
                                                                                                                                                           
 

 

 לכבוד
 ראש המועצה –גיל ליבנה 

 חברי המועצה
 

 הקהילהשנת  – 3201תוכניות עבודה לשנת U: הנדון
 

 .2013הנני מתכבד להגיש לאישורכם את תוכניות העבודה של המועצה לשנת 

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

 . תוכניות העבודה כוללות הקדמה מילולית המתארת את פעילות היחידות השונות ולוחות תשומות ותפוקות

 :מספר דגשים על תוכנית העבודה לשנה הקרובה

 ד המצויינות האישית והארגוניתעידו, תוכנית התקשובהמשך יישום  "ועוז לתמורה" "אופק חדש"ת רפורמת הטמע, המשך הבניית רצף חינוכי בישוב. 

 ות לפיתוח מרכז העסקים בדרום הישובכהיער, מתחם בני המקום ,שכונת כרמים, קידום וביצוע תשתיות לפרויקטים מרכזיים  אזור התעשייה הצפוני. 
  פיתוח גן , מגרש כדורגל פיתוח, ס שלהבת ויהלום"המשך פיתוח בי , ח"הקמת מבנה למחלקות רווחה ושפ: יישומה של תוכנית פיתוח נרחבת בישוב

 .תכנון וביצוע שבילי אופניים, המגדל
 החלפת תאורת , איסוף ומחזור פסולת אלקטרונית, השלמת מהלך להפרדה במקור, יישום חוק האריזות: יישום מגוון תוכניות בתחום איכות הסביבה

 .המשך פעולות לחסכון בצריכת מים, רחובות לתאורה חסכונית
 המשך שדרוג ושיפוץ גינות וותיקות בישוב. 
 שיפור ותרגול המוכנות לחרום של הישוב ושיפור המוכנות והאפקטיביות של מערך הבטחון בשילוב עם המשטרה ויחידות המתנדבים. 
  הכנסתן של מערכות לניהול וועדת תכנון ובנייה בשילוב עם מערכתGIS. 
  נה להקמת הישובש 20וציון  'שנת הקהילה'יישומה של תוכנית. 

 
 ,בברכה             

 
       

 שי אברהמי         
 ל המועצה"מנכ                    
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 2013 –כנית עבודה ותיעדים מרכזיים ל

U שנת הקהילה  –יעד מרכזי 

 התרבות, הפנאי, יה בתחומי החינוךיקטים לכל שכבות האוכלוסיקידום פרו .בדגש על הקהילה המקומית ובשיתוף איתה, שנים להקמת שוהם 20ציון מלאת 

 . בשיתוף הקהילה המקומית ולמענה, והספורט לגווניהם

U חינוך וקהילה 

לעידוד יישובית גיבוש ויישום תכנית , ב היישובית בכלל מוסדות החינוךהטמעת תכנית התקשוהמשך , אישית וארגונית מצוינותפוח צוותי חינוך ועידוד טי

 –שוהם "המשך יישום תכנית , בכלל מוסדות החינוך" חינוך אישי"במודל " עוז לתמורה"ו" אופק חדש"המשך הטמעת רפורמות  ,מדויקים מדעיםלמידת 

 . "יישוב ללא אלימות

Uובטחון איכות סביבה  

ומבני ציבור וחסכון במים יישום תכניות להתייעלות אנרגטית בתאורת רחובות  .מיון אריזות ומחזור מוצרי אלקטרוניקה, במקור הכנית הפרדוהטמעת ת

שיפור המוכנות לשעת חירום ושדרוג אמצעי הביטחון  .תשתיותהמשך תכניות לשיפור חזות היישוב ושדרוג ה, תאגוד משק המים והביוב . 5%של   בהיקף

  .שילוב יחידות המשטרה והמתנדבים תוך, והאבטחה ביישוב

Uבינוי ותשתיות, פיתוח 

" שלהבת"רט ספו אולם, מגרש ספורט משולב: המשך בינוי תשתיות ספורט. "שלהבת" הישיבה תיכונית ואולפנו "יהלום"ב "חט: המשך בינוי מוסדות חינוך

גן : המשך תנופת תשתיות פנאי .השירותים החברתיים והשרות הפסיכולוגי החינוכי ומתחם חירום והצלה משולבמשרדי מחלקות : תנופת בינוי מבני ציבור .

בשכונות : השלמת עבודות פיתוח  .גן החבל' שלב ג, "סובב שוהם" -שביל אופניים וטיילת הליכה , גינון שער הכניסה הצפוני ליישוב, המנהיגות בגן המגדל

 .GIS -שדרוג והטמעת מערכות מחשב לניהול הוועדה ו . מרכז עסקים שוהם, פארק שוהם-היי, רקפות וכרמים

U יזמות ועצמאות כלכלית 

בני  –ים ורקפות שיווק מגרשים למגורים בשכונת כרמ, 2014 -הערכות לאכלוס ב, היי פארק שוהם –שיווק מגרשים נוספים באזור התעשייה הצפוני 

  .פיתוח וקידום מרכז העסקים הדרומי,  המקום
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 רציונל מודל תוכנית העבודה

 יועצי התוכנית –ואליעזר שוורצר  נועה

 .לקידום מטרות הארגוןתיאום ועבודה ממוקדת , תוכנית העבודה הינה כלי מרכזי המאפשר שקיפות

עיתים קרובות ל, כותבים תוכנית עבודהגם בארגונים אשר , עם זאת. את הארגון למימוש המטרותתוכנית העבודה עוזרת בביצוע אופרטיבי של משימות המקדמות 

 . וכן מחוסר בתהליך מדידה עקבימאי לקיחה בחשבון של אילוצי המשאבים זה דבר נובע לרוב . קלוש ,הקשר בין הביצוע בפועל לתוכניתמוצאים כי 

כמו כן תוכנית העבודה מלווה בתהליך מדידה . מיםאשר משקף את כלל המשימות תוך התחשבות במשאבים הקיינעשה שימוש בכלי , מודל תוכנית העבודה הנוכחיב

 .  תהליך מדידה זה מאפשר תכנון עתידי טוב יותר. דיון בנושאים בעייתיים ובאפשרות קידומם, אשר מאפשר בחינה של מידת העמידה ביעדים, עקבי ומובנה

בהתאם למשאבים העומדים , לתוצאות מסוימות בשנה הבאה כותביםהל שתוכנית זו אמורה להוות את ההתחייבות ש, הגישה העומדת בבסיס תוכנית העבודה היא

 .ניתן לקבל החלטות ערכיות על סמך נתונים מדויקים –תוכנית העבודה מאפשרת לבחון סדרי עדיפויות באופן מדויק יותר , כמו כן. היחידות לרשות

י שיקולים של סדרי עדיפויות להכניסם "באותם נושאים שהוחלט עפ לתוצאות התחייבות כוללתהתוכנית .  כותבי התוכניות להנהלהבין  "חוזה"התוכנית מהווה מעין 

, מהווה הסכמה לתוצאות המצופות , ההנהלהאישור תוכנית העבודה על ידי . אולם תוצאות אלו מותנות בקיומם של המשאבים שהובטחו, לתוכנית העבודה בשנה הבאה

 .בהתאם למשאבים

U______________________________________________________________________________________________________________

___            U                                                                                                                                                                                                                        

תודתנו לנעה פלר על חלקה בעבודה זו * 

 ר נועה שוורצר"ד& שוורצר  ליעזר א
 מחקרים וייעוץ, תוכניות עבודה

 93183  ירושלים, 3נקדימון ' רח
  057-7973089: פקס  02-6791889 :'טל

  eliezer@kolkore.com ,noa@kolkore.com: ל"דוא
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 מאפייני תוכנית העבודה

 

 :מהגישה שלעיל נגזרים מספר מאפיינים המהווים  את הבסיס לכתיבת תוכניות העבודה

כמו כן נקבעים היעדים ). מדדים(בתוכניות מפורטות התוצאות וגם דרכי המדידה  . ומדידות )תפוקות(היחידה מתחייבת לתוצאות קונקרטיות  –חשיבה תוצאתית . 1

 ).ערכים(המספריים לשנה הבאה 

 ).אשר בודקים השגת המטרה(מדדי הצלחה והן ) ביצוע המשימותמדדים אשר בוחנים את עמידת המחלקה ב(המדדים כוללים הן מדדי ביצוע 

למשאבי , במערכות ציבוריות . לרשות המערכת ותהעומד) המשאבים(אמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את היכולות כדי ל –עבודה מקושרת משאבים התוכנית . 2

 . הנושאים המופיעים בתוכנית העבודה כוללים הן משימות אשר מקושרות לסעיפים של תקציבי פעולה והן משימות אשר  מבוססות כוח אדם, לכן. הזמן חשיבות רבה

התוכנית כתובה , בהתאם לכך). חברי מועצה ולקוחות, מנהלים(תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת הארגון גם לכאלו שאינם אנשי מקצוע  –לכל שפה מובנת . 3

 . ניתן יהיה להבין ולבקר את מטרות היחידהעל מנת ש,  יומיומיתבהירה ובשפה 

תפקידו של הדרג בעיקר אלא , בלבד מקצועהתפקיד זה איננו נחלת אנשי . א קביעת סדרי עדיפויותאחת המטרות המרכזיות של תוכנית העבודה הי, כפי שציינו לעיל

 .הפוליטי

 .קל יותר לבחון את ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לכל נושא,  מוגשת תוכנית עבודה לקובעי המדיניותכאשר 

על מנת להימנע ממצב , מפורטת מדיאינה הכתיבה , מאידךאולם , השונים אגפיםהבנת פעילות ה , מחדת התוכנית כתובה ברמת פירוט כזו שמאפשר –אורך סביר . 4

 ."מרוב עצים לא רואים את היער"ש

 

נה תהליך המדידה העקבית הי. המדידה הופכת את התוכנית מחוברת המתארת תכנון עבודה לחוברת מחייבת. תוכנית העבודה מלווה בתהליכי מדידה מובנים –מדידה . 5

  .  משמעותי ביותר בהטמעת תוכנית העבודה בארגון

4



 

 

 ל"אגף מנכ

5
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 ל"אגף מנכ

 

 תיאור כללי

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

 .  לשכת ראש המועצה וסגנים .א

 .ל המועצה"לשכת מנכ .ב

 ).106( מוקד שרות לתושב .ג

 .מחלקת בטחון .ד

 .משאבי אנוש .ה

 .דוברות .ו
 .מחשוב .ז

 .פניות ציבור וקידום מעמד האישה .ח

 עיר ללא אלימות  .ט

 
ולתאום הפעילות מול , )מבקר ועוד, יועץ משפטי(ועצה אחראי על ניהול כלל פעילות אגפי המועצה השונים ונושאי התפקידים ל המ"מנכ

 .החברות העירוניות של המועצה
תוך , הבטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצה, עמידה ביעדי הרשות: ל הם"יעדי המנכ

 .ם תקני האיכות והבטחת מתן שרות איכותי ויעיל לתושביישו

 

והינה זוכת הפרס הלאומי לאיכות   ISO 9001 ,ISO 14001 ,18001(OHSAS(המועצה מיישמת שלושה תקני איכות מזה תשע שנים 

 .2011ומצוינות לשנת 
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 נתונים

 כ"סה. תושבי הישוב 20,000 -יקור חוץ הנותנים שירותים לומחלקות במ) א"תקני כ 195 -כ(מורים  110מתוכם , ובדיםע 220 -מ שהם כ"במ

 ).₪ ןמיליו 113 – 2012(₪  ןמיליו 120הוא  2013התקציב הכולל של המועצה לשנת 

 :תאגידים 4למועצה 

 .חברה לתרבות נוער וספורט –חמש  .א

 .חברה כלכלית שהם .ב

 .תאגיד לחינוך שהם .ג

 .עמותת עמית .ד

 
 2013ויים לשנת פצדגשים 

 .2013ל יפעל ליישום יעדי המועצה לשנת "אגף מנכ

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

 :תוכנית העבודה לשנה הקרובהבדגשים 

 .בדגש על הקהילה המקומית ובשיתוף איתה, שנים להקמת שוהם 20ציון מלאת  •
 .ידוד מצוינות אישית וארגוניתטיפוח צוותי חינוך וע •
 ". יישוב ללא אלימות –שוהם "המשך יישום תכנית  •

 .מיון אריזות ומחזור מוצרי אלקטרוניקה, הטמעת תוכנית הפרדה במקור •
 .יישום תכניות להתייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ומבני ציבור •
 .תוך שילוב יחידות המשטרה והמתנדבים ,שיפור המוכנות לשעת חירום ושדרוג אמצעי הביטחון והאבטחה ביישוב •
 ".שלהבת"וישיבה תיכונית ואולפנה " יהלום"ב "חט: המשך בינוי מוסדות חינוך •
 ".שלהבת"אולם ספורט , ספורט משולבמגרש : המשך בינוי תשתיות ספורט •
 .מרכז עסקים שוהם, פארק שוהם-היי, בשכונות רקפות וכרמים: השלמת עבודות פיתוח •
 .GIS -מערכות מחשב לניהול הוועדה ושדרוג והטמעת  •
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 מחלקת משאבי אנוש
 

 תיאור כללי

 

 . מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון

והעלאת תחושת , לשיפור תפוקות והשגת מטרות המועצהבמועצה  משאבי האנושמרבי של מיצוי הינן  המחלקהותיה המרכזיות של מטר

 .ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון

תוך מתן אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי של , זאת . לטיפוח והעצמת העובדים, אמת המשאב האנושי לצורכי המערכתהמחלקה תורמת להת

 . בצורה האופטימלית, העובדים ולמימוש זכויותיהם כעובדי הרשות

לתנאי  הניקיון והשמירה בקשרבנושא החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה אחריות משאבי אנוש היא לקבלת פניות ותלונות מצד עובדי קבלני 

אחריות הגזברות היא לבדיקה מדגמית של תנאי העסקת העובדים ולבדיקה כי בהסכם ההתקשרות עם קבלני הניקיון והשמירה . עבודתם

ן מופיעים הסעיפים אשר מאפשרים עמידה של הקבלן בהוראות החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה לרבות התשלומים שיש לשלם לקבלן בגי

 .שירותיו

 :פעילות המחלקה כוללת

רמתם המקצועית ושביעות רצונם של העובדים במקום , ידיעותיהםהדרכות לצורך שיפור ו בניית תוכנית השתלמויות ∗

 .העבודה

 .רווחת עובדים ∗

 .עובדיםוהעדרות נוכחות  ∗

 .מקצועיים מובילים בתחום םלבין סטנדרטי העובדיםיצירת התאמה ושילוב מרבי בין צרכי ודרישות  ∗

 .ארגוניים-פיתוח ערוצי תקשורת פנים ∗

 .התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה ∗
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 .ייזום פעילויות לעובדים בהתאם לנושא המרכזי השנתי שהמועצה החליטה לגביו ∗

 .ועדות מכרזים, השמות, קליטה ומיון עובדים ∗

 . קשר עם גורמי פנים וחוץ ∗

 נתונים

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

 .ח"ש 398,000: תקציב

 .  עובדי תאגיד לחינוך  130 -כעובדי מועצה ול 220 -כהמחלקה מספקת שירותים ל

 

 : לפי הפירוט הבא, פעילויותקיימה המחלקה  2012בשנת 

 .2011המשך פעילות משנת  –פיתוח והעצמת מנהלי מחלקות  -

 .ות לפורום מנהלי מחלקותסדנא -

   .ליווי מנהלים -

 

 :פעילויות צפויות

 :ב תמקדמשאבי אנוש ת' מח 2013בשנת 

 .ליווי מנהלים חדשים -

 .פעילויות הדרכה לעובדי המינהלה -

 .שיפור אפקטיביות ניהולית של מנהלי המחלקות -

 .בניהול ומתן תמיכה לגישור ביניהם" מצוי"ל" רצוי"איתור פערים בין ה -

 .ת כלים ומיומנויות העומדים לרשות המנהליםהעשר -

 .גיבוש קבוצת המנהלים כצוות עמיתים המקיים תהליכי חשיבה ולמידה משותפים -
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2013

616-78035הוצאות אחרות

במחצית מס' תקנים
191 - 2012

מס' עובדים בפועל
מספר קליטות בתקופה

אחוז קליטות שהסתיימו תוך 3 
חודשים

ממוצע ימי העדרות כולל מורים
ממוצע ימי העדרות - עובדי בנין 

בלבד
מספר ימי השתלמות

מספר עובדים שהשתתפו 
בהשתלמויות

מס' עובדים שמולא לגביהם 
טופס הערכת עובד

במחצית מספר תאונות עבודה
4 - 2012

עבודות 
כן / לא616-7500קבלניות -

100%

אחוז העובדים המתמידים מעל התמדת עובדים
90%שנה

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

אישיים)

עבודות 
קבלניות- יועצים

תכנון פעילות משאבי אנוש

נושאים
יעדים

עבודה על פי חוברת 
מסלולי קידום של 

מש"מ
90%עמידה בקריטריונים

iso9001 קבלת תוי התקןתחזוקה של תו תקן

בניית הגדרות תפקיד בשיתוף עם מנהלי 
אגפים

נתונים למעקב

טיפול בסוגיות שונות הקשורות לדיני עבודה

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

יצירת מסד נתונים 
רציף לצורך ניתוח 

והשוואה

משאבים
הערות

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

ועדת מכרזים).

616-752

סעיפים כללייים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2013

נושאים
יעדים משאבים

הערות

סדנאות לעובדי  
מנהלה

הכשרת עובדי 
מנהלה בהתאם 
לצרכים העולים

2מספר הסדנאות שיתקיימו

הכנת תוכניות 
עבודה

הכנת תוכניות עבודה 
30.11השלמת התוכניות עד לתאריךומדידה חצי שנתית

הגשת דו"ח סטטוס הכולל מספר 
2ימי השתלמות לכל מחלקה

הוצאות אחרות-
616-78180רוחת עובד

טיפוח תחושת 
שייכות של עובדים 

ושביעות רצון 
מעבודתם

שוטף בשיתוף הוועד

איתור צרכים 
אין מדידה בשל רגישותמיוחדים של עובדים

קבלת הטפסים 
במועד

אחוז הטפסים המוגשים עד 
90%התאריך  שנקבע

הוצאות אחרות 
616-78210- עובד מצטין

הוצאות אחרות-
616-78322ביטוח בריאות

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

הקשורים למשאבי אנוש)

120

בחירת עובד מצטיין

ביטוח בריאות

616-760הכשרה והשתלמות

רווחת עובדים - פעילויות ואירועים

רווחת עובדים - טיפול בפרט

שירותים 
מרשויות 
ומוסדות 
השתלמות

דיווח חציוני למנכ"ל
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 106מוקד עירוני 
 תיאור כללי

המוקד אחראי לקבלת , בנוסף  .ייעול מתושבי הישוב/הצעות שיפורוקבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי שהם המוקד העירוני אחראי ל

 . המועצה השונים גורמיפניות מ

ת העברת הפניה עם קבלת הפניה במוקד מתבצע. אינטרנטאו ב/בכתב ו, פ"בע, פנייתו של התושב למוקד העירוני יכולה להיעשות באמצעות הטלפון

 .הפניה נסגרת בסיום הטיפול. למחלקה הרלוונטית

אצל הפונים מבצע סקר שביעות רצון טלפוני המוקד אף . אחראי לעקוב אחר הטיפול בפניות ומדווח למחלקות אודות פניות שטיפולן מתאחרהמוקד 

 . תח את הסקרשל המחלקות בפניות ומנהטיפול אופן גבי ל

של משרד  כסניפופועל ו חלוקת טפסים, רישום להסעות, מוקד מידע -משמש במתן שירותים נוספים הניתנים על ידי המועצה המוקד העירוני  ,כמו כן

  .הפנים ומקבל בקשות תושבים בנושא דרכונים ותעודות זהות

 .ועל ניהול תוכנת האוכלוסון תוך עבודה ישירה מול דוברת המועצה על ניהולו השוטף של אתר האינטרנט היישוביגם אחראי  106מנהל מוקד 

 04:00לאחר השעה . 04:00 – 7:30המוקד מאויש בין השעות . ימות השנה 365שעות ביממה במשך  24המוקד העירוני נותן שירות לפונים 

 . כונן או לפניות המחייבות הפעלת/תן מענה לפניות בנושא בטחון וינבשעות אלו . בבוקר 7:30ד לשעה ע לסיירי השיטור הקהילתימועברות השיחות 

 נתונים

  ).משרה 75% - מתוכן אחת מועסקת ב(מנהל  ושתי מוקדניות  – את המוקד מאיישים שלשה אנשי צוות -כח אדם 

 . גורם במועצה ולטיפצריכות מה 60 -כ –מתוכן . מיותיופניות  280-כ –היקף פעילות 
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדד ביצועמטרה2013תקציבי

ע. קבלניות שכר
עבודות 

קבלניות -
 

761-750428

761-57026מיכוןפעולות שוטפות
במחצית 2012 - 6343מס' פניות (שנתי)
במחצית 2012 - לא נמדדמס' פניות חוזרות

אחוז פניות במועצה שנסגרו עפ"י עמידה 
במחצית 2012 - 33.6%בזמני תקן

אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון 
מסגירות תקלות שהופנו למוקד (סקר 

שהמוקד מבצע)
במחצית 2012 - לא נמדד

אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון מטיפול 
במחצית 2012 - 81%המוקד (סקר סמיט)

במחצית 2012 - כ6000מספר מנויים על הודעות בסלולר

במחצית 2012 - 170מספר משתמשים בשירות שינוי כתובת

במחצית 2012 - 48מספר משתמשים בשירות הוספת ילוד

במחצית 2012 - 56מספר משתמשים בשירות ת.ז. ראשונה

במחצית 2012 - 660מספר משתמשים בשירות דרכונים
במחצית 2012 - 92016מספר כניסות

במחצית 2012 - 326481מספר דפים שנצפו

שוטף הפצת דו"ח יומי למנכ"ל על פניות בולטות
יומיומי

הפצת דו"ח שבועי למנכ"ל ומנהלי אגפים 
הכולל מספר פניות, מצב פניות ואחוז 

עמידה בזמני תקן (מפורט לכל המדדים)
כן / לא

בנוסף גם פניות חוזרות 
ושביעות רצון תושבים מהטיפול -

 במידה ויותקן המודול

הפצת דו"ח חודשי לפורום תקלות ומפגעים 
הכולל פניות פתוחות באיחור ועמידה בזמני 

תקן בסיכום חודשי לפי מחלקה. מספר 
דו"חות

12
פורום תקלות ומפגעים - מנכ"ל, 

מנהל מוקד, מנהלת אגף 
אכה"ס, נציג הנדסה

נתוני פעילות למעקב

מוקד

מוקד- סניף מ.הפנים

אתר המועצה

תכנון פעילות מוקד

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה

התאמת הדוחו"ת 
לצורך הפיכתם לכלים 

ניהוליים למנהלים

משאבים

דוחות קבועים 
ומיוחדים
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדד ביצועמטרה2013תקציבי

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

מוקד לילה
מענה איכותי לתושב 
בשעות הלילה (אחרי 

שעה 22:00)

הרחבת שעות המענה במוקד ע"י מוקדנים 
כן / לאגם לאחר השעה 22:00

רכישת מודול סקרים, הטמעתו ודיווח 
מותנה באישור הגזברותכן / לאתוצאות הסקרים בדו"חות למנהלים

מותנה באישור הגזברותכן / לארכישת מודול S.M.S והטמעתו
רכישת מודול לסגירת פניות דרך 
מותנה באישור הגזברותכן / לאהסמארטפונים של עובדי השטח

הטמעת השימוש 
במוקד ככלי עבודה

מספר מנהלים / עובדים עימם תתקיים 
5הדרכה אישית לשימוש בתוכנת המוקד

עדכון נתוני תושבים ע"פ ספר הטלפונים עדכון מסד הנתוניםמסד נתוני תושבים
מספרי טלפון נייחים וניידים של 30.3החדש עד לתאריך

כל התושבים

אחוז פונים שיקבלו משוב s.m.s על שיפור השירותמשוב לתושב
מתוך הפונים המעוניינים. תלוי 100%סגירת הפניה

בהתקנת המודול

סקר שביעות רצון
קבלת משוב מהתושב 

על טיפול המחלקות 
בפניות

אחוז תושבים שחזרו אליהם בחודש (לא 
60%כולל אלמונים)

תלוי בהתקנת מודול. תיבחן 
האפשרות לקיים סקרים 

בנושאים ספציפיים ולא רק 
שביעות רצון כללית

אחריות על אתר 
האינטרט של 

המועצה (תחזוקה 
וניהול)

בניית אתר מעודכן 
ויעיל לשימוש התושב

הגדלת מספר הכניסות לאתר יחסית 
כן/לאלרבעון  אשתקד

הערה: מספר פניות תושבים - הספירה היא של פניות תושבים ולא פניות שנפתחו ע"י מנהלי המחלקות/האגפים

שיפור שירותי המוקד 
לרווחת התושבים 

ועובדי המועצה
הטמעת והרחבת 

האפשרויות בתוכנת 
CRMC
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 חלקת דוברותמ

 

 תיאור כללי

תוך , בהתאם לנקודות ציון מרכזיות לאורך השנה, מחלקת הדוברות מגבשת וקובעת את המדיניות התקשורתית של המועצה בפריסה שנתית

ה מנהלת את קשרי העיתונות ויחסי הציבור של המועצה ומפיצה מידע שוטף לתקשורת על הנעשה במועצ המחלקה. שימוש באמצעים מגוונים

באמצעות אתר האינטרנט ולדיווחים תקופתיים בנושאים שונים העברת מידע שוטף לתושב מחלקת הדוברות אחראית ל .ובחברות העירוניות

 .מגווניםמודעות פרסום וחומרי הסברה , מיילים, המוניציפלי

 נתונים

 - 20%, חמש - 20%( תים לכל גורמי המועצה והחברות העירוניותוהיא מעניקה שירו ,משרה 100% -ב מועסקת דוברת המועצהה במחלק

 . )ל"חכ

 שינויים צפויים

  נוספים שיווקייםואמצעים  דגלים, מודעות, לוגו וסיסמה: ושנת העשרים לשוהם 2013שנת הקהילה שיווקית של ביצוע תכנית. 

 ם בפייסבוק וכדסרטוני פרויקט, רחוב גלרייתחזותיים לשנת העשרים לשוהם כגון  פרויקטים' . 

  בשוהם" עיר ללא אלימות"ליווי פרסומי של תכנית 

 פייסבוק( המשך הטמעת רשתות חברתיות( 
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרה2013תקציבי

קשרי עיתונות -הודעות לעיתונות (כ 3 הודעות 
בשבוע)

העברת מידע שוטף 
על המועצה

אחוז ההודעות 
שנשלחות לעתונות 

ומתפרסמות
80%

העברת מידע שוטף עיתונות מקומית
על המועצה

מס' הודעות שפורסמו 
בעיתונות מקומית

נתון למעקב. 
במחצית 2012 -

95 

העברת מידע שוטף עיתונות איזורית
על המועצה

מספר הודעות יזומות 
שיפורסמו בעיתונות 

איזורית
60

העברת מידע שוטף עיתונות ארצית
על המועצה

מספר הודעות יזומות 
שיפורסמו בעיתונות 

ארצית
5

קשרי עיתונות - תגובות (כ 8 תגובות בשבוע)
מתן תשובות 

לשאלות והוצאת 
מסר חיובי

אחוז התגובות שנמסרות 
בהתאם לפנית עיתון עד 

הוצאת הידיעה בעיתון
98%

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

סופיות) (2 מודעות גדולות, 4 קטנות בחודש)

הוצאות 
שוטףמתן מידע לתושב614-550180פרסום

עידכון שלטים אלקטרוניים (עידכון יום יומי של 
שוטףשני שלטים)

 שלטי חוצות מטעם המועצה -קביעת תכנים 
שוטףוהעברה לעיצוב סופי. (כ 2 שלטים בשבוע)

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

לתושב וחוברת יעד מרכזי שנתי 5 פירסומים 
גדולים, 18 פירסומים בינוניים)

עיר ללא 
אלימות - 

פרסום
614-551

משאבים

30

תכנון פעילות  דוברות

נושאים
יעדים

הערות

שמירה על קשר 
והעברת מידע 

לתושב

שוטף
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרה2013תקציבי

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

מספר תושבים בדיוור 
3770ישיר

במחצית 2012 
רשומים 3570 

תושבים

אחוז המעוניינים בהסרת 
2%שמם מהדיוור הישיר

2000מספר חבריםדף פייסבוק של המועצה
העברת חומרים שוטפים לאתר האינטרנט של 

שוטףהמועצה (יומיומי)

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

שנתי של התיק.

היערכות לשעת 
חירום

יישום מסקנות תרגיל 
כן / לאמל"ח

מספר משתתפים בכנס 
נתון למעקבתושבים חדשים

אחוז המשתתפים 
30%מהמוזמנים

שוטףתיעוד ושילוב באתרצילום אירועים קטנים ובינוניים (2 בשבוע)

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

הוצאות ישיבות ועבודה אדמניסטרטיבית
614-7805אחרות

כנס תושבים חדשים - איסוף רשימת תושבים 
חדשים, משלוח הזמנות והפקת הכנס (פעם 

בשנה)

חשיפה המועצה 
ושירותיה לתושבים 

חדשים

שמירה על קשר דיוור ישיר לתושבים במייל (פעם בשבוע)
והעברת מידע 

לתושב
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 מחלקת מחשוב
 

 כללי

 

אחר " ריצה"מחייב התעדכנות מתמדת ו, מאידך והזמן הנדרש בארגונים גדולים להסבה והדרכה לטכנולוגיות חדשות, תחדשות המתקצר מחדהקצב השינויים וה

 .השינויים

את הצרכים של , צריכה להביא בחשבון ,המחלקה .ומוסדות החינוך מועצהאגפי ה לכלעדכניים אחראית על מתן שירותי מחשוב  מידעהמחלקת מערכות 

 .של תחומים מערך המחשוב תומך בבסיסי הנתונים במגוון רחב. הן בתחום המוניציפאלי והן בתחום מוסדות החינוך ,מועצהה

 

U כוללות מערכות מידע ומחשובמחלקת  פעולות  

 תחזוקת מערכות המחשוב במועצה -

 תחזוקת מערכות המחשוב בבתי הספר -

על פי מדיניות אבטחת , אבטחת מידע מסווג  ביטחונית והיבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות, פרטתוך דגש על צנעת המועצה המידע בשמירה ואבטחת  -

 .המידע

 .הביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינהפגיעה בזמינות עלולה ל. תנות ומניעת פגיעה בזמינושמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השו -

 .מועצהייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול של הגופים השונים ב -

 .הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות -

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

 .יםצרכי המשתמשעל  ותהעונייעודיות אספקה של מערכות  -

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

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

Uטכניים  

 )מעבר הדרגתי לשרתים וירטואליים( 16  - שרתים בתמיכת המחלקה

 53   - תוכנות בתמיכת המחלקה

 נותני שירות חיצוניים, עירוניותהחברות מבני ה, חינוךהמוסדות , מועצהה מבני –אתרים 

 860 –) ומחשבים ניידים למורים כולל חינוך(מחשבים 

Uאותם משרתת המחלקהכ משתמשים "סה  

 )דינאמי ומשתנה( 160 –רשת שוהם 

  ...)תוכנות וכד, ול פרופיליםניה(תלמידים ומורים הדורשים אופי תחזוקה שונה  4300 -רשת חינוך 

 

 א"כ

 : טכנאים לפי הפירוט הבאארבעה מנהל ו –עובדים  5המחלקה כוללת 

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

 )יהלוםב "חטמוצבים באופן קבוע בבתי הספר תיכון שוהם והטכנאים  2מהם ( טכנאים  4 -

 

  - 2013יעדים מרכזיים לשנת 

 .)אוטומטיים Images, עדכונים, הפצת תוכנה(חום הפצה ושליטה על מערכות פתרונות בת -

  .תרונות בתחום אבטחת המידע והרשתפ -

 .תרונות בתחום הסלולר וגישה מרוחקת למערכות וטלפונייהפ -

 .הטמעת תוכנת ארכוב שרת דואר -

 .GISרכישה והטמעה של מערכת ניהול ועדה ומערכת  -
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סעיפי שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציב

עבודות סעיפים שוטפים
6217-751332קבלניות - כ"א

נתון למעקב. במחצית מספר עמדות מחשב נייחות
520 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר מחשבים ניידים
200 - 2012

מספר פניות למוקד בנושאי 
מחשוב

נתון למעקב. במחצית 
932 - 2012

אחוז עמידה בזמני תקן 
90%בנושאי תקלות במחשב

זמן תקן - 3 ימים. 
במדידה יירשם גם 

מספר פניות

אחוז עמידה בזמני תקן 
90%בנושאי טלפונים

זמן תקן - 3 ימים. 
במדידה יירשם גם 

מספר פניות

אחוז עמידה בזמני תקן 
90%בנושא מצלמות אבטחה

זמן תקן - 30 ימים. 
במדידה יירשם גם 

מספר פניות

אחוז עמידה בזמני תקן 
90%בנושא מחשבו במוס"ח

זמן תקן - 3 ימים. 
במדידה יירשם גם 

מספר פניות
סך פניות חוזרות

נתונים למעקב

תכנון פעילות  מיחשוב

נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים
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סעיפי שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציב

נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

ספרות 
אחוז המקרים שמקבלים 6217-5203מקצועית

90%מענה ראשוני תוך 8 שעות
כל הפניות מקבלות 

מענה ראשוני באותו 
יום.

6217-570162מיכון

אחוז המקרים בהם עומדים 
באמנת השירות  בזמן 

התיקון, כאשר אין גורם 
מגביל חיצוני כמו הזמנת 
חלקים או גורמים אחרים 

במועצה

90%
הערכה. לא ניתן 

למדידה כי המוקד לא 
מפריד

6217-74018חומרים

עבודות 
קבלניות  - 

הודעות
6217-7506

אחוז מבחני גיבוי שיערכו 
ויעברו בהצלחה  (מינימום 

10 מבחנים מדגמיים)
שרת ענן95%

מספר תלונות מקסימלי 
שיתקבלו (בשנה) על חוסר 
זמינות של אאוטלוק ותוכנת 

EPR

12
כיום מתקבלות כשתי 

תלונות בשבוע על 
אאוטלוק

הגדרה מחדש של חוקי 
כן / לאאבטחה במערכת

סקר 1-5. יבוצע ע"י 4
מחלקת מחשוב

החלפה ושדרוג של שרתים

הטמעת 
מערכת 
שרתים 

חדשה לצורך 
שיפור זמינות 

ושיפור 
מערכות 
אבטחה, 

ניהול, שליטה 
וגיבוי

שוטף - תמיכה טכנית שוטפת 
בתקלות - 22 שרתים, 54 תוכנות, 
540 עמדות מחשב, 160 מחשבים 

ניידים, 9 רשתות, 4460 משתמשים 
(350 עובדי מועצה ותאגיד לחינוך, 

כ  4300 עובדי חינוך ותלמידים. 
50% מזמן התמיכה מושקע 

במועצה ו-50% בחינוך)

זמינות 
מירבית של 
המחשבים 
ומערכות 
נתמכות 
מחשב

ציון ממוצע בסקר שביעות 
רצון על עבודת טכנאים
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סעיפי שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציב

נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

מתן ייעוץ ושירות למחלקות 
ומוסדות המועצה

ליווי 
פרוייקטים 

שונים מהפאן 
המחשובי - 

החל משלבי 
חשיבה 

ראשונים ועד 

הגשת דו"ח דו שבועי 
המפרט את הפרוייקטים 
השונים - תקציב,  שלבי 

הפרוייקט וסטטוס הביצוע, 
ימי עבודה, הערות 

מיוחדות. מספר דוחו"ת 
שיוגשו

הדו"ח יוגש למנכ"ל24

הדרכות שוטפות לעובדים וסגל 
מורים ייעודי - הדרכה ראשונית 

לעובד חדש, הדרכות על שידרוגים 
ויישומים חדשים. ההדרכות מוצרים 

הטכנולוגים  (200 עובדי מועצה, 
100מורים כולל מינהלה),

שימוש נכון 
ומושכל 

בתוכנות 
ובמוצרים 

הטכנולוגיים 
שקיימים 
במועצה

שוטף

טיפול בתשתיות פיזיות ואלחוטיות. 
(8ק"מ של סיבים אופטיים, 9 

רשתות, ציוד קצה בבינייני המועצה 
ובתי הספר כגון: ממירים אופטיים 
וציודי מיתוג,  5 מוקדים אלחוטיים)

זמינות 
מירבית של 

מערכת 
התקשורת - 
טיפול מהיר 

ואיכותי

שוטף

שיפור יכולת התאוששות בזמן אסון 
(גיבוי ושיחזור מסמכים) - פרוייקט 

drp

ציוד יסודי 
6217-9310מחשוב

סינכרון נכון 
יותר של 

השרתים כך 
שהגיבוי יהיה 

יותר יעיל

הצלחה במבדק יזום המדמה 
30.6מצב אסון עד לתאריך

ארכוב שרת תוכנת ארכוב שרת דואר
הדואר

רכישת תוכנה והטמעה עד 
30.6לתאריך

תוכנת ניהול וועדה
ייעול תהליכי 
וועדה לתכנון 

ובניה
התוכנה  תירכש 30.8הטמעת התוכנה עד לתאריך

ב2012.

GIS מיחשוב נתוני מערכת
מחלקות שונות

תמיכה מקצועית במחלקות 
המעוניינות להכניס נתונים 

GISל

שוטף 
ע"פ 

דרישה

התוכנה  תירכש 
ב2012. תקציבים 
במחלקות השונות
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 ויועצת לקידום מעמד האשה קשרי תושבים ,פניות ציבור

 פניות ציבור

בכל , הצעות, הבהרות, שאלות, בקשותמייצגת את הפונים בפני יחידות המועצה השונות ומטפלת ב ממונהה. היא יחידת הקשר של תושבי שהם עם הרשות" פניות הציבור"

 . תחומי העשייה העירונית

 : פעילות היחידה כוללת

 : עם תושבים ופיתוח דרכי קשר בלתי אמצעיותשל ראש המועצה יית תוכנית מפגשים בנ .א

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

 .הם הסיורים מפולחים לפי אוכלוסיילעיתי, בהתאם לצורך – בנושאים כללים/ מפגש תושבים סביב נושא מסוים .2

 .ועוקבת אחר ביצוע המשימותמלווה מנהלת פניות הציבור את ראש המועצה , בכל מפגש

 יועצת לקידום מעמד האשה

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

 :פעילותה מתרכזת בנושאים הבאים

 פיתוח מודעות חברתית לנושאים מגדריים  . א
 העצמת נשים  .ב
 מתן מידע על זכויות ושירותים . ג
 מתן מענה לקבוצות נשים בעלות צרכים ייחודיים .ד
 . פיתוח אפשרויות לבילוי זמן פנוי בחברותא נשית .ו
 .עידוד עיסוק נשים בתחום הספורט .ז

  : נתונים

  . שהיכיועצת לקידום מעמד הא גםהמשמשת משרה  80% -בהיחידה מונה עובדת אחת 

נשים בנושאים  1,000 -אנשים ולעדכן רשימת תפוצה  של כ 400-תמשיך היחידה לסייע במציאת מקומות עבודה לנשים באמצעות רשימת תפוצה של כ 2013במהלך 

 . מגדריים שעל הפרק
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סעיפי שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציב

נתון למעקב. במחצית מספר סיורי ראש מועצה
2 - 2012

אחוז הסיכומים בהם 
בוצע מעקב על ידי פניות 

הציבור עד לסיום 
הביצוע במוקד

יש פניות שאינן רלוונטיות 85%
לביצוע בשנה זו

הגשת דו"ח סטטוס חצי 
שנתי לראש המועצה 

ולמנכ"ל על פניות ציבור 
שלא קיבלו מענה 

במחצית. מספר דו"חות

2

נתון למעקב. במחצית מס' פנ"צ שהתקבלו
308 - 2012

מס' פנ"צ שהסתיים 
נתון למעקבטיפולן

הוצאת דו"ח פניות 
מסכם חודשי למנכ"ל. 

מספר דו"חות
12

אחוז המקרים בהם משך 
הזמן  מפניית התושב  
ועד לתגובה ראשונית 

הינו עד 3 ימי עבודה

95%

חיזוק הקשר עם 
התושב (מפגש בלתי 

אמצעי)

מתן מענה לתושבפניות על ידי הציבור

מדידת פעילות פניות ציבור וקידום מעמד האשה

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

פניות 
ציבור

סיורי ראש מועצה
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סעיפי שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציב

   
   

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

 

  

מס' פעילויות לקידום 
מעמד האשה

נתון למעקב. במחצית 
15 - 2012

נתון למעקב. במחצית מס' משתתפות כולל
2012 - כ1000

טיפוח תודעה 
מגדרית ומודעות 

לסוגיות וזכויות 
מגדריות

רישות חברתי של 
נשים למטרות 

חברתיות ועסקיות

טיפוח קבוצות נשים ספורט
בספורט

רשימת תפוצה 
בנושאים מגדריים

הפצת מידע בנושאי 
זכויות מגדריות 

ובנושאי מגדר שונים

מספר מיילים שיישלחו 
לרשימת התפוצה 

בנושאי מגדר וחקיקה
ברשימה כ- 1100 נשים5

רשימת תפוצה 
לסיוע במציאת 
מקומות עבודה

הפצת מודעות דרושים סיוע במציאת עבודה
לרשימת התפוצה

שוטף 
ע"פ 

משרות 
קיימות

ברשימה כ- 400 נשים 
וגברים. במחצית 2012 

הופצו 60 משרות

הוצאת דוח סטטוס חציוני 
על הפעילות כולל נתונים 

כמותיים - מספר דוחות
2 יועצת 

לקידום 
מעמד 
האשה

כללי

פרויקטים 
לקידום מעמד 

האשה
611-76120
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 לשכההניהול  -לשכת ראש המועצה 

 

מקצועי וענייני בקשר הבלתי אמצעי שבין ראש המועצה , ונועדה להוות ערוץ יעיל ,באופן מיטבי לשכת ראש המועצה מסייעת בידי ראש הרשות לנהל את ענייני הרשות

 . לבין התושבים והלקוחות השונים

 

 :  פעולות הלשכה כוללות

 וחוץתאום פגישות עם גורמי פנים  •
 .גורם מקשר בין ראש הרשות לתושבים בתאום עם פניות הציבור •
 .ניהול יומן ראש הרשות •
 .מעקב ובקרה אחר החלטות ראש הרשות •
 .מעקב רצוף אחר פניות טלפוניות ומתן מענה להן •
 .ניסוח מכתבים ופניות לגורמי חוץ מטעם ראש הרשות •
 .המועצה וגורמי חוץהנהגת תהליכי עבודה איכותיים ויעילים בממשק עם אגפי  •
 .י ראש הרשות"סיוע לאגפי המועצה בפרויקטים המונחים ע •
 .גזר הציבורימתיאום ביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי מפתח בממשלה וב •
 .ליווי ראש הרשות בפעילויות נבחרות ובאירועים ייצוגיים •
 .ואירועים ,ביקורי משפחות, ייצוג  יחד עם ראש הרשות בפעילויות •
 .שירותי מזכירות לגווניה לראש הרשות ולסגניומתן  •
  .במטרה להשביח ולייעל עבודת לשכת ראש המועצה, וגיבוש כליםנהלים  הטמעת •
 .קישור טלפוני בין ראש הרשות לגורמי חוץ ותושבים •

 נתונים

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

 תיאור כללי

לטובת סיוע למועצה במימון פרויקטים ותוכניות לרווחת , חוץ מועצתייםמקורות  גיוסל וגזבר הרשות ב"מנכ, הינה יחידה המסייעת בידי ראש המועצה "גיוס משאבים"

 .התושבים

 .נשים פרטיים בעלי הון וענייןחברות וא, שותפויות, עמותות, ובכלל זה קרנות, ל"נסמך על תרומות מגופים פילנתרופיים בארץ ובחו "גיוס משאבים"

 .מטעם הרשותמנהלת גיוס משאבים הינה זרוע מסייעת לראש הרשות בגיוס תקציבים בלתי רגילים לפרויקטים ופעילויות להם לא נמצא מקור תקציבי הולם אחר 

 .ל וגזבר הרשות"י ראש הרשות ופועלת בתיאום מלא עם  מנכ"מונחית מנהלת גיוס משאבים  ע, לצורך כך

 : כוללתפעילות גיוס משאבים 

 תיאום עם תכנית העבודה השנתית בדגש על פרויקטים להם לא נמצא מקור תקציבי. 
 וינט'קרן היסוד והג, הסוכנות היהודית, ל"קשר עם קק. 
 שמירה על קשר עם תורמים שתרמו בעבר ותורמים בהווה ליישוב. 
 סיוע לעמותות ואגודות מקומיות בגיוס חסויות. 
 ויקטים ומיזמים פוטנציאליים לתרומותייזום פר. 
 פרופיל מיזם רלוונטי ותרגום לשפות אחרות בעת הצורך/בניית תיק תורם . 
 יצירה וטיפוח קשר עם תורמים פוטנציאליים. 
  שמירה על אתיקה מקצועית וטוהר מידות. 

 

 נתונים

 .כראש לשכת ראש המועצהגם היחידה מונה עובדת אחת המשמשת 
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרה2013תקציבי

ניהול יומן ממוחשב ותיאום פגישות עפ"י 
סדרי העדיפויות של ראש המועצה

ניהול ומיון דואר
גיוס וניהול כ"א בלשכה

אחריות על מערך המידע והמחשוב 
בלשכה

השתתפות בישיבות בלשכה בהתאם 
לצורך

מעקב ומתן מענה לפניות טלפוניות
מעקב אחר פניות חיצוניות ופנימיות 

למנהלי אגפים עד לקבלת מענה
מתן מענה בכתב לפניות המופנות 

לראש המועצה
הכנת ביקורים וסיורים של אורחים 

ביישוב וביקורי ראש המועצה בפגישות 
עם שרים ומשרדי ממשלה

תכנון לוח הפגישות של ראש המועצה
ליווי ראש המועצה בארועים

ביצוע משימות מיוחדות ופרויקטים לפי 
דרישת ראש המועצה

מספר סיורי ראש מועצה 
שיתקיימו

נתון למעקב. 
במחצית 2012 -

30 

מעקב אחר ישיבות ראש המועצה וביצוע 
ההחלטות

וידוא ביצוע 
החלטות ראש 

המועצה

עבודה על פי יומן משימות 
ממוחשב העוקב אחרי 

המשימות עד לסיומן
ע"פ פרוטוקולכן/לא

תכנון פעילות לישכת ראש מועצה

נושאים
יעדים

ניהול 
הלשכה

שוטף

משאבים

שוטף

הערות בתכנית 
העבודה
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרה2013תקציבי

נושאים
יעדים

 

הערות בתכנית משאבים
העבודה

מס' תושבים שהתקבלו 
לפגישה אצל ראש המועצה

נתון למעקב. 
במחצית 2012 -

85 

אחוז הבקשות המתאימות 
שמתקבלות לפגישה בתוך 

חודש
100%

חלק מהפניות 
מנותבות לבעלי 

תפקידים 
ולמנהלת פניות 

הציבור.
זמן ממוצע מפניית תושב ועד 

14לקיום פגישה

הסכום שיגוייס במהלך 2013 
למדידה תצורף 1000(באלפים) ממשרדי ממשלה

טבלה מפורטת.

