוער משתמש  בסמים. ז.

 הקמת קבוצות נוער. ח.     
 ת.ות טיפוליוהפעלת מועדוני ט.

 
 
 
 

 איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה  .3
 

 , ובוועדות השמההשתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות בבתי הספר     א.
 כו'(.שפ"י ו ,קשר עם גורמים נוספים בקהילה )מרפאות     ב.
 ימוש בסמים ע"י נוער., ובנושא שהפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים בסיכון וחובת דיווח      ג.

 
   טיפול בקשישים .4

 
 כוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי.יר     א.   

 טפול פרטני בקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים  ובבני משפחתם.      ב.       
 הפעלת מועדון הגימלאים.       ג.       

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

 טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות   .5
 שילוב מתנדבים בסיוע לפונים של מחלקת הרווחה.    א.     
 איתור וגיוס מתנדבים , איתור משימות התנדבות והתאמה בין השניים. ב.         
 הדרכת מתנדבים ומפעילי מתנדבים.     ג.          

 ומשוב למתנדבים.תגמול     ד.           
 השתתפות בוועדות היגוי רב מקצועיות להפעלת תוכניות בקהילה.   ה.           
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 הקמת קבוצות תמיכה והפיכתן לקבוצות לעזרה עצמית.      ו.          
 שיתוף והעצמת תושבים בהפעלת תוכניות בקהילה.    ז.            

 ה קהילתית של גופים בישוב )כגון: ח.מ.ש(.   סיוע בפיתוח גיש ח.              
 

 היערכות לשעת חירום: .6
 הכנת צוותים רב מקצועיים לטיפול באוכלוסיה בשעת חירום, הדרכתם ותרגולם. א.
 חיזוק החוסן הקהילתי בשעת חירום. ב.
 קשר עם גורמים רלוונטיים כמו: פקוד העורף, יקל"ר, פס"ח, מל"ח. ג.
 

 כתיבת נהלים .7
 כתיבת הנוהל.     א.      
 הטמעתו.      ב.      

 מעקב והערכה.       ג.       
     

 מיחשוב .8
 

 שיפור סביבת העבודה. א.
 שיפור הסיוע לפונים ע"י שימוש באמצעים מתקדמים ויעול העבודה במחלקה. ב.

 
        

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



 49 

 

 תוכניות חדשות
 

סעיף 
 תקציבי

שם 
 תוכניתה

תאור 
 תוכניתה

ואוכלוסיית 
 היעד

 תקציב 
2005 

מקורות מימון מחוץ 
 למועצה

הערות ותנאים  לוח זמנים
 קריטים

 
 

סכום  גורם
 המימון
 בש"ח

 תאריך יעד אבני דרך

 
8444  840 

קהילה 
 תומכת

קשישים 
 בשהם

75,520 
 

 אש"ל
 

השתתפות 
 תושבים

27,240  
 

33,280 

 
 

תלוי באישור  2005ינואר 
הצטרפות 
לפרוייקט 

מטעם אש"ל 
)הוועדה 

 בנובמבר(
 
 

 ותחדשתוכניות הסבר ל
 

 רווחה מחלקה: 
 

 קהילה תומכת
 

 מטרת הפרוייקט להשאיר קשישים בקהילה ולא להוציאם לבתי אבות.
 מצוקה, פעילות חברתית ועוד. הקשיש החבר בתכנית, מקבל סל שירותים: שיפוצים בבית, ביקור רופא, לחצן

 
 בתי אב. 28הפרוייקט יתקיים בשיתוף מ.א. חבל מודיעין ואש"ל. בשהם ישתלבו בתכנית בשנה הראשונה 
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 שירות פסיכולוגי ייעוצי

 :2005המחלקה לשנת  עדיי
 

פת של גורמים שונים בות בחתירה למענה מיטבי ורווחה נפשית בקהילה, תוך כדי יישום שפה משותפת ואחריות משותהתער .1

 ילדים(. –צוותי חינוך  –)הורים 

 טיפוח רגשי וחברתי, עבודה מניעתית בגיל הרך )גננות וסייעות( .2

 שילוב חברתי ולימודי של תלמידים בכלל, ובעלי צרכים מיוחדים בפרט. .3

 ם בבית הספר.פיתוח תוכנית למתן מענה לאוכלוסיית הילדים המוכשרים, תוך כדי הכנסת כלים ייחודיים לשילוב .4

 מדים עם תת הישגים, וטיפול בהם.לו ריתוא .5

 בניית קבוצות טיפוליות ללומדים בנושאים שונים, עפ"י צרכים שיאותרו. .6

ליקויי למידה, צרכים רגשיים( וטיפול בהתאם:  P.D.D ,A.D.H.Dאיתור צרכים אצל ההורים  לילדים בעלי צרכים מיוחדים ) .7

 פרטני וקבוצתי.

 עתם. כתיבת נהלים והטמ .8

 פיתוח תוכנה לניהול שפ"ח והטמעתה. .9

 

 

 המשך פיתוח צוות מקצועי ומיומן באמצעות השתלמויות במסגרת תוכנית חומש. .10
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 ות שוטפותפעול  
 סולטציה למערכתקונ  .1  

 סולטציה לגני ילדים.קונ  

 ים.סולטציה לבי"ס יסודיקונ 

  ולטציה לתיכון.קונס

 ות שילוב, ועדות החלטה, ועדות היגוי(.סולטציה למועצה ) ועדות השמה, ועדקונ

 ור קשיים.   אית2
 ם.בגני

 "ס יסודיים.יתבב

 כון.בתי

 ון .    אבח3
 תימערכ

 ות לימודיותבעי

 ות רגשיותבעי

 ות התנהגותיותבעי

 ות בגניםבשל

 ערבות במצבי משבר או חירום.   הת4
 להבקהי

 ספר יתבב

 פחהבמש

 ת הפרטברמ

 

 

 מפגשים(  5טווח )עד צרת ערבות טיפולית ק.   הת5
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 יפרטנ

 חתימשפ

 כתימער

 תפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות..   השת6 

 להבקהי

 יםבגנ

 תי ספר יסודייםבב

 כוןבתי

 תתפות בפורומים בין מקצועיים .   הש7 

 גן

 ספר יתב

 וןתיכ

 ה )טיפול מערכתי בנוער(מועצ

 ועדותבתפות .   השת8 

 ת השמה. ועדו

 ות ערר.ועד

 י"א.ות מתועד

 וץ )כמשתמע מחוק חינוך מיוחד(.שיב ותועד

 ת החלטה.וועד
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 אות להוריםהרצ.   9  
 אה להורים בשיתוף עם עמותת עמיתהרצ  
 

 
   אות לתלמידיםסדנ.   10 

 נא בכל בית ספר לפי הצרכים בשיתוף עם עמותת "עמית".סד     

  תוכניות חדשות
 

ת הערו
ותנאים 
 קריטיים

 בתקצי ון מחוץ למועצהות מיממקור םזמני לוח
2005 

ר תאו
התוכנית 

ואוכלוסיית 
 יעד

 סעיף התוכניתשם 
 תקציבי

ם מימון סכו י דרךאבנ יך יעדתאר 
 בש"ח

     םגור

 1/2005  10,000 

5,000 

 שפ"י

 מועצה

15,000 

 

מערכת 

החינוך, 

הנהגות בית 

ספריות, 

 תלמידים

מיטביות ורווחה 

נפשית של התלמידים, 

צוותים מובילים 

 קהילה.ב

8173814 

 

 

 

  40,000 

 

 

8100 

 

16,000 

משרד 

 הקליטה 

 

סוכנות 

 יהודית

 מועצה

גני ילדים בני  64,100

3-4 

 

קליטת פסיכולוגית 

עולה חדשה בסיוע 

כספי של משרד 

הקליטה והסוכנות 

היהודית, במטרה 

לאפשר מתן שירות 

 אינטנסיבי יותר

8173750 

   64,100  79,100    
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 ים חדשיםיקטפרויהסבר ל
 

 מיטביות
השפ"ח מהווה שותף מוביל בתוכנית יישובית, המתמקדת בטיפוח אקלים מיטבי במסגרות החינוך. מטרת התוכנית הינה הגברת תחושת 

 המוגנות וטיפוח צמיחה אצל באי בתי הספר, תוך פיתוח שפה משותפת לכל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית.

 

 קליטת פסיכולוגית עולה
 הקליטה מציע השתתפות בשכרם של פסיכולוגים עולים חדשים, הדבר המאפשר לקלוט פסיכולוגית בעלות מינימלית. משרד

שירות הפסיכולוגי בשהם לא קיבל תוספת כח אדם מזה ארבע שנים למרות גידול במספר תלמידים. לפי סטנדרטים ארציים חסר תקן וחצי 

 ה למספר התלמידים שגדל בישוב בשנים האחרונות.למתן שירות סביר. אפשרות זו תאפשר לתת מענ
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 לאיכות הסביבה האגף

 

 : 2005 האגף לאיכות הסביבה לשנת יעדי
 

 של הישובים בישראל בתחום איכות החיים.  הראשונהאיכות סביבה לתושבים, במטרה להציב את שהם בשורה  הבטחת .1

 

 .לתחום שיפוט המועצה המשפיעים על שהםהפעלת מערך לשיתוף פעולה אזורי למניעת מפגעים מחוץ  .2

 

 הקמת ועדות ישוביות בשיתוף התושבים. –קידום פיתוח בר קיימא במועצה  .3

 

 

 שוטפות פעולות
 
 מתן מענה לפניות תושבים במסגרת אמנת השירות .  .1

 
 פיקוח על עבודת קבלן הניקיון והאשפה:  – אשפה פינוי. 2

      
  קוב/ פחים טמונים(  בישוב. 4ליטר/  1100ליטר/240הם )פחי האשפה על כל סוגי פינוי .א
 . גזם פינוי ב.
 על פרסום. ובקרה מעקב ג.

 
 
 
 
 

 ומדרכות .רחובות כבישים  ניקיון .3
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 ידני. טיאוט .א
 .מכני טיאוט .ב
 באמצעות טרקטור. מפגעים פינוי .ג

 
 גינון .4

 אחזקה שוטפת. א.  
 בדיקת תכניות פיתוח. .ב
 שטחי גינון חדשים.פיקוח על פיתוח  .ג

 שיקום ושידרוג שטחים מגוננים.  .ד
 תברואה .5
 

 משרד הבריאות. בפיקוחבדיקות מים  ביצוע .א
 במוסדות חינוך. תברואתיות ביקורות .ב
 בבתי עסק. תברואתיות ביקורות .ג
 

 ביצוע הדברות נגד מזיקים ומכרסמים לרבות עשביה ע"פ תוכניות עבודה. – הדברה .6

 וטרינריה .7
 
 .לבע"חכלבת ורשיונות ה מחלת חיסונים נגד מתן .א   

 , חתולים .כלבים שוטטותואכיפת  מניעה .ב
 בבתי עסק. , החי והצומח מןבשר ומזון  בדיקת .ג
 .רחובחתולי  עיקור .ד

     
 סביבתי )סניף המועצה לישראל יפה( חינוך .8
 

 .מתנדבים גיוס .א
 .הסביבהוהסברה לתושבים בנושא איכות  חינוך .ב  
 הסביבה. לאיכותמוסדות החינוך בנושא חינוך  ליווי .ג  

 .וסביבהפרוייקטים בנושאי מיחזור, טבע  הפעלת .ד
 הפעלת נוער נפל"א )נוער פעיל למען הסביבה(. ה.

 מניעה וביעור מפגעים ע"פ חוק רישוי עסקים, וחוקי עזר שונים.  – עירוני פיקוח .9

 ועוד. תות לרשיונות לבתי עסק,  ארועים תחת כיפת השמים, קייטנוטיפול בבקש – עסקים רישוי .10

 טיפול בבקשות לרשיון עבור הצבת שילוט. -                         
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 . ISO –ה ושיפור נהלים והוראת עבודה ע"פ תקן כתיב  .11

 חדשים  פרוייקטים
 

 סעיף
 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
 הפרויקט

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2005 

 מימון מקורות
 מחוץ למועצה

 ותנאים הערות זמנים לוח
 קריטיים

 סכום גורם    
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

הקטנת  תב"ר
 ערוגות

ברחובות 
 משולבים

20,000    06/05  

שתילה  
חדשה של 

עצים 
 וצמחים

ברחובות 
 ותיקים

120,000    6/05  

שדרוג  
מערכת 
 השקיה

  6/05    30,000 עמק איילון

גינון  
מוסדות 

 חינוך

שיפור גינון 
 בשיתוף נוער 

30,000    6/05  

שבוע איכות  711751
הסביבה 
בדגש על 

תנועות 
 הנוער

המשרד  20,000 בתי ספר
לאיכות 
 הסביבה

10,000  12/05  

 
 

 סעיף
 תקציבי

 

 הפרויקט תאור הפרויקט שם
 ואוכלוסיית יעד

 תקציב

2005 

מחוץ  מימון מקורות
 הלמועצ

 ותנאים הערות זמנים לוח
 קריטיים
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 סכום גורם    
המימון 

 חבש"

  יעד תאריך דרך אבני

תחרות גינה  711751
 יפה

 2,500    4/05  

711751 

 

המשך 
צביעת 

ארונות 
חשמל + 

 בזק 

בשיתוף בי"ס 
 התיכון

2,500    06/05  

צביעת פחי  711751
מיחזור 

 לנייר

 2,500    06/05  

הרחבת  711751
עילות נוער פ

נפל"א 
 לחט"ב

  06/05  2,500 איה"ס 2,500 

סימון  714721
הכלבים 

בעזרת 
 צ'יפים

בעלי  40,000 
 כלבים

40,000  10/05  

הפנינג  714750
 כלבים

  4/05  5,000 חסויות 15,000 

הוספת פקח  711110
 עירוני 

לאכיפת חוקי 
 עזר

100,000    6/05  

    57,500  165,000  סה"כ 
 

 

 

 חדשים לפרויקטים הסבר
 

 גינון מוסדות חינוך
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 כניסות לגני הילדים וביתי ספר בשיתוף נוער. –שיפוץ גינון במוסדות החינוך 

 

 איכות הסביבה שבוע
 בדגש על פארק שהם, אימוץ שטחים ירוקים על ידי תנועות הנוער.שבוע איכות הסביבה בשהם,  קיום

 

 צביעת ארונות חשמל + בזק

 צביעת ארונות חשמל, בשיתוף מגמת האמנות בתיכון ויחידת הנוער ובלווי אמן מקצועי. המשך פרוייקט

 

 נוער נפל"א

 

 נוער פעיל למען הסביבה, הרחבת הפעילות להקמת קבוצות נוער נפל"א בחט"ב..

 

 הוספת פקח עירוני

 ס עובד לפיקוח עירוני, לאכיפת חוקי עזר.פיצול עבודת הפיקוח על קבלני ניקיון רחובות, פינוי אשפה והדברה למפקח תברואה וגיו

 

 : 5200מחלקת תחזוקה לשנת  יעדי
 

 .מתן שירותי תחזוקה מונעת ותחזוקה שוטפת לתושבי הישוב ברמה גבוהה. 1

 חשמל תאורת רחובות. מרכזיות. שידרוג 2

 קידום נושא שליטה מרחוק על מערכות זורמות בישוב..3

 

 

 שוטפות פעולות

 
 חשמל .1

 וטיפול בתקלות של תאורת רחובות. שוטפת האחזק    
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 .וחינוךוטיפול בתקלות חשמל במוסדות ציבור  תחזוקה 

 וטיפול חשמל במבננים.  תחזוקה 

 

  מים .2

 .העירוניתשוטפת וטיפול בתקלות במערכת המים  תחזוקה

 המים. ומשאבותשוטפת וטיפול בריכות האגירה  תחזוקה   

 ים.וטיפול ברשת המים במבננ תחזוקה

 

 וניקוז ביוב .3

 העירונית. והניקוזשוטפת וטיפול בתקלות במערכת הביוב  תחזוקה 

 מכוני הביוב. תחזוקת 

 .במבנניםוטיפול במערכת הביוב והניקוז  תחזוקה 

 הכנת מערכת הניקוז לחורף. 

 

  ציבוריים ושטחים מבננים .4     

 חינוך(. מוסדותשירותים לתקלות במבני ציבור )כולל  מתן 

 ובגנים הציבוריים. רחובותואחזקת מתקנים ,ריהוט   טיפול     

 .וציבורעל קבלני ניקיון , מוסדות חינוך  פיקוח 

 שירות למבננים. מתן                        

  
 

  ומדרכות כבישים .5 

 

 .סימוני כבישים ומדרכות  צביעת

 במפגעים ושבר. טיפול

  החלטות ועדת תנועה ותמרור. יישום 
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  השונים. ופיקוח על ניקיון ועבודות במוסדות המועצה תחזוקה – ציבור מוסדות .6 

 

 מחסן המועצה. הפעלת .7

 

 .לפתיחת שנת הלימודים  החינוךמוסדות  הכנת  .      8

 

 כולל חשמל , מים, ביוב , ניקוז ואיטום לקראת החורף. בישובהמערכות  הכנת        .9

 

 לאירועים יישוביים.    התחזוקהבתחומי  שירותים.      10

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 חדשים פרוייקטים
 

 סעיף

 תקציבי

 

 תאור הפרויקט שם
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב

2005 

 

מימון  מקורות

 מחוץ למועצה

ותנאים  הערות זמנים לוח

 קריטיים

 גורם

 מממן 

 סכום

המימון 

 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

743740 

 

שעונים 
 םאסטרונומיי

 12 החלפת
שעוני שבת 

לשעונים 
 מתוכנתים

15,000    03/05  
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בדיקת  743740
היתכנות 

שליטה 
מרחוק 

בתשתיות 
 זורמות

חיבור 
מרכזיות 

תאורת 
רחובות 

לשליטה 
 מרחוק

 תיכון 12/05    5,000

הפעלת נוער  741753
לצביעת 
מתקני 

 משחקים.

 15,000    10/05  

      35,000  סה"כ  

 קטים חדשיםלפרויי הסבר
 

 מרכזיות חשמל שידרוג

יתרום לחסכון  ובכךגבוהה וללא צורך בביצוע כיוונים במהלך השנה. הכוון מתבצע לפי שקיעת החמה,  אמינותשעוני שבת לשעונים מתוכנתים מהדור החדש בעלי  החלפת

 בעלויות החשמל.
 

 

 

 שליטה מרחוק

 וכנת מחשב לשלוט על הדלקת המרכזיות ואיתור תקלות מרחוק.הכנסת שינוי במרכזיות חשמל בשלב ראשון שתאפשר ע"י ת

 
 הפעלת נוער

 חידוש צביעת ריהוט רחובות ומתקני משחקים כולל בגני ילדים במהלך פגרת הקיץ.

 

 מחלקת בטחון
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 : 2005 מחלקת בטחון לשנת יעדי
 

 

 ם ועדת הביטחון היישובית.ניתוח סיכונים, איומים ודרכי התמודדות בשיתוף ותיאו –גיבוש תפיסת הבטחון . 1

 הטמעת תוכנית בטיחות שנתית במוסדות חינוך וציבור.. 2

 .1498. שיפור ושדרוג מתקני משחק ביישוב לפי תקן 3

 . איגום משאבים לבניית תוכנית לנוער מול משרדי הממשלה השונים. )תחבורה, ביטחון פנים וביטחון(.4

  

 
 

 

 

 שוטפות פעולות

 
 כללי.    1

 .בטיחותיקורת בנושא בטחון , ב רענון 

 .משחקיםנוהל ביקורת בטיחות מתקני  רענון 

 מיגון מוסדות ציבור. ביקורת 

 (. ח, פס"ח, מל"רתוכנית להכשרת עובדים )ע" הכנת 

 נוהל בטחון בארועים וכנסים. קביעת 

 .וכנסים חותרגול מערך פס" ארגון 

 נוספים. קשריםהקשר עם גורמי חוץ ופיתוח  העמקת 

 , חינוך מתקנים באחזקת   מועצהבנושאים: פציעות של עובדי  תחקירים 
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 .המועצה                    

 על חוסרים ואובדנים. ביקורת 

 במסגרת קבלת ההכרה כישוב רגיש. אמצעים מימוש 

 

 

 חינוך מוסדות.   2

 משרד החינוך. – לחוזרי מנכ" י"עפנוהלי בטחון / בטיחות  ביקורת 

 .חבמוס" התשס" ל"שנהיות עבודה שנתית תוכנ יישום  

 שעות. 24באמצעות קבלן,  ח"מוסהפעלה ופיקוח ניידת  המשך 

 בשעות הלימוד הפורמליות. ח"במוסהפעלה ופיקוח מאבטחים  המשך 

 .ח"במוסנוהלי בטחון למאבטח  רענון        
 

 בטיחות בדרכים  מטה   3

 התחבורה. משרדתוכניות עבודה כפי שגובשה עם  יישום    

 .השוטפתמפגשים ודיונים במסגרת העבודה  קיום 

 התוכנית י"עפהקצאות למוסדות החינוך  העברת 

 ביצוע. מעקב 

 

 . פיקוד העורף  4

 תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף. מימוש 

 נוהלים ופקודת היערכות. יישום  

 .אביצוע תוכנית הג" מימוש  

 

 ז. משא"5

 מודיעין. מעם רמק" שגובשהודה שנתית כפי תוכנית עב הפעלת 

 .השוטפתמפגשים ודיונים במסגרת העבודה  קיום 

 .זביצוע תקציב משא" מעקב 
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 מצילה .6

 יישובית. מצילהכפי שגובשה עם המשרד לבטחון פנים והנהלת  עבודהתוכנית   יישום 

 שוטפים. מפגשים קיום 

 ותקציב. ביצוע מעקב 
   

 קהילתי שיטור. 7

 ופיקוח ניידת שיטור קהילתית. הפעלה המשך        

 עבודה בהתאם לניתוח המצב העכשווי. נוהלי קביעת        

 עבודה קיימים. נוהלי רענון        

 עם תחנת מודיעין/נקודת שהם. פוהשת" הקשר העמקת        

 

 בטיחות. 8

 שונים.המועצה בהתאם לצרכים ה אגפיתוכנית עבודה כפי שגובשה עם  יישום      

 במסגרת העבודה השוטפת. מפגשים קיום      

 נוהלים והנחיות בהתאם לביקורות. יישום      

 

 השמירה חוק. 9

 חוק השמירה. הפעלת המשך      

 אמצעים נוספים. התקנת      

 

 א"מד. 10

 .אמד"-מועצההפעלת חוזה התקשרות  המשך        

 מפגשים שוטפים. קיום        

 הפעלת והגדלת מערך מתנדבים. המשך        
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 מג"ב. 11

 הפעלת תוכנית עבודה שנתית.

 קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.

 מעקב ביצוע תקציב.

 
 
 
 
 

 
 חדשים פרוייקטים

 
 סעיף

 תקציבי

 

 שם
 הפרויקט

 תאור
הפרויקט 

ואוכלוסיית 
 יעד

 תקציב
2005 

מימון  מקורות
 מחוץ למועצה

 ותנאים הערות זמנים לוח
 קריטיים

 סכום גורם
המימון 

 חבש"

 יעד תאריך דרך אבני

שיפורים  722754
בתוכנית 
הביטחון 

 לישוב

ניתוח 
סיכונים, 

איומים 
ופיתוח 

דרכי 
 התמודדות

הכנת    35,000
תוכנית 
 פריסה

3/05  

שדרוג  741721
מתקני 

 משחקים

שדרוג לפי 
 תקן

40,000      

      75,000   סה"כ
 

 קטים חדשיםלפרויי הסבר
 

 שיפורים בתוכנית הביטחון 
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 נושא הביטחון מקבל מימד חדש והתייחסות בהתאם למצב האירועים, לכן תפיסת הביטחון ודרכי ההתמודדות ייבחנו עפ"י התרחשויות.

 

 שדרוג מתקני משחק
 רמת בטיחות גבוהה ככל שניתן.על מנת להבטיח  1498מתקני משחק במוסדות חינוך ובגני המשחקים יעברו בדיקה וטיפול עפ"י תקן 

 

 

 החברה העירונית ח.מ.ש

 : 2005יעדי הנהלת החברה לשנת 
       .  ייזום תחומי עניין ועיסוק חדשים, בתחום התרבות והפנאי, כגון: הקמת מרכז פיסול, מתן בית ליוצרים בתחומי האומנויות השונים,      1

 בי"ס לשפות, שלוחת מוסד  אקדמי  ועוד.     
 
 .  תאום, פיקוח ובקרה על ביצוע יעדי התחומים השונים בדגש על תוכניות שנת הנוער.2

 
 .  גיבוש ופיתוח חזון  החברה.3

 
 .י.  גיבוש עבודת מטה החברה: מינהלה, משאבי אנוש, הנהלת חשבונות, מוקד ח.מ.ש וניהול  אדמיניסטרטיב4
 
 .  שיפור והבטחת מתן שירות איכותי ויעיל לתושב.5

 
 .  הגברת מעורבות התושבים, נציגי הציבור והוועדות הציבוריות, בפעילות התוכן של החברה.6

 
 .  הגברת המודעות לפעילות החברה בקרב התושבים.7

 
 בטחת הניהול השוטף של החברה בכפוף להחלטות הדירקטוריון.ה.  8

 עולות שוטפותפ
 .         ישיבות וועדות דירקטוריון:1

 נת חומר והפצתוהכ             
 מעקב וביצוע החלטות             
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 ישיבות צוות, לתיאום בין התחומים: .2

 הכנת חומר , כולל נושאי רוחב 
 מעקב אחר ביצוע החלטות 

 
 .         פגישות עם מנהלי תחומים:3

 מעקב אחר ביצוע מדיניות וקבלת החלטות תפעוליות             
 
 .          מינהלה:4

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

 
 .          משאבי אנוש:5

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

 
 .          ליווי, פיקוח וסיוע בביצוע פרויקטים מרכזיים:6

 אירועי  העצמאות, פסטיבל סוכות –אירועי תרבות מרכזיים              
 פתיחת שנת חוגים             
 קייטנות             
 וץ אופנייםמר             
 חודש הנוער             

 
 .          גיוס חסויות:7

 אחריות על גיוס חסויות ממקורות חיצוניים             
              

 .          קליטת מתקנים:8
 כותר פיס             
 אולם ספורט             
 מרכז אתג"ר             
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 מגרש כדורגל             
 
 
 פרסום, יח"צ ושיווק:     .    9

 הטויית מדיניות            
 פיקוח על ביצוע            

 
 אחריות על שיפור תהליכים:       .10

 .  ISO 9001קידום של תהליך 
 ומדדי ביצוע  סקרים

 
 טיפול בפניות הציבור:        .11

 בקרה על המוקד ורכזת פניות ציבור
 טיפול  בבעיות  נקודתיות

 יבורמענה לפניות הצ
 פתרון בעיות –בקרה על פגישות עם תושבים 

 :פרויקטים חדשים
 

 שם הפרויקט יעד תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות
 תקציב גורם המימון

תקציב פרסום  כל השנה 
 ושיווק

הטבות לאירועי 
 ח.מ.ש

30,000 ₪ 
 

10,000 ₪  
 

לקוחות ח.מ.ש שיצטרפו 
 למועדון

 "" ח.מ.ש משפחתי
 מועדון חברי חמש.