הסכום שיגוייס במהלך 2013 
150(באלפים) מגורמים פרטיים

מספר  אנשי מפתח פוליטיים 
ועסקיים (תורמים פוטנציאלים) 

שייפגשו עם ראש המועצה 
ומנהלת גיוס המשאבים עד 

30.12

40

פנייה יזומה אחת לחצי שנה 
לכל אחד מהתורמים (לא פנייה 
לתרומה אלא עידכון/התייחסות 

וכדומה)

כן/לא

שליחת מכתבים לתורמים פוטנציאליים

בניית תיקי פרוייקטים עבור תורמים
מספר פעמים למשלוח ברכות 

לרשימת התורמים 
הפוטנציאליים לקראת החגים

2

הזמנת התורמים שתרמו בעבר 
לשהם, לארועים בישוב לפחות 

אחת לשנה
כן/לא

611-55010

ניהול 
הלשכה

גיוס 
משאבים 
ממשרדי 
ממשלה 
ותורמים 
פרטיים 

 

גיוס 
משאבים 
ממשרדי 
ממשלה 
ותורמים 
פרטיים 

בארץ 
בחו"ל

גיוס כספים לפרויקטים חדשים וחסויות 
לארועים

גיוס 
משאבים

מתן מענה 
לתושבים

השגת 
משאבים 

לקידום 
פרויקטים 

שונים ביישוב

דלת פתוחה - תיאום פגישות אישיות 
עם תושבים

שוטף

קיום קשר רציף  עם תורמים 
פוטנציאליים ותורמים בפועל (תכתובת 

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

ארועים)

כנ"ל

השגת 
משאבים 

לקידום 
פרויקטים 

שונים ביישוב

איתור תורמים פוטנציאליים והתאמת 
פרוייקטים לתורמים
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 עיר ללא אלימות

 חזון

להגברת תחושת המוגנות בשוהם ולשמירה על איכות , סובלנות ודיאלוג בין כל חברי הקהילה, יצירת אווירה יישובית אשר מעודדת ערכים של כבוד הדדי  

 .נפעל לגיבוש שפה יישובית אחידה לתקשורת מכבדת ואפס סובלנות לאלימות לסוגיה. החיים ביישוב

 מטרות

תהליך זה . זיהוי מכנים משותפים ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות  זאת תוך, מערכתית ברמה היישובית עם תופעות שונות של אלימותהתמודדות 

הגורמים השונים במטרה לפתור את  ויצירת שיתוף פעולה בין) בריאות, משטרה, רווחה, חינוך(המערכות המתמודדות עם הנושא  מתבצע תוך גיוס כל

 ל המועצה ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת"מתואם ואפקטיבי בראשות מנכ, מקיף זאת באמצעות הקמת מערך עירוני, מות בעירבעיות האלי

 .צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור באיכות החיים, הביטחון האישי

Uעקרונות התוכנית 

 בניית קהילה •
 שותפות רחבה •
 חוסר סובלנות לאלימות •
 ימותמיקוד בתגובה לאל •
 עידוד הדיווח •
 צמצום השעמום ושוטטות בקר בני נוער •
 יצרת שפה עירונית  •
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 :התוכנית פועלת בחמישה היבטים שונים, תהיה השנה השלישית בה פועלת התוכנית בשוהם 2013

 :תחום החינוך

 הפעלת מדריכי מוגנות בחטיבת הביניים יהלום ותיכון שוהם •
 .כי המוגנות והובלה תוכנית עיר ללא אלימות בתחום החינוך מנחה מנחיםליווי מקצועי של מדרי, הנחייה מקצועית •
 .מתן מענה ויצירת חלופות לנוער בחינוך הפורמאלי בשילוב עם הבלתי פורמאלי, בניית סל פעילויות ליצירת שפה אחידה •
 .תמיכה ומתן כלים להורים לילדים עם בעיות התנהגות, הדרכה" אילנות גבוהים"הפעלת תוכנית  •

 :תחום הרווחה

 .הדרכה וכלים לנוער עם בעיות התנהגות, מסגרת, מתן מענה-סיירת סטודנטים  •
 ס מתן כלים להתמודדות עם תופעות האלימות"הכשרות מקצועיות לצוות עו •
 .קפה ייעוצי לנוער והכרשה מקצועית למתנדבי הקפה במתן המענה לנוער •

 :תחום האכיפה

 פחתת אירועי האלימות והוונדליזםהקמת מערך טכנולוגי לפיקוח ובקרה לה •
 תגבור כוחות האכיפה האזרחיים והמשולבים •
 שיטור משולב ושיטור עירוני •
 ).אלכוהול, סדר ציבורי, טרקטורונים, פיצוציות(תכנון וביצוע מבצעי אכיפה ממוקדים נושאיים על פי צורך •
 "משמעותיים"חיזוק הקשר בין בני נוער למבוגרים ,מענה ייעוצי לנוער-סיירת הורים  •

 :תחום הפנאי

 תגבור מערך הפנאי לנוער  •
 יצירת חלופות לנוער •
 .הפעל תוכנית ייחודית לנוער בסיכון תוך דגש על תהליכי מניעה וכישוריי חיים •

 :תחום ההקשר העירוני

 ל הרשות"הקמת פורום עירוני נרחב בהובלת מנכ •
 .קידום תהליכי איגום משאבים כלכלי ואנושי •
 .החברתיות השונות המתקיימות ברשות המקומית בכל הקשור לאלימות על סוגיהסנכרון בתוכניות  •
 .העלאת המודעות ומתן כלים להורים בנושאים הקשורים לבני נוער, דיבור, פרסום •
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ערךמדדמטרה
צמצום תופעת האלימות בקרב בני 

נוער ע"י זיהוי מכנים משותפים 
ובניית פתרונות משותפים 

לתופעות השונות תוך איגום 
משאבים ויצירת שת"פ

אחוז צימצום תופעות שונות של אלימות 
בקרב בני נוער (ונדליזם, עבירות,אלימות 

בבית הספר)
לפי דוחות מוגנות ומוקד. ימדד 56%

בהשוואה ל2012

יצירת שפה משותפת אחידה נגד 
תופעת האלימות

מספר פעולות פרסום ודוברות להעלאת 
15המודעות ומתן כלים להורים

פגישות אישיות עם כל יו"ר וועדה לקידום 
3ודיון בהיבטים תוכניים ותקציביים

3מספר דו"חות תקציביים שיופצו ליו"ר הוועדות

קיום מפגש להצגת תוצאות הסקר בפני 
ב2012 התקיים סקר למיפוי דפוסי 1.1המטה היישובי עד לתאריך

בילוי של בני נוער
עיצוב תוכנית עירונית כמענה לתוצאות הסקר 

ע"י וועדה ובה נציג מכל אחת 31.3עד לתאריך
מהוועדות

קיום סקר חוזר בקרב בני הנוער וניתוח 
כן/לאממצאים

מפגש הדרכה שבועי של מדריכי המוגנות עם 
מנחה מקצועי (שוטף אחת לשבוע) - מספר 

פגישות
50

ישנם 2 מדריכי מוגנות  (חטיבת 
יהלום, תיכון שהם) ושאיפה לקליטת 

מדריך שלישי לקראת 2013 
(שלהבת)

דו"ח שבועי מכל מדריך המסכם את הארועים 
החריגים לאותו שבוע כולל דרכי התערבות. 

מספר דו"חות
30

מספר הילדים שיקבלו ליווי פרטני ע"י מדריכי 
לכל מדריך - 3015המוגנות

מספר הילדים המלווים פרטנית ע"י 
מוגש דו"ח חודשי המתאר את הליווי20המדריכים שדווח לגביהם על שיפור בתפקוד

חינוך

תכנון פעילות עיר ללא אלימות

הגברת תחושת הבטחון של 
תלמידי בית הספר ומתן מענה 
חינוכי בלתי פורמלי תומך לבני 

נוער במסגרת בתי הספר

הערות בתכנית העבודהתפוקה (יעדים)נושאים

תכלול התכנית

מדריכי מוגנות

בניית תוכניות ומענים כוללניים 
להפחתת אלימות בהתאם 

לדפוסים שזוהו בסקר בני נוער

תכלול עבודת הוועדות השונות 
בתכנית עיר ללא אלימות
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ערךמדדמטרה
הערות בתכנית העבודהתפוקה (יעדים)נושאים

 

מסגרת פעילות נוספת בי"ס שתופעל ע"י 
בשיתוף צוות בית הספר1מדריך המוגנות

בשיתוף יחידת הנוער12מספר הפעלות לנוער בחופשות - פסח וקיץ.

מספר שבועות בהם יקחו שני מדריכי 
בשיתוף יחידת הנוער פסח וקיץ12המוגנות חלק בהובלת סיורי גנים

קבלת תכנית שנתית מהמנחה כולל כל היבטי 
1.1.13עבודת המדריכים עד לתאריך

דו"ח/פגישה חודשית על עמידה ביעדי 
12התכנית וחשיבה עתידית. מספר דו"חות

פגישה שלישונית של הוועדה. מספר פגישות 
כולל פרוטוקולים3מתוכננות

הגדרת מטרות ויעדים לעבודת הוועדה עד 
31.1.13לתאריך

דו"ח סיכום שנתי על עובדת והישגי הוועדה 
30.11.13עד לתאריך

יצירת שפה משותפת ואחידה סל פעילויות
בנושא האלימות במוסדות חינוך

קיום פעילות משותפת לבתי הספר העי"ס 
אמנה / שבוע הסברה / הרצאות30.12.13בנושא מניעת האלימות עד לתאריך

25מספר המשפחות שיקבלו הדרכה
מספר המשפחות שיעידו על שיפור ביכולת 

15ההתמודדות עקב ההדרכה

דו"ח סיכום פעילות חצי שנתי ממדריך 
מרץ, יולי2ההורים. מספר דו"חות

חינוך

תמיכה ומתן כלים להורים לילדים 
עם בעיות התנהגות אילנות גבוהים

מתן מענה ויצירת חלופות לנוער 
לצימצום תופעת השוטטות ומניעת 

הוונדליזם תוך חיבור בין החינוך 
הפורמלי והלא פורמלי.

מדריכי מוגנות

הבניית צוות חשיבה ועשיה בנושא 
מניעת אלימות מההיבט היבט 

חינוכי

הנחיה וליווי מקצועי של מדריכי 
המוגנות מנחה מנחים

וועדת חינוך
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ערךמדדמטרה
הערות בתכנית העבודהתפוקה (יעדים)נושאים

 

פגישה שלישונית של הוועדה. מספר פגישות 
כולל פרוטוקולים3מתוכננות

הגדרת מטרות ויעדים לעבודת הוועדה עד 
31.1.13לתאריך

דו"ח סיכום שנתי על עבודת והישגי הוועדה 
עד לתאריך

30.11.13

ב2012 - 1510מספר המתנדבים בפרוייקט "קפה לאוזן"

ב2012 - 3525 מספר בני הנוער שישתתפו בפרוייקט

מספר מפגשי הדרכה מקצועית לצוות 
8המתנדבים

בניית קבוצת סטודנטים חונכים סיירת סטודנטים
לנוער עם בעיות אלימות

מספר סטודנטים חונכים המקיימים מפגשי 
10חונכות שוטפים

פגישה שלישונית של הוועדה. מספר פגישות 
כולל פרוטוקולים3מתוכננות

הגדרת מטרות ויעדים לעבודת הוועדה עד 
31.1.13לתאריך

דו"ח סיכום שנתי על עובדת והישגי הוועדה 
30.11.13עד לתאריך

מערך טכנולוגי 
לפיקוח ובקרה

הקמת מערך טכנולוגי לפיקוח 
ובקרה להפחתת אירועי האלימות 

וואנדליזם (מצלמות)
ע"פ תכנית קיימת30.3.13סיום הקמת המערך הטכנולוגי עד לתאריך

הגברת תחושת הביטחון של מוקד רואה
התושבים מתן מענה שרות לתושב

סיכום חודשי של ארועים שנפתחו ע"פ 
דו"ח בטחון12תצפית במוקד הרואה. מספר דו"חות

מענה ייעוצי לנוער,
חיזוק הקשר בין בני נוער 

למבוגרים "משמעותיים"
ב2012 - 25 מתנדבים30מספר מתנדבים קבועים

הגברת הכרות ומעורבות הורים 
ומתנדבים בקהילה

יצאה לסיורים: בחופשות החגים ובחופש 
סיורים בשבוע5הגדול

שמירה על קשר רציף בין רכז 
הסיירת לגורמים נוספים בשטח

שילוב הרכז בוועדות אכיפה ושולחנות עגולים 
 לארוך שנה5הערכות לקראת חופשים.

רווחה

אכיפה 
(שיטור 
משולב)

סיירת הורים

וועדת אכיפה

הבניית צוות חשיבה ועשיה בנושא 
מניעת אלימות מהיבט שרותי 

הרווחה

הבניית צוות חשיבה ועשיה בנושא 
מניעת אלימות מהיבט האכיפה

 לצימום תופעת החשיפה לתופעת 
האלימות, סמים ואלכוהול והרחבת 

המענה הייעוצי לבני הנוער.

וועדת רווחה

קפה לאוזן - 
מפגשי ייעוץ 

לנוער על כוס 
קפה
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ערךמדדמטרה
הערות בתכנית העבודהתפוקה (יעדים)נושאים

 

פגישה שלישונית של הוועדה. מספר פגישות 
כולל פרוטוקולים3מתוכננות

הגדרת מטרות ויעדים לעבודת הוועדה עד 
31.1.13לתאריך

דו"ח סיכום שנתי על עובדת והישגי הוועדה 
30.11.13עד לתאריך

הרחבת היצע הפעילויות לבני נוער פעילויות לנוער
בשעות הפנאי

מספר מתחמים בהם יתקיימו ארועים לנוער 
2במהלך הקיץ

וועדת הקשר 
עירוני (בהובלת 

מנכ"ל)

פורום לחשיבה עירונית רחבה 
וקידום תהליכים בנושא מניעת 

אלימות

פגישה שלישונית של הוועדה. מספר פגישות 
כולל פרוטוקולים3מתוכננות

3מספר עלוני הסברה שיופצו לתושבים

3מספר מודעות בעיתונים מקומיים

פנאי

הקשר 
עירוני

העלאת מודעות ומתן כלים להורים 
בנושאים הקשורים לבני נוער

הבניית צוות חשיבה ועשיה בנושא 
מניעת אלימות מהיבט של עיסוקים 

בשעות הפנאי
וועדת פנאי

פרסום, יח"צ 
ודוברות
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ערךמדדמטרה2013סעיף תקציבישם החשבון

722-110337משכורת כוללתביטחון שוטף

השתתפות 
722-490124בתקציב עזר

722-78010הוצאות אחרות
722-73024אחזקת רכב

אחוז מתקני חצר ומבנים 
100%העומדים בתקן בטיחות

שיפור תחושת 
הבטחון

השלמת טמ"ס בהתאם לאישור 
טלויזיה במעגל סגור כן / לאהנהלה

ברחבי המועצה

יישום חוק השמירה722-73315רישוי וביטוח
עמידה ביעדי תוכנית אבטחה 

ישובית, חבילת מיגון למוסדות 
ולחינוך ובניצול תקציב

כן / לא

עבודות קבלניות 
תקינות של מערכות 722-750125גילוי אש +מוקדים

גילוי אש ועשן

אחוז המקרים בהם יתוקנו מערכות 
גילוי אש ועשן תוך 7 ימים מעת 

איתור הבעיה
100%

תחקירים על תאונות 722-75#40אחזקת טמ"ס
במוס"ח

ביצוע תחקיר ע"י יועץ בטיחות בכל 
כןארוע תאונה במוס"ח

כלול בנכסים 
ציבוריים 
בתחזוקה

מיגון מוסדות חינוך
בדיקת חבילת מיגון של מוסדות  

חינוך והוצאת דו"ח פעמיים בשנה -
 מספר דוחות

2

הגשת תוכנית עבודה חצי שנתית 
ינואר ויולי2של יועץ הבטיחות. מספר תכניות

הגשת דו"ח סטטוס לעמידה 
בתוכנית העבודה. מספר דוחות 

שיוגשו
2

יועץ בטיחות

722-7400
ביטחון ובטיחות 

מוסדות חינוך 
ומוסדות ציבור  

וריכוז פורום 
בטיחות

הבטחת בטיחות 
מתקני המועצה

מדידת פעילות ביטחון ובטיחות

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

בקרה על מאבטחים 
במוסדות חינוך

ביקורת יומית על כל מוסדות 
החינוך כולל דוחו"ת יומיים - כמות 

דוחות
ימי לימודים200

כלים מכשירים וציוד
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ערךמדדמטרה2013סעיף תקציבישם החשבון
נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

קביעת נוהל 
בטחון באירועים 

וכנסים (כ 30 
אירועי מועצה וכ 

20 של תנועות 
הנוער ביה"ס 

והאגף)

קיום הארועים 
בהתאם לנהלי 
בטחון ובטיחות

מסירת תנאים לרישוי עסקים 
בנושאי בטחון ובטיחות

שוטף 
ע"פ צורך

ע"פ דרישות מח' 
רישוי עסקים

ע' קבלנית - עיר 
722-7530ללא אלימות

עב' קבלניות - רכז 
שמירה ותחבורה 

ציבורית
722-7550

הגשת דו"ח רבעוני של תכנון מול 
4ביצוע לסיורים. מספר דוחו"ת 

נתון למעקבסיורי מניעה - סך ק"מ בתקופה

מספר משמרות בהשתתפות 
משטרה - ממוצע שבועי

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 12

בטיחות בדרכים-
ייזום והטמעת 

תוכניות בדרכים

מטה בטיחות 
722-81484בדרכים

הטמעת נושא 
בטיחות בדרכים 

בקרב אוכלוסיות גיל 
שונות ביישוב

סיכום שנתי של ביצוע מול תכנון 
פעולות להטמעת נושא הבטיחות 

בדרכים
כן / לא

בשיתוף הרשות 
הלאומית לבטיחות 

בדרכים.

722-9300רכישת ציוד יסודירכישת ציוד
הפצת נהלים ודרכי עבודה לכל 
בעלי התפקידים לתפקד בשעת 

חרום אחת לשנה
כן / לא

הצטיידות לצורך תפקוד בשעת 
חרום (מיכלי מים, גנרטורים, 

משאבות וכד') לפי תוכנית מאושרת
כן / לא

מספר מפגשי וועדת מל"ח במשך 
השנה ע"פ הנחיות פק"ער ומטה 

"ל
4

מספר תרגולים ע"פ תרחישי רח"ל 
2ופקע"ר

מוכנות המועצה 
לתפקוד בשעת חרום

ניהול מערך מל"ח 
פס"ח

1.1
נתונים על הפחתת 

וונדליזם יתקבלו 
מהתחזוקה

הגשת תוכנית סיורי מניעה בגנים 
הציבוריים וברחבי המועצה עד 

לתאריך
פרויקט ישוב ללא 

אלימות (כולל 
עבודה מול משרדי 

ממשלה)

הפחתת  ואנדליזם
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ערךמדדמטרה2013סעיף תקציבישם החשבון
נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

משא"ז7221-75060עבודות קבלניות
תחזוקת מבנה 

7221-7515חירום

הג"א723-7508עבודות קבלניות
השתתפות הג"א 

723-83088ארצי

השתתפות הג"א 
723-83132לוד-רמלה

השתתפות באיגוד 
7241-830431ערים

הקפצות ניידת 
7241-7504כיבוי אש

הקפצות ניידת 
שוטףמתן פתרון מיידי ומניעת נזקהגעה מידיית לטיפול7241-7504כיבוי אש

השתתפות מגן דוד 
מתן פתרון מיידי ומניעת נזק  הגעה מיידית לטיפול8361-810345אדום

אחריות עקיפהשוטף(כולל ניידת אט"ן)

דוח חריגים

מתן מידע אודות 
ארועי בטחון 

ובטיחות חריגים 
בישוב

הגשת דו"ח חריגים רבעוני 
4להנהלה. מספר דוחות שיוגשו

הפעלת מערכות 
טמ"ס  - שיפור 

תשתיות

דוח יומי ע"י המוקד על מצב 
שוטףתקינות מצלמות

הפעלת מערכות 
טמ"ס  - מוקד 

צופה וניהול מוקד 
לילה (22:00-

(04:00

הגשת דוח  חודשי למנכ"ל לסיכום 
ארועי לילה וארועים שזוהו ע"י  

מוקד צופה . מספר דוחו"ת
יבוסס על דו"ח לילי 12

שימלא המוקדן

תקן 
 OHAS18001

(בטיחות וגיהות)

שיפור תהליכי 
העבודה

עמידה בהצלחה בבחינות מכון 
כן/לאהתקנים

כוחות הצלה 
משא"ז הג"א כיבוי 

אש

שוטףמתן שירותים לתושבי הישוב בתחומי ההצלה

שיפור תחושת 
הבטחון ומניעת 
עבירות וונדליזם
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ערךמדדמטרה2013סעיף תקציבישם החשבון
נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

נתון למעקב. מספר עבירות פריצה לדירה
במחצית 2012 - 47

נתון למעקב. מספר עבירות גניבת רכב
במחצית 2012 - 31

נתון למעקב. מספר עבירות פריצה לעסק
במחצית 2012 - 31

נתון למעקב. מספר עבירות גניבה מתוך רכב
במחצית 2012 - 9

מספר פניות למוקד בנושאי 
בטחון ובטיחות

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 736

נתון למעקבמספר פניות חוזרות
אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 

זמן התקן - יוםהקשורות להפרעת מנוחה

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - יוםהקשורות לחניה במקום אסור

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - שעההקשורות לאדם חשוד

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - יוםהקשורות לונדליזם / אלימות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - יוםהקשורות לגניבה / פריצה

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - שעההקשורות למכונית חשודה

אחוז תושבים שיהיו שבעי רצון 
מהטיפול בפניה (עפ"י משוב 

שיחות יזומות מוקד)
נתון למעקב80%

נתון למעקבמספר ימי הדרכה לעובדהדרכה לעובדים

עבירות פע"ר

פניות תושבים
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 השפלהמפעם 

 תיאור כללי

 . של הרשויות המקומיות המינהל ותהליכי העבודה, שמטרתה קידום ופיתוח של העובדיםארצית מערכת מ השפלה הינו חלק מפעם

פועל , יבמישור הארצ. במישור האזורי המפעם מקדם פעילות לקידום המינהל ותהליכי העבודה של הרשויות המוגדרות בתחומו: המפעם פועל בשני מישורים

 . המפעם לפיתוח מקצועי של מספר תפקידי ליבה בפעילות הרשויות המקומיות

 פעילות אזורית ברשויות המקומיות

 .אגפים שונים ברשות המקומית, התהליכים משלבים לרוב. יצירת שינוי מהותי בדפוסי העבודהסיוע לרשויות בביסוס תהליכי עבודה מקיפים שמטרתם . א

 :עם להשגת המטרות הבאותבמסגרת זו פועל המפ

 ביסוס תהליכי עבודה וגיבוש נהלים תוך טיוב עבודת הרשות •

 חיזוק ופיתוח יכולות ניהוליות  •

 תהליכים מקיפים לשיפור השירות לתושב ושיפור תהליכי עבודה במוקד העירוני •

 חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדים במגוון תפקידים •

תוך שמירה על רמת שירותים , העומדים לרשותם להתנהל בחשיבה כלכלית ולנצל בדרך מיטבית את המשאביםיות יעו בידי הרשויופיתוח כלים שיס חיזוק. ב

 :פעילויות המפעם בתחום זה כוללות. לנושא זה מקדיש המפעם מאמצים רבים. נאותה

 ליווי וייעוץ למנהלים, הדרכה, הובלת תהליך  מערכתי: הכנת תוכניות עבודה מקושרות תקציב •

 תהליכי העבודה באגף הגבייה והשתלמויות מקצועיות לעובדי גבייה ברשויות ייעול •

  ייעול והבניית תהליכי עבודה ברכש •

 לניהול עבודה מוניציפלית באמצעות קבלנים חיזוק יכולות •

 .לצורך ניצול מיטבי של תקציב החינוך, העברת מערכת החינוך לניהול עצמי ובניית מסגרות תפעול תומכותסיוע ב •
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 :תהליכי חשיבה אסטרטגית ותכנון לטווח ארוךמגוון ליווי הרשויות באזור ב .ג

 כלכלי-תוכניות אב לפיתוח עירוני חברתי •

 תוכנית אב לקיימות •

 תוכניות אב לחינוך •

 תוכנית אב לתרבות •

 תוכנית אב לגיל השלישי •

 .בתפקידים השונים לפיתוח מקצועי של העובדיםקורסים והשתלמויות . ד

 .של בעלי תפקידים ברשות המקומית מים מקצועייםפורוכינוס . ה

 .שתסייע לרשויות, לקיים פעילות רחבה ככל האפשרו לשלב כוחות ומשאבים עם גורמים נוספים בעלי ענייןמאמצים רבים המפעם עושה 

 

 :פיתוח תפקידי ליבה נבחרים –פעילות ארצית 

מפעם . מטפל כל מפעם בכמה תחומים ברמה ארצית, במסגרת זו. תיים ברשויות המקומיותמערכת המפעמים מקדמת תהליכי התמקצעות של התפקידים המשמעו

במרכז השלטון  ,ובתיאום עם בעלי התפקידים במשרד הפניםהתפקידים  של בעלי  בשיתוף פעולה עם האיגודים, בקידום תחומי ההתמחות המקצועיתהשפלה פועל 

 :בתחומים הבאים ,ובמשרדי הממשלה השונים המקומי

 

 : ניהול משאבי אנוש.א

את מעגל העשייה של מנהלי משאבי , מודולות נושאיות 7ת מקיפה באמצעות התוכני. ולעובדים בתחום תוכנית מקיפה להכשרה מקצועית למנהלי משאבי אנוש

" נהל משאבי אנוש ברשויות המקומיותמ"התוכנית תעניק לבוגריה תעודה של  . אנוש ברשות המקומית בטיפול בפרט ובסיוע בקידום מטרות הרשות המקומית

 .התוכנית מתקיימת בשיתוף האיגוד והאגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים .ותוגדר כהכשרה מחייבת למנהלי משאבי אנוש ברשויות
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 . חום משאבי אנושלהטמעת תקנות ונהלים חדשים בת, בשיתוף האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות ימי עיון ארציים ואזוריים

בתפקידים , עדכון קובץ תיאורי תפקיד ברשויות המקומיות: ,כח אדם ושכר ברשויות המקומיותלאגף  המפעם מסייע בניית תשתיות עבודה בתחום משאבי אנוש

 .גיבוש נהלים לעבודת ועדת הבחינה לקליטת עובדים חדשים, נבחרים

 

 : ייעוץ משפטי. ב

 .התוכניות מתקיימות בשיתוף איחוד עורכי הדין ברשויות המקומיות .ת ליועצים המשפטיים ולעובדים בתחוםתוכנית מקיפה להכשרה מקצועי

 .בנושאים נבחרים לעדכון מקצועי ימי עיון •

 .ליועצים המשפטיים ולעורכי הדין בלשכות המשפטיות שנתימקצועי  כנס •

 .ליועצים משפטיים קורס לפיתוח מיומנויות ניהול •

התוכנית תוגדר כהכשרה מחייבת ליועצים  .המיועדת ליועצים חדשים ולעתודה בתחום פקיד היועץ המשפטי ברשויות המקומיותפיתוח הכשרה לת •

 .משפטיים חדשים ברשויות המקומיות

 

 משרד המשפטים, פרקליטות המדינה ,המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בשיתוף הפעילות מתקיימת: תביעה בתחום תכנון ובנייה

התוכנית הינה חובה לצורך קבלת הסמכה מטעם היועץ . להעשרה וחיזוק מקצועי של התובעים ברשות המקומית ובוועדות לתכנון ולבנייההשתלמות  •

  .המשפטי לממשלה

 .בנושאים נבחרים, לעדכון מקצועי ימי עיון לתובעים •

ביחד עם האגף לפיתוח ובקרה מקצועית התהליך מתקיים . יצועהותוכנית עבודה לב תהליך לגיבוש מדיניות אכיפה בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה •

 .משרד המשפטים, פרקליטות המדינה –המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין , משרד הפנים, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, משרד הפנים, במינהל התכנון
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 : ביקורת ברשויות. ג

התוכנית מתקיימת בתמיכת האגף לביקורת במשרד הפנים ומשרד מבקר . יקורת ברשויות המקומיותמקיים תוכנית מקיפה לפיתוח מקצועי של תחום הב המפעם

  .ברשויות המקומיות איגוד המבקרים המדינה ובשיתוף

 בנושאים נבחרים לעדכונים מקצועיים ימי עיון •

את עבודת הביקורת במועצות , עצה האזורית ולאור זאתהפורום עוסק בסוגיות ייחודיות המאפיינות את עבודת המו. פורום המבקרים במועצות האזוריות •

 .אלו

 .התוכנית תוגדר כהכשרה מחייבת למבקרים חדשים ברשויות המקומיות. פיתוח הכשרה לתפקיד המבקר ברשויות המקומיות •

 

 :רכזי נגישות. ד

לקידום והתמקצעות של רכזי נגישות ברשויות וכניות ת .גבלויות במשרד המשפטיםוויון לאנשים עם מונציבות שבשיתוף פעולה עם  ,מפעם השפלה מקדם

  .המקומיות

 ברשויות המקומיות קורס הכשרה לרכזי נגישות •

 .לבעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות לעדכוני חקיקה בתחום ימי עיון •
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  נתונים

Uהיקף פעילותU : הרשויות הבאות של מפעם השפלה כלולותהאזורית בתחום פעילותו : 

 .רמלה, קריית אונו, רעות-מכבים -מודיעין, לוד, מונוסון-יהוד, ים-בת, ברק בני, בית שמש, אלעד, אור יהודה  - עיריות

 . שהם, בית דגן, אזור  - מועצות מקומיות

 .עמק לוד, חבל מודיעין, גזר - מועצות אזוריות

הייעוץ המשפטי והתביעה , הביקורת ברשויות, משאבי אנוש: ים בתחוםפיתוח תפקידי ליבה והתמקצעות של בעלי תפקידים נבחר –בתחומי פעילות ארצית 

 .ברשויות ונגישות לאנשים עם מוגבלויות

 -בהם עתידים להשתתף כ פעולות לפיתוח מקצועי של מנהלים ועובדים ברשויות המקומיות 40 -כלקיים המפעם  מתכנן 2013בשנת העבודה בפעילות האזורית 

 .של תכנון אסטרטגיותהליכים של פיתוח תהליכי עבודה  15 -כתקיימו י. משתלמים 1,200

 .בתהליך אימון מנהלים בכירים ברשויות 80ילווה המפעם  2013בשנת 

לפיתוח המנהלים בתחומי קורסים מקצועיים  5 -ו ,ימי עיון בתחומי ההתמחות 10 -כ, שנתי מקצועיכנסים  2013בשנת  המפעם יקייםבפעילות ההתמחות הארצית 

  .מחותההת

Uכח אדם:U סגנית ומנהלנית, מנהלת: עובדות צוות המפעם מונה שלוש.  
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מספר תיאור
ערךמדד ביצועמטרה2,013סעיף

821-110833משכורת כוללת
821-54021הוצאות תקשורת

821-5607הוצאות משרדיות

821-73069ליסינג
כלים מכשירים 

821-74014וציוד

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 ארצי
821-750635

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 אזורי
821-751500

פרוייקטים 
821-753400מיוחדים ארצי

עב' קבלניות - 
821-75215הנה"ח

דמי ניהול מועצה 
821-81015- מינהל כספי

821-78010הוצאות שונות
דמי שימוש 

בכותר 
העב.לחמש

821-761105

פיתוח 
מערך 
השירות

תהליכים להגדרת רמת 
שירות, אמנת שירות וחיזוק 

מיומנויות שירות
נותני שירות מסוגלים להשתמש חלק המפעם4 רשויות

בכלים אישיים מחזקים למתן שירות
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

תוכניות 
עבודה 

מקושרות 
תקציב

בניית תוכניות עבודה 
מקושרות תקציב ובקרת 

ביצוע
חלק המפעם5 רשויות

ברשויות שבפרוייקט מבצעים 
תהליכים לתכנון עבודה שנתית 

ומעקב אחר הביצוע

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

חיזוק מיומנויות ניהול של מנהלים חלק המפעם5 רשויות
בכירים

איפיון צרכים וגיבוש 
כן/לאהכשרה מתאימה

הוצאות שוטפות

פעולות 
אזוריות

תכנון פעילות מפעם השפלה 2013 (פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה)

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

שכר

פיתוח מנהלים
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מספר תיאור
ערךמדד ביצועמטרה2,013סעיף

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הגדרת תהליכי עבודה, 
כתיבת נהלים, חיזוק 
ממשקים בין האגפים

תהליכי עבודה תואמים את צורכי חלק המפעם3 רשויות
הרשות ומשאביה

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

הטמעת חזון עירוני - תהליך 
מסגרות מתאימות להטמעת החזון חלק המפעם1 רשותמערכתי

העירוני מגובשות
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

חיזוק  שיתופי פעולה בין אגף 
החינוך לאגף הרווחה

פעילות 
מפגש בוגרי התוכנית לליווי הטמעת חלק המפעםשימור

התהליך
קיום מפגש משמעותי 

כן/לאלמשתתפים

תהליך להערכת עובדים - 
ליווי וחיזוק יכולות מנהלים לקיים חלק המפעם1 רשותהטמעה

תהליך משמעותי להערכת עובדים
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

מזכירות משתלבות ותומכות בעבודה  חלק המפעם3 רשויותפיתוח מזכירות ורכזות תחום
כן / לאקיום הערכה לקורסהמערכתית של הרשות

פעילות לייעול תהליכי רכש 
ליווי בהתאם לדפוס בניית מודל עבודה יעיל והטמעתוחלק המפעם1 רשותואינוונטר

כן/לאהליווי שגובש

תהליך לבניית נהלי עבודה 
בגזברות וממשקים עם 

האגפים
תהליכי עבודה מגובשים ומוטמעים חלק המפעם1 רשות

בעבודת המנהלים בגזברות
קיום תהליכים 

כן / לאבהתאם למטרות

ביצוע פעולות לתכנון ארוך 
תוכניות ארוכות טווח לחינוך ברשויות חלק המפעם6 רשויותטווח ופיתוח תהליכי עבודה

שבפרוייקט
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

הכשרה מקצועית דו שנתית 
קבוצה שנה א'  2 קבוצותלסייעות

קבוצה שנה ב'
השתתפות 40 סייעות בהכשרה. 20 

סייעות מקבלות תעודת מקצוע

גיבוש הקבוצה וקיום 
הקורס בהתאם 

למטרות
כן / לא

הכשרה דו שנתית לסייעות 
קבוצה שנה א'  1 קבוצהבחינוך המיוחד

השתתפות 25 סייעות בהכשרהקבוצה שנה ב'
גיבוש הקבוצה וקיום 

הקורס בהתאם 
למטרות

כן/לא

הכשרת סייעות בהתאם לדגשים 6 קבוצותהשתלמות לסייעות בגיל הרך
ברשויות השונות

קיום תהליכים 
כן / לאבהתאם למטרות

פורום מקצועי למנהלות הגיל 
קיום הפורום בהתאם חיזוק מקצועי ולמידת עמיתים4 מפגשיםהרך

כן / לאלמטרות

תהליכים להתאמת מבנה 
ארגוני ותהליכי עבודה לצרכי 

הפעילות ברווחה
2 רשויות

ברשויות מבנה מתאים לצרכי 
הפעילות ומנהלים מוכשרים לתמוך 

בפעילות

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

חיזוק מיומנויות עבודה 
עובדי רווחה משתמשים במיומנויות 1 רשויותברווחה

רחבות לקידום מטרות הרווחה
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

קיום מפגשי חשיפה לחוזקות 
מנהלים ברשויות מכירים את הכלי 1 רשויותהאימון

כן/לאקיום הפעילותהניהולי

40קיום אימונים למנהלים
מנהלים בכירים מתאמנים ומחזקים 

את יכולותיהם בהתאם למטרות 
שקבעו

ליווי בהתאם לדפוס 
80%הליווי שגובש

 100טיפול במערך הכספי לאימון
אימונים

בקשות להתחייבויות כספיות ודרישות 
להחזר כספי מוגשות למשרד הפנים

קיום מעקב סדיר 
אחר הביצוע במשרד 

הפנים
80%

תהליכי 
עבודה

פיתוח 
מערך 
החינוך

פיתוח 
מערך 
הרווחה

תקציב ישירות אימון
ע"י משרד הפנים

פעולות 
אזוריות
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מספר תיאור
ערךמדד ביצועמטרה2,013סעיף

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

השלמת פיתוח מודולות 
אישור והסכמת מודל קורס מאושר וביצוע המודולה2תהליכים(פותחו ןבוצעו 5 נותרו 1)

100%השותפים

ביצוע 2 מודולות במסגרת 
קיום הפעילות קיום 2 מודולות הכשרה2 קורסיםקורס למנהלי משאבי אנוש

כן / לאבהתאם למטרות

פרסום מערך הסמכה 
פרסום ושיווק המסגרת המחייבת 1 מודללתוכנית ההכשרה

להסמכה.
פרסום ושיווק  

כן/לאמסגרת מוסכמת

חיבור פרויקט בניית הגדרות 
תפקידים לבעלי תפקידים 

ברשויות.

 49
תפקידים

תמיכה בפרויקט 
של משרד הפנים 

בכפוף לתקציב ייעודי

ליווי פרסום שלב א'(50 תפקידים), 
ליווי ביצוע שלב ב'(50 תפקידים), 

הגדרת מתווה שלב ג' (50 תפקידים)
איתור בעלי תפקידים מייצגים, קיום 

קבוצות מיקוד, יצירת תיאום בין 
השותפים לפרויקט

ממשק בין החברות 
המבצעות התקיים 
באופן תורם ומקדם

כן/לא

קיום תהליך לגיבוש נהלי 
עבודה לתחום ההדרכה 

ברשויות המקומיות. בעקבות 
דוח מבקר המדינה

תהליך 1
ע"פ הגדרת 

משרד הפנים 
בכפוף לתקציב ייעודי

גיבוש מערך מתאים המקדם את 
פעילות הרשויות ועונה על צרכי  
משרד הפנים ודרישות הביקורת

כן/לאביצוע תהליך מוסכם

קיום ימי עיון לעדכון נהלים 
על פי צרכי 1 ימיםבמשאבי אנוש

השתתפות 80 בניית תוכניות מתאימות וביצועןמשרד הפנים
כן/לאמנהלים

בניית מערך לפיתוח תשתיות 
בשיתוף 2 תהליך 1ניהול משאבי אנוש בפריפריה

מפעמים בצפון

בניית מודל עבודה, רתימת שותפים, 
תקצוב הפעילות, שיתוף פעולה עם 

המפעמים בצפון
כן/לאהבניית תהליך מוסכם

פיתוח מודל הכשרה 
למבקרים, במסגרת פרויקט 

ארצי לבניית הכשרות 
מחייבות

כפוף לתקציב 1 קורס
ייעודי

מיפוי מצב הביקורת ואיפיון הצרכים 
הייחודיים לביקורת ברשויות המקומיות

תוכנית מאושרת 
ומוסכמת על ידי 

השותפים
כן/לא

הכשרה מקצועית למבקרים ועובדי 1 קורסביצוע קורס למבקרים
ביקורת

קיום הפעילות 
כן / לאבהתאם למטרות

קיום פורום למבקרים 
קיום התוכנית על פי גיבוש תוכנית מתאימה3 מפגשיםבמועצות האזוריות

כן/לאהצורך שהוגדר

השתתפות 60 מענה מקצועי לסוגיות אקטואליות1 יוםימי עיון
כן/לאמבקרים

פעילות 
ארצית

פיתוח 
מקצועי 
למנהלי 

משאבי אנוש

821-750

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת
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מספר תיאור
ערךמדד ביצועמטרה2,013סעיף

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

קורס הכשרה לתובעים 
1 מחזורבתכנון ובנייה

הכשרה מקצועית לתובעים (תנאי 
להסמכה)           השלמה ל100% 

מהתובעים בתו"ב

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות       

40 תובעים 
משתתפים

כן/לא

פיתוח מסגרת מדיניות 
אכיפה ותוכנית עבודה 

לאכיפה בוועדות המקומיות
בכפוף לתקציב 1 תהליך

ייעודי

גיבוש מסגרת מערכתית להבניית 
מדיניות ומסגרת אחידה לתוכנית 

עבודה בוועדה

קום תהליך וליווי על 
כן/לאפי דפוס ליווי

קיום קורס למנהלי פיקוח על 
גיבוש תוכנית מתאימה וביצוע קורס1 קורסהבנייה

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות 

שנקבעו. השתתפות 
20 מנהלים

כן/לא

קיום קורס חקירות מתקדם 
גיבוש תוכנית מתאימה וביצוע קורס1 קורסלמפקחים על התכנון והבנייה

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות 

שנקבעו. השתתפות 
20 מנהלים

כן/לא

קיום קורס למפקחים על 
ביצוע הקורס על פי התוכנית. קורס 1 קורסהתכנון והבנייה

הסמכה

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות 

שנקבעו. השתתפות 
25 מנהלים

השלמת פיתוח קורס 
למפקחים בממשק עם 
התביעה וביצוע הקורס

1 קורס
מפקחים מבצעים עבודתם בתיאום 
עם צורכי התביעה בשיתוף מפעם 

השרון

קיום התוכנית על פי 
כן/לאהצורך שהוגדר

תחזוקה ופיתוח בתחומים מקצועיים 2 ימיםימי עיון לתובעים עירוניים
קיום 2 ימי עיון 
השתתפות 60 

תובעים בכל יום עיון
כן/לא

פיתוח הכשרה ליועצים 
משפטיים חדשים, במסגרת 

פרויקט ארצי לבניית הכשרות 
מחייבות

בכפוף לתקציב 1 תהליך
ייעודי

מיפוי הצרכים להכשרה ובניית 
הכשרה מתאימה

קיום תוכנית הכשרה 
כן/לאמתאימה

1 כנס 3 כנס שנתי
ימים

חיזוק מקצועי והעמקת קשרים אישיים-
מקצועיים בין יועמ"שים

השתתפות 60 
יועמ"שים עמידה 

בייעדי הכנס
כן/לא

השתתפות 60 מענה מקצועי לסוגיות אקטואליות2 ימיםימי עיון
כן/לאיועמ"שים בכל יום עיון

בכפוף לתקציב 1 קורסיםקורס לרכזי נגישות
קיום הפעילות רכזי נגישות מוכשרים לתפקידםייעודי

כן/לאבהתאם ליעדים

ניהול תקציבי הפעילות מכלל 
הסכמים כספיים והתחייבויות תהליךהגורמים המממנים

מהגורמים המממנים. גבייה שוטפת
תהליכים מתקיימים 

כן/לאכסדרם

פעילות 
ארצית

פיתוח תחום 
אכיפה על 
תכנון ובנייה

פיתוח 
מקצועי 
ליועצים 
משפטיים

נגישות
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מספר תיאור
ערךמדד ביצועמטרה2,013סעיף

נתונים נושאים
כמותיים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

כן/לאהסכם מגובש ונחתםגיבוש הסכם שירותגיבוש הסכם שירות לפעמון
כן/לאקיום מפגשיםקידום מקצועי למערכת המפעמיםהשתלמויות צוותי ניהול

השתתפות בצוות אתר נבנה ופועלבניית אתר אינטרנט
כן/לאמוביל

תהליכים לפיתוח מערכת 
המפעמים

משימות מערכתיות מבוצעות על ידי 
המפעם

השתתפות בצוותי 
כן/לאמשימה ובועדות היגויי

הטמעת השינוי הארגוני 
במפעם

הגדרת מסגרת תפקיד וחלוקת 
אחריות בהתאם

יועץ חיצוני מקבל 
אחריות ופועל 

בהתאם לתפקידו
כן/לא

מינהל כספי - תקבולים 
וחשבונות

תקבולים כספיים נרשמים במפעם 
ומופקדים במועצה

התאמה מלאה בין 
דוח המפעם לדוח 

המועצה
כן/לא

דוחות רבעוניים דוחות רבעונייםדוחות
כן/לאמוגשים למטה במועד

פיתוח צוות ותהליכי עבודה
חיזוק ההתמחות המקצועית  הרחבת 

תהליכים במיקור חוץ   מעקב אחר 
תוכניות עבודה ומדדים

תהליכי עבודה 
כתובים ומדידים        

                     
בדיקה רבעונית של 

עמידה בתוכנית 
העבודה

כן/לא

קיום תקשורת מקדמת עם הרשויות תקשורת עם הרשויות
כן/לאהספקים והשותפים לפעילות

פעולות 
לפיתוח 
מערכת 

המפעמים

תהליכי 
עבודה 

ומיומנויות 
צוות 

המפעם, 
מינהל כספי, 

תקשורת
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3Bאגף כספים  
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 אגף כספים
0Bתאור כללי 

להחלטות  מנהל את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאםו, את תקציב המועצהבונה האגף במסגרת זו . מנהל את המערכת הכספית של המועצהאגף הכספים 

 .תאגיד החינוך ועמותת עמית ,של המועצה) צאותהכנסות והו(אחראי לניהול הכספי  אגףה. תקנות החלים על רשויות מקומיותלצווים ול, לחוקים, המועצה

1B מחלקות הגביה והנהלת החשבונות הינן מופרטות. הנהלת חשבונות  וגזברות, והתקשרויות רכשחוזים מחלקת , מחלקת גביה –האגף כולל ארבע יחידות . 

 
 מחלקת הגביה

שכר דירה מהשכרות , אגרת שלטים, שכר לימוד חינוך, אגרות חינוך, היטלי פיתוחו אגרות בניה, אגרת ביוב, אגרת מים, אחראית לגביית הארנונהמחלקת הגביה 

המחלקה מבצעת  . ואת אישורי ההנחות על פי חוק מנהלת היחידה מרכזת את ועדת ההנחות . וכל ההכנסות העצמיות האחרות, תשלומי הסעות ,מבנים של המועצה

 . יחידת הגביה הינה מופרטת . מייצגת את המועצה בועדת ערר. ת נגד החייביםאכיפה מנהלית ועיקולים ומרכזת את התביעות המשפטיו

  והתקשרויות רכש, חוזיםמחלקת 

, המועצה ביטוח נכסי, קבלת הצעות מחיר והכנת מכרזים, מ עם ספקים"התקשרויות וחוזים עם ספקים וקבלנים כולל ניהול מו, ביצוע הרכשהיחידה אחראית ל

 .מנהל היחידה מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים. בתחום הבניה והמתקנים םייחודיי פרויקטיםכמו כן היחידה מבצעת מעת לעת . ם אחריםתלמידים וביטוחיביטוח 

  הנהלת חשבונות

חות כספיים אחרים "הכנת דוו, חות שכר למשרד האוצר"דו, רבעוניים ושנתיים חות כספיים"הכנת דו, תשלומי שכר, התאמות בנקים, היחידה אחראית לתשלומים

  .שמירהואגרות  עבודות פיתוחלקרן  :גוןכ

  גזברות     

מפעל , גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, ייזום פרוייקטים, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, ניהול וריכוז היחידות     

גזבר המועצה  .ריכוז הבקרה על החברה הכלכלית, בבניה ואחרים הפרויקטיםריכוז כספי של , ריכוז ועדת תמיכות, שרד הפניםאישור חוקי העזר במעדכון ו, הפיס

 .שותף בוועדת הנחות
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 נתונים

 כח אדם  

 . יחידה מופרטת מחלקת גביה בה יש ארבעה עובדים והיא תמנהלו, מנהל ארנונה ונכסיםהיחידה כוללת  –גביה הכנסות ו

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

2B והינה מופרטת עובדים 4 כוללת היחידה  -הנהלת חשבונות. 

 .ביחידה גזבר ומנהלת לשכה -גזברות 

 

 2013שנת 

 . חובות אבודים והעמקת הגביה מחייבים בעיקר מנכסים אחריםמחלקת הכנסות וגביה תיערך למבצע מחיקת . האגף נערך לשינוי מבני ויקלוט מנהל נכסים וארנונה

 .ם שבהם היו שינויים ותוספות בניה והמשך מיצוי כול ההליכים בועדת ערר ובתביעות משפטיותמחלקת הגביה נערכת להגדלת שומות בעיקר בנכסים אחרים ומבני

 . 2013יעדכן את תוכנית הפיתוח לשנת תוח של המועצה לשלוש השנים הבאות ואגף הכספים מרכז את תוכנית הפי
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

621-1101,745משכורת כוללת

621-750625עבודות קבלניות

השתתפות 
621-490178בתקציב עזר

דמי חבר 
621-5233באירגונים

621-530109הוצאות רכב
הוצאות 
621-54020תקשורת

621-57062מיכון
בדיקת 

621-75110פרוייקטים

621-76012השתלמויות
621-78015הוצאות אחרות

ציוד  יסודי - 
621-9310מיחשוב

כן/לא

4

כן/לא

השלמת הכנת התקציב עד לנובמבר 2013

הגשת דוחו"ת מעקב עד חודשיים מכל רבעון. מספר דו"חות

עמידה בתקציב מאוזן

תכנון פעילות גזברות - כללי

הערותנושאים
יעדיםמשאבים

סעיפים כלליים

תקציב שוטף - הכנה 
ובקרה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

הערותנושאים
יעדיםמשאבים

 

מספר מכרזים שיצאו
נתון למעקב. עד 

אמצע אוגוסט 2012 -
28 

אחוז המכרזים בהם הזמן  
מדרישת האגף למכרז ועד 

להעברה לאישור וועדת מכרזים 
הוא 10 שבועות

90%

אחוז מקסימלי של מכרזים 
שהוגשה עליהם תביעה לבית 

משפט
5%

הגשת דו"ח סטטוס רבעוני של 
כן / לאתכנון מול ביצוע תכנית המכרזים

התקשרות עם זוכים 
טיפול מהיר ואדיבבמכרזים

אחוז המקרים בהם הזמן 
הממוצע משלב אישור הזכייה 

עד שלב חתימת ההסכם על ידי 
מורשה החתימה הוא עד 20 

ימים

100%

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

החוזים.