שיפור מערך השיווק  
 ללקוחות החברה

יצירת שפה עיצובית  ₪ 10.000   
 אחידה 

 מיתוג החברה

העצמת עובדים  עובדי ח.מ.ש  ₪ 20,000 ש"ח 4000מפעם  כל השנה 
 והתמקצעות הצוות

 

 סבר לפרויקטים חדשיםה
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 שיפור מערך השיווק בחברה: .1
 , במשך כל שנות פעילותה שמה דגש על ייצור פעילויות שונות בתחום הפנאי, ופחות על הבאת המודעות על החברה העירונית       
 –פעילויות אלה  ואופן עבודת החברה,לציבור הרחב. במסגרת שיפור מערך השיווק, מתוכננות הפעולות הבאות        
 א. הקמת מועדון חברים "ח.מ.ש משפחתי":       
 מועדון הלקוחות הינה יצירת הזדהות ונאמנות הלקוחות עם הארגון.  מטרת הקמת      
 החברות במועדון היא משפחתית ותתאפשר על סמך קריטריונים שייקבעו. במסגרת החברות במועדון, תקבל המשפחה הטבות       
 , יקבלו החברים במועדון מידע שונות אצל עסקים פרטיים נוספים, כמו גם באירועים השונים אותם מפיקה ח.מ.ש.  בנוסף      
 שוטף רבעוני )עלון מיוחד שיופק עבורם( ויישקלו אירועים מיוחדים המיועדים לחברי המועדון בלבד.      
 ב. מיתוג החברה והגדלת כמות הפרסומים ואמצעי הקשר עם הציבור:      
 ידה וכן יצאו לציבור הרחב פרסומים נוספים: , תעבור החברה לתקשורת עם הקהל בשפה ויזואלית אח2005במהלך שנת       
 )באנרים, פלקטים ועוד(.   םמבוגרים, נוער,  תרבות וכו'. בנוסף, יצאו פרסומים ממוקדים על אירועים  ספציפיי       

 
 העצמת עובדים והתמקצעות הצוות:.   2

 קרב הצוות.ספציפיות, ב תהגברת מערך ההשתלמויות בחברה וטיפוח מיומנויות נדרשו      
        

 תחום הנוער
 העל של יחידת הנוער מטרת

 העצמת בני נוער למען עצמם ולמען הקהילה
 במסגרת פעילת חברתית, קבוצות מנהיגות ופעולות ותמיכה

 

 2005 הנוער תחום יעדי
 

יישוביים,  צים"מועצת נוער, מדהקמת מערך יישובי לתחומי התנדבות והעצמת קבוצות מנהיגות:  – "שורשים של משמעות" .1
קהילתי, באס"א, מד"א, משא"ז, קבוצות אומנות : צעירי שהם, הרכבים  ן, תיאטרועיתונוערמועצה ציונית, תנועות נוער, 

 מוסיקליים ותנועות הנוער.
 
 הן לנוער ותדגש על סופי שבוע וחופשבנית מערך קורסים ופעילויות מגוונות ב ,שהם בתוך תרבות הפנאי לנוער פיתוח תחום .2

 החילוני והן לנוער הדתי.
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 , בשיתוך האגודה למען החייל סניף שהם.הקמת מערך תמיכה וקשר עם חיילי שהם .3

 
 .מבנה קבע למתחם הנוער קידום .4

 
 תחום הנוער. במסגרות הפעילים מספר בני הנוער הגדלת .5

 
 התמיכה והטיפול לנוער. ישירות הגדלת .6

 
 הנוער. בני בקרבואלימות אלכוהול ,סמים בשימוש ה צמצום .7

 
 .כל הגורמים הנוגעים לנוער: בתי ספר, רווחה, משטרה וכו' עםהשוטף  והקשר שיתוף הפעולה הגברת .8

 
 מקצועי וקבוע. צוות נוערבניית  .9

 

 :שוטפות מטלות
  –הנוער  מתחם

 ניקיון המקום על ומעקב  פיקוח 
 ואחזקה תיקונים 

 חומרים קניית 
 על גינון וטיפוח המקום שמירה 

 22:00 – 15:30 חול חריות על הפעילות השוטפת בכל יוםהמקום וא פתיחת 

 טיפול ושיווק השכרות מתחם הנוער 
  –צעירה  מנהיגות      

 שבאחריותםפעילות ארגון המועצת הנוער היישובית ועזרה ב הנחיית 
 ציםקורס מד" הדרכת  

 ומעקב אחר הדרכת כתות ג'היישוביים  ציםהמד" הנחיית 
 י'[ -ר ]קב' ח' + קב' ט' המועצה הציונית לנוע הדרכת 
  הפרויקטיםנוער אומר לא לסמים ]עמיתים[ ועזרה בהפקת  הפעלת 
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 קב' מנהיגות חברתית ח'  הדרכה 
 היישוביים[ צים]כלל תנועות הנוער והמד" צים"מדהשתלמויות  3ופיתוח של מרכז ההדרכה היישובי +  הפעלה 
 ם[וצופי ל"נוע, עלשלושת תנועות הנוער ]ב" ליוויו פיקוח 

 גיוס חניכים לקבוצות השונות 

 
  –נוער  קידום     

 תכנית-פעילות חברתית הפעלת 
 קורסים מקצועיים לפי שכבות: אתגרים, סוסים ועוד הפעלת 

 ואטרקציות בחופשים טיולים 
 אישית ותמיכה  מעקב 
 המקום מבחינה תכנית ומראה פיתוח 

 ליווי קבוצת יזמות עסקית 

 קשר עם ההורים של ילדי המועדון 

 קשר עם יועצות בתי ספר 
 

  –בית קפה ייעוצי לנוער  -לאוזן   מקפה       

 ערבים בשבוע 3המקום  הפעלת 

  וטיפול אחר בעיות של בני נוער מעקב 
 יועצות[ ורווחה סעל בי" קשר[ 
 אחת לחודשועוד[ מיניותיעוץ סגורים בנושאים שונים ]פצעי בגרות, עישון,  ערבי , 

 שלמתנדבים אחת לחוד הכשרה 
 ותיקון הציוד של הקפה + רכישת מצרכים קניה 
 במקום הפועלתאישית   מחויבות הנחיית 

 סיורי גנים אחת לשבוע בשעות הלילה 

 שיווק ופרסום המקום והשרות 

 גיוס מתנדבים 
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  – ופנאי תרבות

        והפעלה של פעילות הפנאי לנוער ביישוב פיתוח 
        שישי במתחם ועוד[ במת נוער,ות, רוקפה, קריוקי, פעילויות בסופי שבוע  ]מסיב הפעלת 

        יםפעילויות ואטרקציות בחופש הפעלת 
        פעילויות ייחודיות לנוער הדתי הפעלת 
       ייחודים לנוער וסדנאות קורסים פיתוח 

       פרסום ושיווק הפעילות 

 
  –קהילה      

  אחת לחודש –למתבגרים ארגון, פרסום ותאום הרצאות להורים  –קפה הורים 

 התרמות 

   טקסים יישוביים 

  בחגים םיישוביי םאירועי 
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 פרויקטים חדשים יחידת הנוער  
 

 לו"ז מקורות מימון 2005תקציב  הפרויקטפרוט  הפרויקטשם  נושא
 אבני דרך             תאריך יעד

 הערות

"שורשים של  מנהיגות
 –משמעות" 

 מרכז מנהיגות

 מפגשי וטףש   ₪ 10,000 פרסום
 קבוצות

 פרויקט 1 - 9/  05
 תלת שנתי

 +סוכנות   ₪ 30,000 הדרכה והכשרה מקצועית  
 משרד החינוך

 אחת בחודש
 כנס מנהיגות

 
 מחוז מרכז 

השתלמויות 
 מדריכים

 
 

 
05/05 

 

: סוכנות, שוטף   ₪ 40,000 , הסעותפעולות התנדבות  
 2000ציונות 

בחגים 
 וחופשים

 

03,04,10,12/05  

 תקציב כ"א   ₪ 45,000 רכז/ת  
 

   

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

 קטנה[
 

תקציב ועדה    ₪ 20,000
, לקשרי חוץ

הכנסות 
 ממשתתפים

  07,08/05 משלחות קיץ

 פרויקט –03/05  שוטף   ₪ 10,000 מד-של היור לפרויקטיםכניסה   
אירוח עובדי  

 נוער
אוגוסט -יולי

הצטרפות 
 למשלחת

 
 

אירוח משלחת 
של  ופרויקט

מד" -ה"יורו
 2006קיץ

 לו"ז מקורות מימון 2005תקציב  הפרויקטפרוט  הפרויקטשם  נושא
 אבני דרך             תאריך יעד

 הערות
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השקת "פארטי טיים" קבוצת  עסק" -" זה כן 
 קידום נוער ביזמות עסקית

 2000ציונות  ש"ח 80.000
חסויות 

 קהילתיות
 הכנסות עצמיות

  כל השנה 01/2005

תרבות 
 ופנאי

  ₪ 24,000   ₪ 36.000  מופעי תרבות
ממכירת 
 כרטיסים

   

ש"ח  10,000   ₪ 32,000  כוכב נולד בשהם 
 חסויות

 אודישנים
 חצי גמר

 גמר

03 
03 
 חודש הנוער – 04
 

 

הרכבי פסטיבל  
 הנוער

 55,000 ₪   20,000 ₪  
 חסויות

 

  חופש גדול - 06 

   שוטף   ₪ 10,000  פעילות בספורטן 
 

 

-יטיאירועי סק 
 פארק

 תחום ספורט  ₪ 12,000 
 

חודש  03,04* 
 הנוער
 *קיץ

פתיחת שנת  – 11*
הפעילות מועצת 

 2006הנוער 
 
 

 פעמים בשנה 3

במת נוער אחת  
 לחודש

רוקפה, מופעי נוער מחול, 
 ו'וכ ןתיאטרו

ש"ח מכירת  8000   ₪ 15,000
 כרטיסים

 

 אחת לחודשיים  

  רכז/ת תרבות 
 
 
 
 

 תקציב כ"א   ₪ 36,000
 
 

   

 לו"ז מקורות מימון 2005תקציב  הפרויקטפרוט  הפרויקטשם  נושא
 אבני דרך             תאריך יעד

 הערות
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    תקציב כ"א   רכז חיילים חיילים
ערבי תרבות  

 וגיבוש
  02,11  שוטף  ₪ 30,000 

ערב הצדעה ביום  
 העצמאות

 הועד למען החייל  ₪ 10,000 לחיילי שהם
 סניף שהם

 05  

ימי התרמה  
 וקשר שוטף

 2000 ₪    11  

  01,05    ₪ 2000  פרסומים בעיתון 
ערב ליחידה  

 המאומצת
 10,000 ₪    06  

מועדון 
 נערות

    סוכנות  ₪ 20,000  רכזת

    סוכנות  ₪ 20,000  פעולות 

 

 2005 -הסבר לפרויקטים חדשים ל
 
 צעירה מנהיגותבנית מערך להעצמת בני הנוער במסגרות  –"שורשים של משמעות" . 1

שונות ומגוונות בה יוכל כל נער ונערה למצוא את מקומו  מנהיגות קבוצותיצירת מטריה ארגונית , שיווקית, לימודית ותפעולית למערך 
 ד העשרה והעצמה אישית.בנתינה לחברה בצ

 :2005  -ל פרויקטים
 

ריכוז כל קבוצות המנהיגות   , מרכז פדגוגי לכלל קבוצות המנהיגות ותנועות הנוער.הדרכהמרכז מנהיגות יישובי הכולל מרכז  הקמתא[  
 וההתנדבות הקיימות     

מועצה ציונית, משא"ז, הדרכה במרכז למידה, חונכים, ופתיחת קבוצות חדשות: עמיתים לסמים, נוער נפל"א, מד"א, מועצת נוער,      
 עיתון נוער, מד"צים, קורס 

 קהילתי ועוד. ן, תיאטרוםמד"צים, הרכבים מוסיקליי     
 הפרויקט יכלול: 

 .גיוס בני הנוער לקבוצות השונות 

 הכשרות מקצועיות לקב'  , כולל, לבני הנוער בתוכניות המנהיגות השונותהמנהיגותסדרת סדנאות והכשרות בתחום  העברת
 השונות.