טיפול מהיר (עיקר 
הטיפול הוא אצל היועצת 

המשפטית)

בהסכמים שוטפים - מתכננים, 
אינטרנט , ליסינג וכדומה - אחוז 
ההסכמים שמוכנים תוך 45 ימים

90%

הסכמים מיוחדים הם 
מרוכבים ולעיתים 

חדשניים ולכן המו"מ 
מתארך

הוצאת מכרזים במהירות 
וביעילות ועל פי כללי 

מינהל תקין
מכרזים

62



סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

הערותנושאים
יעדיםמשאבים

 

שוטףהשגת ביטוח טוב וזולביטוחים - חידוש פוליסות

טיפול אדיב בתושב

הגעה לפשרה לגבי גובה 
הסכום הנתבע (במקרים 

שבהם הרשות מכירה 
ברשלנות והסכום  

מתחת להשתתפות 
העצמית)

2התייחסות ראשונית (בשבועות)

מספר תביעות ביטוח חדשות 
בתקופה

נתון למעקב. הערכה 
של כ-50 בשנה

ייעוץ לאגפים בנושאי 
כן / לאניהול מעקב תביעות שוטףביטוח

בחשבוניות על בסיס חוזה/ 
הסכם מסגרת / הזמנת עבודה- 

אחוז החשבוניות המועברות 
לתשלום  על פי תנאי 

ההתקשרות (במידה ואין עיכוב 
מצד האגף)

90%EPR דו"ח

חשבוניות מיוחדות - אחוז 
המקרים בהם ניתנת התייחסות 

ראשונית תוך 25 ימים
100%

דיווחים למפעל הפיס על 
פרוייקטים שהם מממנים

דיווח על פי נוהל מפעל 
הפיס לצורך קבלת 

הכספים

זמן מסיום שלב הדורש דיווח 
45ועד לדיווח בפועל (ימי עבודה)

שוטףטיפול בעיקולים

ביטוחים - תביעות

טיפול מהיר וללא טעויות. אישור חשבונות
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

623-110145שכר

עבודות 
623-750944קבלניות

623-5506פירסומים

623-570124מיכון

הוצאות 
אחרות- 
תלושים

623-78024

במחצית 2012 - סך גביה - ארנונה (אלש"ח)
19,867 ע"פ דוחות גזבר

במחצית 2012 - 4788סך גביה - מים וביוב (אלש"ח)
במחצית 2012 - 2500סך גביה - קנסות ואגרות (אלש"ח)
במחצית 2012 - 7375סך גביה - היטלי השבחה (אלש"ח)

במחצית 2012 - 2561סך גביה - אגרות בניה (אלש"ח)
במחצית 2012 - 75סך גביה - הסעות (אלש"ח)
במחצית 2012 - 2048סך גביה - שכל"מ (אלש"ח)
במחצית 2012 - 113סך גביה - שלטים (אלש"ח)
במחצית 2012 - 418סך גביה - שמירה (אלש"ח)

במחצית 2012 - 74סך גביה - מקוואות (אלש"ח)
סך גביה - שכ"ד על נכסי מועצה 

במחצית 2012 - 1116(אלש"ח)

סך גביה - פיגורים (אלש"ח)
במחצית 2012  סך 
פיגורי ארנונה, מים 

וביוב - 2197

במחצית 2012 - 43132סה"כ גביה (בתחומים הנ"ל) (אלש"ח)

נתונים למעקב - סך גביה

סעיפים כלליים

תכנון פעילות מחלקת גביה

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

מס' נכסים מחוייבים בארנונה - מגורים, 
במחצית 2012 - 5131עסקים.

95%אחוזי גביה - שוטףעמידה ביעדי גביה
אחוז הנכסים החדשים שקיבלו אישור 

מותנה בהעברת נתונים 100%טופס 4 ונמדדו ע"י חברת מדידה
מההנדסה

מספר הנכסים הותיקים אשר יעברו מדידה 
200ע"י חברת מדידה

הפקת תלושים 
    

100%אחוז חיובים שהופקו במועד
אחוז ההשגות והעררים שטופלו במועד 

  
השגות - 49 יום 100%

הגשת דו"ח חודשי לגזבר בנושא השגות    
ועררים עד ה- 15 לחודש הבא. מספר 

דוחו"ת שיוגשו
12

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפניית 
התושב ועד לסיום הטיפול (אישור וחתימת 

גזבר) בפניות שאינן מצריכות מדידה 
מחודשת הוא עד 10 ימים

100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפניית 
התושב ועד לסיום הטיפול (אישור וחתימת 
גזבר)  בפניות מורכבות המצריכות מדידה 

מחודשת הוא עד 14 ימים

100%

במחצית 2012 - 1050מס' בקשות להנחה עפ"י חוק
אחוז המקרים בהם משך הזמן מהגשת 

הבקשה ועד לאישורה ע"י הגזבר ועדכונה 
בחשבון התושב (במידה והוגשה הבקשה 

כנדרש) הוא עד 30 יום

95%

במחצית 2012 - 12מס' בקשות להנחה עפ"י מבחן הכנסה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מהגשת 
הבקשה ועד לאישורה ע"י הגזבר ועדכונה 
בחשבון התושב (במידה והוגשה הבקשה 

כנדרש) הוא עד 30 ימים

100%

גביה 
עירונית

גבייה 
עירונית

ארנונה (כ- 
4800 נכסים)

מתן שירות הולם 
לזכאים

מתן שירות הולם 
לזכאים

בקשות להנחות 
על פי חוק

בקשות להנחות 
על פי מבחן 

הכנסה

רישום נכון ומדוייק של 
שומות לצורך חיוב 

ארנונה

תשובות להשגות 
ועררים ע"פ דרישות 
החוק (כ-40 השגות 
וכ-10 עררים בשנה)

מענה לפניות תושביםארנונה
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

מס' בקשות לנזקק באמצעות ועדת 
במחצית 2012 - 6הנחות

4מספר ועדות שיכונסו

במחצית 2012 - 137מס' נכסים חדשים שנקלטו

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
המידע על האיכלוס ועד להפקת השומה 

הוא עד 14 ימים
100%

95%אחוזי גביה - שוטףגביה מיטבית

8%עמידה ביעדי פחת מים

מעקב והפקת דו"ח נתוני קנייה ומכירה של 
מים בישוב אחת לחודשיים (פחת) - מספר 

דוחו"ת
דו"ח יוגש למנכ"ל, גזבר 6

והנה"ח

מעקב דיווח התקנת מדי מים חדשים 
(דיווח ממחלקת הנדסה, תחזוקה, מחסן, 

גינון למחלקת גביה)
מותנה בשיתוף המחלקות שוטף

הרלבנטיות

דו"ח דו חודשי המסכם ממצאי איתור מדים 
6חדשים - מספר דוחות

הגשת דו"ח שעוני מים תקולים אחת 
6לחודשיים. מספר דוחו"ת שיוגשו

מתן שירות הולם 
לזכאים

קביעת שומה 
מותאמת למצב הקיים 

בשטח,  עם האכלוס

גביה 
עירונית

בקשות לנזקק 
באמצעות ועדת 

הנחות

קליטת נכסים 
חדשים

מים ואגרת ביוב 
(כ- 4600 מדי 

מים)

מעקב אחר פחת מים
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

זיהוי תקלות במדי 
המים וטיפול מהיר

אחוז המקרים בהם משך הזמן  מזיהוי 
התקלה ועד לסיום הטיפול בתקלה הוא עד 

7 ימים
100%

מתן שירות לתושב 
בזיהוי נזילות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מזיהוי 
100%נזילה ועד הודעה לתושב הוא יום

קביעת חיוב  מותאם 
למצב הקיים בשטח 

באיכלוס חדש

אחוז המקרים בהם משך הזמן מהודעת 
האיכלוס ועד ביצוע התקנת מד המים הוא 

עד 5 ימים
100%

שימוש במדי מים 
תקינים

אחוז מדי מים שהוחלפו מתוך סך מדי 
במחצית 2012 - 33%המים

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפניית 
התושב ועד לסיום הטיפול בפניות שאינן 

מצריכות קריאת מים  מחודשת הוא עד 7 
ימים

100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפניית 
התושב ועד לסיום הטיפול בפניות מורכבות 

המצריכות קריאת מים  מחודשת הוא עד 
14 ימים

100%

הכנת תכנית קליטת תשלומים חצי שנתית. 
2מספר תוכניות

מסירת משוב למנהלי המחלקות 
הרלבנטיות על ביצוע גביה עד חודש לאחר 

רבעון. מספר משובים
4

במחצית 2012 - 40%אחוז משלמים בהוראת קבע

5%אחוז הגדלת התשלומים בהוראת קבע

במחצית 2012 - 7%אחוז משלמים דרך האינטרנט

מניעת טעויות 
בהוראות קבע

בדיקת השומות לפני שליחתם להוראת 
כן / לאקבע פעם בחודשיים

הגדלת מספר 
המשלמים בהוראת 

קבע

גביה 
עירונית

מענה לפניות תושבים

גביה עירונית - 
הסעות, 
שכל"מ, 
שלטים, 
שמירה, 

מקוואות, שכ"ד 
על נכסי מועצה

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 

עירוניים בהתאם 
לדרישות המחלקות 

(חוקי עזר ומכירת 
שרותים)

מים ואגרת ביוב 
(כ- 4600 מדי 

מים)

הסדרי תשלום

67



שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

גביית תשלומים עבור 
תאגיד החינוך

מסירת דו"ח רבעוני המסכם גביה של 
תשלומי תאגיד עד חודש לאחר רבעון. 

"  
4

חלוקת משימות 
הגביה הקשורות 

ל  ל 

הכנת תכנית מסונכרנת לתהליכי רישום 
בשיתוף מנהלת ורו"ח 30.6וגביה עד לתאריך

התאגיד
עמידה ביעד אחוז 

95%אחוז הגביהגביה

הכנת תכנית קליטת תשלומים רבעונית עד 
4ה15 לחודש שלפני רבעון. מספר תכניות

מסירת משוב למנהלי המחלקות 
4הרלבנטיות על ביצוע גביה עד חודש לאחר 

גביית תשלומים עבור 
ארגון "צהר"

קיום מפגשים דו שבועיים לצורך קליטת 
תשלומים ומתן משוב (דו"ח גביה) - מספר 

מפגשים
24

הדו"ח יוגש למנהלי צהר 
ולגזבר המועצה לצורך 

תשלום עמלות
הפקת חיוב בזמן 

לחוזה השכירות
אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

100%החוזה ועד להפקת החיוב הוא עד יומיים

השוואת בסיסי 
הנתונים הקיימים 
בגביה ובהנה"ח 

(התאמה בין סעיף 
תקציבי לסוג שרות)

100%אחוז ההתאמה במאזנים חודשיים

תעוד אמצעי תשלום 
מדוייקים

אחוז ההתאמה לפי פילוח אמצעי תשלום 
100%במאזנים חודשיים

התאמה מלאה של 
נתוני גביה והנה"ח

מסירת דו"חות גביה חודשיים עד ה15 לכל 
כן / לאחודש

דו"חות מועברים 
למחלקה המקצועית, 
לגזבר / רו"ח המלווה

כן/לאביצוע סקר שילוט בתחילת שנה
80%אחוז גביה - שוטף

חיוב מתאים למצב 
בפועל

אגרת שילוט (כ- 280 
חיובים)

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 

עירוניים בהתאם 
לדרישות המחלקות 

(חוקי עזר ומכירת 

גביית תשלומי צהר

חיובי שכר דירה עבור 
נכסי המועצה המושכרים 

התאמות מול רואי חשבון 
והנהלות חשבונות

גבית תאגיד (תאגיד 
חינוך)

גביית מפעם השפלה
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

אחוז המקרים בהם משך הזמן לאישור מתן מענה מהיר
חישובי האגרות באחריות 95%ואימות חישובי אגרות בניה הוא עד 3 ימים

ההנדסה / ועדה מקומית

100%
100%

תעוד מסמכים 
ממוחשב

אחוז הנכסים החדשים / שעברו בעלות 
100%ונסרקה מפת נכס

הגשת דו"ח הרשאות אחת לחציון. מספר עדכון ההרשאות
2דוחו"ת שיוגשו

בחודשים פברואר ויולי2מספר התרעות בשנה
מספר הודעות לתושבים על עיקולים 

באפריל וספטמבר2וניתוקי מים

הגשת דו"ח רבעוני לאכיפת גביה. מספר 
4דוחו"ת שיוגשו

מתן שירות איכותי 
  

טיפול בהנחות, מענה 95%אחוז עמידה ביעדי אמנת שרות
תלוי במוקדכן / לאמעבר לניהול פניות דרך המוקד           

2מספר פונים, מספר בירורים, מס' משלמים 

הגברת גביה

איכות ומקצועיות השרות

שרות לתושבניהול פניות דרך המוקד

סריקת כל המסמכים

הרשאות במערכת 
(epr) המיחשוב

אכיפת גביה על חייבים

אגרות בניה והיטלי 
השבחה (150 חיובים)

הפקת אישורים לטאבו / 
למינהל

אחוז נכסים בהם מסתיימת הגביה לפני העברת בעלות על הנכס
רישום תקין של חובות התושבים
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ערךמדד ביצועמטרה

סך תשלומים לספקים
נתון למעקב. במחצית 
2012 - כ- 20.5 מליון 

₪

נתון למעקב. במחצית מס' ספקים
2012 - כ1000 ספקים

קליטת חשבוניות הדורשות בדיקה של תנועות 
מוקדמות (תברי"ם, חשבוניות של מחלקת 

הנדסה)
מחתימת נתקבל14זמן מקבלת החשבון ועד קליטתו בימים

אחוז תשלומים ששולמו שוטף+45 ממועד 
במחצית 2012 נאמר 90%קליטה

כי לא ניתן לדעת

דיווח לספקים לצורך דו"ח שליחת דו"ח ניכוי מס במקור פעם בשנה
מס

שליחת הדו"ח לכל הספקים במייל עד 
כן / לאלתאריך 15.3

זמן מקבלת צו העיקול ועד שליחת תגובה מתן תגובה מיידיתטיפול בספקים מעוקלים
1בימי עבודה

שכלול וייעול דרכי עבודה בעזרת טכנולוגיה
שיפור,ייעול ובקרה על 

תהליך ההזמנה ועד 
תשלום לספק

דו"ח רבעוני למנהלי אגפים ומחלקות על 
סעיפי תקציב פתוחים הדורשים השלמת 

מידע. מספר דו"חות
4

על מנת שדו"חות 
רבעוניים יהיו מלאים 

יותר ופחות עבודה 
תצטבר לסוף שנה

מעקב 
יתרות בנקים

מעקב יתרות בנקים (כ-20 חשבונות שונים), 
הגשת דוחו"ת לגזבר מועצה

ביצוע מעקב אחר 
התנועות בבנקים ורישום 

תקין בהנהלת חשבונות
שוטף עדכון יתרות יומיומי בכל חשבונות הבנקים

העברת תשלומים לגני 
ילדים

מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת 
5לחודשיים)

מעקב אחר הגשת דוחות 
ותשלומים

הגשת דוחות מעקב לאחראית גני ילדים 
100%פעמים בחודש (אחוז הדוחות שהוגשו)

העברת תשלומים לבתי 
הספר על פי הנהלים

מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת 
5לחודשיים) כולל קיזוזים והתאמות

הקצבת גני ילדים (35 גנים)- העברת תשלומים לגנים (פעם 
בחודשיים ב- 15 וב- 30 לחודש) ומעקב אחר חשבוניות 

הגנים

הקצבת בתי ספר ותיכון  (5 בתי ספר, 2 חט"ב ותיכון אחד) 
, פעם בחודשיים

ספקים

תשלום לספק על פי תנאי 
ההתקשרות

תשלומים לספקים

זמן מחתימת עוזר הגזבר ועד העברת דו"ח 
5תשלומים (בימים )

תכנון פעילות הנהלת חשבונות

הערותתפוקה (יעדים)נושאים

קלט חשבוניות מועצה

נתונים למעקב
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ערךמדד ביצועמטרה
הערותתפוקה (יעדים)נושאים

הכנת שיקים לטקס חלוקת   
כן/לאהכנת השיקים עד לטקסהמילגות

סך מלגות לסטודנטים
נתון למעקב. מחצית 
2012 - 58000 כולל 

מלגת אמסלם

נתון למעקב. במחצית מס' מקבלי מלגה
85 - 2012

תשלום בזמן על פי 
פרוטוקול המועצה

טיפול בתמיכות לעמותות לאחר אישור 
שוטףפרוטוקול והגשת כל המסמכים ע"י העמותה

טיפול מידי ותשלום במס"ב הקרוב (אם הוא חידוש הקופה בזמן
לפי בקשהשוטףעדיין פתוח)

התחשבנות תקינה על פי 
התקציב החודשי

הגשת התחשיב לגזבר עד לתאריך ה- 10 
כן/לאבכל חודש

תחשיב כולל סכום 
לתשלום אחרי קיזוזים 

והתאמות

ביצוע הרישום בהתאם לבנק אוצר השלטון רישום בספרי הנה"ח
כן/לאוקבלת חשבונית מס מהקבלן

דיווח תקין למס הכנסה 
ומע"מ

התאמה מלאה בין הנהלת החשבונות 
כן / לאופנקסי מס הכנסה

הגעה להתאמה מלאה עם 
מחלקת הגביה בנושא 

ההכנסות

הגעה למצב התאמה מלאה עם מחלקת 
כן / לאגביה עד לתאריך ה25 לכל חודש

הגעה להתאמה מלאה עם 
חברות האשראי ומחלקת 

גביה במועצה

הגעה למצב התאמה מלאה עם חברות 
אשראי ומחלקת גביה עד לתאריך ה25 לכל 

חודש
כן / לא

בדיקת ספרים (3,5,6) לפני דו"ח רבעוני
התאמת ספרים משותפת עם רואת החשבון 

לפני דו"ח רבעוני
מעקב הכנסות ממשרדי ממשלה ורישום

דו"ח הכנסות למפעם, התאמה עם גביה, 
פקודות יומן והתאמת כרטיסים בהנה"ח

תשלום לספקים (דרך מס"ב בעיקר)
בדיקת ספרים לפני דו"ח רבעוני וישיבה עם 

מנהלת המפעם לבדיקת התאמה והכנת דו"ח 
רבעוני. החתמת גזבר

רישום מדויק של כל 
ההוצאות שבוצעו במהלך 

הרבעון

הגעה למצב התאמה מלאה עם רו"ח עד 45 
כן / לאיום אחרי רבעון

ניהול 
חשבונות 

מפעם
שוטףהנה"ח תקינה של המפעם

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

טיפול בחשבונות עזר

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

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

והתאמות כרטיסים רלוונטיים

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

דו"ח רבעוני

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

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

גביה והעברה בנקאית במס"ב

מתן שירות לזכאים

ניהול קופות קטנות של אגפי המועצה והכנת צ'קים
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אחוז הדוחות העומדים בדרישות החוק - 
45100% יום לאחר סיום הרבעון / שנה

אחוז דוחות המאושרים על ידי משרד 
100%הפנים ללא הסתייגות

בדיקת עמידה בתחזית וטיפול באי 
התאמות

כלי לשימוש להנהלה ולמחלקות

התקציב באחריות הגזברריכוז בהכנת תקציב שנתי ותקציב מילואים

שמירה על מינהל תקין ועמידה בקרת הנהלת חשבונות (של המועצה והגופים לעיל)
בקריטריונים.

אחוז עמידה בביקורת ובחוות דעות רו"ח 
90%ללא הסתייגות

דוחות מיוחדים לפי דרישה. כגון: חוק השמירה, יחידה 
זמן הפקת הדוחות מרגע הדרישה הדוח מתן אינפומציה מעודכן על פי דרישהסביבתית וקרן עבודות פיתוח (כ 60 בשנה)

3(בימי עבודה)

הדרכה וגיבוי של מנהלות החשבונות הדרכת הנהלת חשבונות בבתי ספר (ללא ביקורת) - 7 בי"ס
שוטףבבית הספר

גיבוי מקצועי - פיקוח על הנתונים הכספיים של העמותות (כ 
שוטף20 עמותות)

ערך

הכנת דוחות שנתיים ורבעוניים מועצה ועמותת עמית - כל 
הדוחות לביקורת (מועצה למשרד הפנים, תאגידים למשרד 

רו"ח). 5 דוחות - מועצה ועמית (רבעוניים ושנתיים)

שמירה על מינהל תקין ועמידה 
בקריטריונים.

זמן הפקת הדוחות לאחר סיום הרבעון דוחות ביצוע למחלקות (לאחר כל דוח רבעוני)
50שנה / שנה (בימים)

תכנית פעילות רו"ח

נושאים
תפוקה (יעדים)

מדדמטרה
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מספר הזמנות עבודה שיצאו
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
1218

אחוז הזמנות העבודה בהן משך הזמן 
מקבלת בקשה מהמחלקה ועד הוצאתה הינו 

עד 14 ימים
90%

ניתוח ניצול ההזמנות מעקב אחר ביצוע הזמנות ע"י המחלקות
לצורך שיפור השירות

העברת דו"ח רבעוני לגזבר ולמנכ"ל על משך 
הזמן מהוצאת הזמנת העבודה ועד להגשת 

החשבונית הראשונה ע"י הספק (מפולח לפי 
מחלקות). מספר דוחו"ת שיוגשו

4

שוטףעמידה בכללי החוקועדת קניות - טובין מעל 15,000 ש"ח
הזמנת ציוד משרדי ואחריות על מלאי 

שוטףתפעול שוטף של המועצההציוד הקיים

שוטףתפעול שוטף של המועצהאחריות לכיבוד

טיפול בהזמנות עבודה
טיפול במהירות וביעילות 

תוך כדי שמירה על מינהל 
תקין

תכנון פעילות רכש

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה ערךמדדמטרה
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ערךמדדמטרה

סך שכר  - מועצה
נתון למעקב. במחצית 

2012 - עלות 
₪ 20,000,050

סך שכר  - תאגיד
נתון למעקב. במחצית 

2012 - עלות 
₪ 5,660,000

תשלום שכר בזמן ועל פי חוק

ביצוע בקרה בכל חודש ותיקון כל בקרה על הכנת השכר
כן/לאהליקויים שנמצאו

הכנת שיקים ותשלום לקופות הגמל 
(ביטוחי פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות 

השתלמות וכד')

תשלום הקופות בזמן ולמקום 
הנכון

הכנת ההעברה הבנקאית לתשלום  
כן/לאעד לתאריך 2 לחודש, בכל חודש

אישור השכר בישיבה משותפת עם 
הגזבר

תחזוקת מערכת השכר - עדכון תוכנות 
השכר, איתור ליקוים ותיקונם, הכנת 

דוחו"ת תקופתיים ושנתיים לגורמי חוץ -
 מס הכנסה, משרד האוצר ומשרד 

הפנים.

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

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

טיפול מהיר ומקצועי בשאלות 
העובד

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

הכנת מיסים לתשלום - מס הכנסה 
5%אחוז הודעות שגיאהתשלום המיסים כחוק ובזמןוביטוח לאומי

ליווי מנהלים במחלקת משאבי אנוש 
בהכנת חומר (הדמיות שכר לעובדים 

עתידיים), ביקורת על חוזי העסקה

סיוע לדרג הניהולי בקבלת 
החלטות והכנת תקציבים 

בנושא שכר

אחוז מקרים בהם הוכ תלוש דמה 
100%תוך 5 ימי עבודה

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדים 
לעובדי המועצה (כ-
210), תאגיד חינוך 

(כ-140) ועמותת 
עמית (3)

הכנת השכר,  ותשלום לעובד

היקפי שכר

תכנון פעילות  שכר

הערות בתכנית תפוקה (יעדים)נושאים
העבודה
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ערךמדדמטרה
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)נושאים

העבודה

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

שלטונות - מס הכנסה וביטוח לאומי.

הכנת תביעות לביטוח לאומי - 
20%החזר תביעות לתיקוןהכנת תביעה תקינהמילואים, אימהות

קליטת פעולות השכר להנהלת 
החשבונות, בדיקת התאמת כרטיסים.

רישום השכר בספרי הנהלת 
חשבונות

התאמה ב- 100% או אי התאמה 
כן/לאמוסברת

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

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדים 
לעובדי המועצה (כ-
210), תאגיד חינוך 

(כ-140) ועמותת 
עמית (3)

עסקאות אקראי - קבלת דו"ח מהגביה וניתוחו, חישוב 
המע"מ והכנת התשלום
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  אגף איכות הסביבה

77



78



 אגף איכות הסביבה
 

 

 כללי תיאור 

 

אחזקת , שמירת סדר ציבורי ואכיפה, ניקיון, גינון, תחזוקה: םנותן מענה לתושבים במכלול תחומיהאגף . של המועצה  הזרוע הביצועית  הסביבה הינו  אגף איכות 

מאפשר לתושבים לקבל במקום , הטיפול במכלול נושאים אלו על ידי האגף לאיכות הסביבה .ייםטיפול במפגעים סביבתו  חינוך סביבתי, , מתן רשיונות עסק, ח"בע

 . מענה לפניות בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב, אחד

הסביבתית שהוקמה בשיתוף אחראי על היחידה , )לפניות של דיירי הבתים המשותפים(נותן מענה באמצעות האגודה לתרבות הדיור  איכות הסביבה אגף , בנוסף

 .באגף נציגות  של המועצה לישראל יפה .י שלושת גופים אלו"שהם וחבל מודיעין וממומנת ע –המשרד להגנת הסביבה והמועצות 

 .היעדים שהמועצה הציבה לעצמה השגתהאגף פועל ליישום מדיניות המועצה ול

U מטרות האגף 

 .כישוב הדוגל ומוביל ערכי איכות הסביבה  ך הסביבתיקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והחינו .1

 .גינון ציבורי  ושמירה על הניקיון טיפוח ה, ור חזות הישובפשי . 2

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

 .)חינוך ועוד, מבני ציבור, כבישים ומדרכות, יות זורמותתתש(מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב  . 3

 התקנים השוניםי "ועמידה בתקני בטיחות עפ .4

 .מתן מענה למפגעים סביבתיים  במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה הסביבתית . 5
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U 2201להלן מקצת הפעילויות שבוצעו בשנת : 

 

Uפרויקטים ופיתוחU-  פעולות  גינת יובלים , גינת תמר יגן הוואד, מצפה אחיעד -מצפור גן החבל שדרוג והנצחת, הקמת גינת אלון -שדרוג גינות משחק ותיקות

גינון שצפים ומוסדות ציבור וחינוך בישוב , מניעת צריכה מוגברת  בגינון הציבורי בשילוב  גינון בר קיימאחסכון במים והמשך פעולות ל, ,  לחסכון באנרגיה

שדרוג תשתיות המדרכה , , המשך החלפת עצים בישוב , נטיעת מאות עצי זית בגן החבל וטיילת יסמין, יתרחבת כלנ, כיכר אנפה -מעבר תת קרקעי , (לדוגמא  

יזום ועדת היגוי לפריסה , פיתוח שכונות חדשותותקן בניה ירוקה בשילוב מתן הנחיות סביבתיות , , ) ,אתרים 100למעלה מ  -בעקבות התרוממות שורשי עצים 

 , השתלבות בפעילות שנת אורח חיים בריא בפרויקטים השונים באגף ,חדשה אל אנטנות סלולאריות

 ל"שתוף פעולה עם רשות העתיקות וקק -שיקום ושימור חרבת תנשמת -פתוח פארק יער שהם

 

Uפעילות ירוקהU  –

 הסברה של חשיבות המהלך והטמעתו בקרב הציבור, כלל הישוב מפריד פסולת המקור והמשך חינוך

 .פסלים בגן החבל 7פרויקט פיסול עם  –" זמן"ון פיסול באבן זיוייזום וניהול סימפ

הגברת פעולות   ,חידוש צביעת פסלים בישוב, קירוי גינות ציבוריות, הוספת ברזיות בישוב, ומתקניםסימוני כבישים חידוש , ועמודי התאורה צביעת ריהוט רחוב  

 .ח"בתחום בע אכיפה והסברה

 .לחוק האריזותכניסה ו תוספת מתקני מחזור בישוב

   כרמיםליווי פיתוח שכונת 

 . היתושים קף התלונות בתחוםיבשנה זו חלה ירידה משמעותית בה

 .והחברה הכלכליתהדיור  ייזום פרויקט שיפוץ ושדרוג תשתיות בבתים משותפים בשיתוף האגודה לתרבותהמשך 
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Uעתיד ירוקU –האסטרטגית  ת רב שנתיות ליישום התוכניתובנית תוכני 

 .זרמים לרטוב ויבש בקרב תושבי הישוב בליווי קמפיין והסברה בכל בית  2הפרדת הפסולת ל  -הטמעת הליך הפרדה במקורום סי

 ל ורשות העתיקות"אתר ארכיאולוגי בפארק יער שהם בשתוף קק -שיקום חרבת תנשמת

 .ל"וקקאיכות הסביבה  חברי ועדת, הציבור תוף יבפארק יער שהם בששימושים לוהכנת תיק תוכן תוכנית חומש 

 .במערכות ניטור קרינה המאפשרת ניטור רציף של רמת קרינה סלולרית הצטיידות 

  

Uתעודות ופרסיםU  –

 זכיה בדגל היופי 

 , של המועצה לארץ ישראל יפה  קריה יפה  התמודדות בתחרות 

 רשויות ירוקות 10 –" קלינטק"זכיה בתחרות 

 

U וקהילה ירוקה חינוךU– גמלאים , פעולות קהילתיות עם מתנדבי פארק שהם, במקור ועידוד המחזור להפרדה תוכניות חינוכיות הדרכה במסגרת סיום הכשרה ו

 . להטמעת ערכי איכות הסביבה בתחום המחזור ותלמידים בבתי הספר

 .כרת חשיבות ותועלת הסנוניות בתחום ההדברה הביולוגיתס צוקים וחברי ועדת איכות הסביבה לה"תוף תלמידי כיתה ג בבייבש" טסיות וסנוניות"פרויקט 

 תכנון ובצוע תוכנית הדרכה בבתי הספר לשימוש מושכל במכשירים סלולאריים
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 א"נתוני כ

 תאור א"כ
 ניהול אגף איכות הסביבה מנהלת אגף

 עבודת מזכירות  בתחום האגף והמחלקות השונות מזכירות   2

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה 1
 סנאי בכירמח 1

 אחריות לאחזקות הישוב ברמת מנע ושבר

  
  
 ניהול היחידה מנהל יחידה סביבתית 1
 תחת כיפת השמיים םולאירועילבעלי עסקים  תרישיונומתן  רכזת רישוי עסקים  ופרויקטים  1
 מניעת מפגעים ושמירה על איכות החיים באמצעות אכיפה ופיקוח רכז פיקוח ותברואה 1
 מוסמך המשרד להגנת הסביבה, מניעת מפגעים סביבתיים ואכיפה ידה סביבתיתמפקח יח 1
 מניעת מפגעים ואכיפתם ח"מפקח בתחום אכיפת בע 1
  

U פיקוח+ מתן שירותים מקצועיים  –מיקור חוץ 

 תאור 
 מנהל מחלקת תחזוקה

 חשמלאי
 עובדים כלליים

 מתן שירותי תחזוקה

 שירותי פיקוח  מתן )גינון(מפקח על עבודות קבלנים 
מתן שירותים בתחום טיפוח והטמעת ערכי איכות  .וסניף האגודה לתרבות הדיור, י"מנהלת סניף מועצה לא

ניהול סניף . הסביבה וליווי פרויקטים מטעם האגף
 וסניף המועצה לישראל יפההאגודה לתרבות הדיור 

  
 מתן שירותי ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי תברואן

 טרינריה בישובוניהול מקצועי של תחום הו איגוד ערים לשירותי וטרינריה גוש דן י "עשירותי וטרינריה 
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 :שינויים צפוייםו 2013יעדי האגף לשנת 

U עתיד ירוק–  

  . הליך הפרדת הפסולת לזרם רטוב ויבשיישום המשך חיזוק ושימור 

 .המחזור מסך הפסולת המוטמנת ועידוד 10%צמצום נפחי ההטמנה בכ 

 .החלפת מנורות תאורת רחובות לטכנולוגית לד - 5% -עלויות אנרגיה צריכת החשמל וחסכון ב

 בצריכת מים לגינון ציבורי ןחסכוהמשך 

 .התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימאיישום תוצרי 

 שיקום ושימור חרבת תנשמת – בפארק שהם, ל בתחום פיתוח של יוזמות חינוכיות ומורשת"הובלת פרויקטים משותפים עם קק

U פיקוח ומניעת מפגעים  סביבתיים -פיקוח ירוק 

 .איכות החיים בגינות הציבוריותעל תוך דגש הומי קהל  מניעת המפגעים בישוב בדגש מקומות - ןוהניקיומניעת מפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי 

 .יםיישום מתווה לתהליך שיתוף הציבור בנושא גידול אחראי של בעלי חי

 .יישום רפורמת רישוי עסקים

 )טיפול בנושא קרינה סלולרית, בניה ירוקה, שכונות חדשותפיתוח , רעש מטוסים(פיקוח ויעוץ   -העמקת פעילות היחידה הסביבתית 

 אכיפה בהתאם לחוק אכיפה סביבתית 
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U יעדי היחידה הסביבתית-  

 .ריכוז פעילות המועצה מול רשות שדות התעופה

 .ההפרדה במקור בבתי התושבים ניהול מערך 

 ויישום חוק אכיפה סביבתית קרינה ואיכות אוויר,רעש , ומזיקים יתושים, פסולת בניין: ביניהם הפעלת מערך פיקוח למפגעים סביבתיים

צמצום שימוש , חוד תשתיותאי, יעלות אנרגטיתיהת, חסכון במים -ושכונות חדשות בשילוב אלמנטים של בניה ירוקה וקיימות קידום אזור התעשיה החדש 

 .במשאבים ועוד

תוכנית קרינה ושימוש  .הגדלת אחוזי המחזור וצמצום נפחי ההטמנה תוך מציאת פתרונות לסוגי הפסולת השוניםחינוך סביבתי בכל מוסדות החינוך בשהם בדגש 

 .מושכל במכשירם ניידים בבתי הספר

 ות בישובהצעה לתכנון  מחודש של מערכת פריסת אנטנות  סלולרי

 .),רעש, צמצום פסולת, יתושים, תכנון( ס לגורמים המקצועיים"מתן יעוץ מקצועי בתחום איכה

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

  .ותבקרב תושבי המועצהסביבתית העלאת המודעות 

 .נין ומפגעיםבתחום איתור משליכי פסולת ב סייע לפעילות היחידהמאשר " משמר ירוק"הפעלת 
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

711-110934משכורת כוללת

ע' קבלנית  מ' א"י  יפה  
711-75145רכזת+ אגודה לתרבות

711-75312ע' קבלנית  -אמניר
עבודות קבלניות - תובע 

711-75626עירוני

711-490178השתתפות בתקציב עזר

711-54014הוצאות תקשורת ודואר
711-7406כלים מכשירים וציוד

711-5709מיכון  - רישוי עסקים
711-76015השתלמויות
711-73056הוצאות רכב

711-78010הוצאות אחרות
הוצאת דו"ח רבעוני של מדדי 

המוקד ודיון עם מנהלי המחלקות 
במשמעויות הדו"ח. מספר דו"חות 

שיצאו

4

קיום ישיבות חודשיות עם מנהל 
המוקד לצורך שיפור המימשקים 

וטיוב הנהלים והדוחו"ת. מס' 
ישיבות שיתקיימו

12

תשומה (משאבים

הטמעת המוקדניהול פניות תושבים

סעיפים כלליים

תכנון פעילות אגף איכות הסביבה - הנהלה

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

מבנה ארגוני
מבנה ארגוני 

מיטבי לשיפור 
השירות

כן/לאיישום שינויים נדרשים

מספר מנהלים איתם מתקיימות 
10פגישות אחת לשבועיים

8מספר ישיבות אגף כוללות

הערכות 
עובד

קיום ישיבות הערכה עם כלל 
העובדים בהתאם ללו"ז משאבי 

אנוש
כן/לא

תו תקן 
 iso14001

(סביבתי)

ניהול המדיניות 
הסביבתית של 
מועצה מקומית 

שהם לפי דרישות 
התקן הבינלאומי

עמידה בהצלחה בבחינות מכון 
כן/לאהתקנים

711-75440ע'ק קבלנית-פרוייקטיםסעיף כולל

כן/לאגידול באחוזי מחזור

מבוסס על מכרז 5%ירידה בצריכת חשמל במועצה711-76110יועץ חסכון באנרגיה
חסכון.

סך צריכת חשמל (במגה וט)
נתון למעקב. 

המדידה בהשוואה 
לתקופה מקבילה

סך עלות למועצה בגין צריכת 
חשמל

נתון למעקב. 
המדידה בהשוואה 

לתקופה מקבילה

עמידה במכסות המוקצות למים חסכון במיםתב"רחסכון במים
כן / לאבגינון הציבורי

עיר בריאה - 
קהילה 
בתנועה

עידוד אורח חיים 
בריא וצמצום 
פערי בריאות

הגשת דו"ח חצי שנתי לפעילויות 
כלל מועצתיות שנעשו בתחום . 

מספר דוחות שיוגשו
2

תב"ר

פרויקטים 

ניהול 
האגף

הפרדה 
במקור

בקרה וקיום 
עבודה מתואמת 

ומסונכרנת
שגרת מטה

תג סביבה - 
צמצום צריכת 

משאבים בתחום 
פסולת, מים 

חסכון באנרגיהאנרגיה

מספר בתי אב המשולבים בתהליך 
3500הפרדה במקור

היעד הושג ב2012 
והשאיפה היא 

לשמור עליו
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

מיחשוב 
מערך 

האכיפה
711-9315ציוד יסודי - מיחשוב

התייעלות 
והצטיידות 

מתאימה 
למפקחים

רכישת הציוד (מסופונים, תוכנה,) 
28.2עד לתאריך

מיחשוב ניהול מערכת 
711-9320אכיפה

רפורמת 
רישוי עסקים

קיצור תהליכי 
רישוי עסקים 

לרווחת התושב 
(יישום החוק)

משך הזמן מקבלת הנחיות משרד 
הפנים ועד התחלת עבודה על פי 

הרפורמה
6

ארועי שיא 
וחנוכת 
שצפי"ם

חשיפת הציבור 
לחנוכת שטחים 
ציבוריים חדשים

3מספר ארועים שיתקיימו

מספר פעילויות שיתקיימו ביער 
5(הדרכות + ארועי שיא)

סיום בניית תוכנית חומש עד 
30.3לתאריך

שיקום ושימור חורבת תנשמת עד תב"ר
בשיתוף קק"ל, רשות 30.6לתאריך

עתיקות שהם
שיפוץ 

חזיתות 
בתים 

משותפים 
ותשתיות

שיפור חזות 
ותשתיות ביישוב

מספר בתים משותפים שייכנסו 
מימון תושבים3לפרוייקט

שכונות 
חדשות

ליווי וייעוץ בתכנון 
שכונות חדשות 
בדגש הנחיות 

סביבתיות

שוטף

גופי תאורה 
ביישוב

חסכון אנרגטי 
באמצעות נורות 

חסכוניות
30.3סיום הפרוייקט

פרויקטים 
פארק יער 

שהם

חשיפת היער 
ואוצרותיו בפני 

הציבור
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

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

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

אחוז עמידה במדדי מוקד בפניות 
זמן התקן - 3 ימים85%הקשורות לנקיון הישוב

נתון למעקבסך פינוי ע"י מנופים (בטון)

סך פניות מוקד בנושא נקיון
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
141

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
90%משוב שיחות יזומות מוקד

   -       7123-740כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-איסוף 

 2,399  7123-750אשפה

סך פניות מוקד בנושא אשפה
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
767

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
נתון למעקב90%משוב שיחות יזומות מוקד

נתון למעקב. ציון לקבלן איסוף אשפה
במחצית 2012 - 9

הוצאת דוח ססטוס חודשי למנהלת 
האגף (המפקח) של תכנון מול 

ביצוע - מספר דוחות
12

הגשת דו"ח הטמנה ומיחזור 
2למנכ"ל פעמיים בשנה. מס' דוחות

נקיון רחובות - נתונים 
למעקב

7123-751

  1,775 
שביעות רצון 

תושבים

פינוי אשפה (נתונים 
למעקב בנספח 

המצורף)

עבודות קבלניות-הטמנה 2,025  

נקיון רחובות (33 ק"מ 
7122-750של כבישים ומדרכות) עבודות קבלניות

מיחזור (נתונים למעקב 
בנספח המצורף)
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

סה"כ דוחות בגין חניה אסורה
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
123

נתון למעקב. סה"כ ערעורים
במחצית 2012 - 37

סה"כ ערעורים מוצדקים (אחוז 
מסך הערעורים)

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 7 

(37%)

סך פניות

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 

103. עברות חניה - 
29, רכבים נטושים -

76 
אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 

זמו התקן - 1 שעה95%הקשורות לעברות חניה

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
נתון למעקב95%משוב שיחות יזומות מוקד

שמירה על החוק חניה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

סך עסקים רשומים טעוני רישוי
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
133

אחוז עסקים בעלי רשיון / היתר 
זמני (/אחוז)

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 

91%. ידווח גם ערך 
מספרי

סה"כ בקשות בהליך או בהליך 
משפטי

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 11 

בהליך

סה"כ הכנסות מאגרות רישוי
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
₪ 8528

מס' דוחות לעסקים בגין איכות 
סביבה

נתון למעקב

93%ציון בסקר מועצה

פיקוח על עסקים 
בתחומי המועצה 

(על פי חוק)
רישוי עסקים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תשומה (משאבים

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

מס' דוחות  שניתנו - אפשרות 
לדו"ח מפולח : עישון במקומות 
ציבוריים, צואת כלבים, שימוש 

במדרכה וכו'.

נתון למעקב. 
במחצית 2012 - 

96. (וטרינריה - 82, 
שפ"ע - 14)

סך התראות שניתנו
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
כ150

נתון למעקב. סך דוחות שגויים
במחצית 2012 - 4

סך פניות למוקד
נתון למעקב. 

במחצית 2012 - 
312

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 14 ימיםהקשורות לשדה קוצים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
הקשורות להשלכת פסולת בשטח 

ציבורי
זמן התקן - 7 ימים95%

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 1 יום95%הקשורות למפגע תברואתי

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 7 ימים95%הקשורות למפוחים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 3 שעות95%הקשורות לרוכלות

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
נתון למעקב95%משוב שיחות יזומות מוקד

נתון למעקבציון בסקר מועצה

שמירה על איכות פיקוח עירוני
חיי התושבים
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ינואר - יוני 2009
צפי 20122013

סך פינוי 
בטון

סך פינוי 
בטון

שינוי 
שינוי סך פינוי בטוןבאחוזים

באחוזים
סך פינוי 

בטון
סך פינוי 

בטון
2,0242,0813%2,2709%1,1162300גזם

5,3215,8119%5,548-5%2,8015500אשפה
24639761%370-7%181370נייר

323716%4110%1940פלסטיק
13617327%161-7%108220קרטונים

977775%116240פסולת אורגנית
306180360פסולת בניין

7,7588,50810%8,7723%4,5209030סה"כ
2,4382,6973,2241,7193530סה"כ אשפה ממוחזרת
31.4%31.7%36.8%38.0%39.1%אחוז אשפה ממוחזרת

2011
סה"כ עלותעלות לטוןעלות לטון

141141182,000גזם, אשפה - פינוי
232220588,000אשפה  - הטמנה

11511515,106פסולת אורגנית

נתונים למעקב - פינוי אשפה ומיחזור

20102011

נתונים למעקב - עלויות פינוי אשפה

2012
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כן / לא7111-110288שכרשכר
כן / לא7111-5408תקשורתתקשורת

7111-73036אחזקת רכב
7111-75015יעוץ משפטי
7111-7605השתלמויות

הוצאות 
7111-78020מינהלה

7111-781100פעולות 
7111-93110השקעות 

מעקב וניטור תנועת מטוסים הגורמת למפגעי 
רעש מעל שהם ותלונות לרשות שדות 

התעופה במידת הצורך
שוטף

נתון למעקבמספר ארועי חריגות רעש בתקופה
נתון למעקבמספר פניות תושבים

אחוז עמידה בזמן תקן לתלונות תושבים 
זמן תקן - 3 ימים100%בנושאי רעש

מבצעי 
אכיפה

הגברת אכיפה בנושא 
איכות הסביבה

מספר המבצעים בשנה (בשיתוף משמר 
בחבל מודיעין12ירוק, מתמידים ומג"ב)

חוק 
האריזות

הגדלת אחוזי המחזור 
כן / לאהכלת חוק האריזות בשוהםבשוהם

במחצית 2012 - 
עומדים לפני חתימה 
על חוזה עם תאגיד 
תמיר (שמיישם את 

החוק)

תכנון פעילות יחידה סביבתית

נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

העבודה סכום מספר סעיףשם החשבון
ערךמדדמטרה2013

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

הוצאות 
שוטפות

הפחתת מפגעי רעש 
מטוסים

רעש 
הפחתת מפגעי רעש 

ממגרשי ספורט, רמקולים 
של בתי"ס וכד'
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נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

העבודה סכום מספר סעיףשם החשבון
ערךמדדמטרה2013

כלול בפניות הדברה3%אחוז ירידה במספר תלונות למוקד בנושא        
מפקח +מדבירשוטףפעילות מנע, ניטור וצמצום מוקדי מים

סך פניות ואחוז עמידה בזמן תקן לפניות 
זמן תקן - 14 ימים100%בנושא הדברת יתושים

נתון למעקבציון בסקר מועצה בנושא יתושים
השלמת סקר וריסוס וחומרי מניעה 

כן / לאבמקורות מים במעטפת הישוב

עבודה 
קבלת דיווח מקבלן הדברה על עמידה מניעת מפגעי מזיקים 91     711-750קבלנית - 

אפריל, אוגוסט2בתכנית מנע. מספר דוחות

אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא 
95%הדברת נמלים

זמן תקן - 15 ימים. 
במדידה יופיע גם 

מס' פניות

 אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא 
95%הדברת נדלים

זמן תקן - 7 ימים. 
במדידה יופיע גם 

מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא 
95%הדברת מכרסמים

זמן תקן - 7 ימים. 
בהערה למדידה 

יירשם גם מס' 
הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא 
95%הדברת ג'וקים

זמן תקן - 7 ימים. 
בהערה למדידה 

יירשם גם מס' 
הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא 
95%הדברת עשביה

זמן תקן - 14 ימים. 
בהערה למדידה 

יירשם גם מס' 
הפניות

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב שיחות 
90%יזומות מוקד

90%ציון בסקר מועצה

הדברה 
טיפול בתלונות על מפגעי וריסוס

מזיקים שונים

יתושים - 
צמצום מפגעי יתושיםניטור
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נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים

העבודה סכום מספר סעיףשם החשבון
ערךמדדמטרה2013

        

12דו"ח חודשי על חריגות קרינה. מספר דו"חות

מערכת ניטור חדשה. 
בעת כתיבת התכנית 
עדיין לא ברור לגמרי 
איך יעבדו איתה ואין 

נתוני חריגות

נתון למעקבמספר חריגות קרינה שאותרו

אחוז האנטנות הסלולריות אשר יהיו בהיתר 
100%המשרד להגנת הסביבה ומחלקת הנדסה

הגשת הצעת תוכנית לפריסה מחודשת של 
אנטנות סלולריות ע"י ועדת ההיגוי, עד 

לתאריך
30.6

יו"ר ועדת ההיגוי - 
מחזיק תיק  איכות 

הסביבה

העלאת 
המודעות 

לאיכה"ס  - 
מפגשים, 
קורסים, 

חינוך

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

מודיעין)

מבצעי נקיון, ימי איכות סביבה, קורסי נאמני 
נערך באחריות חבל שוטףנקיון, הרשת הירוקה

מודיעין

מטמנת 
ברקת - 

פיקוח

פיקוח על עבודת המטמנה 
ושמירה על תנאי רשיון 

העסק

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

שבועי

ייעוץ 
מקצועי

העסקת אנשי מקצוע 
בתחום איכות הסביבה 

בהתאם לצרכי המועצות 
בדגש תכנוני

ע"פ 
צורך

ייעוץ רעש מטוסים, 
ייעוץ לתכנון סביבתי, 

חינוך סביבתי

ניטור קרינה ממערכות קרינה - מיפו
סלולריות  ומניעת מפגעים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

741-110300משכורת כוללת
ע' קבלנית  כ"א -מ'  

741-751936תחזוקה

השתתפות בתקציב 
741-490178עזר

741-54030הוצאות תקשורת

741-71010הובלה
741-7200חומרים

741-721155בטיחות-יועץ בטיחות
741-73095אחזקת רכב
741-7338רישוי וביטוח

741-74022כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-

741-750300שבר והשלמות

עבודות קבלניות -
741-752191ליסינג פיקוח

ע' קבלנית צביעת 
741-7530ריהוט חצר ומתקנים

741-7805הוצאות אחרות
תחזוקה - מתקני 

741-9300ספורט

742-7200חומרים
742-72140ועדת תמרור

742-750140עבודות קבלניות

742-9100השתתפות בתב"ר

שוטף תחזוקה- 
נכסים ציבוריים

תכנון פעילות תחזוקה

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

אחזקת תשתיות - 
סעיפים למעקב
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

אורך כבישים ומדרכות לצורך 
תחזוקה

נתון למעקב. במחצית 
2012 -  כ35 ק"מ

נתון למעקבמספר תמרורים

נתון למעקב. במחצית מספר ספסלי רחוב
378 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר אשפתונים
168 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר ברזיות
34 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר סככות / פרגולות
24 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר מחוונים
28 - 2012

נתון למעקב. במחצית מספר שלטים אלקטרונים
5 - 2012

תאורת רחובות  - מס' עמודים, 
פנסים

נתון למעקב. במחצית 
 200 + 1769  - 2012

פנסים נוספים 
בחניונים, בתי ספר , 
מגרשי ספורט וגינות 

ציבוריות

סך פניות למוקד בנושאי 
תחזוקה

נתון למעקב. במחצית 
2012 -  1294 פניות 

לא כולל מתקני ספורט

אחזקת תשתיות - 
כללי

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
בנושא מפגע בטיחותי על 

הכביש
90%

זמן תקן - 5 שעות. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא עבודות אחזקה

זמן תקן - 15 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא העברת ציוד

זמן תקן - 3 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא תמרור חסר

זמן תקן - 14 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא תמרור שבור

זמן תקן - 14 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא שילוט רחובות

זמן תקן - 15 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא תיקון אבנים משתלבות

זמן תקן - 14 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
90%בנושא תיקון אבני שפה

זמן תקן - 14 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחזקת תשתיות - 
כללי

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
90%משוב שיחות יזומות מוקד

93%ציון בסקר מועצה

טיפול שבר לא 
בטיחותי

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מפניית תושב עד לפתרון הבעיה 

הוא יום עבודה
70%

הצבת תמרורים ע"י קבלן וצביעה 
כן/לאלפי הנחיות ועדת בטיחות

מספר החלטות ועדת תנועה 
נתון למעקבותמרור

אחוז החלטות שיבוצעו תוך 30 
70%יום מהזנתן לתוכנת המוקד

עבודה יזומה
הגשת דוח סטטוס חודשי על 

עמידה ביעדי תוכנית העבודה 
וסיכומי סיורים - מספר דוחות

אחוז המקרים בהם הטיפול 
מתבצע תוך 5  שעות מהדיווח 

על התקלה
70%

צביעת כבישים
צביעה כללית פעם בשנה 

(אפריל), צביעת מעברי חציה 
פעם נוספת (סוף אוגוסט)

כן/לא

טיפול שבר בטיחותי

יישום ועדת תנועה 
ותמרור

12

הכנת תוכנית עבודה  מחלקת 
תחזוקה משימות ברזל ושוטפות 

עד לתאריך
1.1

אחזקת תשתיות - 
כללי
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

פיקוח יזום על רמת 
התחזוקה 

והתשתיות בגנים 
ציבוריים ומוס"ח

הגשת דו"ח דו חודשי למידת 
העמידה ביעדי דו"ח תחזוקנית. 

מספר דוחו"ת שיוגשו
6

נתון למעקבמספר פניות לעבודת מנע
נתון למעקבמספר משימות שטופלו

743-7400כלים מכשירים וציוד

עבודות קבלניות 
743-75084חשמל

ע' קבלנית צביעה 
743-7510עמודים

743-7711248חברת חשמל
קישוט הישוב751-7200חומרים

החלפת מגופים 911-7200חומרים
שאינם תקינים

עבודות קבלניות- 
הסכם מסגרת 911-75140בחירום

איתור נזילות

טיפול שבר בטיחותי
אחוז המקרים בהם משך הזמן 

מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון 
הבעייה הוא עד שעתיים

90%
בכל בתי הספר קיים 
אב בית שנותן מענה 

מיידי

טיפול שבר לא 
בטיחותי

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מדיווח ואישור הזמנה ועד להגעה 
לשטח ותחילת טיפול  הוא 5 ימי 

עבודה

או לפי תאום90%

פיקוח יזום על רמת 
נקיון ותחזוקה 

בבתי"ס ומוסדות 
ציבור

דוח  פיקוח בתי ספר ומוסדות 
ציבור נקיון ומפגעים אחת 
לשבועיים - מספר דוחות

על ידי סגן מנהל 25
מחלקת התחזוקה

סעיפים שוטפים

אחזקת מוסדות 
חינוך ומבני ציבור - 

נקיון ותחזוקה

כלול 
בתקציבי 
עזר של 

המחלקות 
השונות

אחזקת תשתיות - 
מנע

אחזקת תשתיות - 
תאורת רחובות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

הגשת תוכנית פרויקטים עד 746-950404תכנון ,יעוץ ופקוח
1.1מתוכננים עד לתאריך

746-95174פיקוח השקיה

הגשת דוח סטטוס דו חודשי על 
עמידה ביעדי תוכנית העבודה 
ופרויקטים שלתוכננו - מספר 

דוחות

6

746-57081מיכון -- מחשב גינון

זכייה בכוכבי יופי של המועצה 746-7200חומרים-שתילים
כן / לאלא"י יפה

5%אחוז החיסכון השנתי במים
הגשת דוח רבעוני לרשות המים 
על פי לו"ז רשות המים - מספר 

דוחות
4

הגשת דוח שנתי מסכם לרשות 
כן / לאהמים

גינון - עבודה 
נתון למעקב. במחצית סך פניות746-750150קבלנית- פרויקטים

565 - 2012

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושא בעיות השקיה

זמן תקן - יום. בהערה 
למדידה יירשם גם מס' 

הפניות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושא גיזום

זמן תקן - 7 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושא גינון כללי

זמן תקן - 7 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות
ממוצע סקר שביעות רצון שנתי 

הוחלפו קבלנים וחולק 93%(אם ייתקיים הסקר)
הישוב בין 2 קבלנים

אחוז מרוצים מטיפול בפניות 
90%למוקד

גינון

חסכון במים גינון 
בר קיימא

טיפול מהיר

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

746-7512143אחזקת גינון
746-7721743מים להשקיה

נתון למעקבסך צריכת מים להשקיה

נתון למעקב ב2011 - צריכת מים לדונם גינון מושקה
485 קוב לדונם

שטח גינון אינטנסיבי (תחזוקה 
פעם בשבועיים)

נתון למעקב. במחצית 
2012 -210 דונם

שטח גינון אקסטנסיבי  
(תחזוקה פעם בחודש)

נתון למעקב. במחצית 
2012 -190 דונם

שטח גינון שנוסף בשנה זו (אם 
נתון למעקב.קיים)

נתון למעקב. במחצית עלות תחזוקת גינון לדונם
₪ 439 - 2012

100%אחוז מתקנים העומדים בתקן

ציון לקבלן גינון על מצב הגינות
נתון למעקב. במחצית 

2012 - דרום: 6.5, 
צפון: 8

נתון למעקב. במחצית מספר גינות בהם נערכה ביקורת
(100%) 37 - 2012

הגשת דו"ח תוכנית עבודה - 
כן / לאתכנון מול ביצוע

שביעות רצון 
תושבים

גינון
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

  
 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

טיפול שבר911
אחוז המקרים בהם משך הזמן 

מדיווח עד להגעה לשטח ואפיון 
הבעייה הוא שעה

90%

972
פיקוח יזום על 

תחזוקת תשתיות 
זורמות

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

בחודשיים (נתונים בתוכנה). 
מספר דו"חות שיוגשו

6

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושאי אינסטלציה

זמן התקן - יום. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושאי סתימת ביוב ערונית

זמן התקן - 4 שעות. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושאי תאורת רחובות

זמן התקן - 35 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
90%בנושאי תשתיות חשמל

זמן התקן - 7 ימים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

אחזקת תשתיות 
זורמות- מים, 

חשמל, ביוב וניקוז
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

714-5400הוצאות תקשורת
714-5500הוצאות פרסום
הובלה והסגר 

714-71015כלבים

חומרים -חיסונים 
החל מ1.7.12 השרות 714-72015+ עיקור וסרוס

ניתן עי האיגוד הוטרינרי
חומרים -חיסונים 

714-72015+ עיקור וסרוס

714-7210צ'יפים לכלבים
714-75050עבודות קבלניות
714-1100משכורת כוללת

עבודות קבלניות - 
714-75125תברואן

נתון למעקב. במחצית מס' כלבים רשומים
1512 - 2012

מספר כלבים שמחוסנים 
ע"י וטרינר הרשות

נתון למעקב. במחצית 
462 - 2012

נתון למעקב. במחצית מס' כלבים שהועברו להסגר
8 - 2012

מס' חתולים שהועברו 
להסגר

נתון למעקב. במחצית 
0 - 2012

נתון למעקב. במחצית מס' חתולים שסורסו / עוקרו
2012 - 49 סורסו ועוקרו

תכנון פעילות וטרינריה

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

סעיפים כלליים

נתונים למעקב
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

 

שמירה על בריאות הציבור 
ע"י חיסונים למניעת מחלת 

הכלבת וע"פ חוק

אחוז הכלבים המחוסנים 
100%מתוך הכלבים הרשומים

כלבים מסוכנים - אכיפת 
נושא כלבים מסוכנים 

(כמחויב בהוראת עבודה 
(5.4.4.05

הגשת דוח חצי שנתי (יוני, 
דצמבר) למנהלת האגף - 

מספר דוחו"ת
2

אחריות ניהולית לפיקוח 
תברואי על עסקים, 

מוסדות ציבור וארועים  
באמצעות תברואן (כמחויב 

בהוראת עבודה 5.4.4.2)

הוצאת דוח ביקורות חודשי 
למנהלת האגף  של תכנון 

מול ביצוע מפולח לפי רמות 
רגישות (דוח וטרנרית ודוח 

תברואן) - מספר דוחות

על בסיס הסכם 12
ההתקשרות עם האיגוד

סך עסקי  מזון טעוני 
ביקורת רשומים

נתון למעקב. במחצית 
11 - 2012

אחוז עסקים בהם נערכה 
ביקורת (וכן מספר)

נתון למעקב. במחצית 
 21) 100% - 2012

ביקורות)
כמות עסקי מזון שנמצאו 

בהם ליקויים במהלך 
התקופה

הוצאת דוח חודשי של 
ביקורות משנה מזון מן החי  

מספר דוחות
ביקורות יעשו ע"י האיגוד12

מספר הלקויים המדווחים על 
ידי משרד הבריאות שלא 

ביוזמת הרשות (בדוח)
5

חיסוני כלבת

טיפול בכלבים 
מסוכנים

ביקורת עסקים  
- עסקי מזון 

ועסקים אחרים 
המשפיעים על 
בריאות הציבור

בדיקות משנה

ביצוע בדיקות 
מעבדה ודגימות 
מזון בעסקי מזון

פיקוח על מזון מן החי

פיקוח על רמת תברואה 
יבוצע עי האיגודנאותה של מזון בעסקים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה
משאבים

 

חתולים משוטטים - אחוז 
95%עמידה במדדי מוקד

זמן תקן - יומיים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות
כלבים משוטטים - מספר 

נתון למעקבכלבים שנלכדו

כלבים משוטטים - אחוז 
95%עמידה במדדי מוקד

זמן תקן - 6 שעות. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

לכידת בע"ח - אחוז עמידה 
95%במדדי מוקד

זמן תקן - שעתיים. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות

לכידת נחש - אחוז עמידה 
זמן תקן - 6 שעות. 95%במדדי מוקד

במחצית 2012 38 פניות

נתון למעקב. במחצית מספר נחשים שנלכדו
10 - 2012

פינוי פגר - אחוז עמידה 
95%במדדי מוקד

זמן תקן - 3 שעות. 
בהערה למדידה יירשם 

גם מס' הפניות
90%ציון בסקר מועצה

מניעת כלבת ע"י חיסון 
במסלול טבעתי סביב 
הישוב (שועלים, תנים 

וכלבי בר)

פיזור פתיונות כלבת אחת 
כן / לאלשנה

העברת העתק דו"ח פעילות 
השירותים הוטרנרים 

הרשותיים (אשר מועבר 
למשרד החקלאות ) למנהלת 

האגף אחת לחודשיים - 
מספר דוחו"ת

6

העברת העתק דו"ח שנתי 
המוגש למשרד החקלאות 

למנהלת האגף
כן / לא

סיכום פעילות חודשית 
ושנתית על פי כללי משרד 

החקלאות

טיפול במפגעים 
הקשורים 

לבע"ח ע"פ 
פניות מוקד

טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)

רווחת התושב

דוח פעילות 
השירותים 
הוטרנרים 
הרשותיים 

בשוהם
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 הנדסה אגף
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 הנדסה אגף
 

 :תיאור כללי

לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות הישוב בעתיד תוך שימת דגש על איכות , עיצוב סביבת המגוריםאמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום אגף ההנדסה 

 .יון הישובשמירה על צבחיים ו

 :מחלקותי שת ותאגף פועלב

 .מתן היתרי בניה ופיקוח על הבניה הציבורית והפרטית ,תכניות בניין עיר, הכנת תכניות מתאר ,אחראית על תכנון ארוך טווח -ון ובניהלתכנ מקומיתה ועדהוה . א

מעגלי : כגון(וב שיפורי תנועה בישדות תשתית וכן באישור וביצוע עבו, פיתוח שכונות חדשות, יקטים ציבורייםבניה והקמת פרו, בתכנוןעוסקת  -ותשתיות בינוי' מח . ב

 ).ומפרצי הורדת תלמידים" במפרים"מעברי חציה מוגבהים , תנועה

 

 :נתונים

Uעדה המקומית לתכנון ובניהוהוU  העברה ש )עות שאושרו במשך הזמן"להשוואת זכויות ועדכון התב( לכל הישובכללית תכנית מתאר : תכניות בניין עיר כמהמקדמת

כרמים ושווק בשכונת בנוסף הועדה מלווה מכרזי שווק של המינהל  .עות מקומיות"עדכון הבינוי של שכונת כרמים וכמה תב ,לועדה המחוזית ואמורה להסתיים השנה

 .יעד מרכזי הוא סיוע בשווק אזור התעשייה הדרומי. לבני המקום ברקפות

, יועצת משפטית(קבועים חיצוניים יועצים  7. ומפקחודקת תכניות ב, מרכזת הועדה, מזכירה, )ס המועצהא גם מהנדושה(ועדה מהנדס הו: קבועים עובדים 5ועדה וב

עדה פועלת מול גופי רישוי סטאטוטורים והו. )'וכו, יועץ נגישות, תכנון סביבתי(ויועצים נוספים לפי הצורך  )יועץ לבניה ירוקה שני שמאים ומודד, יועץ תנועה

 ).ס"משרד התחבורה ואיכה, ףפיקוד העור, כיבוי אש, הוועדה המחוזית: כגון(חיצוניים 

  .כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח, בשנה היתרי בניה 100 -כ נפיקה בממוצעמהועדה בשנים האחרונות 

 .באזור התעסוקה הצפוני היתרי בניה לחלק מהמגרשים ולהוציא בשכונת כרמים)כולל בני המקום( י בניה לבתים בשכונת רקפותהוציא היתרהצפי הוא ל 2013בשנת 

 .ושדרוג דירות קיימותה של הרחבות יש מגמ קבילבמ
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Uבינוי ותשתיות' מחU  

 תוספת ביצוע:ביניהם והקמה מכרזים ,לביצוע תכניות, ראשוני תכנוןמ ,₪מליון  50 -בהיקף של יותר משל בניה ציבורית  יקטיםפרו 20 -מטפלת בלמעלה מהמחלקה 

מבנה מנהלה ספריה  הכולל "יהלום"ס "של ביה 'גהשלמת שלב  .בשכונת כרמים "שלהבת"ואולם ספורט בישיבה תיכונית  מגרש ספורט מקורה,כיתות 8של 

בנית מבנה משרדים לשרות הפסיכולוגי ולמחלקת ,שדרוג מגרש הכדורגל והקמת טריבונה ,גני ילדים בשכונת סחלבים 2 הקמת.קירוי מגרש הספורטו ואודיטוריום

שדרוג ותוספות , הקמת כיכרות ,הליכה היקפי/השלמת שביל אופניים,ברחבי הישוב הסדרי תנועה )והצופים, בני עקיבא(וי מבני תנועות הנוער השלמת בינ הרווחה

 ..י חינוך ועודלמבנ

 .כרמים ואזור התעשיה הצפוני, רקפותם ופיקוח עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונת תאו אחראית עלהמחלקה 

 .ומעסיקה עשרות מתכננים קבלנים וספקים חיצוניים, ומזכירה מפקח, בינוי ותשתיות מנהל: םעובדי 3המחלקה מונה 

הקמת אולם ספורט ', גן החבל שלב ג, "שלהבת"ישיבה תיכונית ואולפנה  ',שלב ב" יהלום"ס "בי שלמת פיתוחה :פרויקטים 15-בנייתם של כהושלמה  2012בשנת 

בנית מעבר בטוח  ,לנוער הכולל מיניפיץ ומתחם סקייט פארק פתוחהקמת מרכז פעילות , חצר פעילה בבית ספר רבין ,עות נוערמבני תנו 2הקמת , ס רבין ואבן חן"ביב

  .הסדרי תנועהו  בניית מוקד בכניסה הדרומית,בכיכר אנפה

וכן אנו מצויים בשלבי פיתוח מתקדמים של שכונת  יה הצפוניובאזור התעשי) ה"מ(למסירת מגרשים בשכונת רקפות עבודות הפיתוח והתשתיות  שלמווה 2012בשנת 

 .כרמים

 

 2013דגשים לשנת 

 . באזור התעשייה הצפוניו בשכונת כרמים וכן הוצאת היתרים" בני המקום"ופרויקט רקפות שכונת ב לכל המגרשים בניה הוצאת היתריהיעד המרכזי לשנה זו הוא 

. עות"בשלוב עם מערכת מעקב היתרי בניה ותב  .G.I.S -הטמאת מערכת ה, לבניה חדשה" וקהבניה יר"עת תקן הטמ, יעדים נוספים הם אישור תכנית המתאר הישובית

 .וכן שדרוג מערכת המידע התכנוני לתושב

  .ובאזור תעסוקה צפוני שכונת כרמיםבהתשתיות לפיתוח  שלמתוה, שני בתי הספר שלמתבינוי ותשתיות הוא המחלקת של  יםהמרכזי יםהיעד
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סעיף שם החשבון
ערךמדדמטרהסכום 2013תקציבי

731-1101348משכורת כוללתמשכורות
השתתפות בתקציב 

731-490231עזר

731-5407תקשורת
731-57082מיכון

731-76010השתלמויות
731-78015הוצאות אחרות

731-9318ציוד יסודי - מיחשוב

תכנון

ייזום ותכנון 
תב"עות 
חדשות 

ותכניות מתאר

ראה דוח תכנון פעילות - יעדי תכנון תב"ר 250
פעילות (נספח 1)

נושאים

פעולות שוטף
שוטפות וציוד

תכנון פעילות -הנדסה כללי
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות
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אזורשם התכנית

שהםשה/1000תכנית מתאר להשוואת זכויות

שכונת כרמיםשה/13/9/69 א'שכונת כרמים- תכנון מחדש

שינוי יעוד מגרש ציבורי ברח' 
רח' עדולםשה/5308/9/69עדולם למגורים

אזור תעשייה צפוני- מגרשים 
א. תעשיה צפוניגז/5+7+1110/401

תעסוקהשה/14/9/69 ג'אזור תעסוקה דרומי

שכונת רקפות- שווק לבני 
רקפותשה/מק/40המקום שה/מק/40

רח' האודםשה/951/9/69 מגרש 951 -  15 יח"ד

א. תעשיה צפוניגז/10/401אזור תעשיה צפוני

שכונת רקפות שלב א'- צמודי 
רקפותגז/במ/10/69קרקע

גז/בנ/10/69 ו- תוספות בניה, הרחבות דירות
שהםגז/במ/9/69

המגרשים שווקו ונמסרו ליזמים. 
הכנסות למועצה מאגרותהשלמת כל ההיתרים במתחםהוצאו 10 היתרים ים

תר
הי

המגרשים שווקו ונמסרו ליזמים. 
הכנסות למועצה מאגרותהוצאת היתרי בניהבהליך להוצאת היתרים

תקציב שוטףהמשך מסלול בדיקה מהירההוצאו 73 היתרים

המגרשים שווקו ונמסרו ליזמים. 
הכנסות למועצה מאגרותהוצאת היתרי בניה לחלק מהמתחמיםהוצאו היתרי בניה לחלק 

וק
שו

תכנית מאושרת. ממתינים לאישור 
קרנות פיתוחשיווק בפועל ע"י המינהלשיווק מהמינהל

היזם/בעל הקרקעאישור תוכנית בינוי ופיתוחשיווק הקרקע

שווקו 2 מגרשים. ממתינים להמשך 
קרנות פיתוחהמשך שיווק ע"י המינהלשיווק ע"י המינהל

נון
תכ

תב"ר תכנוןמתן תוקףבבדיקת הועדה המחוזית (ממאי)

קרנות פיתוחמתן תוקףממתינים לאישור משרד התחבורה

ממתינים לאישור הועדה המחוזית 
יוזמת החכ"למתן תוקףלהפקדה

 יעדי תכנון תב"עות והיתרים 2013

מקור תקציבייעד לשנת 2013סטטוס אוקטובר 2012נושא
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סעיף שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציבי

פרסומים והודעות 
731-5505וועדה

731-73060הוצאות רכב

רישוי וביטוח  פיקוח 
731-7337בניה

731-7408כלים מכשירים וציוד

731-75440עבודות קבלניות -כ"א

הוצאות תכנון 
731-9500והעתקות

אחוז המקרים בהם נפתח תיק רק 
רישום100%לאחר בדיקת עמידה בתנאי סף

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מפתיחת תיק ועד תגובה לתושב 

(מסירת גליון דרישות או מכתב אי 
התאמה) הוא עד 30 ימי עבודה

אמנת שרות. ימדד בתוכנה100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מהגשה 
שניה (או נוספת) ועד תגובה לתושב 

הוא עד 21 ימי עבודה
ימדד בתוכנה95%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור 
עמידה בכל התנאים ועד הנפקת היתר 

בניה הוא עד 10 ימי עבודה
אמנת שרות. ימדד בתוכנה100%

עדכון רשימת תיקים פעילים כולל 
סגירת תיקים שלא היו פעילים במשך 4 

חודשים והודעה לתושב על סגירת 
התיק. מספר פעמים בהם תעודכן 

הרשימה

יוני, דצמבר2

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק

תכנון פעילות - רישוי ופיקוח

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

רישוי - הוצאת היתר
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סעיף שם החשבון
ערךמדדמטרה2013תקציבי

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

ימדד ע"פ מדגם שיערוך כן / לאמילוי דו"חות פיקוח ע"פ הנוהל
המהנדס

הגשת דו"ח פיקוח חצי שנתי לוועדה 
2המחוזית. מספר דו"חות

קבלת תכנית עבודה חודשית לפיקוח 
יזום עד לתאריך ה- 25 לחודש שלפני. 

מספר דו"חות שיוגשו
12

דו"ח חודשי על עמידה בתכנית הפיקוח 
היזום כולל ממצאים, דרכי טיפול 

וסטטוס נוכחי. מספר דו"חות שיוגשו
12

לאור הדו"ח יהיה ניתן 
לזהות מגמות שכונתיות 

ויישוביות ולשפר את 
השרות לתושב

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
תלונה ועד השלמת דו"ח ממוחשב מלא 

הוא עד 7 ימי עבודה
לבדוק מדדי מוקד95%

דו"ח חודשי המסכם פעולות פיקוח 
שבוצעו בעקבות תלונות שכנים (מספר 

תלונות, שכונות, אופי התלונה, דרכי 
טיפול וסטטוס). מספר דו"חות

12

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
הדרישה לפיקוח ועד השלמת דו"ח 

פיקוח ממוחשב הוא עד 14 ימי עבודה
95%

אחוז הפרוייקטים בהם יהיו 2 דוחות 
פיקוח במהלך בניה (בנוסף על בדיקה 

לטופס 4)
100%

דו"ח חודשי המסכם פעולות פיקוח 
שבוצעו בעקבות תהליכי רישוי  (מספר 
בדיקות,  שכונות, ממצאים, דרכי טיפול 

וסטטוס). מספר דו"חות

12

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק

פיקוח על 
הבניה

פיקוח עקב 
תלונות

פיקוח יזום

פיקוח עקב 
תהליכי רישוי

פיקוח
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ינואר - יוני 2005200620072008200920102011
2012

818512212013710012973
14011212914614913017379
4743716664507920

33%38%58%45%43%38%45%25%
17195424138623639

153103646170729355

26717572
559445160

1457015875133853
131,965 ₪112,831 ₪574,024 ₪₪ 1,229,787₪ 586,901₪ 1,666,664₪ 879,5742,569,635
24,623 ₪42,073 ₪272,938 ₪₪ 4,009,343₪ 831,117₪ 635,927₪ 95,9696,232,817

741211715115

132112246283466247441*106
15011610112077

3117312832253614
23201611186148

99914166(תוקנו)11(תוקנו)8(תוקנו)
1212144112222
32211111

326409362369381386312198

סה"כ ב2011 - 184 מכתבי התראה ו257 דוחות פיקוח*

נספח 2 - מדדים נוספים עם נתונים עד מחצית 2012

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

מס' צווי הפסקת עבודה מנהליים
מס' כתבי אישום שהעברו לתובע

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

סה"כ סכום היטלי השבחה
מס' היתרים למבני ציבור כולל:תכנית בינוי/בקשה 

להיתר,פרסום,דיון בועדה, בדיקת האישורים והיתר

טופס אישור העברה לטאבו

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

זמן ממוצע מפתיחת בקשה ועד לדיון ברשות רישוי
זמן ממוצע מפתיחת בקשה ועד דיון בועדת משנה        

     (כולל פרסום 14 יום)
מס' עררים שהוגשו לועדת ערר

מידע על זכויות בנייה

מס' היתרי בניה שהוצאו
מס' בקשות שנפתחו

מס' בקשות שנפתחו והוצא היתר
אחוז בקשות שנפתחו והוצא היתר

צווי הריסה שהוצאו וטופלו ע"י המבקש
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סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2013סטטוס אוגוסט 2012מקור תקציביבאש"ח

המבנה הוצב במהלך אוגוסט. ק.ע.פ. + מגן דוד אדום(186)+חבל מודיעין338500מתחם חירום
סיום הפרוייקט דצמבר 2012לא ברור הלו"ז

סיום שלב ב במאי 2013מרץ-13משרד החינוך4200שלהבת- שלב ב', השלמת 2 אגפים
סיום הפרוייקטאין הרשאהמשרד החינוך+ק.ע.פ.(500)5000יהלום- מבנה מינהלה, אודיטוריום וספריה

סיום בניית שני גנים במאי 2013פיתוח מגרשמשרד החינוך+ק.ע.פ.(100)2300גני ילדים שכונת סחלבים

נדחה ל2014קרן עבודות פיתוח1500הגדלת במה וחדר שחקנים אמנויות הבמה
צפי לתחילת עבודה בנובמבר קרנות פיתוח (היטל שצ"פ) + תרומה2300שדרוג גן המגדל

      
מעוכב בבית משפט. יעד לסיום 

עדכון תכנוןבוצע תכנון מוקפא בשלב זהאש"ח ק.ע.פ. + 200 אש"ח מקרן עזבונות 70000שדרוג כיכר ברבור  
סיום פרוייקטתכנוןחכ"להקמת מגרש ספורט משולב בבי"ס שלהבת

סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2013סטטוס אוגוסט 2012מקור תקציביבאש"ח

סיום פרוייקטבביצועקרנות פיתוח (שווק)20000תשתיות ופיתוח בשכונת כרמים
סיום פרוייקטמוקפא עד מכרז חדשקרנות פיתוח (שווק)10000תשתיות  שה/מק/40 "בני המקום"

סיום פרוייקטבתכנוןקרנות פיתוח (שכונת כרמים)פיתוח שער הכניסה הצפונית לשהם
סיום פרוייקטלקראת ביצועקרנות פיתוח (היטל שצ"פ)פיתוח וגינון סוללה אקוסטית כביש 444 כרמים

320 אש"ח מקרנות פיתוח + 320 אש"ח 640הסדרת טיילת נחל בית עריף
סיום פרוייקטלקראת ביצועמרשות הניקוז

קרנות פיתוח (היטל ביוב) +מבנה 2773615קו ביוב גינתון-לוד
סיום פרוייקטבביצועתעשיה(600)

אישור תכנון והוצאת היתריםהיטלי פיתוחתכנון וביצוע עבודות פיתוח במע"ר הדרומי

סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2013סטטוס אוגוסט 2012מקור תקציביבאש"ח

פרוייקט שתוכנן ל2012 אך 3000בינוי משרדי מחלקות הרווחה והשפ"ח (450 מ"ר)
סיום פרוייקטתוכנן מחדש ומיועד ל2013

סיום פרוייקט700קירוי מגרש ספורט בתיכון
ניצול תקציב500שדרוג מבני ציבור תרבות וספורט

סיום תכנון500תכנון מרכז רבדים למצויינות בתיכון שהם
תכנון+ביצועקרן עבודות פיתוח500כניסה לגן החבל

תכנון+ביצוע6000אולם ספורט שלהבת
סיום פרויקטתכנוןקרנות פיתוח (היטל שצ"פ) + תרומה500פיתוח גן המגדל שלב ב'

סיום תכנון ותחילת ביצועקרנות פיתוח (היטל שצ"פ)2000השלמת שביל אופניים וטיילת הליכה סובב שוהם

פרויקטים בינוי 2013
פרויקטים שהחלו ב 2011 או 2012

עבודות פיתוח, תשתיות ופיתוח נופי

פרוייקטים חדשים ל2013
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 אגף חינוך וקהילה

Uאופק חינוכי 

המערכת פועלת תוך שיתוף . עידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים לצד חינוך לערכים, מערכת החינוך בישוב מבוססת על ערכי השוויון

 .הורים ותלמידים, סגלי ההוראה ,פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי

באמצעות תכניות רב שנתיות המשולבות  וחברי מליאת המועצה ומביאה למימושונל החינוכי של ראש המועצה ופעילות האגף מסתמכת על הרצי

 .החינוך משרדבתוכניות 

 .י אגף תוכניות לטיפוח מנהיגות חינוכית מובילה והעצמתה"ערכית ומתוקף הכרה זו מופעלות ע –סגלי החינוך מהווים דוגמא למנהיגות חינוכית 

 -של משרד החינוך  12 -היישומו של יעד תוך  טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה תוך שימת דגש עליתבססו ויתרחבו  חינוכיהרצף תכניות ה

 . ההכלה

המאפשרים , תאגיד לחינוך שהם ועמותת עמית האגף מפעיל את, והמחלקה לשירותים חברתייםבאגף חינוך וקהילה משולבים השירות הפסיכולוגי 

 . יעוץ וטיפול מותאם, אבחון, תגבור, משפחה שירותי העשרהלתלמיד ול

 .נוער וספורט, החברה העירונית לתרבות –האגף פועל בשיתוף פעולה עם חמש 

Uיעדים מרכזיים 

 .שנה לשהם 20-היישוב שלי -שנת הקהילה בדגש על –בהלימה לנושא המרכזי היישובי פיתוח תכניות לימודית  •
 .ות חינוכית וסגלי חינוךפיתוח תכניות להעצמת מנהיג •

 .תלמיד –מורה : אישיד ובטיפוח דיאלוג מכפיתוח תוכנית ל •
 . על רצף הגילאים" מעברים ורצפים"יישום תכנית  •

 .במוסדות החינוך למיצוי ומצוינות תכניות שילוב •
 .מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים •
 .קידום תכניות המטפחות את המעורבות ותרומה בקהילה •

UשובתיקU: 
 .באמצעות השתלמויות מוסדיות ס העל יסודיים"בבתיה" מחשב לכל מורה"הטמעת פרויקט  .א

 .בגני הילדיםמחשוב שילוב תכניות  .ב 
 .הרחבת שירותי התמיכה הטכנית .ג  
 "מחשב אישי לתלמיד"בחינת חלופות לתכנית  .ד 
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UמוסיקהU:  

 .היסודייםס "בבתיהומקהלות  "בתי ספר מנגנים"הרחבת תכנית  .א
 .הרחבת פעילות מגמת מוסיקה בתיכון שהם .ב 
 

 

U"אופק חדש" 

 .גני הילדים ביישוב ב "אופק חדש"הטמעת תכנית 

 . מפגש אישי וזמן איכות עם הילדים, תתמקד השנה בלמידה בקבוצות קטנותהתוכנית 

תוך . ענקת יחס אישי ופיתוח קבוצות של מיצוי ומצוינותה, מאפשרת הוראה בקבוצות קטנות , בעקבות כךהתוכנית ו הוטמעה ס היסודיים"בבתיה

  .השוניםדעת התחומי בדרכי הוראה  יצירתיות וגמישות  פיתוח 

 

U"עוז לתמורה" 

 .ח ותקצובו"חדרי ספח ופינות עבודה בהתאם לדרישות משה נבנוכחלק מפרוגרמת התוכנית  .זו השנה השנייה בתיכון שהם עוז לתמורה פועלת "תכנית 

ם האקלים ודידיאלוג אישי וקבהם מושם דגש על , מפגשים פרטניים עם תלמידיםפותח מודל ל, צומצמו מספר התלמידים הכיתות התוכניתות בעקב

  .החינוכי המיטבי

 

Uהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ועיר ללא אלימות  -תחום מוגנות מניעה והסברה 
מתוך אמונה במעגל ההורים כאחד המעגלים המשמעותיים והמשפיעים , סגרת הפורמאליתהורית במהדגש על נושא העלאת המעורבות  יושם השנה 

 . ביותר הסובבים את הילד

 . מניעה והסברה ,נתן דגש לחשיבות מוגנותיי במסגרת התוכנית  

 :בנוסף תמשך

 .ם ובתיכון שהם"ב יהלו"הפעלת מדריכי מוגנות בחט •

 .סגלי חינוךיעוץ והדרכה ל - מנחי מנחים  -הנחיית סגלים  •

 .הדרכת הורים לחיזוק הסמכות –" אילנות גבוהים"הפעלת תוכנית  •

 . הרצאות וסדנאות להורים וילדים בנושא מניעת אלימות סמים ואלכוהול •
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 .סמינר עמיתים למניעה שימוש בסמים ואלכוהול •

 
Uלמידה מתוקשבתU: 

יצירת מאגר , פיתוח תכניות לימודים מתוקשבת: הפורטל מאפשר. תובת אחתהרחבת פעילות הפורטל החינוכי תוך מתן מענה פדגוגי לכל קהלי היעד בכ

 .משימות יישובי מדורג וספירלי במגוון תחומי דעת לכל שכבות הגיל

המתבצעת , בהמשך לתוכנית התקשוב הלאומית .לשימוש גננות והורים, השנה יורחב  פורטל החינוך גם לגני הילדים כחלק מהפורטל החינוכי הכללי

כחלק מהעבר ללימוד " מחשב לכל תלמיד"יתקיים פיילוט בו ישולב , 21 -שמטרתה התאמת מערכת החינוך לטעכנולוגיה במאה ה, י הספר בישובבבת

 . באמצעות ספרי לימוד דיגטליים בחלק ממקצועות הלימוד

 ."תות חכמותיכ"כימשך שלב הצטיידות כיתות יחודיות 

חלק מהמעבר ללימוד באמצעות ספרי כ" מחשב לכל תלמיד"יתקיים פיילוט בו ישולב  ,שוב הלאומיתתוכנית התקלבהמשך – "מחשב לכל תלמיד"

 .לימוד דיגיטליים בחלק ממקצועות הלימוד

 

Uחינוך סביבתי 

 קהילהבבית וב ,אורח חיים בריא במוסדות החינוך עידוד ישולבו תכניות ל, בכל מוסדות החינוך יושם דגש על חשיבות השמירה על ערכי סביבה

, העלאת המודעות לחסכון במיםובכל מוסדות החינוך ביישוב " הפרדה במקור"יישום פעולות ההסברה ל כוימשי. יום לחלק משגרת היום  ןוהפיכת

 .חשמל וזהירות בדרכים

 ".צרכנים נבונים"ישולבו תוכניות השמות דגש על חשיבות היותנו  השנה
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Uטיפוח קהילה מעורבת 

 :רכזי של המועצה לשנה זו כשנת הקהילה תימשך פעילות ל כחלק מיעד המ

התנדבות , אזרחות פעילה ואכפתית לפתחס בשיתוף קהילת הורים במטרה "עידוד התכניות לטיפוח מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי •

 .בארגונים שונים וחונכות

 . מערך המתנדבים המבוגרים בקהילה החינוכית להרחבה וליווי , החינוךבשיתוף מנהל חברה ונוער במשרד  –" מתנדבים בחינוך"הפעלת תוכנית  •

 .ש"עמותת פו שיתוף עםמתנדבים במוסדות החינוך ב תוכנית חדשה תופעל ובה ישולבו •
 

 ס"חיזוק ערכי יהדות ומורשת שילוב מדרשת שהם בתוכניות הלימודים של בתיה
 . ס"בתיהגני הילדים וומורשת בהתאמה לתכנית הלימודים הנוספת של תוכניות המטפחות מודעות לערכי מסורת שילוב ותמיכה ב

 

U"בשהם כל אחד יכול" 

 .קטנות במקצועות הליבה' ס לתגבור הלמידה בקב"הקצאת סל שעות לכלל בתיה :הפעלת תוכניות לתגבור והעשרה

 .יסודיים-ס העל"ס היסודיים ובבי"הקטנת קבוצות במתמטיקה ואנגלית בבתיה •

 .לתגבור והכנת שעורי בית והכנה למבחנים, ס העל יסודיים"בבתיה"  לשיפור ההישגים"הפעלת מרכז  •

 .לקראת המעבר לחטיבה העליונה, Summer School Shoham –' קורס לבוגרי כיתות ו •

 .ומעלה' מיועד לתלמידי כתות ג, פועל פעם בשבוע. י מכון סאלד"ס לתלמידים מוכשרים ומצטיינים שאותרו ע"בי –" רבדים"מרכז  •

 ).700 ב"משתתפים בתשע' מס(ימים בשבוע  5ס היסודיים "בבתיה" חווידע"תכנית  •

 .בר אילן לנוער מוכשר במתמטיקה "הפעלת תכנית  •

 .צ"ס רבין פעמיים בשבוע אחה"התכנית פועלת בביה. מגיל גן החובה ומעלה מאותריםהתכנית מיועדת לתלמידים  - ח שהם "מפת •

 .יפוח מנהיגות מדעיתתכנית לט –נס טכנולוגיות  •
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Uילדים מלמדים ילדים -ב "תכנית חצ 

פיתוח . מובילה ת חונכיםגיבוש קבוצ: המטרה .בקהילהשינוי התוכנית משתמשת במתמטיקה כאמצעי להכשרה והעצמת נערים כגורמים מקדמים 

 .כישורים ומיומנויות הדרכה תוך התמודדות עם המתמטיקה בדרך חיובית

 .'יחנכו את תלמידי כיתות ז' כאשר תלמידי שכבת י, ן שהם במסגרת מחויבות אישיתהתוכנית תפעל בתיכו

 

Uהמחלקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

מדיניות . השילוב מתבצע באופן אישי ומותאם לצרכי הילד. מדיניות האגף הינה שילוב מקסימלי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל •

 . של משרד החינוך) 12(זו תואמת את יעד ההכלה 

 לקויי למידה' כתה זולקויי תקשורת ' כתה ז, ס אבני החושן"בביה ליקויי למידה' כיתת א(ס "כיתות חדשות בבתיה 3 נפתחוג "ל תשע"בשנה •

 .כתות נוספות יפתחו בהתאם לצורך ובכפוף לנהלי משרד החינוך. )ם"ב יהלו"בחט

 .בהתאם לצורך ובכפיפות לאישור משרד החינוך הנגשת כיתות לתלמידים לקויי שמיעה •

 .בשעות אחר הצהריים תנועות הנוער בפעילות שילובם החינוך הרגיל ו להגדלת מספר ילדי חינוך מיוחד המשולבים תמשך המדיניות  •

 
U סית"קב(מדור טיפול בפרט(U: איתור תלמידים בחינוך חובה הנעדרים ממוסדות חינוך . 

 :בשני מישורים, ייע בקידומם החינוכי של התלמידים המתקשיםבאחריות מנהלת המדור לס
 .'מדיניות המועצה החלת החוק עד לסיום כיתה יב) 16עד  5גילאי . (ביצוע ואכיפת חוק חינוך חובה: ביקור סדיר . א

 .ספר ובניית תוכניות מניעהניתוח דיווחי תלמידים הנשלחים מבתי ה, איתור אוכלוסיות בסיכון לנשירה גלויה וסמויה: מניעת נשירה . ב
 

 :יםהבאהמדורים / כולל בתוכו את המחלקות וקהילה אגף החינוך 

 .מחלקת קדם יסודי •

 .מחלקת בתי ספר •

 .מחלקת שרות פסיכולוגי •
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 .)חינוך מיוחד(המדור לילדים בעלי צרכים מיוחד  •

 .)ס"קב( המדור לטיפול בפרט •

 . ותועיר ללא אלימ הולואלכו מתאמת הרשות למלחמה בסמים •

 .ה לשירותים חברתייםמחלק •

 .רכזת מתנדבים •

 .תלמידים הסעות •

 .רכזת פרוייקטים •

 .מדור מנהל אחראי לתחום ומזכירה/לכל מחלקה

 .האגף מפעיל את תאגיד החינוך

 

 :תחומיםשני ב עבודת האגף הנה משולבת ודורשת ראיה כוללת של צרכי המערכת

 :הפדגוגי מישורב .א

 .ועצה ומשרד החינוך בהתאם להישגים המצופים  ולמדיניות המועצהיישום הרציונאל החינוכי של המ •

 .רישום תלמידים ושיבוצם במוסדות החינוך •

 .מתן מענה לערעורים בעקבות שיבוץ •

ח "קיום ימי היערכות בשיתוף פיקוח משה .המסייעות בהתמקצעות הצוות החינוכיהשתלמויות בניית מערך , פיתוח תכניות עבודה ויוזמות חינוך •

 .ל"ט המועצה לפתיחת שנה"בוק

 . בקרה והערכה, באמצעות מדידה, הישגים לימודיים ואקלים בית ספרימעקב על  •

 .קוגניטיבי ורגשי/ מענק שעות זכאות לסיוע לימודי  – )א"מתי(ח "הרווחה ומשה, ח"השפבשיתוף והשמה קיום ועדות שילוב  •

, פתיחת כיתות לחינוך המיוחד על פי התקן .והנחיות הורים אבחון  מעקב, איתור, ליווי: מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולהוריהם •

 .שיבוץ התלמידים במוסדות חינוך מיוחד מחוץ ובתוך היישוב

124



  .והדרכהייעוץ  –מתן מענה לפניות תושבים  •

כולל תקציב , הביצוע והמעקב בפועל, עיוןמשלב הר, לתגבור והעשרת האוכלוסיות וצרכי המערכת הפעלת תוכניות לימודיות במסגרת תאגיד חינוך

 .וגביה

 )סטודנטים ונוער(ריכוז מלגות ביישוב  •

 .עמותת עמית ועוד, ת הוריםוהנהג, תאגיד חינוך ןדירקטוריו, ועדת חינוך: השתתפות בוועדות ציבוריות הפועלות בשיתוף עם אגף החינוך •

 

 :Uבתחום התפעוליU .ב

 :בינוי ושרותים •

 י יסודי ממלכת-על -ם"יהלו

 ".אופק חדש"התאמת מבניות במסגרת תכנית 

 .אודיטוריום וספריה, השלמת בינוי מבנה מנהלה

 דתי-יסודי ממלכתי-ישיבה אולפנה על -"  שלהבת"

 .ס"של קמפוס ביה' בניית שלב ב

 .מתן מענה לביטחון ובטיחות במוסדות החינוך •

 .התנהלות היומיומית במוסדות החינוךסיוע בכל הקשור ל: מתן מענה לפניות הצוות החינוכי ואבות הבית •

מעקב אחר , תיקונים ובלאי, בניית תוכנית שיפוצים ורכש, איתור צרכים ודרישות: ביצוע תחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך בהתאם לתקציב •

 .ניקיון

 :כדוגמת ליווי הביצוע בפועל, ינוי ופיתוחמעקב אחר הכנת תוכניות ב •

 .כח אדם וגיזברות, תאום עם בתי הספר, תכנון שכר וחוזים למורות תגבור •

 .מ עם החברות המסיעות"מתן מענה לפניות התושבים וניהול מו, כולל תשלומים, יישובי ומחוץ ליישוב, בניית מערך הסעים •

בגני הילדים . וםאישור חשבוניות ותשל, הכנת תוכנית תקציבית, הכנת חוזים, ניהול אדמנסטרטיבי: ן בבתי הספר"פיקוח על תוכניות תגבור ותל •

 .ר להפעלת תוכניות בוקר"בניית תוכנית בשיתוף מרכז אתג
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טיפול בבעיות בין , ביקור בצהרונים, תאום ציפיות בין צוות הגן לצוות הצהרון, ישיבות צוות: פיקוח על צהרונים בשיתוף מנהלי הצהרונים •

 .סגירת צהרונים/ פתיחה , טיפול בפניות הורים, הצוותים

 . במבני המועצההפועלים גנים פרטיים  פיקוח על •

 .פיקוח על מעונות היום ביישוב בשיתוף מפעילי המעונות •

• Uח"השפU : העצמה אישית של , של צוותי חינוך ובניית תוכניות מניעה ייעוץ והדרכה, הפניית הורים להדרכהאיתור מוקדם של צרכים מיוחדים

משובים על טיפולים חינוכיים ופארא רפואיים הניתנים , התנהגותיות ורגשיות, לימודיותאבחונים לבעיות , מיון פניות לוועדת שילוב, מורים

 .טיפולים פרטניים, מפגשים עם הורים, לתלמידים
 .ח יפעיל השנה סדנאות למורים ולתלמידים להגברת המוטיבציה ולחיזוק הפוטנציאל האישי של כל משתתף"השפ
 .י צוות מקצועי לכלל ילדי שהם במחירים מסובסדים"ייעוץ והדרכה ע, ן טיפוליםח מפעיל את עמותת עמית המאפשרת מגוו"השפ
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Uהמחלקה לשירותים חברתיים 
 .המחלקה לשירותים חברתיים בשהם רואה את עצמה כנותנת שירותים לכלל אוכלוסיית הישוב •

אם בקבלת ילד שאובחן . ליווי וטיפול, סיוע, ייעוץ, מיכהזקוק בשלב כל שהוא של חייו לת, 8גם באוכלוסייה המדורגת באשכול , כל אחד •
 ...אם בהתמודדות עם אבטלה ועוד, אם בתהליך גירושין קשה, אם בטיפול בהורה מזדקן, כאוטיסט

א והן זה הנמצ, הן זה הלוקה כבר בקשיי תפקוד, תפקידה המרכזי של המחלקה לשירותים חברתיים בשהם הוא לאתר ולהגיע אל הזקוק לסיוע •
 .בסכנה כזו

 .לכל אלה הזכות לקבלת שרות

ואנו פועלים לתכנן וליישם מגוון רחב " מחלקה לשירותים חברתיים"-ל" מחלקת רווחה"-מכיוון שכך שינינו בשנה האחרונה את שם המחלקה מ •
יה האוניברסאלית יאוכלוסבחלקן תוכניות הפתוחות ל, של מסלולי התערבות ותכניות טיפול חדשניות בהתאמה למגוון הלקוחות והקהילות

 .בשהם

י ההגדרות המסורתיות של משרד "גם באוכלוסיות המוגדרות אוכלוסיות חלשות עפ, ומטפלים באופן אינטנסיבי ביותר, כמובן שאנו מאתרים •
 .הרווחה

 .תוך שילוב מתנדבים, הבשותפות עם גורמים שונים בקהיל, קבוצתיות וקהילתיות, תוכניות פרטניות מופעלות ,יהילצורך הטיפול באוכלוס •

איתור ילדים , צרכים מיוחדים ואלימות במשפחה, נוער בסיכון, טיפול בילדים, טיפול סוציאלי בתושבים: תחומי העיסוק של המחלקה מגוונים •
 .שאביםוגיוס מ, היערכות לשעת חירום ,טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות ,טיפול בקשישים, ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה

•  
מרכז יחד לילדים ונוער עם צרכים , לגיל הרך" תאנים"תכנית  ,סדנאות להתארגנות תעסוקתית :כגון, המחלקה מפעילה מגוון תוכניות •

תוכניות , תוכניות חונכות, קהילה תומכת, שרות יעוץ לאזרח, בית הגמלאי ומועדון הגמלאים, לגיל בית ספר יסודי" חוויה"מועדונית , מיוחדים
 .ותיאטרון גוף ונפש, אילוף כלבים :וכן קבוצות נוער כמו, ות בתחום ההתנדבותשונ

 .השנה ניכנס לתהליך של מיתוג המחלקה וחשיפה לקהילה •

, תכיר במחלקה לשירותים חברתיים כשירות מקצועי וחזק, חלשה וחזקה כאחד, אחד ממדדי ההצלחה המרכזים הוא שכל אוכלוסיית שהם •
  .ותפנה לקבלת טיפול
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

811-1101319משכורת כוללת
השתתפות 

811-490533בתקציב עזר

811-54038הוצאות תקשורת
811-55010פרסום

ע' קבלניות -- 
811-755114מחשוב+אחזקה

ביסוס בי"ס חדשים811-75715תוכנית אב לחינוך

811-76016השתלמויות
811-78010הוצאות אחרות
811-570106מיכון  ורישיונות

ע' קבלניות - 
811-75110בועה אקולוגית

811-9300רכישת ציוד יסודי
ציוד  יסודי - 

811-9310מיחשוב

811-75840יוזמות - מדרשה
8180-76124רווחת עובד

8180-76217ביטוח בריאות
שכר מינהלה 

8180-810427בתאגיד

33מספר גנ"י
5מספר בתי"ס יסודיים

2מספר חט"ב
1מספר בתי"ס תיכון

תכנון פעילות אגף חינוך - הנהלה  תשע"ג

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

סעיפים כלליים

השתתפות מועצה בתאגיד . ניהול 
התאגיד והפעלת תוכניות התאגיד

נתוני פעילות 
למעקב נתוני פעילות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

מספר תלמידים ומספר 
תלמידי חוץ - אבני חושן, 

שלהבת ותיכון

נתון למעקב. 
בתשע"ב - אבני 

חושן 712 (126), 
שלהבת 226 (29), 

תיכון 1105 (49)

מס' תלמידים ממוצע 
בכיתת גן

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 29

מס' תלמידים ממוצע 
בכיתת יסודי

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 32

מס' תלמידים ממוצע 
בכיתת חט"ב

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 33

מס' תלמידים ממוצע 
בכיתת תיכון

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 33

נתון למעקב. מספר מורים
בתשע"ב -כ500

נתון למעקב. מספר גננות
בתשע"ב - 33

הגשת דוח לגבי אחוז 
עובדי הוראה פורשים בסוף 

שנה"ל (לא כולל סייעות) 
מפולח לפי מוסדות חינוך 

וכללי עד לתאריך

הדוח יצורף למדידה 30.6
זו

אחוז הזכאים לבגרות 
מתוך הלומדים בי"ב 
(בשוהם ומחוצה לה) 

בתשע"ג

86%

נתונים צפויים 
להתקבל ממשרד 

החינוך במהלך 
תשע"ד. בתש"ע 

(85.5%)
אחוז מתגייסים מקרב 

בתש"ע 95%98%בוגרי שנתון תשע"א

נתוני פעילות 
למעקב נתוני פעילות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

ניהול פניות ציבור בנושאי 
חינוך דרך המוקד האגפי 

החל מתאריך
1.9

פניות תחזוקת 
מוס"ח מופנות 
למוקד העירוני

דו"ח חודשי המסכם מספר 
פניות כולל פילוח לתחומים. 