 הנחות בגופים מסחריים ביישוב, לבני הנוער הפועלים בקבוצות המנהיגות. הכוללפעיל"  נוערכרטיס " הנפקת 
 הנוער בני יאתר נוער המוקם ומתוחזק ע" הקמת 
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 בשהםבני הנוער  יקהילה חלשה ע" אימוץב[  
 פעילויות נוער משותפות 

 יםהכשרות וסמינרים משותפ 

 הזמנה לאירועי הנוער ביישוב 
     

 ג[ משלחות נוער 
 למשלחות נוער –מד -*    כניסה ליורו       

 : ופנאי תרבות
 שבוע, אטרקציות בחופשים, קורסים, סדנאות, מסיבות, רוקפה ועוד. בסופי פעילות

 :2005 -ל פרויקטים

 תרבותית גדולה אחת לחודש ]מופעים, מסיבות וכו'[ פעילות 
 נוער להקות לפסטיב. 

 כוכב נולד בשהם  תחרות 

 נוערפעולה עם הספורטן לפעילות  פ"שיתו 

 פארק-אירועי סקייט 

 'במת נוער בימי שישי / מוצ"ש אחת לחודש: רוקפה, מופע של להקת מחול, צעירי שהם, קבוצות דרמה וכו 

 ]הוספת קורסים וסדנאות בתחומי העניין ]לפי הנושאים שהועלו בתוצאות סקר הנוער 
 

, מקפה לאוזן, שיחות ותמיכה אישית , סדנאות והרצאות להורי מתבגרים תמיכה: פעילות לקבוצות קידום נוער, קבוצות נוער וקידום טיפול
  ועוד.

 :2005  -ל פרויקטים

 סיורי הגנים הרחבת 
 הקמת מרכז למידה במועדון קידום נוער 

 קורס הכנה לצה"ל לקידום נוער 

  לות חברתית, טיפולית לנערות בסיכון.פעי –מועדון נערות בסיכון 
 

 הקמת מערך תמיכה וקשר עם חילי שהם

 יצירת קשר ושמירה על קשר שוטף עם חיילי שהם 

 שעות קבלה קבועות בימי שישי בבקר 

 לחיילים םארגון אירועי 
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 ערב מתגייסים 

 טיפול ועזרה לחיילים עם בעיות בצבא 

 ימי התרמה 
 
 

 תחום תרבות

 :2005יעדי תחום תרבות לשנת 
 

 ייזום והפקת סדרות תרבות איכותיות לכל קהלי היעד בדגש על תרבות מבוגרים ונוער. .1
 
 פיתוח וקידום אירועי תרבות קהילתיים תוך שיתוף פעולה עם תחומי החברה, נוער, ספורט , גיל רך. .2

 
 .ןבדגש על אומנות פלסטית ותיאטרו–פיתוח וקידום פרויקטים קהילתיים בתחומי האמנות השונים  .3

 
 עידוד יוזמות תושבים ויוזמה פרטית בקיום ערבי תרבות. .4

 
 סוכות". 7 –מוזות ב  7קידום וטיפוח פסטיבל " .5

 
 חיזוק הקשר בין בתי הספר לבין תוכנית סל תרבות. .6

 
 חיזוק וטיפוח אירועי תרבות בצוותא בדגש על פיתוח תוכניות תרבות לבני הנוער. .7

 
 
 
 

 פעולות שוטפות
 

 עי תרבות שנתית חוצה תחומים. בניית תוכנית אירו .1
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 ניהול לוח אירועים של בית התרבות על חדריו השונים. .2
 
 אדם, ניקיון , תחזוקה, רישוי עסקים, תקציב. חניהול בית  התרבות: כו .3

 

 השכרת  חדרים ואולם בית התרבות לפעילויות  שונות. .4

 

 יזום וקידום פרויקטים חדשים בתחומי האמנות השונים. .5

 

 ה  בפועל, פיקוח וניהול תקציבי של אירועי תרבות קהילתיים ואירועים בבית  התרבות ייזום , הפק .6
 לכל קהלי היעד לציבור החילוני והדתי .

 
 הפקה טכנית של אירועי תרבות, הכנת מפרטים ופניית לספקים  ניהול תקציב ורכש. .7
 
 גף חינוך. תוכנית סל תרבות יישובית בשיתוף בתי הספר וא  -בנייה , תפעול ופיקוח  .8
 
 להעמדת מופעים על במה. הניהול "צעירי שהם" וכוריאוגרפי .9
 

 . טיפול בנושא פרסום החברה: פרסום, שיווק ויחסי ציבור: מיידעון חודשי, מודעות בעיתונים, שילוט חוצות, פליירים  10
 ים על לוחות  ממוקדים, מכוונים, עבודה מול דוברת המועצה, שיווק כרטיסים למופעים, הפצת פלייר     
 המודעות היישוביים.      

 
 תחום תרבות. -. קיום ישיבות צוות קבועות 11
 

  תחום תרבות –פרויקטים חדשים 
 

 סעיף תקציבי

 

תאור הפרויקט  שם הפרויקט
 ואוכלוסיית יעד

מקורות מימון מחוץ  2005תקציב 
 למועצה

 הערות ותנאים  לוח זמנים
 קריטיים

 
 
 

סדרות תרבות 
 םלמבוגרי

ערבי זמר, 
הרצאות ומפגשי 

 תרבות למבוגרים

הכנסות  25,500 38,000
 ממכירת כרטיסים

04,11/05  

  01,03,05,10/05 תקציב תרבות 8,000פרויקט אמנות "אבירי הקיר  
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קהילתית לכל  העגול"
 קהלי היעד.

 חסויות מסחריות
 פסטיבל -אוקטובר

 ןקבוצת תיאטרו 
 אימפרוביזציה

הכנסות  ₪ 8000 17,000 מבוגרים ונוער
משתתפים+ מכירת 

 כרטיסים

 01החל מחודש 
  4 – 6 -כ

 ערבי תרבות

 

פרויקט בנות  
 מצווה

 

בנות כתות ו', בתי 
 ספר יסודיים

מפגשים  12 -כ גיוס תורם ₪ 7500 10,000
 בשנה

 

 ערבי תרבות לנוער 
 

   תקציב נוער -מימון  כלל הנוער

 

 הסבר לפרויקטים חדשים
 

 העגול":"אבירי הקיר 
 פרויקט אמנות קהילתית , אשר יוצג בלובי בית התרבות.

 במהלך השנה יתקיימו מיצבים של אמני היישוב אשר יהוו תצוגה אמנותית תוך מתן דגש
 על איכות ושיתוף אמנים ויוצרים מתוך הקהילה.

 הקהל הרחב יוכל לצפות בתהליך התהוות היצירה.
 

 :האימפרוביזצי ןקבוצת תיאטרו
 מקצועית של שהם. האימפרוביזצי ןוצת תיאטרוהקמת קב

 שחקנים מוזמנים להשתתף בסדנת הכנה בהנחיית במאי מקצועי.
 בתום הסדנא יתקיימו הופעות במהלך השנה.

 
 פרויקט בנות מצווה:

 קהל היעד: בנות כיתה ו'. 
 היהודי של האישה . בעולמהמפגשים העוסקים  סדרת  – היהודי העולם 

 תשרי דרך ימי עצמאות וזיכרון. חגיהשנה בין מעגל  -חגים      
 לימוד מנהגים שונים . תוךבבית כנסת   ביקור -סידור התפילה הכרת      
 בשיתוף משפחות מארחות. אירוחהדלקת נרות ושבת  – שבת      
 לבנות המצווה דתיות וחילוניות . משותפתפעילות  –חלה  הפרשת      

 אמנו דרך חנה סנש ועד קרן ליבוביץ. משרההיהודית  היבהיסטור האישה  -  הנשי העולם 
 מינית . התפתחותעם רופאה בנושא  מפגש      
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 חלומה.  ומגוונות כל אחת והגשמת שונותמפגשים עם נשים  מספר      
 שילוב הבנות בעשייה ונתינה למען אחרים. – בקהילהעזרה הדדית  פרויקט      
 סיורים . שניישולבו  הפרויקט במהלך      
 

                                                                                             מרכז אתגר   
 

 רציונאל :

 
, הוריהם והצוות החינוכי, בתחום החינוך הפורמאלי 6ועד  0בית לכל פעילויות העשרה ופנאי עבור ילדים מגיל  -מרכז א.ת.ג.ר 

 .והבלתי פורמאלי
 קירוב קהל היעד למרכז א.ת.ג.ר שהוקם למען הילדים והקהילה, ולכל הפעילויות המתקיימות  עבור קהל זה, בו ומחוצה לו.

 

 לשנת: 2005יעדים ומטרות 

 
 פיתוח תוכניות הורים  .1

 קבוצות הורים    1.1
 סדנאות קצרות טווח   1.2

 הרצאות חד פעמיות לקהל היעד.   1.3

 בוקר .העמקת פעילות העשרה לגנים בשעות ה .2

 מיסוד השתלמויות גננות בשיתוף הפיקוח בנושאי אמנות.   2.1

 הרחבת מספר הגנים המשתתפים בתוכנית.   2.2

 עיבוי התוכנית ע"י המשך פעילות בתוך הגנים.   2.3
 

 פיתוח השתלמויות לצוותים חינוכיים .3
 פיתוח תוכניות ייחודיות למטפלות ומנהלות משפחתונים.   3.1

 ים.השתלמויות לגננות בגנים הפרטי   3.2

 השתלמויות לסייעות בגני מועצה.   3.3
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 גיל רך –נוער  –שיתוף פעולה  .4

 

 ריהוט ואבזור שלב ב' של המרכז על פי הר"מ -הצטיידות  .5
 

 
 מרכז א.ת.ג.ר –פעולות שוטפות  .6

 

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

 דים ומול הוריםשיווק בגני היל .ג

 בניית תוכנית מופעים תוך דגש על איכות המופעים הנבחרים .ד

 קשר שוטף עם מנהלות הגנים ומעקב אחר משובים. .ה

 פעילות גנים אחה"צ במרכז .ו

 

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

 טיפול בפניות הורים ומשובים .ג
 

 וגי הורים ותינוקותח .3
 פיתוח  תחום פעילות לאימהות ותינוקות בשעות הבוקר ואחה"צ. .א
 חוגי ם לנשים לפני ואחרי לידה .ב

 
 חוגי מבוגרים .4

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

 הרצאות חד פעמיות בנושאים הקשורים לגילאי היעד. .ג

 קבוצות נשים .ד
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 .חוגים להעשרה כללית .ה

 השתלמויות והרצאות לצוותי חינוך. .ו
 
 . צהרונים5
 

 פיקוח על פעילות הצהרונים בגני הילדים .ז
 השתתפות באסיפות הורים בתחילת שנה .ח

 מעקב אחר העברת משובים וניתוח המשובים .ט

 
 . קייטנות גני ילדים בעונת הקיץ6         

 
 כתיבת תוכנית העשרה לקייטנה עם צוות היגוי      
 שתלמות לצוות המדריכיםהעבת ה      
 אדם מתאים חגיוס כו      
 ארגון הציוד לקייטנה      
 כתיבת תקציב ופיקוח תקציבי               
 רישום וגבייה      
 מעקב ובקרה על הפעלת התוכנית בגנים      
 טיפול בפניות הורים      
 פיקוח על העברת משובים וניתוחם      

 
 ז.עיצוב המרכ7         

 
 תערוכות אמנות ומיצבים מתחלפות      
 תמיכה  בגננות בנושאי אמנות והשאלת רפרודוקציות      

 
 שבת-.טיפול בהשכרת המבנה לימי הולדת ואירועים בשישי8          
 
 . פעילויות תרבות9  
  

 א. בניית לוח אירועי תרבות תוך הקפדה על איכות המופעים המוזמנים     
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 שבת לפעילויות התרבות-המרכז כולל ימי שישי ב. הפעלת     
 
 יישובי. –.  עבודה מול צוות היגוי גיל הרך 10 

 
 . פ.ע עמיתים וביקורים במרכזים בכל הארץ.11 
 
 . ייזום פעילויות משותפות עם המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך.12 

 
 דים. )מסיבות בגנים, ימי הולדת, חגים, אירועים מיוחדים(.  ייעוץ לגננות ותושבים בכל נושאי תרבות הפנאי ליל13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרכז א.ת.ג.ר –פרויקטים חדשים 
 

סעיף 
 תקציבי

תקציב  קהל יעד פירוט הפרויקט שם הפרויקט
2005 

 הערות לוח זמנים מקורות מימון

קבוצות  חדש
 הורים

 הרצאות בנושאי:
 דרכי חינוך

 זוגיות
 קבוצות תמיכה

הורים לילדים 
 0-7בגילאי 

הכנסות  4,000
 ממשתתפים

  