מספר דוחות
12

הגדרת זמני תקן לכל 
1.1.13מחלקה החל מתאריך

התאמת תוכנת המוקד 
לרישום פניות של פונים 

שאינם תושבי שוהם 
(ולומדים בשוהם)

בעזרת מנהל המוקדכן / לא

קבלת תכנית עבודה שנתית 
מכל אחד מצוותי העבודה 

עד לתאריך
13.9.12

קדם יסודי - א, יסודי 
- חט"ב (מ"מ 

וממ"ד), חט"ב - 
תיכון

מספר צוותים שייפגשו 
לפחות 3 פעמים במהלך 

שנה"ל (ויוגשו פרוטוקולים)
4

מפגש סוף שנה עם ראשי 
כן / לאהצוותים לסיכום ולמידה

קיום ערב הוקרה למורים 
מסעיף יוזמות חינוךכן / לאוהענקת אות הוקרה

מספר הרצאות למורים 
3במסגרת "קפה ושיח"

מספר בתי"ס שיקבלו ליווי 
שנתי (ע"פ תכנית שהוגשה 

מראש)
5

קבלת דו"ח הערכה מכל 
אחד מבתי הספר שקיבלו 

ליווי ארגוני
כן / לא

העמקת השיתוף 
של מובילי החינוך 

ביישוב

מספר מפגשים של פורום 
6מובילי חינוך

העצמה, העשרה 
וטיפוח מורים

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה

פרויקטים בחינוך - 
כולל הנחיית מנהלים 

וסגלי חינוך

אקלים 
מיטבי/ישוב ללא 

אלימות
811-823171

ניהול פניות תושבים

רצף חינוכי יישובי

הבניית רצף חינוכי 
פדגוגי וחברתי מגן 

ועד י"ב בחינוך 
המ"מ והממ"ד

טיפול יעיל ומעקב 
אחר פניות 

תושבים לצורך 
שיפור שירות

ליווי ארגוני של 
מוסדות חינוך 

בהתאמה לצרכים 
ייחודיים של 

בתיה"ס
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

שיפור במדדי האקלים של 
המיצ"ב/ אח"מ  יחסית 

לשנה"ל הקודמת
כן/לא

נתוני תשע"ב 
יפורסמו בנובמבר 

2012
סמינר 

60מספר משתתפים בסמינרעמיתים

קבוצות 
מנהיגות 

נוער
4מספר קבוצות

מפגשי 
הורים 

תלמידים
10מספר מפגשים

קבלת דו"ח ביצוע מול תכנון 
20.6.13עד לתאריך

מספר תלמידים מאותרים 
30לגביהם דווח על ירידה

מספר ערוצי פרסום בהם 
מקומון, אתר, 3יועבר מידע בנושא

בתיה"ס
תוכנית בר- 

אילן 
במתמט'

כ"א-תאגיד
מתן מענה 
לתלמידים 
מוכשרים 

2מספר הקבוצות בכיתה ז'

נס 
כספי הוריםטכנולוגיות

פיתוח מודעות 
וזיקה למנהיגות 
טכנולוגית בקרב 

התלמידים

2מספר קבוצות בכיתה ט'

פיתוח 
תוכניות 
מצויינות 

בבתי הספר

כספי הורים

מתן מענה 
לתלמידים 

מוכשרים בתחומי 
דעת שונים

צוקים, ניצנים2מספר קבוצות בבתי הספר

89

הקניית כלים 
לטיפוח האני 

ועידוד מעורבות 
חברתי, מתן ידע 

וכלים להתמודדות 
עם תופעת סמים 

ואלכוהול והעלאת 
המודעות לסכנות 

ברשתות 
החברתית.

ה.לתאגיד חינוך-
מדרכי מוגנות 

על"א
811-811140

תכנית שנתית לפעילויות 
מניעה להורים ונוער, בחינוך 

הפורמלי והלא פורמלי 
מותאמת לקבוצות גיל

כן / לא
העלאת מודעות 
של הורים ונוער 

לסיכונים 
שבשימוש בסמים 

ואלכוהול.

אס"א - סדנאות וחוגי 
בית להורים ולנוער

פעולות מניעת 
811-75630סמים

עיר ללא 
אלימות - 
תוכניות 
למניעת 
אלימות 

בכל 
ביה"ס 
(כולל 
מנחה 

מנחים)

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה

מיצוי ומצויינות - 
עידוד מצויינות

רכזי מוגנות 
ב- 2 בי"ס 
(העברה 
לתאגיד)

811-824עיר ללא אלימות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

מרכז 
"רבדים" 

לתלמידים 
מחוננים 

(150 תל', 
מתוכם 60 

תושבי שהם)

כ"א - 
אדמניסטרט
יבי תאגיד

עידוד מצוינות החל 
מגיל ביה"ס היסודי 

תוך מתן מענה 
בישוב

אחוז משתתפים מתוך 
95%הזכאים תושבי שהם

מפת"ח 
(מרכז 
פיתוח 

תכניות 
חשיבה)

כספי 
הורים 
ותאגיד

עידוד מצויינות 
ופיתוח חשיבה 
לילדים מגיל גן 

חובה

מספר תלמידים שישתתפו 
בתשע"ב- 110100בתוכנית

פיתוח וגיבוש 
תוכנית לעידוד 
וקידום לימודי 

מדעים על רצף 

קליטת רכז מדעים יישובי עד 
1.1.13לתאריך

גיבוש תוכנית לחינוך 
30.8.13למדעים עד לתאריך

שיפור ציון התלמידים בסוף 
השנה ביחס לתחילת שנה 

(בממוצע)
0.50

2מספר מחזורי קיץ שייפתחו

קורסים בהתאם 
לצרכים שיעלו 
לקראת שנה"ל 

תשע"ד

העלאת הישגי 
התלמידים 

המעוניינים בכך

מרכז 
לשיפור 

הישגים - 
מרכז למידה 

לתגבור, 
הכנת 

שיעורי בית 
והכנה 

למבחני 
הבגרות (ז-

יא)

מרכז למידה 
8180-82528חט"ב ויסודי

מיצוי ומצוינות - 
רכז מדעיםעידוד מצויינות מדעים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

נוער חונך 
ילדים 

במתמטיקה

חלק 
מסעיף 

 811-823
שלעיל

מעורבות פעילה 
של נוער בשיפור 

וקידום סביבתו 
הקרובה

מספר תלמידים חונכים 
שיפעלו לאורך כל השנה 

(יפעילו 30 חניכים)
15

מציאת 
מסגרות 

לימוד 
חלופיות 

לכל תלמידי 
שוהם.

באחריות 
מדור טיפול 

בפרט

מחשב לכל 
תלמיד

גיבוש תכנית שילוב תכנית 
"מחשב לכל תלמיד" בבתי 

הספר
כן / לא

עד סוף שנה"ל 
יוחלט האם מקיימים 

את התכנית 
בתשע"ד ואם כן 

באילו בתי"ס ובאיזה 
אופן

פרוייקטים 
שילוב והרחבת 811-752110ויחודיות

תוכניות חינוכיות

מספר תוכניות יישוביות 
שישתלבו בתוכניות  גנ"י 

וביה"ס ביישוב
7

80%מלווים בנסיעות
מילוי דו"ח על ידי המלוים 

כן/לאפעמיים בשנה

מספר ביקורות פתע ע"י 
רכזת ההסעות בהסעות 

פנימיות
20

100%נסיעה בישיבה

נסיעה בטוחה8178-81078

מספר תלונות מקסימלי על 
מחסור בחגורות בטיחות ע"י 

הורים/מלווה / ביקורת פתע
0 שירות טוב 8178-710768

הסעות - כ-  790 תלמידים בתוך 
היישוב. כ- 190 מחוץ ליישוב.  

(למיעוט מהתלמידים יש זכאות) (א)

הסעות תלמידים 
ומורים

רכז הסעות

פיתוח נושאים שנתיים ביוזמת 
המועצה

תקשוב

מיצוי ומצוינות - 
עידוד מצויינות

134



סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

השלמת חלוקת המלגות 
כן/לאבתחילת השנה

אחוז מקבלי המלגה 
שישלימו את מחוייבות 

ההתנדבות שלהם
80%

אחוז מקבלי המלגה 
שישלימו את מחוייבות 

ההתנדבות שלהם
90%

השלמת חלוקת המלגות 
כן/לאבתחילת השנה

בתשע"ב 0% 0%אחוז נשירהמניעת נשירה
נשירה

8152-82134פרוייקט היל"ה
שילוב תלמידים 

שנשרו במסגרות 
למידה חלופיות

מספר הלומדים במסגרת 
במדידה יעודכן 8הפרוייקט

מספר הנושרים

8140-1120חט"ב שכר כללי
פיתוח הרצף 

בחינוך ממלכתי 
דתי ביישוב

הגשת מסמך לגיבוש "אני 
מאמין" חינוכי לחינוך 

הממלכתי דתי בהלימה 
למדיניות המועצה ומשרד 

החינוך עד לתאריך

20.6.13 חינוך ממלכתי דתי

טיפול 
בפרט

איתור אוכלוסיות 
בסיכון לנשירה גלויה 

פרויקט הילה

מלגות קרן שלמה 
אמסלם

105

40

מילגות ותמיכות (כולל תכנית 
הלוואות)

עידוד השכלה 
גבוהה לסטודנטים 

תושבי שהם 
והתנדבות למען 

הקהילה

התנדבות למען 
הקהילה ומתן 

תמיכה לבני נוער 
מתנדבים

מלגות 
לסטודנטים וקרן 

יצירה
769-813

769-816
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2013

8122-110263משכורת כוללת

עבודות 
קבלניות - 

סיעות  כ"א 
תאגיד

8124-7524,474

גננות עובדות 
8124-8104,668מדינה

תקונים ובדק 
8124-420135בית שיפוצי קיץ

אחזקת 
8124-42131מתקנים

מאור מים 
8124-430261וחימום

הוצאות 
8124-54032תקשורת

8124-720230חומרים - גנ"י

8124-78020הוצאות אחרות

כלים מכשירים 
8124-7400וציוד

רכישת ציוד 
8124-9300יסודי

סעיפים כלליים

תכנית פעילות חינוך קדם יסודי תשע"ג

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

משכורות
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

מתב"ר 
תקשוב 
(תוכנית 
תקשוב 
לאומית)

מיחשוב הגנים 
אחזקה ע"י מחלקת 33מספר הגנים הממוחשביםואחזקת המחשבים

מחשוב

אחוז הגנים שיקבלו ליווי 
100%והדרכה מרכזת התקשוב

מספר גנים בהם תוטמע 
5תוכנית "גוגל'ה" מה1.9.12

גני חט"צ. גוגל'ה - 
כלים ממוחשבים 

לקידום החינוך 
והתפתחות הילדים 

הצעירים. כולל מנוע 
חיפוש ומייל המותאם 

לילדי גן

רכישת ציוד 
8124-9318מיחשוב

מספר גנים נוספים בהם 
תוטמע תוכנית "גוגל'ה" 

במהלך השנה
תלוי באישור תקציב10

מספר גנים אשר פועלים 
בתוכנת "אותיות הפלא" 

(הכנה לתהליך קריאה 
וכתיבה ומיומנויות שפה)

27

שיפור תקשורת 
חינוכית  בין 
הגננות ובינן 

להורים וושיפור 
ניראות הפעילות 

החינוכית בגנים

מספר הגנים שיכנסו 
לפרוייקט הפורטל החינוך 

היישובי
33

קבלת אישור בטיחות 
כן / לאבפתיחת הגנים

אישור מכון התקנים על 
מתקני חצר לכל הגנים עד 

סוף יולי
כן / לא

עמידה בדרישות 
משרד הבריאות

אחוז הגנים שעומדים 
95%בדרישות משרד הבריאות

מיחשוב ותקשוב גנים

שימוש במחשבים 
ככלי למידה חינוכי 

בגנים

רישוי גנים

עבודות 
קבלניות - 

שמירה
עמידה בתנאי 8124-751758

הבטיחות
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

קיום ימי הערכות לגננות 
ולסייעות לפני פתיחת 

שנה"ל תשע"ג
כן / לא

חלק מסעיף 
השתלמויות 

סייעות

קיום השתלמות שנתית 
לגננות ולסייעות (6 

מפגשים) במהלך שנה"ל
גננות - מימון משרה"ח. כן / לא

סייעות - מימון מועצה

רב גן
תקציב 

בתרבות 
תורנית

חיזוק והעמקת 
הערכים בנושאי 

מסורת יהודית

מספר הגנים בהם תתקיים 
33התכנית

במימון מועצה. 
בתשע"ב השתתפו 15 

גנים במימון הורים

שמירה על ערכי 
התנדבותהסביבה

 הגברת המודעות 
לשמירת הסביבה 

באמצעות מחזור

אחוז הגנים בהם תופעל 
תוכנית הפרדת פסולת 

במקור
100%

העברת משוב אחיד על ידי 
בתי הספר עד סוף שנה"ל 

וכתיבת דו"ח מסכם עד 
לתאריך

1.7.13

מצעד הספרים

מתן כלי הכנה 
לקריאה וחשיפת 
הילדים לספרות 

חדשה

מספר הגנים שישתתפו 
33בפרוייקט

פעילות לסיכום שנה
פעילות שיא 

לסיכום הנושא 
השנתי

מספר הגנים שישתתפו 
20בתערוכה

מתן מענה 
לאפשרויות 

התפתחות מגוונות 
בגני הילדים

מס' הגנים שישתתפו 
8בפרוייקט

חשיפת ההורים 
לתוכנית הלימודים 

הייחודית

מספר הגנים הייחודיים בהם 
יתקיים מפגש מסכם 

בשיתוף ההורים
8

ייחודיות בגני הילדים (פיתוח 
תחום התמחות לגן - מוסיקה / 

תנועה / סביבה / מדע / אומנות...)
8124-75412ייחודיות

כן/לאקיום התוכנית

אופק חדש (התוכנית נכנסה לכל 
גני הילדים בתשע"ב)

הכשרת צוותים 
חינוכיים להטמעת 
תכנית אופק חדש

יוזמות 
חינוכיות

תוכנית מעברים 
ורצפים - בניית 

והעברת התוכנית על 
ידי הגננות ומורים 

מבית הספר

8124-81415יוזמות חינוכיות

הקלת המעבר מן 
הגן לביה"ס – 

הכרות עם ביה"ס 
והצוות החינוכי- 
הורדת חששות 

ההורים 
והתלמידים.
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

כ"א  
מהשפ"ח

מתן מענה מקצועי 
לגננות ולהורים 

לצורך איתור 
ואבחון מוקדם של 

צרכים ובמידת 
הצורך הנחיות ו/או 

הפניה לטיפול

אחוז הגנים בהם נעשה 
100%שיבוץ של פסיכולוג

בניית סל תרבות 
מתאים מבחינת 
תוכן וגיל הילדים

מספר הגנים שבוחרים 
לקחת את סל התרבות 

המורחב (א)
בתשע"ב - 2016

הפעלת תכנית "גן 
קיץ" - הארכת 

שנה"ל ב3 שבועות

אחוז הגנים בהם מתקייימת 
90%התכנית

סיום שיבוץ במועד (משלוח 
כן / לאמכתבים עד 15.6)

אחוז השיבוצים שייעשו 
ייבדק לאחר ועדת 85%בהתאם לבקשה

ערעורים
אחוז הנרשמים דרך 

האינטרנט (מתוך תלמידים 
ממשיכים)

תלמידים חדשים 90%
נרשמים במשרד

משלוח הודעות שיבוץ דרך 
כן / לאהאינטרנט

מתן שירות טוב 
לצוות ומענה 

לבעיות ואתגרים
אחריות ומענה לכ-100 שוטף

נשות צוות

ממוצע סקר שביעות רצון 
גננות המועבר בסוף שנה - 

מועבר לכלל הגננות
4

אחוז הסייעות עמן תתקיים 
100%שיחת סיכום ומשוב

מספר תלונות מקסימלי 
10במהלך השנה (מתועד)

שיבוץ בהתאם 
לבקשות וצרכים

ייעול תהליכי 
רישום ושיבוץ

מענה לפניות גננות וסייעות 
(בתחומים מקצועיים, אישיים, 

שיחות משוב וסיכום וכדומה)

קבלת, מיון ושיבוץ סייעות בגני 
הילדים ופיקוח במהלך השנה. 

(50 סייעות קבועות + כ-15 
מחליפות)

התאמת הצוות 
החינוכי לצרכים 

המקצועיים וברמה 
הבינאישית בתוך 

הגן

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

רישום ושיבוץ תלמידים (כ- 900 
תלמידים)

רכזת רישום 
ואדמיניסטרצי
ה - ההוצאות 
כלולות בבית 

הספר

שיבוץ פסיכולוגים בכל גני הילדים  
(ולא רק גני חובה המחוייבים ע"פ 

חוק)
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

מתן מענה מהיר 
והולם

אחוז הפניות אשר מקבלות 
מענה ראשוני תוך שני ימי 

עבודה
לעיתים זמן הטיפול 90%

בפניה נמשך כמה ימים

 מספר החודשים שבהם 
הועברו דוחו"ת סייעות 

וגננות עד 10 לחודש
10

 מספר החודשים שבהם 
הועברו דוחו"ת מילוי מקום 
(לצורך העברת תשלומים) 

עד ה10 לחודש

10

עבודות 
קבלניות  - 

עצמאות
8124-75025

העברת משובים לאחר טקס 
יום העצמאות לצוותי החינוך 

וכתיבת דו"ח מסכם עד 
לתאריך

30.6.1
2

המימון לטקס יום 
העצמאות ופתיחת שנה

היכרות, זמינות 
ופניות להורים, 
לצוותים ולילדים

אחוז הגנים בהם יתבצע 
ביקור לפחות 3 פעמים 

בשנה
90%

פיקוח ומתן מענה 
לתלונות הורים 

ואנשי צוות.

אחוז פניות ההורים אשר 
קיבלו מענה ראשוני תוך 2 

ימי עבודה
90%

זמן הטיפול בפניה עשוי 
להמשך כמה ימים 

בתלות בגורמים 
המטפלים

בדיקת עמידה 
בתנאי החוזה

כתיבת דוחו"ת חציוניים 
במעונות נעשה ע"י כן / לאלגנים הפרטיים

התמ"ת

לפי 
צורך

בשותפות עם יועץ 
משפטי ומנהל חוזים

השתלמויות 
8124-76035סיעות

הכשרה מקצועית 
והעשרה לצוות 

הסייעות

קיום יום השתלמות ויום 
כן / לאהערכות לצוות הסייעות השתלמויות

סל תרבות מורחב כולל פעילויות מעבר לרובד הבסיסי של משרד החינוך והוא מותנה בהסכמת הגננת ובתשלומי הורים. א. 

העברת הדוחו"ת 
(למשה"ח ולכח 

אדם) בזמן

טקסים ואירועים (חגים וכדומה)

מעקב וביקורים  בגני הילדים. 
ביקורים יזומים וביקורים מזדמנים 

בהתאם לצורך.

פיקוח על צהרונים  (מופעל 
באמצעות החברה העירונית) - כ 

700 ילדים בכ-30 צהרונים

פיקוח על גנים פרטיים במבני 
מועצה (7) ועל מעונות (5) 
(מפוקחים גם על ידי תמ"ת)

הכנת מכרזים לגנים פרטיים 
וצהרונים - הארכת הסכם. חידוש 

מענה לפניות תושבים  - טלפונים, 
מיילים ופגישות

דוחו"ת נוכחות לצוותי חינוך מעקב 
ומציאת מילוי מקום במקרה 

היעדרות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

8132-110932משכורת כוללת -
עבודות קבלניות - 

8132-753520כ"א

עבודות קבלניות - 
8174-750175תאונות אישיות

8132-9300רכישת ציוד יסודי
8132-9310ציוד  יסודי - מיחשוב

8132-7607השתלמויות
15.6תאריך סיום שיבוץ

מספר עירעורים מקסימלי על השיבוץ 
5(ולא מסיבות אחרות)

אחוז בקשות מיוחדות שיקבלו מענה 
90%עד 20.7

נתון למעקבאחוז קוראים בסיום כתה ב

תוכנית צפיפות 
8180-817216כיתות/שיפור הישגים

הקטנת מספר הילדים 
בכיתהבמקצועות 

הליבה

אחוז הכיתות (מעל 35 תל') בהם 
מתבצעת למידה בקבוצות קטנות (10 

ש"ש)
בתשע"ב - 15 100%

כיתות

תכנון פעילות מחלקת בתי ספר  - יסודי תשע"ג

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

סעיפים כוללים

רישום ושיבוץ לבתי ספר (כ- 
550 תלמידים)

יצירת איזון בין בתי 
הספר (היסודיים)

השתלבות 
בתוכנית 

"אופק 
חדש"

הפעלת תוכנית 
לטיפוח קשר 
מורה תלמיד

חיזוק הלמידה ע"י 
קבוצות מצומצמות 

וחיזוק הקשר האישי 
מורה - תלמיד

אחוז התלמידים שייפגשו פגישה 
אישית  עם מחנך לפחות פעמיים 

במהלך השנה
100%

מעקב אחר יישום 
התוכנית בבתי 

הספר

מספר תחומים ממוצע בבי"ס לעבודה 
5בקבוצות קטנות

מיצוי 
ומצויינות -

 שיפור 
הישגים 

במקצועות 
הליבה

למידה בקבוצות 
קטנות (בכיתות 

מעל 35 תלמידים)

 קורס קיץ לבוגרי 
כיתות ו' 

במקצועות 
אנגלית 

ומתמטיקה

כספי הורים
העלאת הישגים 

ומוכנות התלמידים 
לחטיבה

75%מס' המשתתפים

קורסי אנגלית 
after schoolכספי הורים

העשרה בנושא לימוד 
אנגלית ומתן מענה 
ליום לימודים ארוך

45%מספר משתתפים

השתלמויות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

אחוז המורים המשתמשים במחשב 
90%במהלך ההוראה/ למידה בכל בי"ס

ניצול שעות מעבדות המחשבים מתוך 
סך השעות העומדות (ברוב בתי 

הספר על 72 שעות מעבדה) - כאשר 
הרשת תקינה

90%

העצמת מורים 
בהובלה עצמאית של 

תהליכי הוראה 
/למידה /הערכה 

בסביבה מתוקשבת.

 אחוז המורים הנוספים שיש להם 
במדידה יימסרו 5%פורום בשנת תשע"ג

נתונים מספריים

פורטל חינוך שנת 
8132-81561חינוך

שימוש באתרי 
בתיה"ס ככלי איכותי 

להעברת מידע
במדידה יימסרו כן/לאהגדלה במספר כניסות לאתרי בתיה"ס

נתונים מספריים

טכנאי תקשוב - 
8132-75870ע'.קבלנית

שיפור זמינות מערכת 
התקשוב ומענה 

לבעיות טכניות

קליטת תומך טכני למערכות התקשוב 
כן/לאבבתיה"ס היסודיים

שילוב המחשב 
כאמצעי הוראה נוסף 

בכיתות

אחוז המורים המשתמשים במחשב 
90%ובמערכת ההקרנה

קבלת משוב כתוב מבתי הספר 
15.7וניתוחו באגף עד לתאריך

קיום פעילות מסכמת יישובית 
כן/לאלפעילים במצעד הספרים

מספר תלמידים משתתפים בפעילות 
100המסכמת

מיחשוב +תוכניות  
8132-821פדגוגיה + ריכוז

הרחבת מעגלי 
תקשורת מקוונים 

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

הוראה , למידה, ארגון 
ומנהלה.

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

338

הפיכת המחשב לכלי 
עבודה זמין ובלתי 

נפרד מתהליכי 
הלמידה.

7

מחשב לכל מורה

תיקשוב

השתתפות תל"ן - 
8180-818שעת מחשב

173

תוכניות 
מצעד הספריםחינוכיות

העלאת מודעות 
וחשיבות הקריאה, 
היכרות עם סופרים 

עבריים וזרים וסגנונות 
כתיבה

8132-81490 יוזמות חינוך

תוכניות 
חינוכיות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

כן/לאחידון יישובי בנושא ערכי מנהיגות
מספר מפגשי הדרכת עמיתים (חט"ב 

במסגרת תכנית 3ויסודי)
מעברים

מספר עמיתים מנחים שישתתפו 
40בתוכנית

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
5התוכנית (בשכבת כיתות ה')

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

שישתתפו
4

מספר התלמידים שמשתתפים 
30בפעילות לאורך השנה

מספר שיעורים שיועברו (בבתיה"ס) 
10ע"י הילדים המשתתפים בפרוייקט

עידוד בתי הספר 
לפיתוח יוזמות 

חינוכיות

מספר בי"ס שיגישו תוכנית ליוזמות 
5חינוכיות

כספי הורים
הקניית בטחון עצמי 
במים ושיפור סגנון 

השחיה
5מספר בי"ס המשתתפים בתוכנית

(after school כולל) בתשע"ב - 750720מספר התלמידים
15%אחוז הביטולים המקסימלי

מיפוי הסיבות לביטול השתתפות עד 
30.4לתאריך

ממוצע משוב שביעות רצון  בסוף   
2.5שנה  (סולם 1-3)

יצירת קשר בין 
תלמידים לתלמידים 

בקהילות יהודיות 
בשיתוף 2מספר בתי הספר שיקיימו את התכנית

הסוכנות היהודית

תוכניות 
חינוכיות

פיתוח יוזמות 
חינוכיות ע"י 

ביה"ס

לימוד שחיה 
בשכבת כתות ד'

"חווידע"

נתיב האור

חינוך לערכים ערכים ומורשת
ולמורשת

זהירות בדרכים

העלאת מודעות כנ"ל
לשימוש חסכוני ובטוח 

במכשירי חשמל

הפעלה אפקטיבית 
של הארכת יום 

הלימודים

חברים מעבר לים

כספי הורים

העלאת מודעות ושינוי 
התנהגויות תלמידים 

והורים בנושא זהירות 
בדרכים

ערב הוקרה 
לצוותי חינוך
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

העלאת מודעות של 
תלמידים והורים 

לצרכנות נבונה
יעדים מפורטים בתכנית המינהל

מספר בי"ס בהם תהיה השתקפות 
הנושא הייחודי במרחבי ביה"ס 
מבחינה פיזית ויצירת מרחבים 

ייחודיים.

5

מס' בי"ס בהם תהיה השתקפות 
הנושא הייחודי בסילבוס  עפ"י שכבות 

הגיל
5

95%אחוז שביעות רצון במשובים

אחוז התלמידים הלומדים קורס 
שמעבר לתוכנית הייחודית שבבית 

ספרם
90%

חינוך למעורבות 
קהילתית

מספר בי"ס שיקיימו תוכנית פעילות 
5של תרומה לקהילה

ציון ממוצע יישובי בנושא אקלים 
נתון למעקבבית ספרי

כ"א
העשרת תוכנית 

הלימודים הבסיסית 
של משרד החינוך

האחריות הפדגוגית היא של מנהלות 
שוטףבתי הספר

שיפור בריאות השן 8132-7570שירות בריאות דנטלי
בקרב תלמידי שהם

בדיקות והדרכה במוסדות החינוך 
ביישוב מגן חובה ועד כיתה ט' 

(מותנה בתקצוב משרד הבריאות)
כן / לא

צרכנות נבונה

ייחודיות 
בית 

ספרית

ביטוי 
ברמה 

בית 
ספרית

ע' קבלניות -- 
פרויקט יחודיות 

בת"ס
8132-754100

העמקת הצביון 
הייחודי של כל בית 

ספר

טיפוח קשרים 
חברתיים , היכרות 

של תלמידי כיתות ו' 
והקלה על מעבר 

לחטיבה

ביטוי 
ברמה 

יישובית
 - 

מרחבי 
בחירה 
בשיתוף

 
ח.מ.ש 
(כיתות 

ו)
תוכנית תרומה 

לקהילה

סיוע למנהלות באירגון וניהול 
תל"ן (כ 550 שעות שבועיות 

מאושרות)

שרות בריאות דנטלי

תוכניות 
חינוכיות

אקלים בית ספרי
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

תקונים ובדק בית -  
8132-420288שיפוצי קיץ

8132-42170אחזקת מתקנים

עמידה בתקנים וקבלת אישור מיועץ הקפדה על בטיחות
כן / לאבטיחות

8132-433311חשמל מים בתי ספר

8132-7400כלים מכשירים וציוד
כלים מכשירים וציוד -

8132-74110 חט"צ

עבודות קבלניות - 
8132-7501,009נקיון

עבודות קבלניות - 
8132-751430שמירה

8132-52220ספרים לבוגרים
8132-78020הוצאות אחרות

8132-810215השתתפות - אבן חן

השתתפות  - א. 
8132-811263החושן

8132-812242השתתפות - רבין
8132-813120השתתפות - צוקים

8132-819232השתתפות - ניצנים

8132-82094השתתפות כללי

מספר בתי הספר בהם נמדדה ירידה 
בצריכת חשמל בעקבות התקנת 

מערכות בקרה

שמירה על איכות חיים 
בבתי הספר כחלק 

מאקלים

ממוצע תלונות חודשיות בנושא נקיון 
5(מתועד)

העברות חלקות וללא 
תקלות (זמן ההעברה 

תלוי גזברות)

הכנת החומר עד ה 8 לכל חודש אי 
100%זוגי

3חיסכון בחשמל

העברות תקציב  מועצה לבתי 
הספר  - שוטפות (כולל 

חשמל מלבד צוקים)

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

6 בתי ספר
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

סיום בניית שלב ב' עד 
מותנה בקבלן30.4לתאריך

אחוז בוגרי כיתות ו' 
בממ"ד שימשיכו 

ללמוד ביישוב
בתשע"ב - 60%57%

 663       8140-110חט"ב מ"מ - שכר
   -          8140-930ציוד יסודי

רכישת ציוד 
   -          8140-931מיחשוב

 422       8140-751ע. קבלניות נקיון

 140       8140-753עבודה קבלנית - 
   -          8140-740כלים מכשירים 

 145       8140-752ע. קבלניות שמירה

ע.קבלנית - 
 86         8140-750מיחשוב

השתתפות חט"ב 
 285       8140-812ממלכתי

 318       8140-433חימום מים וחשמל

 10         8140-780הוצאות אחרות

הוצאות שוטפותחט"ב יהלום

ישיבה/אולפנה 
שלהבת 

(תשע"ב - 217 
תלמידים)

 537       8140-761חט"ב דתיתהעברה לתאגיד

המשך פיתוח 
הישיבה והאולפנה 

וביסוס מעמדה 
בקהילה

מדידת פעילות מחלקת בתי ספר על יסודיים

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 
 

             

  
  

  

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

ביסוס תוכנית הרצף 
החינוכי מכתה ו' ועד 

י"ב ביישוב (יסודי - 
חט"ב, חט"ב - תיכון)

יעדים מפורטים 
בתכנית מינהל חינוך

בניית תוכנית עבודה 
ארגונית ופדגוגית  

כולל אבני דרך לביצוע 
ודרכי בקרה עד 

לתאריך

15.9.12

מפגש רבעוני לדיון 
ביישום והשלכות 
התכנית. מספר 

מפגשים

נובמבר, פברואר, 3
מאי

סיום בינוי
פתיחת מבנה מנהלה, 
אודיטוריום וספריה עד 

לתאריך
מותנה בקבלן30.4.13

כיתות ז-ט. בתשע"א  40           מספר משתתפים
- 30 תל'

ציון ממוצע בשאלון 
סקלה 1-5 4             שביעות רצון

תיגבור לימודי תגבור מדעים
הרחבת תחומי עניין  30         8140-813מדעים

המעודדים מצוינות.
מספר תלמידים 

 40           המעורבים בתוכניות

אחת בכל שכבה (ז- 3             מספר כיתות שיפתחו
ט)

 100         מספר תלמידים

כיתה ללקויות 
למידה

משרד 
החינוך

מתן מענה לתלמידים 
בעלי ל"ל

מספר כיתות 
 4             שייפתחו בתשע"ג

תגבור סל שעות 
 650       8140-811תיגבור לימודילבית הספר

תגבור סל השעות 
להפעלת תוכניות 
שונות להעשרה 

והשבחה של תכנית 
הלמידה ולשיפור 

האקלים  הבית ספרי

מימון מועצה והורים שוטף
כ- 100 שעות

עידוד תלמידים 
ללמידה בתחום 

המדעי

מיצוי 
ומצויינות - 

שיפור 
השגים

הרחבת המענה 
למצטיינים

מסד נחשון - 
מנהיגות מדעית

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

התווית תוכניות 
עבודה ארגוניות 

אסטרטגיות לגיבוש 
הצוות החינוכי

חט"ב יהלום

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

מיצוי 
ומצויינות 

עידוד 
מצויינות

תוכנית למצטיינים

חט"ב יהלום

רצף חינוכי

מיצוב ארגוני בבית הספר (בניית 
מערך ארגוני מיטבי)

חלק 
מסעיף  

 811-823
המופיע 
בלוח 

הנהלת 
האגף
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 
 

             

  
  

  

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 30         8140-814יוזמות חינוכיות
הקניית ערכי יהדות 

ומורשת ועידוד 
מעורבות חברתית

הפעלת תכנית 
כן / לאחברתית ערכית

הגברת המודעות 
ומניעת אלימות 

והתמכרויות

קיום מפגש שכבתי של 
הורי התלמידים בנושא 

אלימות והתמכרויות
כן / לא

מספר מערכות הקרנה 
 שיותקנו בחדרים 

ייעודיים
מותנה באישור 2

תקציב

מספר מורים 
שישתתפו בהשתלמות 

בהיקף 30 שעות
95

השתלמות לצוות 
חינוך

בניית כלי מעקב אחר 
שימוש במחשב 

בהוראה עד לתאריך
1.1.13

כן / לאשיפור אתר ביה"ס931

נתון למעקבמספר כניסות לאתר
 10         8140-781מסיבת סיום ט'

משכורת כוללת - 
מינהלי

8152-110    1,549 
משכורת כוללת - 

מורים
8152-112  22,818 

עבודה קבלניות  
קנית שירותים כ"א

8152-753       179 
כלים מכשירים 

וציוד
8152-740          -   

 198       8152-760אגרת תלמידי חוץ

   -          8152-930רכישת ציוד יסודי
ציוד  יסודי - 

מיחשוב
8152-931          -   

עבודות קבלניות - 
נקיון

8152-750       422 
עבודות קבלניות - 

שמירה
8152-751       179 

 20         8152-780הוצאות אחרות

 10         8152-822מסיבת סיום י"ב

סעיפים כללייםתיכון

חט"ב יהלום

תוכניות העשרה ומניעה

שילוב המחשב מחשב לכל מורה
כאמצעי הוראה נוסף

שימוש באתר ככלי תקשוב
איכותי להעברת מידע

מסיבת סיום כיתה ט'
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 
 

             

  
  

  

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

חימום, מים 
כן/לאהתקנת מערכות בקרהחיסכון בחשמל 100       8152-433וחשמל

הענקת שי ערכי 35         8152-522ספרי  מחזור
מספר מערכות הקרנה 

 שיותקנו בחדרים 
ייעודיים

מותנה באישור 2
תקציב

מספר מורים 
שישתתפו בהשתלמות 

בהיקף 30 שעות
95

בניית כלי מעקב אחר 
שימוש במחשב 

בהוראה עד לתאריך
1.1.13

כן / לאשיפור אתר ביה"ס

נתון למעקבמספר כניסות לאתר

מגוון מגמות 
והפעלות חינוכיות

יצירת מענה איכותי 
ומגוון לתלמידי יישוב

אחוז התלמידים 
הגרים בשוהם בחינוך 

מ"מ וממשיכים 
בתיכון שוהם

90%

משלחות לפולין 
(מלגות)

מלגות למשלחות 
סיוע במימון  50         8152-811פולין

לתלמידים

אחוז מקבלי מלגת 
נסיעה מתוך  הפונים 

המתאימים
100%

מגמת מוסיקה
הטמעת תכנית 

המוסיקה בתרבות 
הבית ספרית

הגדלת מספר 
בתשע"ב - 16 כן/לאהתלמידים במגמה

תלמידים

פיתוח אומנויות 
(מגמות מחול, 

תאטרון, קולנוע)
 50         8152-816פיתוח אומניות

פיתוח ההתנסות 
האומנותית במסגרת 

תחום התוכן

מספר מגמות בהם 
3תופק יצירה מסכמת

שילוב המחשב 
כאמצעי הוראה נוסף

שימוש באתר ככלי תקשוב
איכותי להעברת מידע

העברות חלקות וללא 
תקלות

הכנת החומר עד ה 8 
זמן ההעברה תלוי 100%לכל חודש אי זוגי

גזברות

רכישת ספרים לבוגרים

מחשב לכל מורה

8152-810       451 

סעיפים כלליים

העברות תקציב  מועצה לבתי 
הספר  - שוטפות

השתתפות בבי"ס 
תיכון

תיכון

מיצוי 
ומצויינות - 

עידוד 
המצוינות
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 
 

             

  
  

  

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

פיתוח קשרי קהילה 20         8152-818משלחת לחו"למשלחות לחו"ל

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 

למידה

שמירה על אחוז 
הזכאים לבגרות

אחוז הזכאים לבגרות 
מתוך תלמידי י"ב 

בתיכון שוהם בתשע"ב
תשע"א - 85%85.6%

אחוז התלמידים  
הלומדים 4-5 יח' 

מתמטיקה
70%

אחוז התלמידים 
הלומדים אנגלית 4-5 

יחידות
92%

כלול 
בתקציב 

שכר

הובלת תלמידים 
להרחבת תחומי עניין 

המעודדים מצוינות.

מס' התלמידים 
           40 המעורבים בתחרויות

 60         8152-817תגבור למדעים

עידוד מצויינות 
וחשיפה לקבוצות 
נוספות שעוסקות 

בתחום

 מספר סדנאות 
4ותחרויות שיתקיימו

תקשורת מקדמת
במסגרת 

סל השעות 
של התיכון

 קידום והעצמת בני 
נוער בסיכון 

באמצעות עשיה 
קולנועית

אחוז התלמידים 
מס' בני נוער - 18, 90%שידווחו כי נתרמו

היקף - 60 שעות

מרכז למידה 
לתלמידים בעלי 

לקויות

מרכז למידה - 
 12         8180-822תיכון

תגבור לסל שעות 
ביה"ס

הקצאת סל שעות 
כהכנה נוספת 

לקראת בחינות 
בגרות

שעות 
פרטניות

תוכנית "מחצית 
שלישית" בחודשי 

הקיץ

מימון 
משה"ח

תיכון

למידה בקבוצות 
קטנות לצורך הגשת 
כל תלמידי השכבה 

לבגרות (בתיכון 
שוהם) (א).

תגבור 120 שעותכן / לאתגבור סל שעות

כ"א יועצים 
מחנכים

תגבור מדעים 
והשתתפות 

בתחרויות ארציות 
(כולל רובוטיקה)

מיצוי 
ומצויינות  - 

שיפור 
הישגים

חלק מסעיף משכורת מורים 
כוללת

העלאת מספר 
התלמידים הלומדים 
במגמות מדעיות וב- 

4-5 יחידות לימוד.

מיצוי 
ומצויינות - 

עידוד 
המצוינות

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 
ללמידה ברמות 

גבוהות ובמגמות 
מדעיות
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 
 

             

  
  

  

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

מניעת אלימות 
הגברת המודעות  20         8152-815מניעת סמיםוהתמכרויות

ומניעה
מפגש שכבתי של הורי 

כן / לאהתלמידים בנושא

תמיכה ביוזמות  42         8152-820יוזמות חינוכיותיוזמות חינוכיות
חינוכיות של בי"ס

100%          34 
טיפוח התלמידים 

כבוגרים התורמים 
לקהילה

אחוז מתנדבים 
במסגרת מחוייבות 

אישית

תיכון
תוכניות 
העשרה 

ומניעה
תוכנית לפיתוח 

מעורבות חברתית
תוכנית לטיפוח 

8152-819מעורבות חברתית
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2012201320122013

 758         758         758         758        השתתפות מועצה - שכר מינהל חינוך
 6,632      5,631      6,632      5,631     השתתפות מועצה -סייעות

 593         399         593         399        השתתפות מועצה - ליווי הסעות

   -               7,983      6,788      7,983      6,788     סה"כ

חווידע
חוגים מוקדים קהילתיים - 

 150         180         113         126                  אבן חן
 117         130         81           91                    אבני החושן

 110         122         80           85                    צוקים
 95           105         67           74                    רבין

 86           95           60           67                    ניצנים
 23           25           17           18                    דמוקרטי

 160         160                  רכז חוגים ושונות
 20           20                   אפטר סקול

 4             3                     פרסום
חווידע כ מוקדים קהילתיים -   19              601         677         582         624        סה"

הורים תל"ן - 
 141         152         145         145                  אבן חן

          אבני החושן
 9             9             9             9                      צוקים

 66           68           63           62                    רבין
 118         116         112         109                  ניצנים

 318         302        יהלום
ן הורים  5                334         663         329         627        סה"כ תל"

תאגיד חינוך שהם
תקציב 2013

תאגיד החינוך נמצא בבעלות מלאה של המועצה המקומית שהם. הוא מספק שירותים בתחום 
התאגיד פועל לקידום מערכת החינוך היישובית ומתן שירותים קהלתיים איכותיים.

התאגיד משמש זרוע מבצעת של אגף חינוך. הפעילויות המתבצעות באמצעותו 

הנושא
תקבולים תשלומים
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2012201320122013

הנושא
תקבולים תשלומים

 383         283         564         458        תל"ן - מועצה  שעת מחשב
ן שעת מחשב  190         175        הכנסה הורים- תל"

מועצה  שעת מחשב  9                573         458         564         458        סה"כ תל"ן - 
צפיפות כיתות תגבור לימודי - 

 4             19           7             15                    אבן חן (השתתפות הורים דוברי אנגלית)
          אבן חן

 124         92                    אבני החושן
 21           14                    צוקים

 7             17           41                    רבין (השתתפות הורים דוברי אנגלית)
 37           37                    ניצנים

 650         203         650         203        יהלום - השתתפות מועצה
 216         216        השתתפות מועצה  -צפיפות כיתות

צפיפות כיתות כ תגבור לימודי -   21              877         438         856         402        סה"
פרוייקטים תיכון - 

 12           20               מרכז למידה
     הורים

 12           20               השתתפות מועצה
כ תיכון פרוייקטים    -               12           20           12           20          סה"

רבדים
 230         230             הורים

 242         240             ריכוז תוכנית-  שכר ותשלומים
 50           50               משרד החינוך

 28           70           70          שמירה  אב בית והסעות+ מזכירות
כ רבדים  4-               308         280         312         310        סה"

בר אילן כ נוער מוכשר -   46              240         229         194         174        סה"

מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות
 294         97          הדרכה

 39           23          מלגות מנס
 210         71          תשלומי הורים
 28           3            מלגות תאגיד

כ מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות  17-             277         97           294         97          סה"
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2012201320122013

הנושא
תקבולים תשלומים

מצוינות

 95           171         91           152        מפתח

 51           40          מצוינות ביהלום

 17           17          מצוינות בשלהבת
 4                95           239         91           209        סהכ מצוינות

חדש מחליף את דגש  מרכז למידה להשגים - 
ביהלום

 320         94          תשלומי הורים
 28               מועצה

 320         84          שכר מדריכים ושונות
כ שיעורי עזר חט"ב    -               320         122         320         84          סה"

   -              חוגי שחיה

 11-             70           81           81           89               הורים

כ גן קיץ  67              563         496        סה"

ישיבה אולפנא - 
מועצה

 545         337         1,369      546        שעות הוראה
 373         210        כוח עזר - מזכירה, אב בית, ניקיון, לבורנט

 160         50          תפעול - חשמל, מים, שוטף
 130         170        הצטיידות

 30           30          שונות
 26           18          משרד החינוך שיכפול ומלאכה

 787         380        משרד החינוך
 335        העברת יתרות אולפנה מתשע"ב

כ הכנסות  1,693      735         2,062      1,006     סה"

הורים
 1,451      1,014      1,219      845        השלמת שעות

 537         250         400         250        פרוייקטים חינוכיים וחינוך חברתי

כ כללי ישיבה אולפנה    -               3,681      1,999      3,681      2,101     סה"
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2012201320122013

הנושא
תקבולים תשלומים

המרכז לגימלאי
 240         240        דמי חבר - 100 ₪ לחודש x 12 חודשים

 70           70          השתתפות מועצה - מועדון גימלאים
 40           40           40           40          השתתפות מועצה - גימלאים כללי

 300         300        חוגים והדרכה
 10           10          שונות - פעילויות

כ מרכז לגימלאי    -               350         350         350         350        סה"

מימוש יתרות פרוייקטים חינוכיים- 
 22           22          הנחות ומילגות

 35           35          קבוצות מנהיגות מדעיות- תיכון
 10           10          קבוצות מנהיגות מדעיות- יסודי

 30           30          סדנא למנהלים
 30           30          רכישת ציוד רבדים

        127         127  - 
אחרות

 15           15               יעוץ משפטי
 47           47               שרותי הנה"ח וביקורת

 24           24           24           24               רווחת עובד
 80           40               דמי שימוש מועצה וניהול

 53           53          תקורת דמי ניהול
 17           17           56           56               שונות+ בריאות

 18           18               ריבית ועמלות
כ אחרות  252-           41           41           293         253        סה"

   12,872    16,565    12,738    16,452           -113 
 490         490        בניטרול עודפים שנים קודמות

גרעון)  113-           15,962    16,075   עודף/(
בניטרול גרעון שלהבת  113-             -          גירעון -

 252           יתרות שנים קודמות תאגיד
גרעון)  139           עודף/(
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

סיעות כ"א - 
העברה 
לתאגיד

8126-752 2,312 

 10      8126-814יוזמות חינוכיות

עבודות 
קבלניות - 

שמירה
8126-754      76 

עבודות 
קבלניות - 

הזנה
8126-751      34 

רכישת ציוד 
   -       8126-930יסודי

מענה איכותי 
והתמקצעות סייעות

אחוז ביצוע הערכת סייעות 
לכלל הסייעות (40 90%ושיחות משוב עד 30.7

סייעות)

השתלמות למלווי 
הסעות

קיום יום הערכות למלווי הסעות 
כן / לאלפני פתיחת שנה"ל

31.5סיום כל  הועדות עד לתאריך

מספר ילדים שנדונו בועדות
נתון למעקב. בתשע"ב - 
62. כולל מקרים חדשים 

וחידושים עפ"י חוק

תפוקה (יעדים)
הערות בתכנית העבודה

הפעלת מסגרות חינוך מיוחד ביישוב

השתלמויות 
 15      8126-760סיעות חינוך

וועדות השמה

תוכנית פעילות חינוך מיוחד - תשע"ג

נושאים
תשומה (משאבים)
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תפוקה (יעדים)
הערות בתכנית העבודה

    

נושאים
תשומה (משאבים)

שיבוץ ילדים בגנים 
טיפוליים במטרה 

לצמצום פערים 
וחזרתם למסגרת 

רגילה

הכנת דו"ח נתונים - אחוז מילדי 
גני החנ"מ ששובצו בגני חובה 

וכתות א בחינוך הרגיל
במהלך אוקטוברכן / לא

אחוז הילדים בגן הזכאים לחינוך 
מיוחד ונמצא להם מענה בתוך 

היישוב
75%

מספר ילדי גן שמקבלים מענה 
18ביישוב

בתשע"ב 15 מתוך 19 
ילדים למדו ביישוב. 

בתשע"ג 18 מתוך 22

מספר כיתות חינוך מיוחד 
8ביישוב בבי"ס

נתון למעקב. בתשע"ב 5. 
בתשע"ג ייפתחו 3 כיתות 

חדשות (כתב א בבי"ס 
אבני החושן (ל.ל), כיתה 

ז' (ל.ל), כתה ז (ל. 
תקשורת)

מספר תלמידים בכיתות חינוך 
מתוכם 41 ילדי שהם62מיוחד ביישוב בתשע"ג

נתון למעקב. בתשע"ב - 2מספר גנים טיפוליים ביישוב
2

מספר ילדים בכיתות גן של 
מתוכם 18 ילדי שהם24חינוך מיוחד ביישוב

מספר סייעות במסגרות חינוך 
בבי"ס - 11, בגנים - 132מיוחד

289מספר שעות סייעות
במימון מועצה ומשרד 

החינוך. בתשע"ב - 151 
שעות.

התאמרת מסגרות 
חוץ לצרכים של ילדי 

חנ"מ שלא נמצא 
להם מענה בישוב

כן / לאסיום השיבוץ עד  ה 31/8

מסגרות חינוך מיוחד
מתן מענה מקסימלי 

לילדים הזכאים 
לחנ"מ בתוך הישוב

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תפוקה (יעדים)
הערות בתכנית העבודה

    

נושאים
תשומה (משאבים)

אחוז  התלמידים המאותרים 
80%כמתאימים אשר שולבו

מספר ילדים המשולבים בחינוך 
נתון למעקב. בתשע"ב - 25רגיל

24

מספר שעות לחונכים לילדים 
489משולבים

נתון למעקב. בתשע"ב 
465. במימון מועצה 

(30%) ומשרד החינוך 
(70%)

27מספר סייעות שילוב

שילוב מוצלח של 
התלמידים באמצעות 
בניית תוכנית אישית 
לכל תלמיד בהתאם 

לקריטריונים של 
משרד החינוך

בקשת דו"ח שנתי ממשרד החינוך 
המסכם את מספר שעות השילוב 

בהתאם לזכאות של התלמידים
כן/לא

מתן מענה לפעילות 
חינוכית וחברתית 

בשעות הפנאי

עידוד קבלת השונה 
בקרב הקהילה

מיצוי משאבים 
בהתאם לזכאויות 

הילדים ע"פ חוק

שילוב תלמידים  בעלי  
לקויות מורכבות 

בפעילות של  תנועות 
נוער וחוגים בקהילה

מספר הילדים ונערים בכל תנועות 
בתשע"ב היו 13 ילדים15הנוער ובמתחם הנוער

שילוב במסגרות חינוך 
רגיל

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תפוקה (יעדים)
הערות בתכנית העבודה

    

נושאים
תשומה (משאבים)

אחוז התלמידים שיתקבל עבורם 
דו"ח שנתי / סיכומי  פגישות  

מתוך אלו שאינם עולים לועדות 
השמה

25%

חידוש ועדת השמה אחת 
ל3 שנים. הדוח מיועד 
לקבל תמונת מצב גם 

בתוך השלוש שנים הללו.

 מספר בי"ס שיערך בהם ביקור
לבדוק אם רוצים להעלות8במהלך השנה וייכתב דו"ח מסכם

נתון למעקב. בתשע"ב - 65מספר תלמידי חוץ
68

מספר מוסדות בהם לומדים ילדי 
חינוך מיוחד מחוץ ליישוב

נתון למעקב. בתשע"ב - 
31

מספר ילדים מוסעים

נתון למעקב. בתשע"ב - 
73 ילדי חנ"מ וילדים 

משולבים זכאים. מתוכם 
36 זכאים למלווה.

נתון למעקבתקציב הסעות

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 
4מחברת ההסעות (לו"ז ויחס הנהג)

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 
4.5מהמלויים

עמידה ביעד הכנסות (משרד 
כן / לאהחינוך והורים)

מלווי הסעות - 
העברה 
לתאגיד

בקרה וטיפול  446    8126-753
בתקלות אפשריות

אחוז ביצוע הערכת מלווי הסעות 
ושיחות משוב עד  30.7. (כ12 

מלוים)
90%

 1,994 
הסעות + מלווי הסעות

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 
במוסדות השונים

מעקב תלמידי חוץ

עבודות 
קבלניות - 

הסעות
8126-710

שרות איכותי 
בהסעות (אמינות, 

יחס, טכני, לו"ז, 
מלווים איכותיים)

אגרת תלמדי  530    8126-761
חוץ ח' מיוחד

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

תפוקה (יעדים)
הערות בתכנית העבודה

    

נושאים
תשומה (משאבים)

הנגשת כיתות ללקויי 
שמיעה

 הנגשת מקסימום כיתות בהתאם
כן/לאלזכאות

מספר כיתות מונגשות ביישוב / 
שהונגשו בשנה הנוכחית

נתון למעקב. בתשע"ב 
סה"כ 8 כיתות מונגשות 

(לא היו חדשות בשנה 
זו)

 חלק
 מסעיף

8126-930 
שלעיל

הקמת חדר 
לטיפולים פרא 

רפואיים בחט"ב 
יהלום

מותנה באישור ומימון כן / לאהקמת החדר במהלך שנה"ל
ביטוח לאומי

הנגשות של כיתות לימוד ללקויי 
שמיעה (תלוי באיתור ילדים נוספים)

חדר טיפולים (בחטיבת יהלום)
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 1,300 8173-110משכורת כוללת
חימום מים 

 29      8173-433וניקיון

הוצאות 
 18      8173-540תקשורת

 3        8173-570מיכון
כלים מכשירים 

 5        8173-740וציוד

קנית שירותים - 
 75      8173-760הדרכה

 5        8173-780הוצאות אחרות

השתתפות 
 10      8173-810הנחות לנזקקים

ציוד יסודי - 
 8        8173-931מיחשוב

השתתפות בוועדות השמה 
הקובעת זכאות לחינוך מיוחד עד 

לתאריך 15.5
כן / לא

מספר ילדים שנדונו בועדות 
השמה

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 64

מספר התכנסויות של ועדות 
השמה

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 7

ועדות 
שילוב

מתן זכאות לסיוע ללומדים 
עם צרכים מיוחדים 

המשולבים במסגרות החינוך 
הרגיל מתוך שעות חנ"מ

השתתפות בועדה הקובעת זכאות 
ע"פ מסמכים קבילים עד לתאריך 

15.5
כן / לא

תפקיד השפ"ח 
בנושא זה צומצם 

החל משנה זו

ועדות בין 
מקצועיות

ועדות 
השמה

התאמת מסגרת חינוכית 
לתלמידים עם צרכים מיוחדים

סעיפים כלליים

מדידת פעילות שפ"ח - תשע"ג

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

ועדות 
מספר ילדים שנדונו בועדות סיוע מקצועי לשילובשילוב

שילוב
נתון למעקב. 

בתשע"ב - 27

ע"פ בקשת מחלקת כן / לאהשתתפות בועדת תכנון וטיפול
רווחה

מספר ילדים שנדונו בועדות 
תכנון טיפול

נתון למעקב. 
בתשע"ב - 16

ועדות 
יישוביות 
בנושאים

 שונים

מתן היבט פסיכולוגי חינוכי 
בועדות יישוביות בנושאים 

שונים

השתתפות  בועדות יישוביות ע"פ 
כן / לאהזמנת האגפים השונים

סינון הפניות בשיתוף מנהלת אגף 
חינוך

שוטף 
לפי 

פניות

לכל בי"ס מוקצים 5 
מקרים (7-10 

מפגשים לכל מקרה)

קיום פגישה דו חודשית עם יועץ 
התכנית לצורך מעקב . מספר 

פגישות שיתקיימו
6

נתון למעקב. סך שעות הדרכה למורים
בתשע"ב - 368

מספר מורים שקיבלו הדרכה

נתון למעקב. סך שעות הדרכה להורים
בתשע"ב - 615

מספר הורים שקיבלו הדרכה

אחוז ההורים או המורים שידווחו 
על תרומת ההדרכה להתמודדות 
יעילה עם הקשיים שאיתם הגיעו 

להדרכה (ציון 4 או 5)

80%

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיים של ילדים
הדרכת הורים ומורים

ועדות בין 
מקצועיות

ועדת 
תכנון 
וטיפול

מתן היבט פסיכולוגי חינוכי 
בועדות תכנון וטיפול

עיר ללא 
אלימות

פיקוח מקצועי על יועצי 
תכנית "אילנות גבוהים" 

לשיפור הסמכות ההורית 
(ייעוץ אישי להורים)
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

ממוצע שביעות רצון כללי 
מתוכנית  הדרכת הורים (עד 5 

פגישות)
ההדרכה ניתנת על 4.5

פי פניית הורים

מספר קבוצות להדרכת הורים (3 
פיילוט2זוגות)

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
הדרכת צוות משותפת של יועצת 

ופסיכולוג אחת לחודש עם כל 
שכבה

2
מתוכננים 8 

מפגשים עם כל 
שכבה

אחוז אנשי הצוות המתמידים 
80%(85%) במפגשים

אחוז נשאלים שיביעו שביעות 
רצון של בי"ס מהשפ"ח 

(שאלונים למנהלי בי"ס ומורים 
לגבי הדרכת הפסיכולוגים וכן 

הדרכה בחדרי מורים)

90%
בתשע"ב - 90% 

שבעי רצון 
מפסיכולוג ביה"ס

מספר הפסיכולוגים שיעניקו טיפול 
4אחד לטווח ארוך

נתון למעקב. סך שעות טיפול פרטני
בתשע"ב - 60

מספר ילדים שטופלו

נתון למעקב. מספר תקנים
בתשע"ב - 6.5

נתון למעקב. מספר פסיכולוגים
בתשע"ב - 12

אחוז תקנים שפעלו כמילוי מקום 
בתקופה

אחוז תחלופה
נתון למעקב. 

בתשע"ב - חצי 
משרה (8%)

נתון למעקבותק ממוצע של עובדים

מעקב תקנים 
ומשרות

טיפול פרטני

הדרכת הורים ומורים

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיים של ילדים

מתן שירות

העצמת והכשרת מורים 
בחדרי מורים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2013

 

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

מספר שעות ביקור בגנים

נתון למעקב. 
בתשע"ב 639 
שעות ביקורים 
בגנים ובתי"ס

הגשת דוח מספר ביקורים 
בגנים - מפולח לפי גן

יצורף למדידת 
תוכנית העבודה

מספר ביקורים בבי"ס
מספר ביקורים בבי"ס - מפולח 

לפי בי"ס
יצורף למדידת 

תוכנית העבודה

הכרת התשתית החינוכית 
לעבודה של פסיכולוג חינוכי

ביצוע אבחון מערכתי - בדיקת 
הסביבה הלימודית כבסיס לאבחון 

קשיים.(כולל תצפית וראיון) (33 
גנים ו 8 בתי ספר)

שוטף

גני ילדים (33) ובתי 
ספר (8). ביקור 

בבי"ס פעם בשבוע 
ובגנים 2-3 בחודש

למידת כלים חדשים לאבחון 
פסיכודיאגנוסטי

קיום תהליך למידה צוותי שוטף 
לצורך הטמעת הכלים החדשים 

לאבחון
כן / לא

בעקבות שינוי 
במדיניות שפ"י 

התחיל תהליך של 
חשיבה אחרת 

לאבחון פסיכולוגי 
הדורש תהליך 

הכשרה של מספר 
שנים

ביקורים בגנים 
ובבי"ס - נתוני 

פעילות

שינוי כלים אבחוניים 
פסיכולוגיים

הכרת התשתית 
החינוכית לעבודה 
של פסיכולוג חינוכי
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ערךמדדמטרה

650 1,456      8410-110משכורת כוללת

 20           8410-753בת שרות
חימום מים 

 8             8410-433וחשמל וניקיון

הוצאות  
 32           8410-540תקשורת

כלים מכשירים 
 5             8410-740וציוד

הסעות מעון 
84 164         8410-752שיקומי

 20           8410-780הוצאות אחרות
ציוד יסודי - 

 10           8410-931מיחשוב

32 48           8410-760השתלמויות
עבודות קבלניות-

 29           8410-750 כ"א

הגשת דו"ח חצי שנתי 
למנכ"ל הכולל מספר 

תיקים, מפולח לפי 
תחומי הטיפול השונים. 

מספר דוחו"ת

2

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

תכנון פעילות רווחה

שם החשבוןנושאים

3,678

הוצאות שוטפות

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

הכנסות ממשרד הרווחה 
והורים (מופיע בסה"כ 

בתחתית הלוח)

סכום 2013
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

משפחות 
30 40           8435-842במצוקה בקהילה

החלת הרפורמה בשרותי 
רווחה בכל היבטי פעילות 

המחלקה
כן /לא

התאריך תלוי 
במשרד 
הרווחה

סדנאות בתנאי 
123 16           8435-846נופש

אחוז הפניות החדשות 
אשר מטופלות בהתאם 

לכלים שמכתיבה 
הרפורמה  (אינטייק, 

תכנון טיפול)

80%

סיוע למשפחות 
23 30           8435-844עם ילדים

אחוז התיקים בהם בוצע 
דיון בהמשך טיפול על פי 

השגת היעדים לפחות 
פעמיים בשנה

90%

מרכז למניעת 
22 30           8435-845אלימות

טיפול ומניעת 
אלימות במשפחות 
הסובלות מתופעה 

זו

אחוז השמה במשפחות 
אשר נמצאו מתאימות 

ומעוניינות בטיפול
95%

         290 

אחוז הפניות החדשות 
אשר מטופלות בהתאם 

לכלים שמכתיבה 
הרפורמה  (אינטייק, 

תכנון טיפול)

80%

#N/A

#N/A

אחזקת ילדים 
אחוז השמה (במצב שיש השמה מתאימה20736 314         8439-843בפנימיות

95%הסכמת הורים וילדים)

217

טיפול במשפחות - 
בעיות ביחסים בתוך 
המשפחה (גירושין, 

הורים - ילדים, אחים 
וכדומה) ומצוקה כלכלית

אחוז התיקים בהם בוצע 
דיון בהמשך טיפול על פי 

השגת היעדים לפחות 
פעמיים בשנה

טיפול לפי אופי 
בעייה

מרכז למניעת אלימות 
במשפחה

90%

טיפול לפי אופי 8439-845
בעייה

טיפול בילד 
בקהילה

ילדים בסיכון
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

100%אחוז השמההשמה מתאימה34 46           8439-841ילדים מעונות יום

אחוז המקרים בהם משך 
הזמן מקבלת פניה ועד 

העברת הבקשה למפקחת 
הוא עד 14 ימים

90%

אחוז המקרים בהם משך 
הזמן מקבלת תשובה 

מהמפקחת ועד מסירת 
הודעה למשפחה הוא עד 

3 ימים

90%

פרויקט 
ידידים - 
חונכות 
אישית

העשרה וקידום 
ילדים עם בעיות 

רגשיות

קיום שיחות סיכום ומשוב 
עם הורי החניכים בסוף 

התכנית
כן /לא

פרויקט 
ידידים - 

סיירת 
סטודנטים

מניעת עבריינות 
נוער

קיום שיחות סיכום ומשוב 
עם הורי החניכים בסוף 

התכנית
כן /לא

מועדונית 
חוויה ומרכז 

יחד

מועדונית חויה - 
קידום ילדים עם 

בעיות רגשיות 
ומשפחתיות

מספר הילדים במועדונית 
חוויה  (המספר 

המקסימלי הוא 15)
15

22 75

סיוע במימון טיפול 
לפונים

תוכנית 
פנים 

לקהילה 
(ילדים 
בסיכון 
ונוער 

במצוקה)

תוכנית עם 
8439-842הפנים לקהילה

8436-843
טיפול בפגיעות ילדים בסיכון

 2             מיניות

         100 
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

טיפול בנוער 
38 50           8436-841וצעירים

אחוז התיקים בהם בוצע 
דיון בהמשך טיפול על פי 

השגת היעדים לפחות 
פעמיים בשנה.

90%

בית חם לנערות -
 חדש

2מספר קבוצות שייפתחו94 63           6436-843

אחוז הפניות החדשות 
אשר מטופלות בהתאם 

לכלים שמכתיבה 
הרפורמה  (אינטייק, 

תכנון טיפול)

80%

אחוז התיקים בהם בוצע 
דיון בהמשך טיפול על פי 

השגת היעדים לפחות 
פעמיים בשנה.

90%

טיפול קבוצתי 
1מספר קבוצות שייפתחולנערות

נוער במצוקה

טיפול בנערות 
8436-842במצוקה

אחוז הפניות החדשות 
אשר מטופלות בהתאם 

לכלים שמכתיבה 
הרפורמה  (אינטייק, 

 

80% 13

26

טיפול לפי אופי 
בעייה

טיפול בחבורות 
 17           8436-840רחוב

           35 
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

נתון למעקבמספר נכים בפנימיות
אחזקה 

אוטיסטים 
במסגרת

8411-840         520 518

טיפול בהורים 
32 50           8411-841ובילדיהם

57 25           8411-842מועדונים לילדים

אחזקת נכים 
27790% 492         8468-841בפנימיות

סה"כ כ- 30 
נכים ומפגרים 

בפנימיות
הדרכת עיוור 

1 2             8468-848ובני ביתו

9 12           8468-840שיקום נכים
מפעלי שיקום 
N/A21#לעיוור - חדש

תעסוקה מוגנת 
24 32           8468-842למוגבל

מ.יום ותעסוקה 
5 7             8411-843לבוגרים

תוכנית לילד 
68 140         8468-843החריג

מעון יום שיקומי 
4233 89           8468-844לאוטיסט/נכה

מפגרים במעון 
15 20           8451-842אמוני

מפגרים במעון 
64 92           8451-843טיפולי

חולי ונכות (מחלות, 
נכויות, פיגור) (117 

תיקים) 23 אוטיסטים, 
(חלק מהתיקים שייכים 
ליותר מסעיף תקציבי 

אחד)

השמה מתאימה של נכים בפנימיות ומשפחות 
95%אומנה

אחוז המקרים בהם היה קשר טלפוני /ביקור  
בפנימיות לפחות פעמיים בשנה
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

משפחות אומנה 
6 8             8451-844למפגר

סידור מפגרים 
59032 811         8451-840במוסדות

30 40           8452-842מע"ש למפגר
נופשונים לנכים 

7 10           8451-845ומפגרים

מסגרות יום 
2328 72           8468-849לילד המוגבל

פעילות פנאי 
חברתית וסיוע 

למשפחות
30מספר הילדים שישתתפו

אחוז המקרים בהם משך 
הטיפול בבקשה ממילוי  

טופס פניה, הצהרה 
והגשת המסמכים 

הנדרשים על ידי הפונה 
ועד למסירה לעובדת 
זכאות  הוא עד 4 ימי 

עבודה

80%

אחוז המקרים בהם משך 
הטיפול בבקשה מקבלת 
המסמכים הדרושים עד 

תשובה לפונה הוא עד 14 
ימי עבודה

90%

מספר השמות
סך עזרה חומרית 

(מת"ס)
מספר מקבלי עזרה סמך 

מקצועית

בקשות לסיוע חומרי

מרכז יחד - מועדונית 
שיקומית לילדים עם 

נכויות

חולי נכות, ואוטיזם

מיצוי זכויות 
הפונים תוך טיפול 

מהיר
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תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

שיתוף רב יותר 4 37           8444-840קהילה תומכת
של תושבים

מספר המצטרפים 
4החדשים

מסגרות יומיות 
3100% 4             8444-843לזקן

מועדונים 
לזקנים/מועדון 

גמלאים
8444-842           70 50300

טיפול בזקן 
10 13           8444-841בקהילה

תוכנית העשרה 
15 20           8444-846לזקן

אחוז הפניות החדשות 
אשר מטופלות בהתאם 

לכלים שמכתיבה 
הרפורמה  (אינטייק, 

תכנון טיפול)

80%

אחוז התיקים בהם בוצע 
דיון בהמשך טיפול על פי 

השגת היעדים לפחות 
פעמיים בשנה

65%

תפעול בית 
הגמלאי ומרכז 

יחד
מספר תסקירים -  159         8444-781

קשישים

נתון למעקב. 
במחצית 

25 - 2012

36 60           8444-751גמלאים כללי
קיום פעילויות 

קהילתיות 
לקשישים בשהם

פרסום פעילות בית 
הגמלאי באתר המועצה 

ודיוור לתושב
עדכון שוטףכן /לא

קשישים

טיפול לפי אופי 
בעייה (ללא חוק 

סיעוד)

90%

אחוז השמה מתאימה

מספר תושבי שהם ההמשתתפים בפעילות 
בית הגמלאי (המטרה היא לשמור על המספר 

הקיים)

לקשישים בחוק סיעוד - אחוז המקרים בהם 
עומדים בתוכנית המוגדרת על ידי העו"ס 

וביטוח לאומי כאשר אין התנגדות מצד הקשיש
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

20

כן /לא

מספר מתנדבים פעילים
נתון למעקב. 

במחצית 
720 - 2012

2

כן /לא

נתון למעקבמספר תסקירים

עמידה בזמן 
הנקבע ע"י  בית 

המשפט

אחוז התסקירים שיש 
עמידה בזמן שבית 

המשפט קבע
80%

יש צורך 
בשעות 

נוספות על 
מנת לעמוד 

ביעד

אחוז ההמלצות שהתקבלו 
90%בבית משפט

אחוז תסקירים מקסימלי 
בהם היתה ביקורת של 

בית משפט
5%

154

הכנת תסקירים 
(גירושין, אפוטרופסות, 
אלימות, היתר נישואי 

קטינה, המרת דת 
וכיוצ"ב)

תסקירים איכותיים

מספר מתנדבים חדשים שיגוייסו

שמירה על מספר מתנדבים קיים

מספר סדנאות תעסוקה לדורשי עבודה

עריכת ערב הוקרה למתנדבים

התנדבות וקהילה (כולל  80           
סדנאות תעסוקה)

פע' התנדבות 
8435-843וקהילה
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ערךמדדמטרה

תשומה (משאבים)

הכנסות 
משרד

הכנסות 
הורים

סעיף 
תקציבי

שם החשבוןנושאים

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה

   
   

 

סכום 2013

אחוז המקרים בהם משך 
הזמן מהדיווח ועד 

להתערבות של עו"ס 
במשפחה (דחיפות 

מיידית) הוא עד 6 שעות

95%

אחוז המקרים בהם משך 
הזמן מהדיווח ועד 

להתערבות של עו"ס 
במשפחה (רמת דחיפות 

פחותה) הוא עד 7 ימי 
עבודה

95%

מספר מפגשי הסברה 
3במסגרות חינוך ואחרות

מספר פונים בחוק נוער
נתון למעקב. 

במחצית 
19 - 2012

מספר פונים חדשים 
בשנה זו

אחוז גבייה מסך חוב גבייה מקסימלית
95%המשפחות

בסעיפים: 
פנימיות, 

מסגרות יום, 
מועדוניות ועוד

אחוז גבייה ממשרד גבייה מקסימלית
98%הרווחה (וסכום)

עבודות קבלניות-
העלאת כמות  29           8410-750 כ"א

הפניות
אחוז עלייה ביחס לשנה 

5%קודמת

נתון למעקב.סה"כ פניות לשי"ל
3443194 סה"כ

גבייה ממשפחות

גבייה ממשרד הרווחה

שי"ל

 חוק נוער - ילדים שיש 
לגביהם חשד להזנחה 

או להתעללות

טיפול מהיר

הגברת מודעות 
ודיווחים אודות 
ילדים עם חשד 

להזנחה או 
התעללות
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 מבקר המועצה
 
 

  )משרה 50%(המועצה מעסיקה מבקר במשרה חלקית 

 

 .   תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכוןו , בידי המוסמכים לעשותם  ,כדין יםמועצה נעשבעלי התפקידים השונים באם פעולות המבקר בודק 

את סדרי הבקרה והוראות הנוהל ובוחן בקפידה ,  מסמכים ומאגרי מידע, סוקר דוחות  ,המבקר עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדקנפגש לצורך כך 

 .רלוונטייםה

 

 .וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת, על פי שיקול דעת המבקר תנעשי בחירת נושאי הביקורת

יסודי , שיטתי, באופן מחזורינושאים להקיף את מכלול המתוך מטרה , צהכוללת למעשה את כל תחומי העשיה במוע,  תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר

 .  ומערכתי

ביקורת בנושא מסוים ביצוע כאשר לדעת המבקר מידע זה מחייב  ,  מגורמים שוניםשוטף המגיע למבקר מידע השנתית מושפעת גם מה תכנית העבוד, עם זאת

    .באופן מיידי

 

אבטחת מוסדות , החברה העירוניתפעילות , התקשרות עם קבלני גינון, תמיכות בעמותות:  כוללים בין היתר, הנושאים שבוקרו על ידי המבקר בשנים האחרונות

  .רישוי עסקיםו הנחות בארנונה , ב ורישום לגני ילדים"העברות מס, התקשרויות עם ספקים וקבלנים,  התקשרות עם קבלן בניה, חינוך

 .באתר האינטרנט של המועצההם מתפרסמים באופן מלא ,  לאחר שדוחות הביקורת נדונים על ידי ועדת הביקורת ומוגשים למליאת המועצה

 .כממונה על תלונות הציבור במועצה משמש גם המבקר 
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 מ"בע) חמש(שהם , החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט
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 מ"בע) חמש(שהם , החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט

 תיאור כללי

בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם לתאגד את שירותי התרבות , 1999הוקמה בשנת , מ"בע) חמש(נוער וחוגי ספורט , החברה העירונית לתרבות –חמש 

 ".פנאי וספורט, תרבות, להפעיל ולקדם את הפעילות בשהם בתחום החינוך המשלים, רגןלא, ליזום"ההגדרה האסטרטגית של חמש היא . והחינוך המשלים בישוב

פיתוח , שבאפשרותה להשיג משאבים נוספים לפעילותה מחוץ לתקציב השוטף של המועצה לצורך הגדלה, ביצועית של המועצה -חמש הינה זרוע מקצועית 

 .כספי סגור תקציב חמש מתנהל כמשק. ושמירה על איכות שירותים גבוהה

 . חמש מתפעלת את רוב שרותי התרבות והפנאי בשהם במגמה להגדלת היקף פעולתה למציאת מקורות הכנסה עצמיים נוספים, כיום

 מבנה ארגוני

, ר הדירקטוריון"יוראש המועצה מר גיל ליבנה מכהן כ. המתנהלת באמצעות דירקטוריון, חברה לתועלת הציבור(צ "וחל) חברה ללא כוונת רווח(ר "חמש הינה מלכ

רווחי החברה . לציבור ולמועצה המקומית יש שליטה והשפעה על הנעשה בחברה, כך. חברי מועצה ובעלי תפקידים במועצה, בין חברי הדירקטוריון נציגי ציבור

 .בהשקעה ובייצור שירותי פנאי נוספים,  חוזרים לטובת הציבור

, לכל תחום אחראי מנהל תחום מקצועי. העשרה ופנאי, תרבות , הגיל הרך, ספורט,  נוער: תחומים מרכזייםהחברה מפעילה חמישה . ל"בראש החברה עומדת מנכ

 . המנהל את פעילויות התוכן של התחום ואת המבנים בהם מתקיימת הפעילות

 ). עוץ משפטיויי, מוקד רישום, דוברות, מנהל אדמיניסטרציה ורכש, כספים(עובדי מנהלה ועובדי מיקור חוץ , ל"לצד המנכ

המתמקד באפקטיביות מערכת   ISO 9001 (International Organization for Standardization): לאומיים-עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת   

המהוות חלק מכלל המטרות , רטגיותהתקן מגדיר תשתית ניהולית שעל בסיסה יכול הארגון לממש  מטרות איכות אסט. ניהול האיכות    והתהליכים המרכיבים אותה

 .האסטרטגיות שלו

 

 :תוניםנ

179



 כח אדם

קשורה החברה , בנוסף. י החברה"מטפלות במעונות היום ובצהרונים המופעלים ע 130-וכ, עובדי מטה ועובדים מקצועיים בתחומים השונים 50-החברה כוללת כ

 .כפרילנסרים, כן שוניםבתחומי תו) מורים, מרצים, מדריכים(נותני שירותים  150 -עם כ

 לקוחות הארגון 

 . מגיל לידה עד זקנה, נפש הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגון 20,000-המונה היום כ, כל תושבי הישוב

 פעילות החברה

 .חמש מתפעלת כיום את רב שרותי התרבות והפנאי והחינוך המשלים בשהם -החברה העירונית לתרבות

ו "בט" חגיגה בירוק", מרוץ שהם, סובב שהם, פסטיבל ארצי בן יומיים המתקיים בחול המועד סוכות" מוזות בסוכות"פסטיבל : הפקת אירועים יישובים •

 .ואירועי קיץ, שבועות,  יום העצמאות, טקסים בימי זיכרון,  מימונה,  עדלאידע בפורים, בשבט

 .יםהצגות ומופעים שונ, קונצרטים, ערבי תרבות •

 .הפעלת סל תרבות יישובי בתוך בתי הספר וגני הילדים •

 חוגי העשרה לילדים נוער ומבוגרים  •

 קונסרבטוריון  •

 .מרכז חמש למחול –בית ספר למחול  •

 ).'מצעד הספרים וכד, שעת סיפור(כולל פעילות העשרה  -ספריה ציבורית •

 .הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר •

, העובד והלומד(תנועות נוער  3, טיפוח מועצת נוער יישובית וקבוצות מנהיגות, א"פעולות מניעת אס, לפעילות תרבות ופנאי לנוער" בית הסגול"הפעלת ה •

 .קידום נוער ועוד) הצופים ובני עקיבא

 .'פעילויות ספורט קהילתיות ומקצועיות וכו, אגודות ספורט, חוגי ספורט •
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 ).תרבות לגיל הרך, אמנות(ר "לדים במרכז אתגהפעלת תוכניות העשרה לגני י •

 .הפעלת שני מעונות יום •

 )צהרונים 30 -כ(הפעלת כל צהרוני היישוב  •

 הפעלת מרכז אומניות הבמה •

 הפעלת אולם ספרא לאירועים ושמחות משפחתיות •

בית , מרכז לגיל הרך, מגרש כדורגל, )י החושן ויהלוםאבנ, רבין, אבני החושן, תיכון, ניצנים(אולמות ספורט  6: והשכרת מתקנים, אחזקה,תפעול , ניהול •

 .ר של שטחי פעילות"מ 22,000 -כ כ"סה. מרכז אומנויות הבמה, אולם ספרא, הבית הסגול לפעילות נוער, שני מבני מעונות יום, כותר פיס, תרבות

 

 :2013יעדים מרכזיים לשנת  

 .קהילהאירועים  ופעילויות  חוצי תחומים בנושא השנתי  •

 ". מנהיגותם של בן גוריון ובגין"בזיקה לנושא השנתי של משרד החינוך " מנהיגות " בנית תכנית העשרה וסל תרבות לילדי הגנים בנושא  •

  .כעיר בריאהפעילות לקהילה כחלק מהפעילות של שהם  •

 .ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברה •

 .שנה לשהם 20אירוע יום העצמאות בדגש על  •

 .וויר בכותר הפיס ובמרכז אתגרהחלפת מערכת מיזוג הא •

 .כולל הפטיו, צביעת חיצונית של מבנה כותר הפיס •

 .חלוקת חדר ספח במרכז אומנויות לטובת משרדים •

 . ריצוף החצר האחורית של מרכז אומנויות הבמה •

 .הקמת מטבחון לקייטרינג במרכז אומנויות הבמה •

Uהשכרות חדרים במבני החברה העירונית: 

השכרתם מאפשרת לחברה הגדלת המשאבים למען תושבי שהם והרחבת , צ לגופים שונים"כיתות ואולמות בשעות הבוקר ובשעת אחהבמבני חמש מושכרות 

 .  הפעילות הקהילתית
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 מכבים וצהרונים, שגיא –מעונות , מרכז לגיל הרך -ר .ג.ת.א

Uחזון: 

השירותים . הוריהם והצוות החינוכי, ההעשרה והפנאי עבור ילדים בגיל הרך , הגיל הרך בחמש מאגד את כל שירותי החינוך הבלתי פורמאלי -תחום אתגר 

 .יום וצהרוניםמעונות , ר.ג.ת.המרכז לגיל הרך א: מתרכזים בשלושה גופים עיקריים

Uהמרכז לגיל הרך 

להורים ולצוותים חינוכיים מתוך אמונה בהעצמת הילד הצעיר לקראת חיים בוגרים ועצמאיים באמצעות פעילויות , חמש טף פונה לילדים מלידה ועד גיל שש

 .העשרה ופנאי בחינוך המשלים

 :ר.ג.ת.פרויקטים מרכזיים במרכז א

 .בוקר ואחר הצהרייםהפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות ה •

 ', משחקיה וכד, הצגות, הפעלות: הפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כגון •

 .כולל הצגת תערוכות מתחלפות בגלריה, בנייה והפעלת סל תרבות ותוכניות העשרה ייחודיות לילדי הגנים בתחומי האמנות השונים, תכנון •

 .סדנאות וקבוצות תמיכה, הרצאות, וגיםמתן הדרכה והעשרה להורים בתחומי הורות ומשפחה באמצעות ח •

 .סייעות ומטפלות, גננות: הפעלת מערך השתלמויות לצוותי החינוך השונים בישוב •

Uמעונות יום 

 . ת"י משרד התמ"מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלש המוכרים ומפוקחים ע 2הפעלת   -מעונות מכבים ושגיא 

Uצהרונים 

 )ג-כיתות א(כמסגרת המשך לגן ולילדי בית הספר , הגנים בישובהפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי 
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 :ופרויקטים צפויים 2013יעדים מרכזיים לשנת  

 ר.ג.ת.מרכז א

התוכנית ". מנהיגותם של בן גוריון ובגין"בזיקה לנושא השנתי של משרד החינוך " מנהיגות " בנית תכנית העשרה וסל תרבות לילדי הגנים בנושא  •

הקמת תערוכות מתחלפות בנושא בשיתוף מדור קדם יסודי באגף החינוך . הגנים המשתתפים יקבלו ערכת פעילות. תשלב אמנות ולראשונה מדע

 . והפיקוח

ים סדרת הרצאות בנושא, מפגשים בנושאי הורות ומשפחה' סדנא מונחית בת מס -קבוצת הורים בגישת אדלר: היצע פעילויות והרצאות להורים •

 . הקשורים להתפתחות הילד

פתיחת מגוון חוגים , "רביעי נשי"במסגרת : הרחבת היצע פעילויות לנשים על בסיס קבוע בשיתוף היועצת למעמד האישה במועצה: פעילות נשים •

 . דיאטה ועוד על בסיס שכירות,פילטיס , "ריקודי בטן: "לנשים

 .שיווק המשחקייה המשודרגת כולל סל ימי הולדת  •

 בשיתוף הספריה" יריד הילדים" הפקת •

 . ה לנשים במשכן אמנויות הבמה'הפקת אירוע אמאל  •

 .הפעלת יריד ספרי לימוד  משומשים במסגרת אירועי הקיץ •

 .הקמה והרצה של גן גפן במעון מכבים ברישוי משרד החינוך  -מעונות •

 .שדרוג מרחב פעילות מוטורי ומוסיקלי במעון

 . ת בצהרונים"התמהשגת הכרה של משרד  -צהרונים •

 .חיזוק שיתוף הפעולה עם צוותי הבוקר

פתיחת קורס מובילות צהרונים לסייעות חדשות ולמפעילים פרטיים מטעם -העשרה והשתלמויות לצוות סייעות הצהרונים, חיזוק - צוותי חינוך •

 .המפעם

 .לגננות וסייעות-"אמנות הסיפור"פתיחת קורס 

 .אתגרהחלפת  מערכת מיזוג האוויר במרכז  •
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 כח אדם 

 משרה  100% -מנהלת תחום

 משרה 100%  -מנהלת צהרונים

 משרה 80% -רכזת ארגונית צהרונים

 משרה 75% -רכזת חוגים והעשרה

 משרה 50% -מנהלת מעון שגיא

 משרה 100% -מנהלת מעון מכבים

 משרה 100% -אב בית

 מטפלות 30 –מטפלות מעונות 

 מטפלות 80 –מטפלות צהרונים 
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70מספר משתתפים בחוגים
4.6שביעות רצון של ההורים
8מספר פעילויות שיתקיימו
12מספר משתתפים ממוצע

7מספר פעילויות שיתקיימו

יריד הילדים, ספרים 
משומשים, אמאל'ה, 4 

ארועי קיץ בשכונה 
(תקציב בתרבות)

200מספר משתתפים ממוצע

4מספר חוגים בשנההפעלת היצע חוגים לנשים על בסיס שכירותחוגים לנשים
חלק מהפעילות בשיתוף 

יועצת לקידום מעמד 
האישה במועצה

7מספר ימי השתלמות והכשרה

כן / לאפתיחת קורס מובילות צהרונים

מספר משתתפות בקורס מובילות 
20צהרונים

ממוצע שביעות רצון מהקורס (עד 
כמה הקורס נתן כלים משמעותיים 

לעבודתך) (1-5)
4.5

8מספר הצגות שיתקיימו בשנה

20מספר משתתפים ממוצע

הפעלת משחקיה במהלך השבוע לציבור משחקיה
כולל ילדי חוגים40מספר משתתפים בחודשהרחב ולילדי החוגים כדפוס בילוי משפחתי

2מספר סדנאות שנתיות
12מספר משתתפות ממוצע בשבוע

קיום פעילויות בוקר לאמהות ותינוקות

הצעת מגוון חוגים בסיסיים לגיל הרך חוגים לגיל הרך
ושמירה על כמות המשתתפים

הפעלת הצגות ומופעים על בימת התאטרון 
במרכז בהתאמה לגילאים השונים.הרחבת 

קהל יעד.

הכשרת והעשרת סייעות וגננות

פעילויות לאמהות ותינוקות

הצגות

הפעלות חד פעמיות

השתלמויות לצוותי חינוך

הצעה של מגוון פעילויות חד פעמיות לגיל 
הרך (במרכז עצמו)

מרכז אתגר

תכנון פעילות  גיל רך - תשע"ג

נושאים
תפוקה

הערות בתכנית העבודה
ערךמדדמטרה

הצעה של מגוון פעילויות חוץ לגיל הרך 
(ארועי חוץ)
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נושאים
תפוקה

הערות בתכנית העבודה
ערךמדדמטרה

מספר סדנאות שיפתחו (בין מפגש 
4אחד ל10 מפגשים תלוי בנושא)

13מספר משתתפים ממוצע

קיום פעילות בוקר לגני ילדים בנושאים רב תוכנית בוקר של תרבות
סביב הנושא השנתי של 17מספר גנים שישתתפו בתכניתתחומיים

משרד החינוך

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון שביעות רצון של הורים
4.5(סולם1-5)

ללא צהרוני קיץ700

הכשרת והעשרת הורים בנושאי הורות 
ומשפחה והקמת קבוצות הורים בנושאים 

יחודיים

שביעות רצון של הגננות סל תרבות לגני ילדים (26 
גנים)

סדנאות להורים

צהרונים - 30 צהרונים

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון 
4.6(סולם 1-5)

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון שביעות רצון של הוריםהפעלת 2 מעונות (130 ילדים)
(סולם 1-5)

מרכז אתגר

מספר תלמידים כולל (בתשע"ג)

4.5
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 2013 - העשרה
 וספרייה, קונסרבטוריון, חוגים ומרכז חמש למחולמוקד רישום 

 

, תוך שילוב מפעילים מקצועיים, זאת. פיתוח תכנים תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם והסביבה על כל גווניה והינ העשרה מטרתו העיקרית של תחום

 .ילדים בחוגים ובפעילויות השונות 3,000בחמש לומדים מעל . מקצועית גבוההקורסים ייחודיים ופעילות ברמה , ערכית, למידה איכותית

 :פעילים המרכזים הבאים, במסגרת תחום זה

Uמוקד חמש -U   עובדות במוקד עובדות קבועות המחויבות לעבודה ומעוניינות , לראשונה מזה זמן רב. הושם דגש על מיצוב והתמקצעות עבודת המוקד 2012בשנת

 . אנו שמחים על כך ומעוניינים לשמר ואף להעמיק את מקצועיותן של העובדות. להתמקצע בו

 .2011השנה המשכנו בקיוון הרשמת החוגים באמצעות אתר האינטרנט החדש שעלה לאוויר בסוף  •

 . אנו בוחנים את נושא שיפור השירות ושכלול נהלי הרישום שיהיו ברורים ונגישים יותר לתושב •

 .עובדות קבועות ומנוסות במוקד הרישום מאפשרת לחברה לשרת במקצועיות רבה יותר ולשפר את השירות היתרון הגדול של העסקת •

Uספרייה ציבורית  -U   פרויקטים לעידוד קריאה, השאלת ספרים, חדר עיון ויעץ: ספרות וספרים, מספקת שירותים לקהל הרחב בכל התחומים הקשורים במידענות ,

 .מפגשי סופרים ועוד, קורסים וסדנאות, חינוך הפורמאליפרויקטים משותפים עם מערכת ה

 .בתי אב המנויים בספרייה כחלק מחוק הספריות 1,900כיום בספרייה מעל 

 . כותרים בנושאים שונים 27,000בספרייה מעל 

 .עדכון וכו, קטלוג, בתוכנית עבודה השנה מעבר לעבודה השוטפת של השאלת ספרים

 :רויקטים ממשיכיםפרויקטים חינוכיים חדשים ופ

 .בספרייה' הדרכות קבועות לתלמידי כיתות ב •
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את ". להיות מספר"צ וילמדו איך "מפגשים אחה 4-5ס יגיעו לסדנה מרוכזת של "י כל ביה"ו שייבחרו ע-תלמידי כיתות ד –ילדים מספרים לילדים  •

 .הלכה למעשה בתוך בתי הספר בהזדמנויות שונות, ההכשרה המעשית שלהם יפעילו

בהמשך . סדנה לקריקטורות וציורי קיר וסדנת כתיבה: חצית הראשונה של שנת הפעילות תפתחנו בסדנאות חדשות במסגרת חוגי העשרה של החברהבמ •

 . בשיתוף רכזות בתי הספר" עיתונאי צעיר"השנה נפתח גם סדנה של 

 . ו בכל בתי הספר ביישוב -פרויקט לעידוד קריאה לכיתות ד –מצעד הספרים  •

ובמהלך השנה הילדים המשתתפים צריכים לקרוא את כל הכותרים . 'כותרים מצויינים לילדי כיתות ג 16בה נבחרו , תוכנית ייחודית –" י נדבקתיקראת" •

זוכה בטקס מרשים בסיום השנה בנוכחות ראש המועצה וסגל מנהלי ומורי בתי  –הראשון שמסיים את הסדרה ראשון . ולאסוף מדבקות בחוברת מיוחדת

 .פר ביישובהס

 

 :תוכניות תרבות בספריה

 .מפגשי סופרים למבוגרים 3 •

 .שעות סיפור קבועות אחת לשבוע •

לילה לבן לילדי , שעות סיפור הגינות הציבוריות, חידשנו את חגיגות הספר ביישוב שכללו מפגשי סופרים לילדים ולמבוגרים 2012בשנת : חגיגות הספר •

 . ר"ושוק הילדים בשיתוף מרכז אתגבשיתוף הנוער העובד והלומד ' כיתות ד

UקונסרבטוריוןU   : 

 :יתמקד הקונסרבטוריון בפרויקטים הבאים 2013בשנת 

 .ס רבין והוזלת המחיר בכל בתי הספר המנגנים בישוב"הפעלת מודל שכבתי בביה: פרויקט בית ספר מנגן •

 .' ט' ח' הרחבת מגמת מוזיקה בחטיבת יהלום לשלושת השכבות ז •

 .סיקה בתיכון בשיתוף ומעורבות הקונסרבטוריוןפתיחת מגמת מו •
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הכרה זו מאפשרת קבלת מענקים כספיים לרכישת כלים ותמיכה בתלמידים בעלי קשיים  -ס למוזיקה של משרד החינוך  "הגשת מועמדות להכרה כביה •

 .איכותיות בית הספר ועודשמירה על ייחוד ו, השתתפות בתחרויות ארציות, מאפשרת יציאה לקונצרטים וכנסים ארציים, כלכליים

 .בכל בתי הספר ביישוב' נ חליליות בכיתות ג"המשך טיפוח תל •

 .אנו שואפים להקים הרכב כלי הקשה לגיוון הרכבי הקונסרבטוריון –הקמת הרכב כלי הקשה  •

 ).נוער(צעירה ובוגרת , בקונסרבטוריון שתי תזמורות •

, הרכבים, בסוף השנה כל מורה מקיים קונצרט סיכום ומתקיימים קונצרטים ייחודיים כגון. צרטאחת לחודש מתקיים קונ. מופעים וקונצרטים במהלך השנה •

 .כל הקונצרטים פתוחים ללא תשלום לקהל הרחב. סולנים ועוד

 .השתתפות בסדנאות וכנסים ברחבי הארץ •

הערכות כותב כל מורה על תלמידיו ובנוסף תתקיים  את. השנה אנו ממשיכים בהכנסת הערכות מורים של חציונים וסוף שנה –הערכות אמצע וסוף שנה  •

 . תעודות הערכה שנתיות יוענקו בסוף השנה והמצטיינים יזכו בהכרה פומבית). למעוניינים בלבד(שיחה עם הורי התלמיד 

 . בסוף השנהלראשונה התקיים הקונצרט החשוב והגדול של הרכבי הקונסרבטוריון בחודשי האביב במקום  –קונצרט אביב יישובי  •

 תלמידים בקונסרבטוריון 550 -צפי לכ •

 תלמידים 130 -ס מנגן כ"צפי ביה •

 

 

Uמרכז חמש למחולU -   

 :ארציים ובינלאומיים, מרכז למחול ישתתף במספר אירועים ישוביים 2013בשנת 

 .להקות מהמרכז 6  בהשתתפות של –גימנסטרדת הדרום בבאר שבע  29/12/12-ב

 .כנסי מחול ברחבי הארץ 3 –והלהקות ישתתפו ב קבוצות המחול  –בחנוכה 

 .ס למבחן האקדמיה האמריקאי"רקדניות בלט קלאסי של ביה 100-ייגשו כ –במרץ 

 .ס"למרץ תועלה הפקה גדולה בנושא סרטים ומחזות זמר בביצוע הלהקות הבוגרות של ביה 3-ב
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 ).זכה במקום שלישי ס"ביה 2012בשנת (הלהקות ישתתפו ויתחרו בפסטיבל כרמיאל  23-25/7-ב

 .צפויה נסיעה לצרפת במסגרתה יופיעו הרקדנים ביורודיסני –באוגוסט 

 .ס ישתתפו בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל"נשקלת האפשרות כי גם השנה להקות ביה

הנחה את הפרויקט עידו , 2012שנת ב( ס "בהנחיית אחד הכוריאוגרפים מהמובילים בארץ בו ייקחו חלק רקדנים מצטיינים מביה –המשך פרויקט מצוינות 

 ).תדמור

 

U"להקות ייצוגיות ולהקות זמר, תיאטרון( ס לאומנויות במה שוהם"ביה" הבמה(U – במגוון , בתחום זה אוחדו מספר קבוצות פעילות בתחומי הזמר והתיאטרון

 . גילאים

 .בספטמבר נפתחה להקת נוער ייצוגית לשוהם, לאחר מספר שנים של הקפאה

 :ללהתחום כו

 "תיאטרון ענתות"קבוצות תיאטרון לילדים ונוער בהנהלת  •

 ין נאכט'תיאטרון למבוגרים בהנחיית יוג •

 )קבוצות ילדים ובוגרים(בהנהלת ארי אסנר  2000קבוצות מחזמר של בימות  •

 להקת נוער ייצוגית •

 "שהם בשיר"חבורת זמר  •

 .ום ללא קשר לפעילות הקבועה וזאת על מנת לאפשר התמקצעות וייחודיות בתחוםבכוונתנו לפתח במהלך השנה סדנאות ייזומות הפתוחות לתלמידי התח

 .ס"מערכת הגברה ותאורה הראויה לפעילות ביה, ס אמנויות הבמה שבו יתקיימו רוב הפעילויות וכן תוקם במה"נסב חדר ייעודי לביה 2013בשנת 

Uקייטנות וסדנאות בחופשותU -  ו-'לילדי כיתות א, בתחומים שונים, פועלות מגוון קייטנות וסדנאות קיץ, )ולפסח וחופש גד, חנוכה(במהלך החופשות' .