השתלמויות  חדש
 צוותי חינוך

מטפלות  ליווי והדרכה 
במשפחתונים וגנים 

 פרטיים

הכנסות  11,000
 ממשתתפים

-שיווק ופרסום
  2004נובמבר
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קורס לניהול 
מסגרות ביתיות 

 לגיל הרך

נשים המעוניינות 
 בלימודי הסמכה

הכנסות 
 ממשתתפים

 ויצ"ו

ות הרצא
 וסדנאות קצרות

 מטפלות
 סייעות

 גננות

במימון משתתפים 
)השתתפות מועצה 

בהשתלמויות 
 סייעות(

 

פעילות מונחית  שבת צעיר תרבות
 עם שכבת הדרכה 

 צופי שהם

הכנסות  5,000 1.5-6גילאי 
 ממשתתפים

 שנת הנוער 

פתיחת גלריה  גלריה צעירה עיצוב
מוזיאלית 

 לילדים.
תערוכות 

 מתחלפות,
 אות ורבי שיחסדנ

 שת"פ אמני שהם

  01/2005  8,000 לכל המשפחה

 
 
 
 

 הסבר לפרויקטים חדשים
 

 ביה"ס להורים
  סדנאות 

 סדרות מפגשים בנושא ממוקד 

 הרצאות חד פעמיות בנושאים הקשורים לגיל הרך 
 

 השתלמויות ולימודים לצוותי חינוך

  קורס שנתי למטפלות 
  ,בעלות משפחתונים וסייעות.השתלמויות בנושאים ממוקדים למטפלות 
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 הרצאות חד פעמיות בנושאים שונים 
 

 שבת צעיר

 .פעילות שבת אחת לשבועיים במרכז, בהפעלת שכבת קורס הדרכה של שבט הצופים, במוקדים שונים 
 

 עיצוב שלב ב'
  י שהם, פסטיבל תערוכות מתחלפות לקהל הרחב, סדנאות אמנות ורבי שיח אמנותיים למבוגרים, קשר עם אמנ -פתיחת גלריה

 צעיר שנתי סביב תערוכה בחודש חנוכה, אלטרנטיבה לבתי הספר ליציאות למוזיאונים.

 )נקודת אור )פרויקט רב שנתי 
 בהקשר האמנותי . –המשך פיתוח מרכז לאמנות האור          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תחום העשרה ואומנויות

 

 :התחום כולל
 מוקד ח.מ.ש 

 ספרייה ציבורית 
 קונסרבטוריון 

 ז ח.מ.ש למחולמרכ 

 )מרכז העשרה )אומנות פלסטית ומדעים 

  "מרכז לילדים מחוננים ומוכשרים –"מפתח שהם 

 * הרכבים ייצוגיים 
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  קייטנות זכיינים 
 

 * ההרכבים הייצוגיים באים לידי ביטוי במסגרת תכניות העבודה של המרכזים השונים.
 

 מטרת על:
 

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

 
 מיסוד כותר הפיס כמרכז אומנויות איכותי,  בינתחומי, לתושבי שהם וסביבתה.

 
 
 

 

 

 
 

 :2005ת יעדי התחום לשנ
 

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

הכנסת מפעילים חדשים למסגרות הפעילות של החברה, מתוך כוונה לפתח תחרות חופשית ולאפשר שיפור איכות השירות  .2
 והוזלת מחירים.

 (.שיפור איכות השירות לציבור )מוקד ח.מ.ש .3

 הגברת מעורבות הקהילה באמצעות מיסוד וועדות ציבוריות. .4
 פיתוח תחום הפנאי למבוגרים ונוער, באמצעות מגוון קורסים וסדנאות בנושאים שונים. .5

 הגדלת מספר הפעילים ומספר בתי האב הצורכים את הפעילויות הכלולות במסגרת התחום. .6
 

 מטלות שוטפות:
 -מוקד ח.מ.ש 
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 ותרישום לחוגים ולקייטנ 

 מכירת כרטיסים והרשמת לפרויקטים מיוחדים 
 מתן מידע שוטף לתושבים 

  שביעות רצון –טיפול שוטף בסקר איכותי 
 

  –ספרייה ציבורית 

 השאלת ספרים והנחיית תלמידים בחדר עיון 
 ניהול  ופיקוח על פרויקט מצעד הספרים ופרויקטים אחרים בתחום עידוד הקריאה 

 ים, על פי דרישות וצרכי הקהלביצוע רכש והגדלת כמות הכותר 

 המשך התמקצעות הצוות באמצעות השתלמויות וימי עיון 
 
 
 

 
 –קונסרבטוריון 

 הלימוד נגינה ושיעורי תיאורי 

 אימון הרכבי הביצוע, כולל: עיבודים, הקלטות והופעות 

 הפעלת סדנאות וכיתות אומן במהלך חופשות ביה"ס 

 הפקת קונצרטים חגיגיים לסיום השנה 
 

 –ח.מ.ש למחול מרכז 

 העברת חוגי מחול בכל הסגנונות למגוון גילאים 

 הפקת שיעורים פתוחים ומופעי סוף שנה 

  )הפעלת הלהקות הייצוגיות )כוריאוגרפיה ואימון 

 יציאה למופעים, השתתפות בתחרויות, הופעות בשהם ומחוצה לה 
 

 -מרכז אומנות פלסטית ומדעים 

 העברת חוגים בתחומים הנ"ל 
 רים פתוחים במהלך השנההעברת שיעו 
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 הפקת מסיבות סיום 
 
 

 -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 
 
 
 
 
 

 –קייטנות זכיינים 
 קייטנות המתאימיםבחירת זכייני ה 

 פרסום ושיווק הקייטנות 

 רישום 

 פיקוח על תפעול שוטף 

 תרבות והעשרה  –פרויקטים חדשים 
 

תאור+  מקורות מימון אבני דרך הערות
 תאוכלוסיי

 יעד

שם 
 תקציב גורם הפרויקט

במסגרת חוברת חוגים יישובית 
 ומפגש מפעילים עם תלמידים

מרכז  פרסום  ₪ 2,000 שוטף 08/05
אומנויות 

 הבמה
 תקציב שוטף סוף שנה"ל תשס"ה במסגרת סיום שנה

 תשלומי משתתפים
15,000 ₪  
30,000 ₪  

הפקות במה , 
 לכל הקבוצות 

 

תקציב בית  01/2005 
 התרבות

הכשרת חלל   ₪ 7,000
 ןתיאטרו

 

פרסום   ₪ 7,000 תקציב פרסום 09/2005 פרסום חוברת פנאי למבוגרים יתוח פ
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לתושבי שהם 
 והסביבה

תחום 
 מבוגרים

התקשרות עם המפעילים על בסיס 
 אחוזים או שכירות מתקנים

 

05 /12 - 02 
 

 הכנסות     
 משתתפים                         

הפעלת                                   
הסדנאות 
 והקורסים

 

 

כחלק מהפרסומים השונים על 
חוגים ובמסגרת פרסומי תחום 

 הנוער

שוטף מתקציב  02 - 09/ 05
פרסום תחום  

 הנוער

הגדלת  פרסום 
מגוון 

קורסים 
וסדנאות 

 לנוער
התקשרות עם מפעילים עב"ס 

 אחוזים או שכירות מתקנים 
05 /12 - 02 
 

הכנסות  
 ממשתתפים

הפעלת  
הסדנאות 
 והקורסים

 

 הסבר לפרויקטים חדשים: 
 
  . הקמת מרכז אומנויות הבמה:1

קהילתי  תיאטרון, ןתיאטרו –, הכולל את כל מגוון אומנויות הבמה תד, עם תכנית ספיראליהמטרה הינה להקים מרכז אח
 ולהקות זמר, תוך שיתוף 

פעולה עם מרכזי ח.מ.ש בתחומים המשיקים: מחול ומוסיקה. המרכז יפעיל את כל מגוון הגילאים ובמסגרתו יתאפשרו  
 התנסויות שונות, סדנאות 

 והפקות במה.
  בוגרים:. פיתוח תחום מ2

בניית היצע קורסים וסדנאות לקהל המבוגרים תושבי שהם, בתחומים הבאים: אומנות פלסטית, דרמה, פנאי וסדנאות 
 תוכן שונות )סדרות תרבות, 

 הרצאות ועוד(, בשיתוף יתר התחומים בחברה. 
האב בשהם ומתן דגש על  הפקת חוברת פנאי מבוגרים שתופץ לכל בתי –שיווק משמעותי יותר של  פעילויות המבוגרים 

 שיווק ממוקד של כל אחת 
 מהמחלקות הרלוונטיות )קונסרבטוריון, ספרייה וכו'(.

 . הקמת מערך קורסים וסדנאות לנוער:3
בניית מערך היצע של קורסים וסדנאות לנוער, בשיתוף עם תחום הנוער בחברה העירונית, בדגש על הנושאים שעלו בסקר 

 צרכי הנוער. 
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 שירות לציבור-שמוקד ח.מ.
 הרציונל

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

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

 ועוד.  וכו'(
 

 הצוות
 מנהלת המוקד ויחידת הרישום

 מוקדניות בחלקיות משרה 3
 

 יעדים
 הענקת שירות איכותי, זמין ויעיל לתושבי שהם..1

 רישום לחוגים ולקייטנות, תוך שימת דגש על גישה שיווקית, במטרה להגדיל את כמות הפעילים..2      
 טיפול ראוי בתלונות תושבים וביצוע שוטף של סקרי שביעות רצון..3
 

 חדשים פרויקטים
 :העברת מוקד הרישום לכותר הפיס.  1       

 אזורי. –וך את הכותר למרכז אומנויות בינתחומי מוקד ח.מ.ש יעבור לפעול בכותר הפיס, כחלק מהמטרה להפ
 סקרי שביעות רצון איכותיים:מיסוד .  2       

המוקד יבצע סקרים כאמור, באופן שיטתי, בכל אחד  מהחוגים הפועלים במסגרת ח.מ.ש, במטרה לקבל משוב מקיף יותר על 
 איכות החוגים.

 מקצוע צוות המוקד:.   3
 צועית בתחום שירות ושיווק.צוות המוקד ירכוש הכשרה מק

        

 מוקד  – חדשים פרויקטים 
 
 

תאור+  מקורות מימון אבני דרך הערות
 יעד תאוכלוסיי

 שם הפרויקט
 תקציב גורם

העברת מוקד הרישום    ₪ 10,000 תקציב  מפעל הפיס 01/2005 
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 לכותר
תושבי שהם   ₪ 10,000 תקציב שוטף 06 - 12/ 05 

 והסביבה
ביעות רצון סקרי ש

 איכותיים

 הכשרת צוות המוקד בנות המוקד  ₪ 2,000 מפעמ  כל השנה 

 
 
 
 
 
 

 הספרייה הציבורית
 הרציונל

 הספרייה הציבורית הינה מוסד לפעילות אוריינית, המשלב מאגרי תרבות וידע ומציע שירות לציבור הרחב.
הספרייה מרכז תרבותי, המאפשר לתושבי שהם חשיפה לתחומי במסגרת המעבר לכותר פיס, וכחלק ממרכז תרבות ואומנויות, תשמש 

 תוכן שונים הקשורים בספרות וספרים.
 

 הצוות
 משרה מלאה –מנהלת מקצועית 

 חלקיות משרה –ספרניות  3
 

 יעדים
 מידענות והכנסת טכנולוגיות חדשות.-טיפוח ושיפור מקצועיות הספרייה בתחום ספרנות. 1       

 מצעד הספרים. פרויקטהגדלת כמות הקוראים והמשך פיתוח תכניות לעידוד קריאה, עם דגש על . 2                                   
 העמקת הקשר עם מוסדות החינוך וההשכלה ביישוב.. 3 
 . שיפור השירות לקהל בתחומים הבאים: עיון, השאלה והעשרה.4 

 
 חדשים פרויקטים

 :הרחבת פעילות והיצע הספרייה.1
 , לשירות התושבים.תוכנותהיצע העת והכתבי , כמות הכותריםעבר לכותר הפיס, תגדיל הספרייה באופן משמעותי את עם המ

 .מערכת השאלה עצמית:2      
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 הטמעת השימוש במערכת, במטרה לקצר תורים, לשפר שירות ולאפשר לספרניות להתפנות לייעוץ והכוונה.      
 .הדרכות בתי ספר:3

 יתבצע פיילוט באחד מבתי  2005הדרכות מסודרות, של כל כיתה בבתי הספר היסודיים ביישוב. בשנת  נה לבצעהמטרה הי      
 הספר, על פי בחירת אגף      חינוך.      

 .סדרת הרצאות  ומפגשי ספרות:4
 , תציע הספרייה מגוון של הרצאות ומפגשי ספרות, לנוער ולמבוגרים.2005בשנת       

 
 
 
 
 
 
 

 ספריה   –ם חדשים פרויקטי
 

 תאור+ מקורות מימון אבני דרך הערות
 אוכלוסיית יעד

 שם הפרויקט

   תקציב גורם
כמות הרכישות 

הכנסות מותנית ב
בפועל מהקרנות 

 השונות

תלושי משרד המדע,  01 - 06/ 05
, מפעל הפיסתקציב 

, קרן תקציב רכש ספרייה
 תעיזבונו

תושבי שהם   ₪ 65,000
 והסביבה

מות כהרחבת 
 והיצע כותרים 

 תוכנות

הפניית והדרכת 
משתמשי הספרייה 

 לשימוש במערכת 

תושבי שהם   ₪ 5,000 מפעל הפיס – ב"רת 01/2005
 והסביבה

הטמעת מערכת 
 השאלה עצמית

 מתקציב אגף חינוך 01 - 06/ 05 
 

 הדרכות בתי ספר תלמידי ביה"ס   ₪ 5,000

חלק מהמפגשים 
בתשלום וחלקם 
 בכניסה חופשית

תקציב  –פרסום . 1 
 פרסום

תשלומי  – . סדרות2
 משתתפים

. הרצאות ומפגשי 3
 תקציב ספרייה –ספרות 

2,500 ₪  
8,000 ₪  

 
10,000 ₪  

תושבי שהם 
 והסביבה

הרצאות וסדרת 
 ספרות
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 קונסרבטוריון שהם
 

 רציונל

 

מסלולי  , באמצעות היצע שלומובנית לתחום המוסיקה , במטרה לייסד מערכת לימודים מקצועית2002קונסרבטוריון שהם נוסד בספטמבר 

מקהלה  חבורת זמר, לימוד נגינה יחידניים וקבוצתיים, שעורים עיוניים  בתורת המוסיקה, ופעילות במסגרת הרכבי ביצוע: תזמורת,

 בוה לחינוך מוסיקלי.שנים, כשר לעמידה בבחינות קבלה לכל מוסד ג 8והרכבים קאמריים. תלמיד המסיים מסלול לימודים מלא בן 

 ערכת חוגים לגיל הרך ולמבוגרים.מפעיל הקונסרבטוריון מבמקביל, 

 
 יעדים

 
 .הפעלת מערכת לימודי נגינה ולימודים תיאורטיים לתלמידים: מהגיל הרך ועד מבוגרים .1

 בנגינה ובשירה, של ילדים ונוער ושל מבוגרים.הקיימים ביצוע הטיפוח הרכבי מיסוד ו .2

קונצרטים קאמריים לכל המשפחה, לילדים ווסיקליות  לקהילה: הופעות באירועים יישוביים, קונצרטים מוסברים ארגון פעולות מ .3

 ועוד.למבוגרים, 

 הפעלת פעילות העשרתית מיוחדת לתלמידים: סדנאות, כתות אמן, ועוד. .4

 המנגנת בשהם. ההאוכלוסייהרחבת קשת  .5
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 קונסרבטוריון  –פרויקטים חדשים 
 

תאור+  מקורות מימון ני דרךאב הערות
 יעד תאוכלוסיי

שם 
 תקציב                                     גורם הפרויקט

דגש על התזמורת הייצוגית 
 )הקלטות, עיבודים והופעות(.

  ₪ 20,000 השתתפות מועצה 01 - 12/ 05
 

כלל האוכלוסייה 
המנגנת בשהם, 

 בדגש על נוער

הרחבת 
 הרכבי ביצוע

תשלומי משתתפים +  01 - 12 /05 
תקציב קונסרבטוריון 

2005  

הקמת והפעלת  בני נוער מנגנים  ₪ 5,000

 חדר חזרות

 תשלומי משתתפים 01 - 12/ 05 
 

 השתתפות מועצה

7,000 ₪  
 

3,000 ₪  

תלמידי בתי ספר 
וגנ"י )למקהלה 

 צעירה(

מקהלה 

 יישובית
 

יאפשר להכיל בקונסרבטוריון כמות 
ל נוער פעיל )תחום גדולה יותר ש

 אטרקטיבי לשכבת גיל זאת(.

 סוכנות –תכנה וציוד  01 - 12/ 05
 

 הוראה

10,000 ₪  
 

תשלומי 
 משתתפים

תלמידי מוסיקה 
 )בעיקר נוער(

פיתוח 
לימודי 

מוסיקה 
באמצעות 

 מחשב
 יזם פרטי 01 - 06/ 05 

 תקציב קונס.
35,000 ₪ 

5,000 ₪  
 –משפחות 

 תושבי שהם
סדרת 

 קונצרטים
שלב ראשון יתבצע פיילוט באחד ב

 מבתי הספר
על פי בחירת תאגיד החינוך ובתי 

 הספר.

 –תל"ן  תשלומי משתתפים 09 - 12/ 05
 תאגיד חינוך

תלמידי בת"ס 
 יסודיים 

שיתוף עם 
 בתי ספר

 

 חדשים לפרויקטים הסבר
 
 .הרחבה משמעותית של הרכבי ביצוע:1

 ביצוע בכלל ובתזמורת הייצוגית, הרכבי רוק והרכבים לכלים ספציפיים בפרט, תוך עידוד השתתפות תלמידים ונגנים בהרכבי      
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 מתן דגש על הרכבי נוער.      
     
 :הקמת חדר חזרות להרכבי נוער. 2

 הקמת חדר חזרות, שיאפשר לימוד ואימונים להרכבי נוער , גם אלה שאינם תלמידי הקונסרבטוריון.
 

 .מקהלה יישובית:3
 וטיפוח מקהלה ייצוגית, כחלק מהרכבי ביצוע.הקמת        

 
 .לימוד מוסיקה באמצעות מחשב:4

 פיתוח מערכת של לימודי מוסיקה באמצעות מחשב., תחום הפונה בעיקר לבני הנוער.      
 
 :.סדרת קונצרטים5

 סדרת קונצרטים לכל המשפחה, במטרה לחשוף כמות אוכלוסייה רבה ככל הניתן למוסיקה.       
 וף עם בתי הספר:.שית6

 פעילות מוסיקלית בבתי הספר, בשיתוף אגף החינוך.      
 הקמת אגודת ידידים:. 7

   הקמת אגודת ידידים, המורכבת מתושבים, במטרה לגייס כספים.      
 

    

 מרכז ח.מ.ש למחול

 

 

 רציונל

 
, המעוננים לרכוש ידע ומיומנויות בתחום המחול. במטרה לשמש מרכז מקצועי לרקדנים ורקדניות 2000מרכז ח.מ.ש למחול הוקם בשנת 

במסגרת המרכז יכול התלמיד להגיע עד רמת מוכנות לאקדמיה ומאידך, קיימת האפשרות לחוות את חווית המחול באופן יותר חובבני.  

 נה.הרקדנים בלהקות נחשפים למופעים, הופעות, כוריאוגרפים והפקות מקור ומשתתפים בתחרויות מן השורה הראשו

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

 
 
 
 

 יעדים

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

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

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

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

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

צריכת תרבות המשך קירוב אוכלוסיית שהם לעולם המחול , ע"י הבאת יוצרים ואומנים, וחיזוק המודעות בקרב התושבים ל .6
 המחול ותרבות בכלל.

 הכנת משלחות לחו"ל בתחום המחול. .7
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 מחול   -פרויקטים חדשים 
 תתאור+ אוכלוסיי מקורות מימון אבני דרך הערות

 יעד
 שם הפרויקט

 גורם סכום
הקמת להקה 

מקצועית, בכוונה 
לעמוד התחרויות 

 ארציות.

05 /12 - 01  
 
 

5,000 ₪  

המרכז  מתקציב –פרסום 
 למחול

מתשלומי  –הדרכה 
 משתתפים.

תקציב  –תלבושות 
 סוכנות

טיפוח תחום המחול  ו'-תלמידי כיתות ד'
 הישראלי

יעלה מהותית את 
הרמה המקצועית של 

 המרכז והמשתתפים

מהכנסות  – הדרכה  01 - 12/ 05
 משתתפים

רקדנים במרכז 
 למחול

הגדלת כמות הרקדנים 
 בשיעורי טכניקה

ו/או  הפתיחת מכביי
השתתפות בתחרות 

 בכרמיאל

07/2005 5,000 ₪ 
 

 מתקציב שוטף 
 

 השתתפות בהפקה ארצית רקדני המרכז למחול

 חדשים לפרויקטים הסבר
 

 :טיפוח תחום המחול הישראלי .1

 ם.ו', בשאיפה להופעות בתוך היישוב והשתתפות באירועים ייצוגיים ותחרויות מחוץ לשה-הקמת להקה מקצועית לילדי כיתות ד'

 הקניית טכניקה לכמות מרבית של רקדנים: .2

 הגדלת כמות הרקדנים הרוקדים בשיעורי טכניקה )בלט קלאסי ופוינט(,  מתוך ראיית הטכניקה כשלב החשוב ביותר בטיפוח           

 מקצוענות הרקדניות.      

 השתתפות בהפקה ו/או תחרות ארצית: .3
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 , פסטיבל כרמיאל וכו'(. הארצי אחד לפחות )פתיחת מכביי , ישתתפו רקדני המרכז למחול באירוע2005בשנת 

 

 מרכז העשרה לילדים מחוננים ומוכשרים
 

 רציונל
המרכז הוקם במטרה לתת מענה מקיף לצרכי הילדים המוכשרים והמחוננים בשהם וסביבתה, בשעות אחה"צ. השתתפות במרכז 

 ב' על סמך המלצת מערכת החינוך.-, ובכיתות א'סולדו', על פי אבחון מכון -אפשרית, בכיתות ג'

המרכז מיועד לטפח אצל אוכלוסיית הילדים כאמור, את כל סוגי האינטליגנציות ומשמש מסגרת חברתית והעשרתית תומכת לכל אורך 

 שנות ביה"ס היסודי.

 

 מטלות שוטפות
 להפעיל מערך קורסים סמסטריאלי, חובה ובחירה, באיכות וברמה גבוהה ביותר..1

 .מיוחדת זאת ילדי המרכז מסגרת תומכת המאפשרת מענה כולל לצרכים המיוחדים של אוכלוסייהלספק ל.2

 
 חדשים פרויקטים

 .בניית תכנית רבדים:1

 מדעים, אומנויות ורוח. המטרה שכל ילד, במהלך מספר שנות השתתפות במרכז,  –מיסוד שלושה תחומי פעילות עיקריים       

 חומים הנ"ל.יחווה התנסויות בכל הת      

 :י. הידוק הקשר למערכת החינוך הפורמאל2

לטווח ארוך, המטרה היא לתת מענה הוליסטי לילדים המוכשרים והמחוננים בשהם )קשר בין מרכז הבוקר, מסגרות תומכות 

 , המטרה היא להקצות בכל אחד מבתי הספר, מורה שיתמחה בתחום ויספק מענה לילדים2005בבתי הספר ומפת"ח(. בשנת 

 בשעות הבוקר.
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 מחוננים ומוכשרים  – חדשים פרויקטים 
 
 

 תאור+ מקורות מימון אבני דרך הערות
 אוכלוסיית יעד

 שם הפרויקט
 מקור סכום

בניית 
תכנית 

הלימודים 
בהתאם 
לשלושת 

האשכולות 
 שצוינו

הכנסות ממשתתפים   01- 12/ 05
 ותקציב המרכז

ילדים שיאובחנו 
כמוכשרים ומחוננים, 

פ"י הקריטריונים ע
 שנקבעו

 בניית תכנית רבדים

הרצאות ומפגשים   ₪ 5,000 01- 12/ 05 
 –עם הצוות החינוכי 

תקציב המרכז 
 בשיתוף אגף חינוך.

 

 מיסוד הקשר מול בתי הספר בתי הספר היסודיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קייטנות וסדנאות
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 הרציונל

 
ע"י יזמים מקצועיים. הקייטנות פועלות כפעילות משלימה לפעילות  אותוסדנ קייטנות מופעלותחופשת פסח ובחופשת הקיץ הלך במ

 עומדים בקריטריונים שעיקרם איכות ומחיר.ת הקייטנות הזכיינים המפעילים אבמהלך כל השנה. 
 