 . מרבית הקייטנות והסדנאות מופעלות על ידי זכיינים חיצוניים
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U קייטנות קיץ-  

ספגנו ירידה משמעותית , ועבשל שינוי קייטנות הגנים והפיכתם לגני קיץ עם הצוות הקב. ו-השנה התקיימה קייטנת סברס במתכונת מורכבת לילדי כיתות א

 . בהחלטה אסטרטגית הוחלט להשקיע בקייטנה איכותית למרות מיעוט הנרשמים בתקווה לשיפור בשנת הפעילות הנוכחית. ברישום לקייטנה

Uמרכז העשרהU -  

 .בהכנסות 25% -תחום העשרה הניב גידול של כ 2012בשנת 

 . שות כמו גם למידה מתמדת והפקת לקחים משנה קודמתהשנה נמשכת מגמת החידוש והכנסת חוגים ופעילויות חד

U שעה בשבוע בשבילך –אופקיםU - תופס תחום זה , עם התבגרותו של הישוב .  התחום כולל קורסים וסדנאות המיועדים להעשרת האוכלוסייה הבוגרת בישוב

 .המשתנים יותר ויותר מקום וצורך במציאת תחומי עניין נוספים עבור אוכלוסיה זו לאור הצרכים

 ואת חוגי העשרה ופנאי למבוגרים" אופקים"השנה אנו מתכוונים להרחיב את , 2012לאחר פיילוט מוצלח בסמסטר השני של שנת 

 

Uהמתחם האתגרי 

ווק המתחם בימים אלה אנו עוסקים בסיוע לשי. החברה המפעילה שיזמה את הקמת המתחם" אתגרים וטבע"השנה בכוונתנו למקצע את המתחם האתגרי בשיתוף 

 .המתחם ייפתח באופן קבוע ליומיים בשבוע. בתחילת נובמבר ייצא עלון לכל תושבי שהם המציע מגוון פעילויות. והנגשתו להפעלה פעילה בכל ימות השנה

Uהשכרות כיתות וחללים בכותר הפיס 

במקביל . ס היסודי"ת במרכז לימוד לילדי כיתות ביההחברה עוסק. למשרדים הישנים של הנהלת החשבונות בכותר הפיס" מרחבים"השנה הוכנסה חברה  •

 .שכרה החברה כיתת לימוד צמודה למתחם

להפעיל בשהם קורסי הכנה לפסיכומטרי מרחיבה את הפעילות ופותחת ברוב המועדים שתי קבוצות לימוד  2012שהחלה בשנת " היי קיו"חברת  •

 .מקבילות
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 .שומרי משקל הכפילו את הפעילות בשהם •

 .של השנה הנוכחית' וגם קורסים בסמסטר א' ורים הרחיבו את הפעילות שלהם ומפעילים השנה גם קורסים בסמסטר בהסתדרות המ •

 .המפעם העביר את ימי העיון שניהל במעלה החמישה לאולם בית התרבות  •

 .כמו כן אנו משכירים כיתות בכותר פיס ללימוד אנגלית ומתמטיקה והכשרת עובדים שונים •

 זוג האוויר בכותר הפיס החלפת מערכת מי •

 .כולל הפטיו, צביעת חיצונית של מבנה כותר הפיס •
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ערךמדדמטרה

בתשע"ב היה גידול של 15%. 1950מספר משפחות מנויות
השנה מצפים לשמור על הקיים

50,000מספר השאלות שנתי
מספר פעולות יזומות (סדאות, הרצאות ,מפגשי סופרים וכדומה) 

9- ילדים

350מספר משתתפים
40מספר שעות סיפור לילדים בספריה

40מספר משתתפים ממוצע
מספר סדנאות לילדים שיתקיימו בספריה (מינימום 10 

קומיקס, כתיבה יוצרת, כתיבה 3משתתפים)
עיתונאית

מספר פעולות יזומות (סדנאות, הרצאות ,מפגשי סופרים 
2וכדומה) - מבוגרים

300מספר משתתפים בתשלום פעולות יזומות  - מבוגרים

9מספר חוגים חדשים שיפתחוהיצע מגוון של חוגים
היצע של 13 חוגשים חדשים. 
סה"כ היצע של 33 חוגים לא 

כולל מוזיקה, ספורט, מחול
90%אחוז מפעילי החוגים הממשיכים יותר משנה אחת

4.5ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
אחוז הביטולים מתוך הנרשמים (למוקד השפעה רבה בשיכנוע 

7%לעבור מחוג לחוג)

אחוז הגידול בנרשמים לחוגים (חלק מהגידול נובע משיווק נכון 
בתשע"ב היה גידול של 5%20%של המוקד)

בתשעא - 980. צפי של ירידה 750מספר נרשמים
לאור תחרות ורוויה

70%אחוז התלמידים הותיקים (אלו שלומדים מעל שנה ברציפות)
מספר תלמידים שהתקבלו למוסדות גבוהים למחול (תלמה ילין, 

12אקדמיה וכדומה) או לתכנית מצטיינים מקומית

מספר התלמידים שניגשו לבחינות האקדמיה האמריקאית 
80לבאלט והועלו בדרגה

100%מורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
90%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)

הוראה איכותית ושביעות רצוןמרכז למחול

עידוד הרשמה ואי ביטול הרשמה מוקד חמש
(תלוי לא מעט במוקד)

תכנון פעילות העשרה תשע"ג

נושאים
תפוקה

הערות בתכנית העבודה

קירוב התושבים לצריכה של שירותי ספריה
הספריה

העשרה

שביעות רצון
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ערךמדדמטרה
נושאים

תפוקה
הערות בתכנית העבודה

     

550מספר נרשמים

60%אחוז התלמידים הותיקים (אלו שלומדים מעל שנה ברציפות)
פרוייקט חדש בבי"ס רבין100בית ספר מנגן שכבתי - מספר נירשמים

100בית ספר מנגן-מספר נירשמים
11מספר הרכבים

120מספר המשתתפים בהרכבים
100%מורים בעלי תואר אקדמי או נסיון אקויולנטי

ההערכה מועברת להורים100%אחוז התלמידים אשר עוברים הערכה פעמיים בשנה
4.5ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)

90%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)

השתלבות פעילות הקוהסרבטוריון 
בפעילות התרבות היישובית

מספר הארועים היישוביים בהם יקחו חלק תלמידי 
5הקונסרבטוריון

עדלידא, יום העצמאות, יום 
השואה / הזכרון, קונצרט סיום 

יישובי, ארוע נוסף
110מספר נרשמים במדעים

160מספר נרשמים באומנות פלסטית
4מספר חוגים שייפתחו בתחומי אומנויות הבמה

60מספר משתתפים
15מספר זמרים בלהקת הנוער היישובית

2מספר ארועים יישוביים בהם תקח חלק להקת הנוער

2מספר חוגים שיפתחו

14מספר משתתפים
מספר כתבות שיופיעו בעיתונות המקומית על פעילות ההעשרה 

2של חמש

מספר ידיעות שיופיעו בעיתונות המקומית על פעילות ההעשרה 
40של חמש

8מספר מופעי סיום של חוגים פתוחים לקהל הרחב
1500מספר צופים מינימלי במופעי הסיום

היצע פעילויות העשרה למבוגרים 
(מעל גיל 30)

אומניות במה 
(תיאטרון ולהקות זמר)

בתשעא - 575. צפי לירידה 
לאור רוויה והתחרות

הקמת להקת נוער יישובית

 (visibility) ניראות
של פעילות העשרה

העלאת מודעות התושבים לפעילות 
ההעשרה של חמש בישוב

הוראה איכותית ושביעות רצון

היצע חוגים בתחומי מדעים ואומנותמרכז אומנויות ומדעים

קונסרבטוריון

היצע חוגים בתחומי אומנויות הבמה

העשרה למבוגרים - 
מרכז אופקים
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 מרכז אומנויות הבמה,  תרבות בצוותא, סל תרבות, אירועים קהילתיים, תרבות

 :חזון

  .פעילויות תוכן אמנותי והפקת פעילויות התרבות ביישוב לקהלי היעד השונים, ייזום

 .להערכי סביבה ותרומה לקהי, בדגש על איכות חיים, תחומיים בשיתוף הקהילה ואמנים מקומיים-פיתוח תכנים תרבותיים רב

 .הן באיתור צרכים והן בדגשים לתכני הפעילויות השונות, התחום פועל בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת שהם

 :פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים

 .אירועים קהילתיים המוניים לכל קהלי היעד בכניסה חופשית .א

 . פעילות סל תרבות יישובית בבתי הספר .ב

 . נוער וילדים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים, מופעים, וייםמפעל מנ: מרכז אמנויות הבמה .ג

וילדים תוך שימת דגש על חיבור ומתן מענה לציבור הדתי והחילוני ביישוב   אירועי תרבות פנאי איכותיים למבוגרים  יצירת: פעילות תרבות בצוותא .ד

 .בדגש למסורת היהודית

 

  אירועים קהילתיים

ערב יום , )ל"יום הזכרון לחללי צה, יום השואה והגבורה(טקסי ימי הזיכרון , עדלאידע ונשף פורים יישובי, בשבט' לכבוד טובפארק שוהם  –חגיגה בירוק 

, שבת תרבות, "מוזות בסוכות" - פסטיבל אמנות רב תחומי , אירוע סיום הקיץ ויריד חוגים יישובי, קולנוע קיץ בגן הירדן, אירועי קיץ בשכונות, העצמאות

 .ם והרצאות באולם בית התרבותמופעי

 

 סל תרבות 

 ).אבן חן, צוקים (השלמת תהליך מפגשי סל תרבות לחדרי מורים בכל בתי הספר ביישוב , בניית סל תרבות עשיר ומגוון לכל בתי הספר בשהם

 תרבות בצוותא
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, ערכי ומסורתי לתושבי הישוב כולו מבוגרים וילדים , חודי במסגרת תחום תרבות בצוותא ניתן מענה יי, בשוהם חיים ביחד תושבים דתיים ושאינם דתיים 

 .חגים ומועדים ,  אירועים ופעילויות רבות נעשות סביב מעגל השנה העברית 

 :מתחלק לשני נושאים עיקריים 

 .יצירת אירועי תרבות ופנאי למבוגרים וילדים תוך מתן מענה ודגש סביב המסורת היהודית ומותאמים לכלל הציבור  .1

 .תרבותי ומגוון לציבור הדתי בישוב , ן מענה ייחודי מת .2

U פעילויות קבועות: 

 חדש  –מועדון הכיפה הסרוגה , "ערכים"הרצאות , "נשים לומדות גמרא"  , ך"לומדים תנ – "מתחילים מבראשית " 

Uאירועי תרבות בצוותא : 

ופעילויות , תשעת הימים, ערב יום העצמאות, יום הקדיש הכללי –בטבת ' י, באב' ט, שבועות, יום ירושלים, יום הזיכרון, פסח, פורים, חנוכה, אירועי תשרי

  .מופעים לציבור הדתי, בת מצווה –תכנית בר , ש תרבות"מוצ, הצגות ברוח המסורת, שבת פייטנים, שבת חזנות, הרצאות: כלליות נוספות כגון

 מרכז אמנויות הבמה

 : מפעל מנויים ותכנים חדשים .1

 .8-13מיני מנוי תיאטרון ילדים לגילאי  -  חדשהפתיחת סדרה  •

 .הגדלת שיתופי הפעולה עם חברות שונות וועדי עובדים •

 .בניית תכנית לסדרת סרטי איכות והקרנתם באמצעות מקרן דיגיטלי על מסך ענק •

 .סדרת מופעי מוסיקה לקהלים שונים •

 .מאי –ינואר . 10:30שעה אחת לחודש הצגת ילדים בשבת ב –בשבת בבוקר ) אמרגן(הצגות ילדים  •

 .תערוכה בלובי המרכז –פרויקט קהילתי בתחום האמנות  •
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 :שיווק ומכירות. 2

 : פיתוח מוצרי שיווק שונים לקידום המכירות של המרכז •

 . שיווק והפצת שובר המתנה החדש לקהלי יעד מגוונים .א

 ..שיווק ומכירת המרכז לאירועים פרטיים .ב

 :טכני ובינוי . 3

 .טכני להפעלת המערכות השונות במרכז הכשרת כח אדם •

 חלוקת חדר ספח במרכז אומנויות לטובת משרדים •

 ריצוף החצר האחורית של מרכז אומנויות הבמה  •

 .הקמת מטבחון לקייטרינג במרכז אומנויות הבמה •

U כח אדם 

 100% - מנהלת תרבות ומרכז אמנויות הבמה 

 100% - תחזוקה ואב בית מרכז אמנויות הבמה 

 100% -קופות ומנויים  אחראית

  90% -רכזת סל תרבות יישובי ורכזת מנויים במשכן 

 60%רכזת תרבות בצוותא 

 100%מזכירה ורכזת שיווק וועדי עובדים 

 אבות בית תורנים

 יות/סדרנים

 כח אדם זמני לשיווק מנויים 

 כח אדם טכני זמני על פי פרויקטים

 משרות קבועות 5.5כ "סה
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ערךמדדמטרה

4,000מספר משתתפיםחגיגה בירוק
7,000מספר משתתפיםעדלידע

4,000מספר משתתפיםערב יום השואה
6,000מספר משתתפיםערב יום הזכרון

13,000מספר משתתפיםערב יום העצמאות
2,000מספר משתתפיםקולנוע קיץ (4 מפגשים)

1,500מספר משתתפיםמפגשי קיץ בשכונה (4 מפגשים)
3,500מספר משתתפיםארוע סוף קיץ

שבת ומוצ"ש תרבות, 10מספר אירועים
קורטוב של ידע

1,650צפי משתתפים כולל
5ממוצע סקר שביעות רצון (1-5)

1,250מספר משתתפיםארועי תישרי
300מספר משתתפיםיום ירושלים

600מספר משתתפיםהקפות שניות
עשרה בטבת,תשעה באב, קריאת 

בכל הארועים600מספר משתתפיםמגילה

350מספר משתתפיםפורים מסיבות קהילה דתית מבוגר
500מספר משתתפיםפעולות תרבות לילדים

200מספר משתתפיםסיורים וטיולים
500מספר משתתפיםמימונה

כן / לאקיום חידון התנ"ך לילדים ונוערחידון התנ"ך
פעילות ייחודית מסורתית-לומדים 

תנך
מספר משתתפים שבועי ממוצע (למעט יולי 

60ואוגוסט)

מספר משתתפים שבועי ממוצע (למעט יולי פעילות נשים
70ואוגוסט)

600מספר משתתפיםערב חזנים - שבת

כן / לאקיום פעילויות תרבות בבתי הכנסתמועדון הכיפה הסרוגה
תוכנית חדשה. לא 
ניתן לקבוע יעדים 

עדיין
800מספר משתתפיםתפילת יום עצמאות

20,000מספר משתתפים

תכנון פעילות תרבות 2013

נושאים
הערות בתכנית תפוקה

העבודה

אירועים קהילתיים 
פתוחים

העשרת תרבות הפנאי

סדרות תרבות בכניסה חופשית

פעילות סל תרבות

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים , 
תוכנית בר/ בת 

מצווה)

פסטיבל סוכות

201



35מספר האירועים

8,600מספר המבקרים

50מספר האירועים

14,000מספר המבקרים

45מספר האירועים

13,000מספר המבקרים

35מספר האירועים

12,000מספר המבקרים

10מספר האירועים

3,000מספר המבקרים

ביוני 2012 - 930 950מספר מנויים מבוגרים
מנויים.

330מספר מנויים ילדים (גילאי 3-8)
מספר מנויי מיני מנוי (גילאי 8-

חדש13250)

170מספר מנויים סרטים

העשרת תרבות הפנאי

סל תרבות

תכנון פעילות מרכז אומנויות הבמה - 2013

נושאים
תפוקה

ערךמדדמטרה
הערות בתכנית 

העבודה

יצירת הכנסותאירועים פרטיים

קהל מנויים קבועמנויים

חינוך בלתי פורמאלי לתרבות

העשרת תרבות הפנאימופעי אמרגנים

אירועים פנימיים של חמש, נוער, זמר, הצגות ילדים 
העשרת תרבות הפנאיומופעים שנרכשו

אירועים קהילתיים מועצה + תיכון
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 ספורט
 

 
Uחזון:U  " למען הבריאות ואורח חיים בריא 120לעשות ספורט מגיל הגן ועד" 

 
ספורט כשירות ומתוך מגמה לבנות תשתית לספורטאים מצטיינים בשהם ולעודד אורח חיים בריא -פיתוח ספורט עממי ותחרותי תוך כדי מתן דגש על תרבות

 .ביישוב

 .ם בריאות באמצעות מתאם יישובי שייזום ויוביל פעילות במסגרת הפרויקטערי -הפיכת שהם לעיר בריאה במסגרת פרויקט 

 .יזמים פרטיים ותושבים, אגודות הספורט, בתי הספר,  החברה הכלכלית, החברה העירונית, במערך הספורט בשהם מעורבים גם המועצה המקומית

חינוך גופני בבתי , ארציות, אזוריות, תחרויות מקומיות, גים בכל הענפיםחו: תחום הספורט בחמש עוסק במגוון רחב של היבטים הקשורים לספורט בשהם

מתן , גיוס חסויות לאירועים ממשרדי ממשלה ואחרים, "ספורטיאדה", "סובב שהם"מרוץ אופניים , אירועי ספורט עממי כמו צעדה, אגודות הספורט, הספר

תחזוקת המתקנים הקיימים ופיתוח מתקנים , הקמת מתקני ספורט, ות ספורט ויוזמות חדשותפיתוח פעילוי, מענה לתושבים בבעיות הקשורות לספורט ומתקנים

 . חדשים

 

U 2013פעילויות מרכזיות לשנת 

 .י בניית תשתיות רכיבה"העצמת רכיבה על אופניים ביישוב ע, פעילות אופניים בפארק, אתגרי-מסלול אופניים עממי 15סובב שהם  -אופניים •

 .עממי ותחרותי, מרוץ ערב-7-מרוץ שהם ה -ריצה •

 .טניס שולחן וכדורגל, כדורסל, ודו'אליפות ג, אליפות התעמלות אומנותית: אירועי ספורט משותפים עם אגודות הספורט כגון -אגודות הספורט •

התעמלות קרקע  וענפי הכדור בשיתוף , אומנויות לחימה: סופי שבוע של פעילויות ספורט כגון, ספורט חופשי,משחקים של פעם-ספורט עממי •

 .אגודות הספורט והחוגים

 .גיוס כספים לבניה ותחזוקת מתקני ספורט •
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 .פעילות עממית דגש על משחקים של פעם ופעילויות לכלל האוכלוסייה -אירועי קיץ •

 )נוער ומבוגרים, ילדים 1,500כיום משתמשים במערך חוגי הספורט מעל (פעול מערך החוגים ת •

פורום , הדרכה בתחום האופניים', פרויקט שחייה לכיתות ד, )מחניים בנות, כדורסל בנים, משחקים של פעם, כדורגל בנים(טורנירים  -הספר-בתי •

 .הספר ג ועידוד הגעה רגלית או על אופניים לבתי"מורים לחנ

פעילויות , כמו שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים, עיר פעילה בפעילויות ספורט -כעיר בריאהדגשים על פעילות עממית כחלק מהפעילות של שהם  •

  .משחקים של פעם ואירועים, ספורט חינם

 .ג"ן ספורט לקראת שנת הפעילות תשע"הכנת תוכנית לתל •

חברה כלכלית ./ש.מ.ח/מועצה(קב תוספת מתקנים ואולמות וקביעת האחריות בין הגורמים השונים כמוהצעה לארגון ותפעול של תחום הספורט ע •

 )'וכוי

 

U כח אדם 

 מישרה 100%–מנהל תחום  •

 )חדש(משרה  100% -רכז ספורט וחוגים  •

 משרה 100% -אב בית אולם תיכון •

 משרה 50%  -אב בית אולם ניצנים •

 משרה 100% -אב בית אולם יהלום •

 משרה 50% -גרש כדורגלאב בית מ •

 משרה 70% -מזכירה •

 משרות  5.7כ "סה   
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20מגוון חוגים - מספר סוגי החוגים שנפתחו בפועל

4ממוצע במשוב

10מספר התחרויות המקומיות

3000מספר משתתפים בכל התחרויות

3מספר תחרויות ארציות (אירגון ואירוח)

1000מספר משתתפים בכל התחרויות

6מספר אירועים
1500מספר משתתפים בכל האירועים

כן / לאחלוקת המלגותעידוד הצטיינות

פיקוח, מילוי דוח ביצוע, גיבוש 
אסטרטגיה, השגת משאבים.

מעקב דוחות ביצוע ואיסוף נתונים לצורך 
כן / לאקריטריונים לאישור ועדת תמיכות

עמותות כדורסל, כדורגל, 
רב ענפית, ג'ודו 

והתעמלות קרקע
עידוד פעילות ספורט קבוצתי 

תחרותי
מספר הספורטאים התחרותיים באגודות 

סה"כ 9 אגודות. לא 1500הספורט
באחריות ישירה של אמיר.

45מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם יהלום

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם אבני החושן

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם אבן חן

75

75

מספר שעות שבועיניצול שעות מירבי

מספר השעות השבועי

50

ניצול שעות מירבי כולל בתי ספר

מספר השעות השבועיניצול שעות מירבי

מילגות לספורטאים מצטיינים

מגרש כדורגל

אולם ניצנים

אולם תיכון
בניית מתקנים, 

אחזקתם 
והשכרתם

טיפול בעמותות הספורט / אגודות

מספר תלמידים (חוגים בלבד ללא פעילות 
1000במסגרת אגודות ספורט)

עידוד הספורט תחרותיתחרויות ארציות
כגון: מרוץ שוהם, קארטה, 

השרדות, התעמלות 
אמנותית

עידוד פעילויות ספורט בבתי הספרפעילות חינוכית

תכנון פעילות ספורט תשע"ג

הערות בתכנית העבודהתפוקהנושאים

עידוד הספורט העממיארועי ספורט עממי

כגון: צעדה, סובב שוהם 
באופניים, ספורטיאדה, 
טורניר כדורגל מקומי, 

ליגת בתי כנסת כדורסל, 
מרוץ שהם (עממי).

עידוד פעילות הספורט העממית חוגי ספורט בחמש- הפעלה שוטפת
וההנאה מספורט
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הערות בתכנית העבודהתפוקהנושאים

        
 

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם רבין

תחזוקה שוטפת של מגרשי ספורט מגרשים משולבים (9)
פתוחים

דו"חות תחזוקה המפרטים את מצב המגרשים 
6ופעולות תחזוקה שבוצעו. מספר דו"חות בשנה

בניית מתקנים, 
אחזקתם 
והשכרתם
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 בנות שירות  וצעירים, חיילים, יחידת הנוער

 

Uחזון 

 .בנות שירות וצעירים בשוהם שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער בישוב, חיילים, יחידת הנוער

הם ומחוצה לה ומובילה למנהיגות נוער הגברת מעורבותם ותרומתם לקהילה בשו, חיזוק הסולידאריות החברתית, אנו מאמינים כי העצמת תחושת השייכות בקרב בני הנוער

 .אחראית שתתרום בסופו של יום ותוביל לבניית דור מנהיגים בעתיד

 .דמוקרטיים ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ישראל בארץ ובתפוצות, ערכים הומניסטיים, רב תרבותיות, נפעל לעידוד מצוינות

 .הכוונה והכשרה, פיתוח, דרך ייעוץ, מרמת המידע, כמקום מרכזי בחיי בני הנוער והצעירים בשוהםנמשיך לפעול למיצוב יחידת הנוער הבית הסגול  2013בשנת 

העצמה , תרבות, התנדבות, הכשרה וליווי מוסיקלי, קורסי מנהיגות והסברה, ליווי תנועות הנוער, צים"מד, מועצת נוער ישובית, מנהיגות נוער –תכנית העבודה כוללת 

, פרויקטים יישוביים בשיתוף האגודה למען החייל, הרווחה' קפה לאוזן בשיתוף מח, סיורי גנים בחופשות, הפעלת מתחם הנוער במהלך השנה. משלחותוקידום נוער וחילופי 

 .רתיים או מפגשי הכוונהערבים חב, וכמובן תחום החיילים והצעירים שבא לידי ביטוי במפעלי הוקרה. הרשות למלחמה בסמים ועוד, "עיר ללא אלימות", מנהל חברה ונוער

 ).כרבע מאוכלוסיית שוהם( 25ועד גיל ) 'כיתה ז( 13מגיל , תושבים 5000-קהל היעד של היחידה מונה כ

Uהתנדבות נוער 

 מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב 

 יוזמה וליווי פעילויות התנדבותיות אישיות וקבוצתיות 

 עידוד והוקרת נוער מתנדב 

Uמנהיגות נוער 

 וח  מנהיגות צעירה לשותפות בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישוביטיפ 

 חיזוק והעצמת המנהיגות הצעירה 

  צים"מד(פתיחת מסגרת נוספת לנוער המבקש להדריך ולא מוצא את מקומו בתנועות הנוער העירוניות( 

 ליווי והעצמת פעילות תנועות הנוער בישוב 
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Uמשלחות נוער 

 הילות ותרבויות מחוץ לישראלפעולות להכרת ק 

 פעילות לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת 

Uתרבות והעשרת נוער וצעירים 

 מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית לנוער וצעירים 

  מעורבות הנוער באירועים סביב חגי ומועדי ישראל בשיתוף תחום תרבות 

 שבוע הנוער 

 פעילות בחופשים 

Uקידום והעצמה 

 שיתוף פעולה עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב 

  א ופשיעה"אס, העצמה בשל קשיים רגשיים וחברתיים, הפעילויות מוכוונות העצמה חברתית(פעילות העצמה לבני נוער במצבי סיכון( 

 מרכז ייעוץ והכוונה לנוער המבקש 

 א במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בישוב"מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס 

 ה בשיתוף מחלקות הרווחה בחבל מודיעין ושוהם"ס בפרויקט היל"ווי בני נוער הנושרים מביהלי 

 איתור בני נוער במצבי סיכון 

 מעורבות קהילתית והורית 

Uנוער דתי 

 מפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער חילוני סביב לוח השנה העברי 

 חברתי לבני הנוער הדתי/מענה תרבותי 

  והתרבות היהודיתהכרות עם עולם המסורת 
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 ליווי תנועת הנוער בני עקיבא לאורך שנת הפעילות 

 

U הבית הסגול: "מתחם הנוער" 

 הבית הסגול מהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישוב 

 

Uשיווק ומיתוג 

 יצירת מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער 

  שיווק משמעותי של פעילות היחידה לבני הנוער 

 תהליך מיתוג פנימי וחיצוני 

Uהכשרה ופיתוח עובדי היחידה, השקעת משאבים לשימור 

  ערבי הוואי וגיבוש לצוות היחידה 

 מפגשי הכשרה לצוות היחידה 

 לימודי לצוות היחידה/ימי סיור מקצועי 

 עידוד יציאה לסמינרי הכשרה של מנהל חברה ונוער 

Uחיילים ובנות שירות לאומי 

  ערב הצדעה לחיילים 

 יום אחים בוגרים 

 םכנס מתגייסי 

  צעירים+חיילים(ערבי בירה ונשירה( 
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U מותנה(צעירים( 

 והרצאה") זהב לבן עבודה שחורה("הקרנת סרט : יום זכויות עובדים 

 קורסי אינטרנט 

 קורס יזמות לצעירים 

  הרצאות הכנה לטיול הגדול של אחרי הצבא –" רואים עולם"הרצאות 

 טיולים לצעירים 

  צעירים+חיילים(ערבי בירה ונשירה( 

Uםכח אד 

 ).משרה 100%( מנהל  תחום  

 )משרה 100%(מוסיקה , רכז מנהיגות

 ).משרה 100%(תרבות , רכזת התנדבות

 ).משרה 100%(רכזת קידום והעצמה 

 ).משרה 84%(רכז מנהלה ופרויקטים 

 )משרה 16%(רכז חיילים 

 ).משרה 40%(רכזת נוער דתי 

 )33%משרה( צים "רכזת מד

 ).משרה 30%(אב בית 

 פוצלמשלחות מ* 

 

 מישרות 6: כ"סה
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עיבוי מאגר נתוני מקומות התנדבות פוטנציאלים וצרכים בשוהם 

1.11.12ומחוצה לה עד לתאריך

יהלום, שלהבת, תיכון7מפגש חודשי עם רכזות התנדבות בבתיה"ס. מספר מפגשים
3מפגש רבעוני עם רכזות חברתיות בבתיה"ס. מספר מפגשים

פגישה חודשית עם רכזי התנדבות בתנועות הנוער. מספר 
בנ"ע, צופים, נוער עובד 7מפגשים

ולומד
פרסום חודשי של מסרים חינוכיים להתנדבות ועשיה באמצעי 

דף הנוער בעיתונות 10התקשורת המקומיים השונים. מספר פרסומים
המקומית, פייסבוק

מספר מינימלי של בני נוער חברים בקבוצת  מתנדבים קבועה 
10(קבוצת "אני בשבילך" ו"מובילי דרך")

4מספר הפעילויות שתפעיל הקבוצה
75%אחוז פעילויות "קפה לאוזן" בהם שותפים שני נערים

75%אחוז סיורי גנים בהם משתתף גם נער
כן / לאשותפות בני הנוער בפעילות של עמותה

כן / לאשותפות בארגון כנס "נגישות" בשיתוף עמותת נגישות

קפה לאוזן - 8 לפחות, 38מספר מתנדבים מבוגרים קבועים
סיורי גנים - 30

200מספר משתתפים בערב הוקרה לנוער מתנדב
כן / לאקיום יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער

בחירת מועצת נוער בבחירות דמוקרטיות ותקניות בחינוך 
בתי"ס, תנועות נוער, כן / לאהפורמאלי והלא פורמלי

מד"צים ומרכז "יחד"

20מספר מפגשי ליווי של מועצת הנוער ע"י רכז היחידה
4מספר השתלמויות העשרה למועצת הנוער

3מספר ארועים קהילתיים שתארגן מועצת הנוער

ינואר, יולי2דו"ח חצי שנתי שמתאר את פעילות מועצת הנוער. מספר דו"חות

8מספר משתתפים קבועים בקורס מד"צים (תלמידי ט')

75%אחוז המשתתפים בסמינריונים ופעילויות המד"צים המחוזיות

עידוד והוקרת נוער מתנדב

מנהיגות

מסגרת לנוער המבקש להדריך אך 
לא במסגרת תנועות הנוער - מד"צים מד"צים

הכוונה וייעוץ לבני נוער המעוניינים 
להתנדב

תכנון פעילות נוער וצעירים תשע"ג
כ 3000 בני נוער (ז'-יב)

הערות בתכנית העבודהתפוקהנושאים

התנדבות

יוזמה וליווי פעולות התנדבותיות 
אישיות וקבוצתיות

מועצת נוער
טיפוח מנהיגות צעירה שותפה 

לקביעת מדיניות וקבלת החלטות 
בתחום הנוער ביישוב - מועצת נוער
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בשיתוף משרד החוץ, 18מספר חניכים בקורס "שגרירים צעירים"
המרכז הרב תחומי

ציון ממוצע לשאלה "עד כמה הקורס נתן לך כלים להובלה של 
4יוזמה חברתית" (1-5)

תלוי בתקציב10מספר משתתפים בקורס הסברה (לבוגרי משלחות נוער)

13מספר מפגשי פורום רכזי תנועות נוער

3מספר מפעלים תנועתיים יישוביים שיופקו
מפגן תנועות הנוער, 

תהלוכת לפידים, צעדת 
דגלים

כן / לאציון שבוע תנועות הנוער ביישוב
כן / לאקיום ערב לשכבה בוגרת של 3 תנועות הנוער

קשר שוטף עם צוותי חינוך, רווחה, שיטור, שפ"ח, עיר ללא 
שוטףאלימות והרשות למלחמה בסמים

שוטףהשתתפות בשולחנות עגולים רלוונטים לנושאים הקשורים לנוער

טיפול והעצמה של בני נוער (העצמה 
ממוצע 8 משתתפים, 10 6מספר קבוצות שיפעלוחברתית, רגשית ולנוער במצבי סיכון)

מפגשים

8מספר פונים ממוצע ל"קפה לאוזן" בשבוע
8מספר מתנדבים קבועים ב"קפה לאוזן"

כן/לאקיום מפגש עם רכזי תנועות וצוות היחידה

כן/לאקיום מפגש הסברה לשכב"ג תנועות נוער
2מספר מפגשים עם עו"ס נוער

7מספר חניכים

שוטףמפגשים עם מנהלת פרוייקט
שוטףמפגשים עם מלווה מקצועי
שוטףמפגשים עם קב"סית שוהם

סוכות, פסח, קיץ60מספר ערבי הפעלת סיורי גנים בחופשים
8מספר ימים בהם יפעל מתחם זולה

25מספר מתנדבים בסיורי גנים
כן / לאקיום מפגש הסברה להורים

20מספר משתתפים במפגש הסברה להורים
4מספר משלחות נוער

9מספר משתתפים ממוצע במשלחות

3מספר פעילויות הכשרה (סדנאות) שיתקיימו ליוצאים למשלחות

קידום וחשיבה משותפת על תחום 
הנוער להבטיו השונים

משלחות נוער
חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות 
(ארה"ב) וחיזוק יחסים עם נוער 

מגרמניה

מנהיגות

ליווי והעצמת פעילות תנועות הנוער 
ביישוב תנועות נוער

מנהיגות 
צעירה

חיזוק והעצמת תחום המנהיגות 
הצעירה

העלאת מודעות והסברה בנושא 
פשיעה ואס"א במערכות החינוך 

הבלתי פורמאלי בישוב

ליווי  וקשר עם הנערים הנושרים 
מביה"ס בפרויקט היל"ה המשותף 

לחבל מודיעין ושוהם

איתור בני נוער במצבי סיכון

קידום מעורבות קהילתית והורית

קידום והעצמה

מתן מענה ייעוצי לבני נוער בתחומים 
שונים
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4מספר ערבי להקות נוער מקומיות
50מספר משתתפים ממוצע בערבי להקות

כן / לאקיום הפקת מקור ישובית
8מספר ערבי ג'אם סשיין (מינימום 5 משתתפים)

4מספר ערבי קריוקי
20מספר משתתפים ממוצע בקריוקי

2מספר סדנאות אומן
5מספר מפגשי פרלמנט נערות

1סדנת אומן בנושא מניעה

8מספרי אירועים שתפעיל היחידה לקראת חגים ומועדים

ראש השנה, סוכות, טקס 
רבין, חנוכה, טו בשבט, יום 

הזכרון לשואה ולגבורה, 
יום הזכרון לחללי צהל, 

שבועות
30מספר משתתפים ממוצע בארועי חגים ומועדים

4מספר ערבי פעילות ייחודים בשבוע הנוער
500מספר משתתפים בכל שבוע הנוער

8מספר ערבי הפעלת סינמה נוער
20מספר משתתפים  ממוצע בסינמה נוער
5מספר משתתפים במועצת נוער ישובית

80%אחוז המפגשים בהם נוכחים נציגי בני עקיבא בפורום תנועות

30מספר משתתפים ממוצע בפעילויות סביב חגי ישראל

מפגש לקראת תשובה, 
תפוח בדבש, הקפות 

שניות, רבין, טו בשבט, 
ראש חודש פורים, שבת 

הגדול, גבורה וזיכרון, סיור 
לירושלים לקראת תשעה 

באב

44מספר שבועות בהם יתקיים ערב פעילות לנוער דתי לאורך השנה

20מספר משתתפים ביום הקדיש הכללי
4מספר משתתפים בהרכב מוסיקלי

2מספר ערבי להקות דתיות
30מספר משתתפים ממוצע בערב להקות

כן / לאהפעלת קבוצת בנות מצווה
6מספר זוגות אם ובת שישתתפו בקבוצה

כן / לאהפעלת קבוצת בני מצווה
6מספר זוגות אב ובן שישתתפו בקבוצה

נוער דתי

תרבות

הכרות עם עולם המסורת והתרבות 
היהודית

קידום פעילות מוסיקלית והפיכת 
יחידת הנוער למרכז לתרבות 

מוסיקלית מקומית

חינוך לערכים חברתיים אקטואליים  
ולמעורבות

קיום שבוע אירועי תרבות לנוער

פעילויות תרבות לנוער

עידוד וקידום הידברות בין נוער דתי 
לנוער חילוני

מתן מענה תרבותי/חברתי לבני 
הנוער הדתי
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24מפגש דו חודשי עם קומנרים. מספר מפגשים
כן/לאיצירת ועד הורים תנועתי בני -עקיבא

6מספר משתתפים בועד הורים
2מספר מפגשים עם ועד הורים בשנה

500מספר מזמינים כרטיס נוער
אחוז בני הנוער שישתתפו בפעילויות יחידת הנוער ופרטיהם 

80%ירשמו במאגר

שוטףעדכוני פייסבוק על בסיס דו יומי
2מספר כניסות לכיתות ביה"ס בשנה

90%אחוז פעילויות היחידה אשר יפורסמו בדיוור לתושב
שוטףפרסום ידיעות וכתבות - קול הנוער - בעיתון המקומי

80%אחוז האירועים שתועדו ופורסמו בפייסבוק או בעיתונות המקומית

כן / לאהוצאת עיתונוער ישובי

לא בחופשים56מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך השנה

סוכות, חנוכה, פסח, קיץ60מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך החופשים

טורנירים, סדנאות, מוסיקה 9מספר ערבי נושא בחופשים
וכד

ליווי תנועת הנוער בני עקיבא לאורך נוער דתי
שנת הפעילות

מתחם נוער (גם 
בתרבות)

יחידת הנוער תהווה מקום מפגש 
חברתי לבני הנוער בישוב

שיווק ופרסום

יצירת מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער

שיווק פעילות היחידה בקרב הנוער

מיתוג (פנימי וחיצוני) של יחידת 
הנוער כמרכז משמעותי, איכותי ומוגן 

לבני הנוער בשוהם
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20132012תחומים
סיכוםמועצההחזרעצמיסיכוםמועצההחזרעצמי

 1,399 1,369 22 22 18 18מנהלה
 494 439 349 107 242 344 107 237בית תרבות 

 627 555 384 85 299 541 105 436כותר פיס
 144 131 150 150 174 174אולם ספרא
 4,575 4,849 3,976 1,500 80 2,396 4,473 1,650 80 2,743תרבות כללי

 1,231 1,180 217 217 160 160העשרה כללי ומוקד
 1,784 1,876 1,937 1,937 1,979 1,979קונסרבטוריון

 220 175 287 32 255 203 100 103בית ספר מנגן
 163 235 202 100 102 191 100 91הרכבים ייצוגיים

 1,747 1,626 2,030 2,030 2,032 2,032מחול
 494 576 701 701 705 705אמנות ומדעים

 669 671 559 350 209 609 350 259ספריה
 30 80 30 30 80 80קורסים והעשרת מבוגרים

 924 190 949 949 341 341קייטנות
 4,184 3,392 4,471 35 4,436 3,302 35 3,267מרכז אתגר ומעונות יום

 5,991 5,956 6,319 6,319 6,281 6,281צהרונים
 1,285 1,368 1,276 820 108 348 1,380 900 106 374נוער

 150 125 120 50 70 127 50 77חיילים בנות שרות וצעירים
 315 312 312 312 312 312פרויקטים מיוחדים

 2,914 3,127 3,066 550 100 2,416 3,292 550 150 2,592ספורט
(2,033)(1,689) 0 0העמסות

 27,307 26,542 27,357 3,405 512 23,440 26,544 3,735 548 22,261סה"כ

מועצה
 3,405 3,735השתתפות בפעילות

 512 548החזר הוצאות 
כ מועצה  3,917 4,283סה"

 תקציב חמש - 2013

תשלומיםתקבולים
20132012
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 שהם" עמית"עמותת 

 תיאור כללי

במטרה להרחיב את סל השירותים המקומיים הניתנים על ידי השירות הפסיכולוגי , 2001שהוקמה בשנת , שהם הינה עמותה ציבורית" עמית"עמותת 

במסגרת זו ניתנים מגוון שירותים לתושבי שוהם לכל  .משרד הבריאות או משרדים ממשלתיים אחרים, ואינם מתוקצבים על ידי משרד החינוך, חינוכי

מנהלת העמותה ובהתאם להנחיות המקצועיות של  ,של פסיכולוגית בכירה השירות ניתן תחת פיקוח מקצועי , הגילאים על ידי אנשי מקצוע מנוסים

ועד העמותה מורכב מנציגי ציבור ומן הצוות . שוקהמחירים הינם בפיקוח של הועד המנהל ונמוכים יחסית למחירי . משרד החינוך ומשרד הבריאות

 . המקצועי של המועצה

 במקרים בהם יש צורך ניתנות הנחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ועד מנהל ומאושרים על ידי ועדת ההנחות של העמותה

מטפלות , הוראה מתקנתמורה למאבחנת דידקטית , יאטרפסיכ, מטפלים משפחתיים וקליניים,לל פסיכולוגים חינוכייםהצוות המקצועי של העמותה כו 

 באומנויות ודרמה תרפיה

 

U כולל" עמית"סל השירותים בעמותת: 

 .שלשה שבועות –טיפול פסיכולוגי לילדים הכולל מפגשים שבועיים פרטניים והדרכה הורית אחת ל  – טיפול פרטני לילדים ∗

 .תחושות וחוויות תוך ליווי מקצועי ותמיכה נפשית, מאפשר מרחב לעיבוד תהליכים – טפול פרטני למבוגרים ∗

לצורך ביסוס תחושת , הזוגיות והתקשורת הבינאישית, טיפול המתמקד בשיפור התפקוד של המערכת המשפחתית –  זוגי/טיפול משפחתי ∗

כן עם תתי קבוצות הטיפול כולל מפגשים עם כל המשפחה ו. הביטחון במשפחה וכדי לאפשר צמיחה מלאה יותר של כל חברי המשפחה

 .  בנפרד) כגון ההורים(מהמשפחה 

 –מלווה בהדרכה הורית אחת ל ליצירת חוויות חיוביות . מציאת פתרונות למצבים  יום  יומיים ל  בכלים מתחום  האומנויותטיפול    ∗

 .ארבעה שבועות/שלשה

תמיכה חברתית , שיתוף בקשיים אפשרת להם הקבוצה מ. משותף כנהילדים המתמודדים עם קשיים בעלי ממיועד  – טיפול קבוצתי ∗

 . וחשיפה לאופני התמודדות שונים

 .אבחון וטיפול  פסיכיאטרי  לילדים  ונוער ∗
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, טיפוח הבנת הנקרא, קריאה וכתיבה, מיומנויות שפה: לימוד פרטני או בקבוצות קטנות בתחומי למידה שונים כגון – הוראה מתקנת ∗

 ...חשבון ועוד

תהליך האבחון הפסיכו דידקטי הינו מעמיק ומורכב והוא . אבחון לאיתור מקור הקשיים של ילד בבית הספר – אבחון פסיכו דידקטי ∗

, מסקנות האבחון מאפשרות הבנה טובה יותר לגבי קשיי הילד. עוד לפני המפגש עם הילד, מצריך איסוף מידע רב מההורים ומבית הספר

הוות בסיס לטיפול המשכי בהתאם לצרכיו לוכן  הדרכה לגורמים שוניםמתן המלצות ו, העלאת הדימוי העצמי ,השפעות רגשיותהפחתת 

 .  המיוחדים

 .אבחונים לצורך זיהוי מוקדי כוח או קשיים הגורמים לקושי ברכישת מיומנויות השפה או החשבון – אבחון דידקטי ∗

זמן ישנם תפוחים המקדימים את האחרים ואין לכך  כשם שרוב התפוחים על העץ מבשילים כמעט באותו פרק-  הדלגה –אבחון בשלות  ∗

 לא  מדובר על  פרסום  אלה על  דוח  מקצועי .... לא מתאים  למקום  זה –שום משמעות לאיכות טעמו של התפוח 

ותר ילדים איטיים התפתחות זקוקים לזמן ממושך י. זקוקים לעיתים להדלגה על מנת למצות את הפוטנציאל  –ילדים זריזי התפתחות 

מטרות האבחון הינן להבחין בין קצב התפתחות לקשיי התפתחות ולאתר מוקדי חולשה וכוח להתמודדות . במסגרת חינוכית רכה ועוטפת

 .יתרונותיה וחסרונותיה, עם ההחלטה שתתקבל

בהנחיה , משותפת תמיכה וחשיפה, רעיונות חדשים, הסדנא הקבוצתית מאפשרת חשיפה לסגנונות שונים של הורות – להורים  סדנאות ∗

  .ולהורים מתלבטים עם צרכים מיוחדיםלילדים  להורים , להורים לגיל הרך והורים למתבגריםמיועדות ל . מקצועית

הערכת תפקודי קשב ,CPTמבחן ממוחשב :היחידה מציע אבחון  מורחב בנושא קשב וריכוז הכולל – יחידה לאבחון  וטיפול בקשב וריכוז ∗

המלצות יינתנו לפונים  בהתאם  לצורך  . הערכה נוירולוגית או פסיכיאטרית, לאבחנה מבדלת גשיות נוספותבדיקות ר,בחיי היומיום 

 להמשך  טיפול

 

Uעמותת עמית למען הקהילה 

 .לכלל  האוכלוסייההרצאות בשנה המתאימות  2י "ע,  עמותת עמית מתחברת לקהילה
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 פרויקטים מיוחדים

U וטיפול בקשב וריכוז  הפעילות של  היחידה לאבחון  ביסוסU-    והכוונה הינה לעלות את מודעות בקרב התושבים   2011יחידה זו  הוקמה  בסוף  שנת