 מטלות שוטפות

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

 פרויקטים חדשים

 
 התקשרות עם מקסימום מפעילים הקשורים בהסכמים עם וועדי העובדים השונים במשק, במטרה להוזיל עלויות למשתתפים. .1
 הכנסות משתתפים. –מקורות מימון  .2
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 תחום הספורט

 יעדי תחום הספורט:
 
 .חינוך לתרבות וערכים1
 
 רמה התחרותית והעממית.ארגון פעילויות ותחרויות ספורט ב2
 
 .הפעלת מערך החוגים3
 
 .הגברת פעילויות בחופשות, בערבים וסופי שבוע4
 
 .ניהול תקין, תחזוקה ופיתוח מתקני הספורט לרווחת התושבים5
 

 פעילות שוטפת
 בתי ספר:.1
 

 אליפויות בכל הענפים
 יום החינוך הגופני

 פורום מורים לחינוך גופני
 מרחבי בחירה

 
 גדולים: םאירועי.2
 

 7-סובב שהם ה
 סטריטבול

 צעדה
 ספורטיאדה

 
 קטנים: םאירועי.3

 ו' -ליגת כדורגל לכיתות ה'
 אליפות הישרדות
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 תחרות שחייה
 אליפות קארטה

 אליפות קרב מגע
 טורניר טניס שדה

 טורניר טניס שולחן
 דשא-טורניר כדורגל
 טורניר קטרגל

 תחרות ג'ודו
 אליפות כדורסל

 עהתעמלות אומנותית/קרק
 מסיבות סיום החוגים

 
 מתקני ספורט:.4

 אולם ספורט תיכון
 אולם ספורט ניצנים

 מגרש כדורגל
 כותר פיס

 מגרשים פתוחים )תאורה(
 
 חוגים:.5

 הפעלה ובקרה על מערך החוגים
 התקשרות עם מדריכים ומאמנים

 פתיחת חוגים חדשים
 
 פעילויות מיוחדות:.6

 קייטנות וסדנאות
 פעילויות קיץ

 שי הספורט לקהלהפעלת מגר
 
 פעילויות שוטפות:.7

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

 דיווח לגורמי חוץ
 פיתוח מיתקנים חדשים
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 תוכנית אב לספורט ומתקנים
 םחסויות לאירועי

 תחזוקת מיתקנים
 רכישת ציוד

 טיפול בנהלים
 השכרת מיתקנים

 ניהול מקצועי של מגרשי הטניס שדה
 ובקרה אחרי התוכניות והתקציב.מעקב 

 
                                                          

 :2005 ספורט חדשים פרויקטים 
 
 

תקציב  תאור פרויקט
2005 

מקורות 
 מימון

לוח 
 זמנים

  הערות

תוכנית אב 
 למתקנים

 10,000 25,000 שדרוג ועדכון
מנהל 

 הספורט

כל 
 השנה

 חדש
 

1 

כל  שוטף 5,000 ד/טורניריםציו בתי ספר
 השנה

 2 חדש

 7,000 20,000 פארק שהם צעדה
חסויות/דמי 

 השתתפות

 3 חדש 3/05

 2,000 8,000 ספורט עממי ספורטיאדה
 חסויות

 4 שדרוג 1/05

 5,000 8,000 כדורסל סטריטבול
חסויות + 
 משתתפים

 5 שדרוג 8/05

 
 
 
 ם הבאות בנושאי מתקנים ושדרוג המצב הקיים.השני 5-כתיבת תוכנית ל -.  תוכנית אב למתקנים 1
 
 מענק לציוד ספורט ביום החינ"ג והפעלת תחרויות בין בתי הספר. -.  בתי ספר 2
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 תוספת פעילות עממית והכרת פארק שהם בצעדה בשילוב הספורטן. -.  צעדה 3
 
 עידוד הספורט העממי.-שתתפיםשידרוג הפעילות ע"י תוספת תכנים, הפעלות, מדריכים ופרסים למ -.  ספורטיאדה 4
 
 שינוי מבנה תחרות הכדורסל ע"י שדרוג התנאים, הפרסים, השופטים ורמת התחרות. -.  סטריטבול 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ח כ " ל
 נושאים בעדיפות לטיפול

 

 הנושאים לפעולה מצב הטיפול הפרוייקט / הנושא מס'
 מתחם "פארק יער שהם" 

 

 

  
 ריכוז עבודת הצוותים והגשת המלצות בדיונים בצוותי היגוי ומעקב פארק ותכנית כללית "חזון" ה 1.1

 עבודה מול טמקין ומלמן דיווח ומעקב לקראת בחינה ע"י "תיק פרוייקטים" פארק שהם -מתחם פיתוח צפוני  1.2

 ין ומלמן דיווח ומעקבעבודה מול טמק לקראת בחינה ע"י "תיק פרוייקטים" פארק שהם -מתחם פיתוח דרומי  1.3
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השלמת שילוט ומעקב על המשך  הושלם שלב פיתוח ראשון / להשלמות מערך שבילים, שילוט ואתרים בפארק 1.4

 הפיתוח

   מתחם הבריכות והטניס 

הפעלה ומעקב   -מתחם הבריכות  2.1

 שוטף

 יישום החלטות בנושא ומעקב שוטף 2005בהליך לבחירת חברה מנהלת מ 

השלמת תכנית וקביעת עדיפויות  בריכוז הצעות לבנייה ופיתוח ע"י רוני תכנית בנייה ופיתוח  -הבריכות מתחם  2.2

 וביצוע

 יישום ההחלטות וקידום הפרוייקט בדיונים לאחר קבלת החלטה עקרונית מ"ר( 450הקמת אולם נוסף )כ  2.3

 סכם ומעקב שוטףהשלמת הה נבחר המפעיל והוחל בהפעלה בהתאם שילוב מרכז הטניס 2.4

   מתחמי הכניסה הדרומית 

 ייזום דיון בנושא לגיבוש החלטות בדיונים פנימיים לייזום תב"ע חדשה המתחם המערבי בכניסה הדרומית 3.1

 ייזום דיון בנושא לגיבוש החלטות אין טיפול ממשי המתחם המזרחי בכניסה הדרומית 3.2

למעקב ודיווח בהתאם להתפתחות  08.04"י ב הוגש לאגף השיווק בממ "מרכז התחבורה" 3.3

 בממ"י

 לדיון פנימי לגיבוש החלטה להמשך הוכנה פרוגרמה אך אין המשך טיפול מתחם שירותי חירום, בטחון ותחזוקה 3.4

   פיתוח שכונות חדשות 

 נראה כלא רלוונטי לחכ"ל נמצאת כבר בטיפול מתקדם ע"י חמ"ת  שכונה "דרומית" )מ"ה( 4.1

 לדיון פנימי בעניין חב' מפתחת נמצאת בטיפול ראשוני ע"י חמ"ת שכונת "סחלבים" )כ"ד( 4.2

 לדיון פנימי בעניין חב' מפתחת בדיון ראשוני, הוגשה בקשה ע"י חמ"ת שכונה "צפונית" )כ"ג( 4.3

   מתחמי תעסוקה בשטח הבנוי 

 ציג החברה לאחר סוכותלבדיקה עם נ בהמתנה לתגובה -לאחר פגישה  מתחם הרבוע הכחול 5.1

 הכנת אבחון ראשוני בנושא ריכוז החומר (B.O.T)מתחם גן/מעון רקפות  5.2

 הנושאים לפעולה מצב הטיפול הפרוייקט / הנושא מס'
שינוי יעוד  -בדיון בועדה המחוזית  מרכז מסחרי חמניות/החבל 5.3

 למסחרי

 למעקב ודיון פנימי

 למעקב וטיפול לאחר קבלת ההחלטה בהמתנה להחלטת שר הפנים מתחם משרדי מ.א. חבל מודיעין 5.4

   משרדים בבניין המועצה 

 לפעילות מעקב בלבד השטח מושכר )להוציא יחידה אחרונה( הקומה העליונה בבניין המועצה 6.1

   מערכות מים ושפכים 

נערכה פגישה עם "אתת" לבדיקת  מט"ש שהם 7.1

 הנושא

זמין למעקב ותיאום אם יוחלט לה

 עבודה

   מתחמי הכניסה הצפונית 
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 לדיון פנימי לגיבוש החלטה ולמעקב הועלו מחשבות ראשונות מתחם תעסוקה צפוני 8.1

   מתחמים "חיצוניים"  

 למעקב וטיפול לאחר קבלת החלטה בהמתנה להחלטת שר הפנים אזור תעסוקה "ברקת" פלח צפוני  9.1

 למעקב וטיפול לאחר קבלת החלטה בהמתנה להחלטת שר הפנים אזור תעסוקה "ט. יהודה צפון"  9.2

לא נראה פוטנציאל וזמינות בטווח  אזור תעסוקה "בית עריף מערב"  9.3

 סביר

 לא לטיפול בשלב זה
 למעקב וטיפול לאחר קבלת החלטה בהמתנה להחלטת שר הפנים מתחם משרדי מ.א. חבל מודיעים 9.4

נעשתה עבודה ראשונית לבחינת  ועאתר מרכזי לאיסוף אשפה לשינ 9.5

 הנושא

 ייזום דיון בנושא לגיבוש החלטות

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאגיד חינוך
 2005תקציב 

   ת ש ל ו מ י ם סעיף סה"כ   מועצה   עצמי   ת ק ב ו ל י ם סעיף

             העברות מועצה  

 שכר -מנהל חינוך  8180-110    -                -             3124-810
         

424  

 רשמת הסעות וגנים 8180-110  612          612            -            השתתפות מועצה   
           

32  

               

   חווידע -מרכזי למידה          חווידע -מרכזי למידה   

 שכר רכזות  "ידע"-בתי ספר יסודיים       8181-810  436            436         בתי ספר יסודיים מרכז למידה "ידע"      3181-410
           

48  
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 ע. קבלנית הדרכה+ תקורה -בתי ספר יסודיים       8181-750    -               השתתפות מועצה-מרכז למידה   3181-910
         

373  

   חוגים -מוקד קהילתי          חוגים -מוקד קהילתי   

 55 חוגים שכר-מוקדים קהילתיים  8180-810  244            244         תשלום הורים -חוגים  3180-412

 חוגים הדרכה +תקורה-מוקדים קהילתיים  8180-750          
         

184  

   תל"ן         תל"ן  

 הורים -תל"ן בתי ספר יסודי   8181-752  551            551         הורים -תל"ן בתי ספר יסודי  3181-411
         

551  

 תל"ן בתי ספר יסודי שעת מחשב 8181-751  292          292           תל"ן בתי ספר יסודי שעת מחשב 3181-810
         

292  

   פרויקטים בתי ספר יסודי         פרויקטים בתי ספר יסודי  

 תוכניות פדגוגיה/ריכוז/מיחשוב 8181-754  87            87             גיה/ריכוז/מיחשובתוכניות פדגו 3181-811
           

87  

 אקלים מיטבי 8181-755  80            80             אקלים מיטבי 3181-812
           

80  

 יחודיות בתי"ס 8181-753  100          100           בגין יחודיות בתי ספר 3181-813
         

100  

   צפיפות כיתות-תגבור לימודים          צפיפות כיתות-תגבור לימודים   

 מורות תיגבור בבתי הספר     8132-110  297            297         מורות תגבור -צפיפות כיתות 3182-412
         

445  

        148          148           עצהמורות תגבור השתתפות מו-צפיפות כיתות 3182-810

 ETEACHERמיחשוב  ETEACHER           67              67  8151-750מיחשוב  3151-410
           

67  

                

   תיכון         תיכון  

 מרכז למידה-בתי ספר על יסודיים      8150-750  105            105         מרכז למידה -בתי ספר על יסודיים      3150-410
         

149  

        44            44             בתי ספר על יסודיים השתתפות מועצה      3150-810

   רבדים  -מרכז מחוננים          רבדים  -מרכז מחוננים   

 הדרכה -מרכז מחוננים   8152-760   142          20           122 הורים/מועצה      3152-410
         

130  

 8 הסעות ואירועים  8152-750   11              -            11           השתתפות משרד החינוך      3152-910
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   רווחה         רווחה  

 מתאם סמים 8411-110  50            50             השתתפות הרשות למלחמה בסמים      3400-910
         

120  

 שכר -רווחה  8410-110  70            70             השתתפות מוא"ז מודיעין + מ.מ.שהם      3400-810
         

155  

   אחרות            

 עמלות וריבית 6160-750          
           

30  

 יעוץ משפטי      6170-750    14             משפטייעוץ       3100-810
           

14  

 שכ"ט שרותי הנה"ח      6210-750    30             שכ"ט שרותי הנה"ח      3100-811
           

30  

 רווחת עובד      6160-780    20             רווחת עובד      3100-812
           

20  

 הוצאות שונות 6110-760         
             

5  

       3,400       1,568     1,833     סה"כ תקבולים  

 סה"כ תשלומים        3,400  סה"כ הכנסות  
     

3,400  

        

 
 

 יעדי עמותת עמית שוהם

 2005לשנת 
 

כלולים בסל השרותים של השרות הפסיכולוגי לתת מענה לתושבי שהם בטיפולים פסיכולוגים ופרא רפואיים ודידקטיים )שלא  .1
 החינוכי( תחת גג אחד, כולל:

 
 טיפולים פסיכולוגים פרטניים וקבוצתיים.  .א

 טיפול משפחתי וזוגי.  .ב
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אבחון לתושבי שהם בתחום הפסיכולוגיה הקלינית והחינוכית, כמו כן התחום ליקויי למידה והתאמות  ישרותי  .ג

 לבגרויות .

 בוצתיות להורים וילדים בתחומים התפתחותיים, חברתיים ורגשיים.לקיים סדנאות והרצאות ק .2

 ליצור עבודה אינטגרטיבית בין המטפלים השונים. .3

 יצירת פורום לישיבות צוות והדרכות. .4
 

 לעבוד ע"פ הנחיות המקצועיות של משרד החינוך ומשרד הבריאות. .5

 .להרחיב את  שיתוף  הפעולה עם קופות חולים ומוסדות תומכים נוספים .6

 
 
 
 

     2005 תקציב 

     הכנסות 

     רפאיים-פארה טיפולים 

   65,625         בעיסוק ריפוי  
                

42,656   

   21,252                      30,360         תקשורת קלינאית 

   63,908            95,985    רפואיים-טיפולים פארה כ"סה 

      

     פסיכולוגיים טיפולים 

   57,750                      82,500         משפחתי טיפול 

   103,362                     147,660       פרטני טיפול 

     פסיכולוגיים אבחונים 

   26,000                      40,000         פסיכודידקטי אבחון 
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   1,680                        2,400          הדלגה אבחון 

   1,260                        1,800          רגשי אבחון 

   190,052           274,360  שירותים פסיכולוגיה כ"סה 

      

   4,050                        4,500      דידקטיים אבחונים 

     מתקנת הוראה 

   17,100                      19,000         מתקנת פרטני הוראה 

      

   21,150            23,500    הוראה מתקנת כ"סה 

     500             פסיכיאטר 

   275,110           טיפולים פסיכולוגיים כ"סה 

      

   5,950                        7,000          חשפ" פרוייקטים 

   38,250                      45,000         יקטים מיוחדים )סוכנות(ופרוי סדנאות 

   27,000                      30,000         סוכנות שנה קודמת יתרות 

   68,000                      70,000         ופרוייקטים מיוחדים )נוער( סדנאות 

   8,500                        10,000         הורים פרוייקטים השתתפות 

   4,250                        5,000          הורים קבוצות 

  73,000  73,000 פסיכולוג עולה השתתפות 

   224,950               240,000    סדנאות ופרוייקטים מיוחדים כ"סה 

   500,060         הכנסות טיפולים כ"סה 

      

   אחרות הוצאות  אחרות ותהכנס 

     10,000      ,השת.מועצה ותרומותתמיכות 

   ניהול הוצאות   

   41,427                    משרה( 50%מזכירות ) שכר   

   35,300                    מנהל שכר  644,345        

   7,080                      קבלנית יעוץ משפטי עבודה   

   10,384                    חקבלנית רו" עבודה   

   5,000                      פירסום   

   2,000                      שירותי הדרכה רכישת   
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   20,000                     תמיכות   

   3,000                      מימון ואגרות הוצאות   

   124,191             הוצאות ניהול כ"סה   

      

   תיפעול הוצאות   

   1,000                      קבלנית נקיון עבודתה   

   1,000                      ,מיםחמשל   

   1,800                      תקשורת הוצאות   

   2,500                      אחרות הוצאות   

      

   1,000                      צועיתמק ספרותת   

   8,000                      וציוד כלים   

     -                           מבנים תחזוקת   

   4,000                      מחשבים ותוכנות החזקת   

   19,300               הוצאות תפעול כ"סה   

      

                      143,491   

   643,551                     הכנסות כ"סה 

 

 

 2005דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 
 גזבר המועצה –ישראל שטרסברג 

 

 נתוני תקציב א.
 

 2004 
 )אש"ח(

2005 
 )אש"ח(

 תוספת תקציב
 )אש"ח(

 תוספת תקציב
)%( 

 7.4 4,768 69,112 64,344 סה"כ הכנסות
 7.4 4,768 69,112 64,344 סה"כ הוצאות
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 הכנסות ב.

 

 מיסים ומענק כללי 
 

 . 2004אש"ח לעומת תקציב  1,376: תוספת הכנסה בסך  ארנונה .1
 . 94% –ל  92% –נובע מתוספת שטחים והעלאת שיעור הגביה מ 

 
 . 2004 –: עפ"י נתוני ביצוע ב  אגרות ושלטים .2

 
 . 2004 –: עפ"י נתוני ביצוע ב מענקי איזון  .3

 
 

 
 
 

 מקומיים שירותים
 

 : תוספת הכנסה מצ'יפים . כנגדו הוצאה. תברואה .1
 

 : אין שינוי. ביטחון .2
 

 אגרות בניה לבנה ביתך חדש ואחרים.  -:    בנין ערים .3
 השתתפות של מבנה תעשיה עבור פיקוח עליון של      -                     

 אש"ח. 120המועצה לשכונה כ"ד בסך                         

 וךחינ 
 

 : תוספת הכנסות מגידול במס' ילדי הגנים. גני ילדים .1
 

: תוספת העברות ממשרד החינוך להשמות ילדים במסגרות מיוחדות, הסעות וליווי. ההוצאה גדולה יותר  חינוך מיוחד .2
 אש"ח. 573בסך של  2005וסה"כ סיבסוד המועצה גדל בשנת 
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 .: העברת ההכנסות עצמיות  לתאגיד החינוך בי"ס יסודי .3

 
 : תוספת העברה ממשרד החינוך עבור תוספת תלמידי תיכון. בי"ס תיכון .4

 
.  7/03 –אש"ח בגין הסכם שכר, כולל רטרואקטיבי מ  278: תוספת העברה ממשרד החינוך בסך  שירות פסיכולוגי .5

 הוא בסך 2005לשנת  הנוסףתוספת ההוצאה גבוהה יותר וסה"כ סיבסוד המועצה 
 אש"ח. 168 

 
 : תוספת הכנסות הורים מפעולות שונות בתחום החינוך. חלק מהפעולות מסובסדות ע"י המועצה. ךתאגיד החינו .6

 
 : העברה ממשרד הפנים, כנגד הוצאות. מפעם .7

 
 אש"ח. 96, 2005. תוספת הסיבסוד לרווחה בשנת  2004 –: תיקון רישום תקציב ב  רווחה .8

 מפעלים
 קוב. 100,000 –:  גידול בצריכות המים בלמעלה מ  מים .1

 
 גידול בהכנסות מהשכרת קומה ג' במועצה.   -:  הכנסות שונות .2

 . 2004גידול בהכנסות אחרות. עפ"י נתוני ביצוע, של   -                                                   

 הוצאות ג.
 הנהלה 
 .2004אין שינויים משמעותיים לעומת  
 שירותים מקומיים 

 
משרה לפיקוח . תוספת הוצאה לניקיון משכונות ורחובות חדשים. תוספת הוצאה לאשפה  0.5: תוספת של  תברואה .1

 נובע בעיקר מתוספת עלות הטמנה.
 

 : תוספת הוצאה לתוכנית אב לביטחון ורכב. שמירה .2
 

 : העמסת הוצאות בינוי ותשתיות על אגף הנדסה במקום חכ"ל. הנדסה .3
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 קני משחקים בהם היה שינוי תקן.: תוספת הוצאה לשידרוג מת נכסים ציבוריים .4
 

 : גידול בהוצאה כתוצאה מעליית מחירים ותוספת שכונות חדשות. תאורת רחובות .5
 

 :  תוספת הוצאות אחזקה. העברת הוצאות פיתוח  גינות לתב"ר. גנים ונטיעות .6
 

 אש"ח. 75: הגדלת ההשתתפות בגין יום העצמאות בסך  חגיגות וטקסים .7
 

 אש"ח. 67מיכות בסך : הגדלת תקציב ת תמיכות .8
 

 : הקטנת ההוצאה. העברת הוצאות להנדסה ואיכות הסביבה. חברה כלכלית .9

 שירותים ממלכתיים 
 

 חינוך 
 
 : ההוצאה הועברה למחלקות ותאגיד החינוך. פרוייקטים ראש המועצה .1

 
 : תוספת ההוצאה לסייעות כתוצאה מהסכם תאגיד החינוך. גני ילדים .2

 
 ול בהוצאות במזכירות וניקיון, בבי"ס ניצנים.                                        גיד -:   בי"ס יסודיים .3

 הפסקת קרן קרב באבני החושן. העברת  הפעילות -             
 לתאגיד החינוך.                

  
 : תוספת הוצאה לרזרבה לטובת שינויים מתוכננים בחט"ב. חטיבת ביניים .4

 
 אש"ח, לעומת התקציב המקורי. 540ל סיבסוד המועצה לפרוייקטים בסך : גידו תאגיד חינוך .5

 
 אש"ח. 806: סיבסוד תקציב החינוך ע"י המועצה גדל בסך של  סה"כ .6

 
 : אין שינוי בסיבסוד המועצה. ח.מ.ש. .7
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 . תוספת הוצאה בגין הסעות ילדים למעון שיקומי. 2004: התאמת התקציב לביצוע  רווחה .8
 
 

 מפעלים
 
 גידול בצריכת המים. במקביל גידול בהכנסה. רישום הוצאות אחזקת מתקנים ע"י מקורות. )העברה מהביוב(.:  מים .1

 
                                 : הקטנת ההוצאה של חברת מקורות והעברה למים.ביוב  .3

 
 

 לפי פרקים  2005תקציב 
 2005 2004 2003 2005 1998 2004  2003 הכנסות   2005 2004 2003 2005 1998 2004 2003 הוצאות     

 %-ב %-ב באחוזים אש"ח   אש"ח אש"ח     %-ב %-ב באחוזים אש"ח   4 אש"ח    

 41.9% 42.9% 42.0%  28,878  3,351  27,478  26,848 ארנונה כללית 11 5.2% 5.4% 8.4%  3,576      12,227  3,470      5,356      מינהל כללי 61

 1.5% 2.2% 6.7%  1,050  2,363  1,406  4,280 מענקים 19 4.5% 5.0% 5.1%  3,126      154  3,240      3,252      ספימינהל כ 62

          708         0.6% 0.5% 0.5%  402         5,690  341         317         הוצאות מימון 63

 43.4% 45.0% 48.4%  29,928  6,422  28,884  31,128 סה"כ מיסים ומענקים   10.3% 11.0% 14.0%  7,105        18,071  7,051        8,925         סה"כ הנהלה וכלליות  

                                    

 0.3% 0.2% 0.3%  226  2,746  144  217 תברואה 21 7.2% 6.8% 6.7%  4,944      312  4,385      4,295      תברואה 71

 2.3% 2.5% 2.4%  1,591  706  1,575  1,551 בטחון 22 4.0% 4.2% 3.6%  2,735      5  2,679      2,329      בטחון  מוקד  ומד"א 72

 0.7% 0.8% 1.2%  469  2,110  526  736 בנין ערים 23 2.4% 2.4% 3.7%  1,653      1,639  1,533      2,341      הנדסה 73

          2,978         6.7% 7.0% 7.7%  4,635      236  4,502      4,898      יבוריםנכסים צ 74

                   0.7% 0.6% 0.7%  475           400         477         חגיגות וטקסים 75

                   1.0% 1.0% 0.6%  701           612         383         השתתפויות ותמיכות 76

 3.3% 3.5% 3.9%  2,286  8,540  2,245  2,504 סה"כ שירותים מקומים   21.9% 21.9% 23.1%  15,142      2,192  14,111      14,723       סה"כ שירותים מקומים  

                                    

 35.3% 34.4% 31.9%  24,322  15,019  22,089  20,356 חינוך 31 47.6% 46.4% 43.3%  32,867    9,072  29,829    27,634     חינוך 81

 0.1% 0.1% 0.2%  75  1,463  95  135 תרבות, נוער וספורט  32 2.4% 2.5% 3.1%  1,627      961  1,600      1,998      תרבות, נוער וספורט  82

 1.7% 0.0%    1,178      -           מפעם   1.7% 0.0%    1,178          -            מפעם  
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               בריאות  33 0.2% 0.2% 0.1%  135           135         95           בריאות  83

 2.4% 3.2% 2.5%  1,630  522  2,052  1,628 רווחה 34 3.4% 4.2% 3.8%  2,360      268  2,686      2,455      רווחה   84

 0.4% 0.5% 0.5%  302  350  305  302 שירותי דת 35 1.3% 1.4% 1.4%  875         115  875         886         רותי דתשי 85

 39.9% 38.3% 35.1%  27,507  17,354  24,542  22,421 סה"כ שירותיים ממלכתיים   56.5% 54.6% 51.8%  39,042      10,416  35,125      33,068       סה"כ שירותיים ממלכתיים  

                                    

 8.7% 8.9% 7.4%  6,015  1,751  5,700  4,739 מפעל המים 41 6.5% 6.3% 4.9%  4,470      3,632  4,027      3,150      מים 91

 3.0% 3.0% 2.8%  2,058  518  1,905  1,818 ביוב 47 1.7% 2.2% 2.2%  1,203      1,018  1,425      1,415      ביוב 97

 0.3% 0.3% 0.3%  190  255  190  190 פנסיונרים 51 0.6% 0.8% 0.5%  430           486         316         פנסיונרים  91

 1.4% 1.0% 0.9%  934    660  598 ים תקבולים בלתי רגיל 59 2.5% 3.3% 3.5%  1,720        2,119      2,258      תשלומים בלתי רגילים והנחות 99

 13.3% 13.2% 11.5%  9,197  2,524  8,455  7,345 סה"כ מפעלים   11.3% 12.5% 11.2%  7,823        4,650  8,057        7,139         סה"כ מפעלים  

                                    

 100% 100% 99%  68,918  34,840  64,125  63,398 סה"כ   100% 100% 100%  69,112  35,329  64,344  63,855 סה"כ  
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