 .על  שירות זה

U ס "לילדים  בגיל  ביסדנא לקישורים חברתיים 

לתקשורת ולפתרון  מיומנויות דלות   ילדים אלו ל .בעידן המחשבים יותר ויותר ילדים מתקשים ליצור קשר עם בני גילם ומוצאים מפלט בעולם האלקטרוני

 .בין אישיות בעיות

 .גילאיות בליווי  הדרכת הורים-דות ושכבמילדים  5 – 3סדנאות ישתתפו ב

 במוזיקהאו תרפיסטים   אומנויות/ים בתנועטסי תרפיי"הסדנאות יונחו ע

U בעלי צרכים מיוחדיםקבוצת תמיכה להורים  לילדים 

 

 כח אדם 

 .אנשי מקצוע  16-17, מזכירה, מנהלת עמותה

 

 

 

221



מספר הוצאותהכנסות
פונים 

שעות 
ערךמדדשנתיות

ב2011 - 1118 שעות, 5%אחוז עליה במספר שעות הטיפול הפרטני1120
במחצית 2012 - 658

אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע (משפחתי 60
5%ופרטני)

ב2011 - 19, במחצית כן/לאשמירה ביחס  לשנה שעברה (טיפול משפחתי)
22 - 2012

ב2011 - 64, במחצית כן/לאשמירה ביחס לשנה שעברהאבחון   פסיכודידקטי
12 - 2012

ב2011 - 3, במחצית 10מספר אבחונים (כולל המלצות להמשך טיפול)
5 - 2012

אחוז מאובחנים שימשיכו טיפול במסגרת העמותה 
50%(מתוך אלו שהומלץ על המשך טיפול)

ב2011 - 3, במחצית כן/לאשמירה ביחס לשנה שעברה(אבחונים)אבחון  פסיכיאטרי / פסיכודיאגנוסטי
7 - 2012

עפ"י צורךהדלגה - האם להקפיץ כיתה

ב2011 - 446, במחצית כן/לאשמירה על מספר הטיפולים ביחס לשנה שעברה7350
194 - 2012

0%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע
תרפיה באומניות / פסיכו-דרמה - 

2מספר הקבוצות שיפתחו1272קבוצתי

ב2011 - 7, במחצית 5%אחוז עליה במספר האבחונים1248איבחון דידקטי
7 - 2012

0%אחוז הפונים שהפסיקו טיפול באמצע280הוראה מתקנת - פרטני
1מספר סדנאות להורים (8 מפגשים)

12מספר משתתפים
מספר משתתפים שישתתפו ב- 6 מפגשים לפחות 

11(מתוך 8 )

2מספר ההרצאות
80מספר משתתפים ממוצע

4ציון ממוצע בשאלת שביעות רצון כללית (סקלה1-5)

40%אחוז הפונים שימלאו שאלון משוב

13.448

2.0120 הרצאות לציבור 
הרחב

בנושא התפתחות הגיל הרך ובנושא 
קשב וריכוז

משפחתי

אבחון הפרעות קשב וריכוז

פארא  רפואי

תרפיה באומניות / פסיכו-דרמה - 
פרטני

משוב שביעות רצון

תחום דידקטי

נושאים התפתחותיים, חברתיים סדנאות ופרויקטים
ורגשיים- סדנאות להורים

309.2 436.3

הערות בתכנית העבודה

תכנית פעילות עמותת עמית 

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

תחום פסיכולוגי 
ופסיכיאטרי

פרטני

37.5 57.8

28.022.4

8

20.7
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 מ"החברה הכלכלית לשוהם בע
 
 

הרחיבה החברה את פעילותה בתחום , בשלושת השנים האחרונות. יה הצפוניבאזור התעשיהתשתיות   פתוחבתחום בפעילות נרחבת  2010בשנת החברה החלה 

 .מתחם בני המקום ושכונת כרמים, שכונת רקפות –התשתיות למתחמי מגורים 

 .של אזור התעסוקה הצפוני ואת מרכז העסקים הדרומי' מתכננת החברה לפתח את שלב ב 2013בשנת 

 

U  פעילות הפרויקטים 

U אזורי תעסוקה 

ח ולהמשיך את פיתוח "מלש 140אמורה החברה לסיים את פיתוח התשתיות בפארק התעסוקה הצפוני בעלות כוללת של כ  2013בשנת  - אזור התעשייה הצפוני

 ) . 11ו  5-7מגרשים .( דונם נוספים למתחמי תעסוקה 100של הפארק במסגרתו ישווקו כ ' שלב ב

  .ח"מלש 10 -החברה מתכננת להתחיל בעבדות תשתית במרכז העסקים הדרומי והתחיל בעבדות פיתוח ותשתית בסכום של כ –מרכז תעסוקה דרומי 

Uפיתוח שכונות מגורים 

אמורה לסיים את עבודות הגמר של  2013ד ובמהלך "יח 64הכוללת , של פיתוח התשתיות בשכונה' את שלב א 2011החברה השלימה בסוף שנת  – ונת רקפותשכ

 .ח "מלש 1.5הפרויקט בהיקף של 

של פיתוח התשתיות במתחם בהיקף ' ב אאמורה החברה להשלים במהלך השנה את של, ד באמצעות מנהל מקרקעי ישראל"יח 48עם שיווק  – מתחם בני המקום

 .ח "מלש 12של 

 44היקף עבודות הפיתוח בשכונה נאמד בכ . ד"יח 670המיועדת לכלול כ , את פיתוח התשתיות לשכונת כרמים 2013החברה תמשיך במהלך  –שכונת כרמים 

 .ח"מלש

 .במסגרת פיתוח מתחם כרמים תבצע החברה את שדרוג הכניסה הצפונית ליישוב
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Uכנסות מדמי ניהולה 

 .הוצאות אלו כוללות שירותים משפטיים ושרותי חשבות המיוחסים ישירות לפרויקטים.  4.65%החברה גובה הכנסות דמי ניהול של הפרויקטים בסך של 

 

U מועדון הספורט והנופש 

כמות המנויים  2.5%צפוי גידול של , בסיס ההכנסותכשב, החברה מפעילה את מועדון הספורט והנופש כשתקציב המועדון מחושב על בסיס הוצאות והכנסות

 . במחירים לתושבי חוץ 5%ירי המנוי והכרטיסים החד פעמיים לתושבי היישוב והעלאה של חבמ 2%והכרטיסים החד פעמיים והעלאה של 

 

Uתקציב השקעות במועדון 

ח "אש 200 -ח ובנוסף מתוכננת השקעה של כ"אלש 600הורחב חדר הכושר במועדון ונרכשו מכשירי כושר נוספים בהיקף כספי של  2012בסוף שנת התקציב 

 .בשיפוץ המלתחות

  .₪אלף  600 -בעלות נוספת של כאת מלתחות הגברים והנשים במועדון בהיקף כולל של  2013החברה מתעתדת לסיים לשדרג בשנת 

U מימון ההשקעות 

 . 10ההשקעות במלתחות ימומנו מהלוואה שתתקבל מהמועצה ויתר ההשקעות מהון חוזר כמפורט בעמוד 

U הוצאות הנהלה וכלליות 

 : הוצאות הנהלה וכלליות חושבו כדלקמן

 . ל "כוללות עלויות פרישה וחפיפה של המנכ – הוצאות שכר

 :  הוצאות ייעוץ מקצועי

 . שוטפותת יולחודש בגין פעילו₪  30,000וסכום נוסף של וסווגו כחלק מהוצאות הפיתוח החדשים   מהפרויקטים 1/2%לפי  חושב –ייעוץ משפטי 

 .עבור דוחות כספיים שנתיים ודוחות חצי שנתייםכוללים ביקורת פנימית וחיצונית  –ביקורת  ישירות

 .  בחודש₪  46,000חושבו לפי  –ייעוץ הנדסי 

 

 . י הסכמים עם נותני השירותים"י ניסיון העבר ועפ"בו עפיתר ההוצאות חוש
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U 2013יעדי  החברה הכלכלית שהם לשנת 

 
 

1. U אזור התעסוקה הצפוני-  park shoham-hi 

 .בפרויקט' השלמת פיתוח תשתיות של שלב א .א

 . מהיקף הפרויקט 40% –דונם וביצוע בהיקף של כ  100-בהיקף של כ 'שיווק מגרשים בשלב ב .ב

 .של הפרויקטים' ות עם שיווק מגרשים בשלב בפיתוח תשתי .ג

2. U  ובני המקוםשכונת רקפותU  

 .השלמת תשתיות ציבוריות בשכונת רקפות לאחר שמרבית הזכיינים יסיימו את הבניה במתחם. א

 .י.מ.ד באמצעות מ"יח 48במתחם בני המקום עם שיווק ' פיתוח תשתיות ציבוריות שלב א. ב

3. Uשכונת כרמים 

 .התשתיות הציבוריות במתחםמסך  80%-השלמת כ .א

 .שדרוג הכניסה הצפונית לשהם .ב

4. Uמרכז עסקים דרומי 

 30% -של התשתיות הציבוריות במתחם בהיקף של כ 'ח וביצוע שלב א"מלש 35יציאה למכרז פיתוח תשתיות במרכז העסקים הדרומי בהיקף של כ 

 . מהיקף הפרויקט

5. Uמרכז ספורט ונופש 
 
 . מספר המנויים במועדון הפעלת תכנית שיווקית להגדלתהמשך  .א
 .ושיפוץ המלתחות מתקני המועדון תחזוקת .ב
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2013

  תקציב הפרויקטים

הכנסות

אחוז 
מההכנסו

ת

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-7-

סה"כמ"ר דרומיבני המקוםכרמיםרקפות11

אזור 
התעשייה 

שלב א'

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
סה"כבני המקוםכרמיםרקפותמגרשים 5-7

אזור 
התעשייה 

שלב א'

אזור 
התעשייה 

סה"כבני המקוםכרמיםרקפותשלב ב'

    44,086          -    11,545      1,218           -    31,323    66,245      9,072    18,869      1,674      10,254      26,377 76,789   10,219   11,024 18,595   1,082      22,426     13,444הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

         -הכנסות מעתיקות

         -הכנסות מפיתוח מגרשים

         100          -           26             3           -           71         100           12           31             3              17            37      100          16          17        28          1             22             17מימון 

    44,186         -    11,571      1,221           -    31,394    66,345      9,084    18,900      1,677      10,271      26,414 76,889  10,235  11,041 18,622   1,083      22,447     13,461סה"כ הכנסות אזור תעשייה

    44,550    10,000         550    34,000    58,500      8,000    16,000      1,500        9,000      24,000 68,500     8,000  10,000 17,000   1,000      20,000     12,500סה"כ תשתיות ופתוח

      2,200      1,800           -         400      2,850         400      1,500           50            500           400   2,700     1,500        200      200       -           750             50תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

      2,002         375          -           -      1,627      2,273         233         624           71            233        1,112   2,636        234        404      643        45           745           4.65%565דמי ניהול

      2,577          -         350           17      2,210      2,048         280         560           53            315           840   2,273        280        350      595        35           700           313פיקוח וניהול

         290         150         140          -         525         150         175          -            200      600        200          60      140       -           200           -משפטיות 

         125           40           10           75         150           21           41             4              23            62      180          21          26        45          3             53             33 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

    51,744         -    12,715         717           -    38,312    66,345      9,084    18,900      1,677      10,271      26,414 76,889  10,235  11,041 18,622   1,083      22,447     13,461סה"כ הוצאות 

-           -           -      -      -        -        -      -           -            -         -         -         -         (6,918)      -             504           (1,144)      -           (7,558)      

ביצוע צפוי 2012תקציב 2012תקציב 2013

אלפי ₪
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2012

פעילות הברכה

הפרשסה"כשכירותשחיהטניסחוגיםסטודיו -  בריכההכנסות

       (230)       3,750       3,980   3,950   3,940 מנויים

          84          984          900   1,033   1,033כרטיסים חד פעמיים

          38          438          400      370          90     250     30שכירות

          34       1,034       1,000   1,000     110   550     140      200פעילות

        (74)      6,206       6,280   6,353          90     360   580     140      200  4,973סה"כ

הוצאות

הוצאות תפעול

        114       1,314       1,200   1,565   1,565שכר עבודה וסוצאליות

          62          710          648      578   358     220שכר מדריכים 

           (6)          334          340      368      368חברת ניקיון

         (84)          169          253      200      200אחזקה ותיקונים

         (29)          101          130      110      110חומרים כימיים וניקיון

         (11)             9            20        10        10ציוד

         (30)            50            80        60        60גינון

            4          214          210      221      221שמירה

          22            62            40        60        60פעילויות קיץ ומופעים

         (39)          646          685      650      650חשמל וחימום

         -          320          320      280      280מים וביוב

         -            35            35        35        35ביטוחים

       (150)          450          600      500      500פחת ציוד בריכת שחיה

          80          260          180      270      270שכירות בריכת שחיה

         -          300          300      307      300ארנונה

         (67)       4,974       5,041   5,213        -     -   358     220      -   4,628סה"כ

-         

           (7)       1,232       1,239   1,141          90     360   222       (80)       200      346רווח (הפסד) גולמי

         -הוצאות הנהלה וכלליות -בריכה

          19          264          245      270      270שכר עבודה וסוציאליות

           (5)          140          145      150      150 שכר עבודה וסוצאליות מנה"ח

         -            69            69        70        70העמסה הוצ' ניהול חכ"ל

           (2)          178          180      180      180דמי ניהול נווה נופש

           (3)            17            20        20        20טלפון ודואר

           (6)            24            30        25        25צרכי משרד

         (10)            90          100      150      100פירסום

         -            20            20        20        20מיסים ואגרות

 ביצוע 

חזוי 2012

 תקציב 

2012

תקציב 2013

₪ אלפי

232



         -            10            10        10        10שירותי מחשב ותוכנה

           (5)            35            40        40        40הוצאות אחרות

          13            73            60        70        70כיבודים, ארוח ימי עיון ומתנות

         (24)            36            60        40        50כבלים ואינטרנט

         (23)          956          979   1,045        -     -    -     -      -   1,005סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

          16            276          260        96רווח לפני הוצאות מימון

           (5)            70            75        80עמלות בנקאיות וכרטיסי אשראי

          21            206          185        16רווח לאחר הוצאות מימון
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2012

 תקציב השקעות

מתחם הבריכה

505054חדרי חוגים

600500300שיפוץ מלתחות

70300652ציוד למכון כושר

50100109השקעות בבריכות

7709501115

משרדי הבריכה

202038ציוד היקפי 

303015ציוד נוסף

505053

82010001168סה"כ השקעות

 תקציב 

2012

 ביצוע 

חזוי 2012

אלפי ₪

 תקציב 

2013
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החברה הכלכלית לשהם בע"מ 

תקציב לשנת 2013

תקבולים ותשלומים בגין השקעות ומימונם במתחם הבריכה

אלפי ₪תקבולים  צפויים

         16רווח צפוי מפעילות שוטפת לפי תקציב 2012

       500הוצאות פחת צפויות שאינן מהוות תשלום  במזומן

       500הלוואה מהמועצה 

    1,016סה"כ תקבולים צפויים

תשלומים צפויים

השקעות מתוכננות

מתחם הבריכה

         50חדרי חוגים

       600שיפוץ מלתחות

         70ציוד למכון כושר

         50השקעות בבריכות

720       

משרדי הבריכה 

         20ציוד היקפי 

         30ציוד נוסף

50         

       770סה"כ תשלומים בגין השקעות

 תקציב 

2012
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החזרי הלוואות  ותשלום ריבית

       100תשלומי קרן בגין הלוואות ישנות

         50תשלומי קרן בגין הלוואה חדשה 

         70תשלומי ריבית בגין כל ההלוואות

       220סה"כ תשלומים החזרי הלוואות

       990סה"כ תשלומים בגין השקעות והחזרי הלוואות צפויים

         26תקבולים פחות תשלומים בגין השקעות ומימון השקעות
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פעילות המטמנה

₪ אלפיהכנסות

          700הכנסות מתמלוגים

גביית דמי ניהול ופיקוח

          700סה"כ הכנסות ממטמנה

 הוצאות

          560תשלום דמי חכירה למינהל

הוצאות  ניהול פיקוח ומדידיות

560          

חושב לפי מקדמה 2011 
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הכנסות נטו מפעילות 

 הוצאות הכנסות

הכנסות 

נטו

הכנסות 

נטו

הכנסות 

נטו

120189        -       -       -רווח ממכירת השקעות בבינוי חנויות במתחם הבריכה

         -246        140      560       700מטמנה

185206          16   6,338    6,353פעילות הבריכה

6969          69         69דמי ניהול בריכה

79           -          20         20אחרות

     1,785       1,924     2,636 74,253  76,889דמי ניהול פרויקטים בניכוי משפטיות והנהלת חשבונות 

     2,328       2,544     2,881 81,150  84,031סה"כ 

הוצאות הנהלת החברה

         730          800        900משכורת ונלוות

           76            80        130הוצאות רכב ודלק

         102            80        100שכירות

           95          100        100אחזקת משרד, משרדיות ואגרות

         384          400        400משפטיות

         155          156        180ביקורת פנימית וחיצונית והנהלת חשבונות

           27            40          40ביטוח נושאי משרה

         512          480        550ייעוץ הנדסי 

           85          100        100פרסום ודוברות

           25          100        100אחרות ,פחת,עמלות

     2,191       2,336    2,600סה"כ הוצאות הנהלה

===============

         138          208        281רווח לפני מיסים על ההכנסה

 ביצוע 

חזוי

אלפי ₪

תקציב 2013

 תקציב תקציב לשנת 2013

2012
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 המועצה תקציב
 2013  לשנת
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20122012201320122013הכנסות20122012201320122013הוצאות   
ב-%ב-%מעודכןמקוריב-%ב-%מעודכןמקורי

43,14644,48345,62938.1%37.8%ארנונה כללית4.2%4.2%11         5,050       4,933       4,779מינהל כללי61
1,2101,5901,0261.1%0.8%מענקים3.4%3.8%19         4,544       4,216       3,878מינהל כספי62
0.4%0.4%            513          513          502הוצאות מימון63

כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים8.1%8.4%     10,106     9,662     9,159סה" 44,35646,07346,65439.2%38.7%סה"

8017649870.7%0.8%תברואה7.3%7.1%21         8,604       8,205       8,249תברואה71
6705706960.6%0.6%בטחון1.9%1.8%22         2,200       2,376       2,201בטחון  72

7707701,1410.7%0.9%קרן אגרת שמירה0.7%0.9%         1,141          770          770קרן אגרת שמירה
2,8633,8572,7672.5%2.3%בנין ערים1.8%1.8%23         2,145       2,041       2,089הנדסה73
7.6%6.9%         8,336       8,901       8,555נכסים ציבורים74
0.5%0.5%            550          575          575חגיגות וטקסים75
0.0%0.0%            -            -            -השתתפויות ותמיכות1.2%1.3%         1,612       1,548       1,398השתתפויות ותמיכות76

כ שירותים  סה"
כ שירותים מקומים20.4%19.4%     23,447   23,645   23,067מקומים 4,3355,1924,4493.8%3.7%סה"

מקומיים  סה"כ ש.
מקומיים כולל 21.1%20.4%     24,588   24,415   23,837כולל קרן שמירה סה"כ ש.

5,1055,9625,5904.5%4.6%קרן שמירה

42,62941,49744,94337.7%37.2%חינוך48.1%47.7%31       57,593     54,859     54,390חינוך81
1301551300.1%0.1%תרבות, נוער וספורט 2.8%2.9%32         3,489       3,308       3,173תרבות, נוער וספורט 82

1.9%2.2%        2,624        2,300        2,170מפעם1.9%2.2%         2,624       2,300       2,169מפעם
0.0%0.0%בריאות 0.3%0.3%33            368          368          368בריאות 83
3,0933,3293,8352.7%3.2%רווחה4.0%4.7%34         5,718       4,845       4,504רווחה  84
7641,0171,1790.7%1.0%שירותי דת1.4%1.6%35         1,958       1,790       1,565שירותי דת85

כ שירותיים  סה"
כ שירותיים 58.5%59.5%     71,750   67,470   66,168ממלכתיים סה"

48,78648,29752,71143.1%43.7%ממלכתיים

0.0%
10,0869,94010,6588.9%9.4%מפעל המים8.8%8.4%41       10,137     10,145       9,958מים91
2,7402,7402,8142.4%2.5%ביוב1.8%1.8%47         2,113       2,026       2,017ביוב97
2182182310.2%0.2%פנסיונרים0.5%0.5%51            570          541          541פנסיונרים 91
2,5933,5693,1472.3%2.8%תקבולים בלתי רגילים 1.9%2.1%59         2,541       2,541       2,201תשלומים בלתי רגילי 99

כ מפעלים כ מפעלים13.0%12.7%     15,361   15,253   14,718סה" 15,63716,46716,85013.8%14.0%סה"
113,113116,029120,664100%100%סה"כ113,112116,030120,664100%100%סה"כ

תקציב 3 1 0 2  לפי פרקים
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20122012201320122013הוצאות   
ב-%ב-%מעודכןמקורי

8.1%8.4%      10,106      9,662     9,159סה"כ הנהלה וכלליות
20.4%19.4%      23,447    23,645   23,067סה"כ שירותים מקומים

סה"כ שירותיים 
58.5%59.5%      71,750    67,470   66,168ממלכתיים

13.0%12.7%      15,361    15,253   14,718סה"כ מפעלים
113,112116,030120,664100%100%סה"כ

חלוקת הוצאות לפי פרקים ראשיים

כ הנהלה  "סה
 וכלליות

8% 
כ  "סה

שירותים  
 מקומים
19% 

כ  "סה
שירותיים  
 ממלכתיים

60% 

כ  "סה
 מפעלים
13% 
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20122012201320122013הוצאות   
ב-%ב-%מעודכןמקורי

8.1%8.4%      10,106     9,662     9,159סה"כ הנהלה וכלליות
7.3%7.1%          8,604       8,205       8,249תברואה

1.9%1.8%          2,200       2,376       2,201בטחון  

1.8%1.8%          2,145       2,041       2,089הנדסה

9.3%8.7%        10,498     11,024     10,528שירותים מקומיים אחרים

48.1%47.7%        57,593     54,859     54,390חינוך

4.0%4.7%          5,718       4,845       4,504רווחה  

6.4%7.0%          8,439       7,766       7,275שירותים ממלכתיים אחרים

13.0%12.7%      15,361   15,253   14,718סה"כ מפעלים
113,112116,030120,664100%100%סה"כ

חלוקת הוצאות לפי פרקים נבחרים

כ הנהלה  "סה
 וכלליות

8% 
 תברואה

7% 
 בטחון   

2% 

 הנדסה
2% 

שירותים  
 מקומיים אחרים

8% 

 חינוך
48% 

 רווחה   
5% 

שירותים ממלכתיים  
 אחרים
7% 

 כ מפעלים"סה
13% 
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אחוזסכוםאחוזסכוםאחוזסכום
113112.2100.0%116029.6100.0%120664.1100.0%סה"כ תקציב 

51167.9645.2%51977.1744.8%54542.545.2%שכר
61944.2954.8%64052.4155.2%66121.5854.8%אחר

התפלגות תקציב לפי שכר וסעיפים אחרים

2,012
מקורי

2,012
מעודכן

2,013

45.2%, שכר  

54.8%, אחר  
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

מינהל כללי61
מיסים11הנהלה כללית611

30,44630,67432,573ארנונה למגורים100שכר
8,8128,8128,993ארנונה לא למגורים656644661300משכורת נבחרים110
894988796ארנונה פיגורים348362374200משכורת  111

כ שכר 6031,377603ארנונה לא למגורים פיגורים1,0041,0061,035300סה"
כ ארנונה כללית 40,75541,85142,965סה"

פעולות שוטפות
2,3912,6322,664הנחות ארנונה172174178100השתתפות בתקציב עזר490
כ ארנונה כללית121212אשל וכיבודים510 43,14644,48345,629סה"
151515רכישת מתנות514
מענקים12121219ספרות מקצועית520
1,085915851מענק כללי839483910הוצאות רכב530
125125125תפעול מפעם10510911תרגומים וגיוס משאבים550
-550-רזרבת שר141212913תקשורת540
50--מענקים אחרים121212916השתלמויות760
כ מענקים302020פרויקטים לקידום מעמד האשה761 1,2101,5901,026סה"
152015אחרות780
080ציוד יסודי מיחשוב931
505050הוצאות עודפות970

כ פעולות שוטפות 265265303אגרת שלטים425434418220סה"

כ הנהלה כללית כ מיסים ומענקים1,4291,4411,453סה" 44,62146,33846,957סה"

הוצאות והכנסות תקציב שנתי - 

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

מזכירות613
שכר

1,6871,6741,933משכורת110
881260העברה לתאגיד ע"ח שכר810

כ שכר 1,7751,7991,933סה"

פעולות שוטפות
172174178השתתפות בתקציב עזר490
445050דמי חבר באירגונים523
835675הוצאות רכב530
282828תקשורת540
799083מיכון570
101010מיכון-החזר שיחות נוכחות571
121212השתלמויות760
506550אחרות780

כ פעולות שוטפות 479485485סה"
פרוייקטים

101010נסיעות לחו"ל513
34340סקרים-עב.קבלניות756
303030שיתוף תושבים-עב.קבלנית755
303030פעולות מבקר פנים757
0015עבודה קבלנית - יעוץ.758

כ פרוייקטים 10410485סה"

רכישת ציוד
555רכישת ציוד יסודי930
555רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 101010סה"

בחירותבחירות
             50            -            -משרד הפנים - מימון בחירות00100916הוצאות אחרות - בחריות781

כ בחירות              50            -            -00100סה"
כ מזכירות              50            -            -2,3672,3982,613סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

הסברה ויחסי ציבור614

פעולות שוטפות
165153180פרסום550
404030פרסום - השתתפות ממשלה551
1055אחרות780

כ פעולות שוטפות 215198215סה"
כ הסברה ויחסי ציבור 215198215סה"

ש והדרכה616 " או
פעולות שוטפות

58660הדרכה-עב.קבלניות750
202010גיוס עובדים751
404041יועצים-עב.קבלניות752
---השתתפות בהדרכות90120120912קניית שירותים760
203035אחרות780

כ פעולות שוטפות 228276206סה"

פרוייקטים
10410480רווחת עובדים781
151510עובד מצטיין782
212122הוצאות אחרות-ביטוח בריאות783

כ פרוייקטים 140140112סה"
ש והדרכה " ש והדרכה368416318סה"כ או "             -            -            -סה"כ או

249



2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

שרות משפטי617
שכר

260361341שכ"ט שרות משפטי750
130110100שכ"ט שרות משפטי-תביעות מש751

כ שכר 390471441סה"
פעולות שוטפות

101010אגרות ובולים581
כ פעולות שוטפות 101010סה"

כ שרות משפטי 400481451סה"
כ מינהל כללי 4,7794,9335,050סה"

מינהל כספי62
גזברות621

שכר
1,4461,5181,745משכורת110

כ שכר 1,4461,5181,745סה"

פעולות שוטפות
172174178השתתפות בתקציב עזר490
333דמי חבר באירגונים523
5158109הוצאות רכב530
102020תקשורת540
596162מיכון570
579599625עבודות קבלניות750
201510פרוייקטים-עב.קבלנית751
121212השתלמויות760
202015אחרות780

כ פעולות שוטפות 9279631,034סה"

רכישת ציוד
5120רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 5120סה"
כ גזברות 2,3772,4932,779סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

מיחשוב6217
שכר

229322332עב.קבלניות751
כ שכר 229322332סה"

פעולות שוטפות
333ספרות מקצועית520
131131162מיכון570
241418חומרים720
1066עב.קבלניות-גיבוי מרחוק750

כ פעולות שוטפות 168154189סה"

רכישת ציוד

40400רכישת ציוד מיחשוב931
כ רכישת ציוד 40400סה"

כ מיחשוב 437516522סה"

גביה623
141141145שכר110

כ שכר 141141145סה"

פעולות שוטפות
773924944עב.קבלניות750
666פרסום550
119119124מיכון570
241624אחרות780

כ פעולות שוטפות 9221,0651,098סה"
כ גביה 1,0641,2061,243סה"

כ מינהל כספי 3,8784,2164,544סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

הוצאות מימון63
310320320עמלות והוצאות610
222הוצאות ריבית620
190191191הנחות מימון860

כ הוצאות מימון 502513513סה"
כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים9,1599,66210,106סה" 44,62146,33846,957סה"

שרותים מקומייםשרותים מקומיים
תברואה21תברואה71
איכות הסביבה212איכות הסביבה711

שכר
1,0711,043934משכורת110
14112091עבודה קבלנית-הדברה750
262626עבודה קבלנית-תובע עירוני756
102010יעוץ חסכון בארגיה761

כ שכר 1,2471,2091,061סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
828280קנסות איכות הסביבה172174178220השתתפות  בתקציב עזר490
141414תקשורת540
171714אגרת רשיונות לעסקים886290כלים מכשירים וציוד740
999מיכון570
0056הוצאות רכב730
151515השתלמויות760
101510אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות228235288סה" 999993סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
404545א"י יפה751
232312עבודה קבלנית-פינוי נייר753
606540פרוייקטים שנת איכה"ס754
000השתתפות בתבר איכות סביבה910

כ פרוייקטים כ פרוייקטים12313397סה" ---סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

רכישת ציוד
555רכישת ציוד מיחשוב931
25100מיחשוב ניהול מערכת אכיפה932

כ רכישת ציוד 30155סה"
כ איכות הסביבה כ איכות הסביבה1,6281,5921,450סה" 999993סה"

יחידה סביבתית211יחידה סביבתית7111
שכר

186182183השתתפות משרד הגנת הסביב287279288990שכר110
כ שכר 287279288סה"

138141145השתתפות מוא"ז מודיעין510
101010קנסות 410פעולות שוטפות

1088תקשורת540
283636אחזקת רכב - ליסינג730
121715יעוץ משפטי750
555השתלמויות760
202020הוצאות מינהלה780
100100100פעולות אחרות781

כ פעולות שוטפות 175186184סה"

רכישת ציוד
101010רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 101010סה"
כ יחידה סביבתית כ יחידה סביבתית472475482סה"            337           333           334סה"

נקיון רחובות2122נקיון רחובות7122
1,5281,5281,775עבודה קבלנית750

כ נקיון רחובות 1,5281,5281,775סה"

איסוף אשפהאיסוף אשפה7123
19199אגרת אשפה20900620כלים מכשירים וציוד740
158--השתתפות - הפרדה במקור2,4142,3582,399510עבודה קבלנית-איסוף אשפה וגז750
1,6841,6432,025עבודה קבלנית-הטמנה751
000עבודה קבלנית-הפרדה במקור752

כ איסוף אשפה כ איסוף אשפה4,1184,0914,424סה" 1919167סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

שרות וטרינרישרות וטרינרי714
שכר

2482220משכורת110
0139368עבודות קבלניות - שרותי וטרינר752

כ שכר 248361368סה"
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

844886חיסון כלבים8304-211תקשורת540
550פרסום550
301515הובלה והסגר710
412415חומרים720
500צ'יפים לכלבים721
16611175עבודות קבלניות כולל תברואן750

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות255158105סה" 844886סה"
כ שרות וטרינרי כ שרות וטרינרי503519473סה" 844886סה"

כ תברואה כ תברואה8,2498,2058,604סה" 536499683סה"

שמירה בטחונית22שמירה בטחונית722
שכר

---530543337משכורת110
00451משכורת - סיירים111
2132050שיטור קהילתי-עבודה קבלנית752

כ שכר ---744748788סה"

פעולות שוטפות
121122124השתתפות בתקציב עזר490
154444תקשורת540
182424הוצאות רכב730
73207218אחזקת רכב -סיור קהילתי731
481381548העברה מקרן אגרת שמירה812151-810רישוי וביטוח733
30400כלים מכשירים וציוד740
125155125גילוי אש +מוקדים750
101010אחרות780

כ פעולות שוטפות 400614560סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

פרוייקטיםפרוייקטים
6070עב' קבלנית-רכז שמירה ותחבור 755
11011072ממשלה - עיר ללא אלימות333301-991עיר ללא אלימות 753

0040אחזקת טמ"ס
727272תחבורה-בטיחות9084841-990מטה בטיחות בדרכים814

כ פרוייקטים כ פרוייקטים183124124סה" 182182144סה"

רכישת ציוד
20200רכישת ציוד יסודי930
000רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 20200סה"
כ שמירה ובטחון כ שמירה ובטחון1,3471,5051,473סה" 663563691סה"

משמר אזרחי221משמר אזרחי7221
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

774ממשלה-משא"ז555565910עבודה קבלנית750
כ משא"ז כ משא"ז555565סה" 774סה"

"א723 הג
888עבודה קבלנית750
868888השתתפות הג"א ארצי830
323232השתתפות הג"א לוד831

"א כ הג 126128128סה"

כיבוי אש7241
1044הקפצות ניידת כיבוי אש750
663684431השתתפות באיגוד ערים לכבאות830

כ כיבוי אש 673688534סה"
כ שמירה בטחונית כ שמירה בטחונית2,2012,3762,200סה" 670570696סה"

        1,141           770           770קרן אגרת שמירה7707701,141קרן אגרת שמירה
כ שמירה בטחונית כולל ק  כ שמירה בטחונית כולל  2,9713,1463,341סה"         1,836        1,340        1,440סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

מהנדס המועצה23מהנדס המועצה73
שכר

             30               9             30קנסות בגין חריגות בניה1,1881,2151,3483-410משכורת110
             80             80           120הכנסות ממכרזים2232232653-411יעוץ משפטי-עבודה קבלנית750

        2,387        3,506        2,440אגרת בניה31-200
             30             22             30חילוט ערבויות אגרת מידע31-201

           240           240           240השתתפות חכ"ל שהם - פיקוח 233-511
          -          -             3השתפות ק.ע.פ. בכיסוי הוצ.ה233-810

כ שכר כ שכר1,4111,4381,613סה"         2,767        3,857        2,863סה"

פעולות שוטפות
224226231השתתפות בתקציב עזר490
977תקשורת540
1055פרסום550
424282מיכון570
717960הוצאות רכב730
757רישוי וביטוח733
888כלים מכשירים וציוד740
1759540ביקורת מבנים ותשתיות / תגבור 754
15810השתלמויות760
151515אחרות780
444460יעוץ  תנועה951
000דמי פיקוח מטמנה952

כ פעולות שוטפות 620535524סה"

פרוייקטים
50600תכנון / צילומים והעתקות950

כ פרוייקטים 50600סה"

רכישת ציוד
888רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 888סה"
כ מהנדס המועצה כ מהנדס המועצה2,0892,0412,145סה" 2,8633,8572,767סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

נכסים ציבורייםנכסים ציבוריים74
נכסים ציבוריים741

שכר
306287300משכורת110
821892936עב.קבלניות-ב.מ.נ751

כ שכר 1,1271,1781,236סה"

פעולות שוטפות
172174178השתתפות בתקציב עזר490
383030תקשורת540
101010הובלה710
80800חומרים720
166160155בטיחות  ומכון התקנים721
769595אחזקת רכב730
888רישוי וביטוח733
222222כלים740
290290300עב.קבלניות-שבר750
209209191ליסינג -רכב פיקוח ותחזוקה752
1301300צביעת ריהוט חצר753
02000פיסול - ע' קבלנית754
555אחרות780

כ פעולות שוטפות 1,2061,413994סה"

רכישת ציוד
80800רכישת ציוד יסודי930

80800סה"כ רכישת ציוד
כ נכסים ציבוריים 2,4132,6712,230סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

כבישים ומדרכות742
פעולות שוטפות

40300חומרים720
404040ועדת תמרור721
130113140צביעת כבישים750

כ פעולות שוטפות 210183180סה"

פרוייקטים
0170השתתפות בתב"ר910

כ פרוייקטים 0170סה"
כ כבישים ומדרכות 210200180סה"

תאורת רחובות743
פעולות שוטפות

44540כלים וציוד740
858584עב.קבלניות-תיקונים כולל חשמל750
80900צביעת עמודים751
1,1331,2761,248חשמל771

כ פעולות שוטפות 1,3421,5051,332סה"
כ תאורת רחובות 1,3421,5051,332סה"

גנים ונטיעות746
שכר

363375404משכורת תכנון950
737374פיקוח השקיה951

כ שכר 436448478סה"

פעולות שוטפות
787781מיכון570
1101200חומרים - שתילים720
150150150עב.קבלניות-גינון פרוייקטים750
2,1462,1462,143אחזקת גינון751
1,6721,5831,743מים להשקיה ומוס. מועצה772

כ פעולות שוטפות 4,1554,0764,117סה"
כ גנים ונטיעות 4,5914,5244,595סה"

כ נכסים ציבוריים כ נכסים ציבוריים8,5558,9018,336סה" ---סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

חגיגות וטקסים75
פרוייקטים

פרוייקט יום העצמאות
25250חומרים720
550550550עב.קבלניות750

כ יום העצמאות 575575550סה"

כ חגיגות וטקסים כ חגיגות וטקסים575575550סה" ---סה"

מוקד עירוני761
שכר

400410428עב.קבלניות750
כ שכר 400410428סה"

פעולות שוטפות
153026מיכון570

כ פעולות שוטפות 153026סה"
כ מוקד עירוני כ מוקד עירוני415441454סה" ---סה"

השתתפות במוסדות26השתתפות במוסדות769
פרוייקטיםפרוייקטים

665782832השתפות במוסדות810
638181השתתפות בועד עובדים812
מענקים אחרים100100100916השתת.בקרן סיוע לנזקקים815
105105105מלגות813
---מלגות קרן שלמה אמסלם50404026-510מלגות קרן שלמה אמסלם816

כ השתתפות במוסדות             -            -            -9831,1081,158סה"

כ שרותים מקומיים כ שרותים מקומיים23,06723,64523,447סה"       4,146      4,927      4,069סה"
כ כולל קרן אגרת שמיר כ כולל קרן אגרת שמ23,83724,41524,588סה"       5,287      5,697      4,839סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

שרותים ממלכתייםשרותים ממלכתיים
חינוךחינוך81

שכר
           136           121           126עיר ללא אלימות1,1391,2671,319311-992משכורת מנהל חינוך110

כ שכר            136           121           1,1391,2671,319126סה"

פעולות שוטפות
517523533השתתפות בתקציב עזר490
343838הוצאות תקשורת540
5510פירסום550
58106106מיכון ועיבוד נתונים570
000ע. קבלנית-ליסינג530
0600עיצוב מבואות740
130139114אחזקת מחשבים755
251015יעוץ בנושא מיתוג ותכנית אב757
409040עב.קבלנית - מדרשה 758
161616השתלמויות760
101510הוצאות שונות780

כ פעולות שוטפות             -            -            -8351,001882סה"

פרוייקטים
121110140ה.לתאגיד חינוך-מדריכי מוגנות ע811
01530פרוייקט מתנדבים בחינוך פוש812
8410בועה אקולוגית751
142121171אקלים מיטבי / ישוב ללא אלימות823
7560110פרוייקטים ויחודיות 752
898989עיר ללא אלימות - אמנה עירונית 824
303030פעולות מניעת סמים756

כ פרוייקטים 465429580סה"
רכישת ציוד

1050רכישת ציוד יסודי930
1550רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 25100סה"
כ מינהל חינוך כ מינהל חינוך2,4642,7072,780סה"            136           121           126סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

גני ילדים3122גני ילדים8124

שכרשכר
        2,863        3,378        3,563השתתפות ממשלה-גנ"י חובה266249263920משכורת מינהל קדם יסודי110
        4,389        1,428           293השתתפות ממשלה-ט.חובה4,0764,3204,474920שכ"ע סייעות752
            -        1,888        3,848הורים - טרום חובה4,8134,7574,668410גננות עובדות מדינה810

           187           187           145השתתפות חמש-שכר סייעות 411
כ שכר כ שכר9,1549,3269,405סה"         7,439        6,881        7,849סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
135150135תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
373731אחזקת מתקנים421
256256261חשמל מים וחומרים430
423232תקשורת540
             12             13             13השתתפות הורים-ח.מלאכה212212230922חומרים720
           132           132           132הכנסות מועדונית402503221-411כלים ומכשירים740
252125עבודות קבלניות-עצמאות750
352535השתלמויות סייעות760
           518           388           484השתתפות ממשלה-שמירה708620758921עבודות קבלניות-שמירה751
12912ייחודיות 754
201520הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות1,5221,4021,539סה"            663           533           629סה"

פרוייקטים חינוך 
121215יוזמות חינוכיות814

כ פרוייקטים חינוך 121215סה"

             16             12             12השתתפות הורים-מזגנים וביט420רכישת ציוד  
30300רכישת ציוד יסודי930
008רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד יסודי כ השתתפות הורים30308סה"              16             12             12סה"
כ גני ילדים כ גני ילדים10,71810,76910,967סה"         8,118        7,426        8,489סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

חינוך מיוחד3126חינוך מיוחד8126
            -             20             20הורים-סייעות אישיות1,5551,3532,312410סייעות כ"א - העברה לתאגיד752
           226           133           127אגרת תלמידי חוץ399593446440מלווי הסעות - העברה לתאגיד753
             40             40             40משרד הבריאות - סייעות אישי1,9581,9421,994990עבודות קבלניות - הסעות710
           716           654           604סיעות אישיות - ממשלה101010910יוזמות חינוכיות814
           666           274           433סיעות כיתתיות - ממשלה171734911עבודות קבלניות - הזנה751
             76             39             39שמירה - ממשלה101015920השתלמויות סיעות חינוך760
           118             76             61ממשלה - 393976921PDDעבודות קבלניות - שמירה754
           935           940           940הסעות615615530922אגרת תלמדי חוץ ח' מיוחד761
           283           260           260הסעות-ליווי58200923ציוד יסודי930

כ חינוך מיוחד כ חינוך מיוחד4,6614,5985,418סה"         3,059        2,449        2,563סה"

בתי ספר יסודיים3132בתי ספר יסודיים8132
שכרשכר

             38             38             36השתתפות ממשלה-קב"ט910886932928משכורת בי"ס110
             61             63             53השתתפות ממשלה-קב"ס497499520929עבודות קבלניות-כ"א753
02370טכנאי תקשוב - ע'.קבלנית758

כ שכר כ שכר1,4061,4081,522סה"            100           101             89סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
           170           170           170השתתפות ממשלה-שיפוצים240302288924תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
848470אחזקת מתקנים421
326326311חשמל מים433
201020ספרות מקצועית522
90900כלים מכשירים740
101010כלים מכשירים-חט"צ741
7377321,009עבודות קבלניות-נקיון750
           342           320           344השתתפות ממשלה-שמירה402404430920עבודות קבלניות-שמירה751
777השתלמויות760

             84             80             80אגרת תלמידי חוץ440
203020הוצאות אחרות780
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

           426           466           451השתתפות ממשלה-אבן חן214218215920השתתפות בבי"ס אבן חן810
           598           570           584השתתפות ממשלה-א.החושן264264263921השתתפות בבי"ס א.החושן811
           581           554           557השתתפות ממשלה-רבין236236242922השתתפות בבי"ס רבין812
           533           486           486השתתפות ממשלה-צוקים128126120923השתתפות בבי"ס צוקים813
           505           466           478השתתפות ממשלה-ניצנים213217232920השתתפות בבי"ס  ניצנים819
             40             42             42השתתפות ממשלה-א.שכפול949494927השתתפות בבי"ס  כללי820

             84             88             88השתתפות ממשלה-ח.מלאכה922
כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות3,0853,1503,332סה"         3,363        3,242        3,280סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
343434משמרות בטיחות754
909090יוזמות חינוכיות814
909061פורטל חינוך815
           116           115           100השתתפות ממשלה-אחזקת מ16216217331321-929מיחשוב פדגוגי - ריכוז821
            -             98             80השתתפות ממשלה - ש.בריאו 80980990שירות בריאות דנטלי757
100100100פרוייקט יחודיות בתי"ס754

כ פרוייקטים כ פרוייקטים555574458סה"            116           213           180סה"

רכישת ציודרכישת ציוד
           146           173           147השתתפות הורים40300420רכישת ציוד יסודי930
45300רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד85600סה"            146           173           147סה"
כ בתי ספר יסודיים כ בתי ספר יסודיים5,1325,1935,312סה"         3,725        3,729        3,696סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

חטיבות ביניים3140חטיבות ביניים8140
שכר

           235           319           319השתתפות תל"ן - הורים544553663421חט"ב מ"מ - שכ"ע מינהלה110
        2,325        2,297        1,950השתתפות ממשלה - חט"ב11300920חט"ב שכר כללי / העברה לתאג112
             93             80             86השתתפות ממשלה - משטרה137137140921עבודות קבלניות-כ"א753

כ שכר כ שכר794690804סה"         2,653        2,696        2,355סה"

פעולות שוטפות
318318318חימום מים וחשמל433
50500כלים מכשירים וציוד740
808686עבודות קבלניות-מיחשוב750
331331422עבודות קבלניות-נקיון751
135151145עבודות קבלניות-שמירה752
             44             22             22אגרת תלמידי חוץ337437537440חט"ב דתית - ישיבה / אולפנה761
101010הוצאות אחרות780
101010מסיבת סיום ט'781
500600650ה.לתאגיד חינוך - תגבור לימודי811
השתתפות תל"ן - הורים263263285421חט"ב מ"מ - השתתפות מועצה812
302030תגבור לימודי מדעים813
302030יוזמות חינוכיות814
0010מניעת סמים815

כ פעולות שוטפות 2,0942,2962,533סה"

רכישת ציוד
30150רכישת ציוד יסודי930
15150רכישת ציוד מיחשוב931

45300

        2,697        2,718        2,377סה"כ חט"ב 2,9323,0163,337סה"כ חט"ב 
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

חינוך על יסודי3152חינוך על יסודי8152
שכרשכר

      24,208      22,045      22,655השתתפות ממשלה-תיכון1,4561,3871,549920שכ"ע110
           378           373           373השתתפות הורים-תיגבור לימו21,59721,78422,818421משכורת כוללת מורים112
158165179עבודות קבלניות-כ"א753
384560תגבור למדעים817

כ שכר כ שכר23,24823,38124,606סה"       24,587      22,418      23,028סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
100100100חשמל מים433
353535ספרי עיון522
             51             51             51השתתפות ממשלה-ח.מלאכה801200922כלים מכשירים וציוד740
357357422עבודות קבלניות-נקיון750
           179           156           166השתתפות ממשלה-שמירה166166179920עבודות קבלניות-שמירה751
             75           107           107אגרת תלמידי חוץ216216198440אגרת תלמידי חוץ760
202020הוצאות אחרות780
466466451השתתפות בבי"ס תיכון810
505050מלגות למשלחות פולין811
202020מניעת סמים815
             45             45             45השתתפות רשות למלחמה בס505050990פיתוח אומנויות816
151520משלחת לחו"ל818
101010מסיבת סיום י"ב822

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות1,5861,6251,555סה"            350           359           369סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
343434תוכנית לטיפוח מעורבות חברתי819
353542יוזמות חינוכיות820
343434היל"ה821

כ פרוייקטים כ פרוייקטים103103110סה"             -            -            -סה"

רכישת ציודרכישת ציוד
10100רכישת ציוד יסודי930
15100רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד25200סה"             -            -            -סה"
כ חינוך על יסודי כ חינוך על יסודי24,96225,12926,272סה"       24,937      22,777      23,397סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

שרות פסיכולוגי3173שרות פסיכולוגי8173
שכרשכר

           877           850           735השתתפות ממשלה-שכר1,2801,1991,300920משכורת110
כ שכר כ שכר1,2801,1991,300סה"            877           850           735סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
151529חימום מים ונקיון433
181218תקשורת540
333מיכון תוכנה לשפ"י570
555כלים מכשירים וציוד740
             53             46             49השתתפות ממשלה-הדרכה706675921השתלמויות760
555הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות116106135סה"              53             46             49סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
101010השתתפות בהנחות לנזקקים810

כ פרוייקטים כ פרוייקטים101010סה"             -            -            -סה"

רכישת ציוד
888רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד 888סה"
כ שרות פסיכולוגי כ שרות פסיכולוגי1,4141,3231,453סה"            929           896           784סה"

שרותי בריאות וביטוחשרותי בריאות וביטוח8174
170175175שרותי בריאות וביטוח750

כ שרותי בריאות וביטוח כ שרותי בריאות וביט170175175סה"             -            -            -סה"

הסעות תלמידים3178הסעות תלמידים8178
           677           736           690השתתפות תושבים-הסעות881881768420הסעות תלמידים710
           585           585           468השתתפות ממשלה-הסעות787878920רכז הסעות - העב.לתאגיד810

כ הסעות תלמידים כ הסעות תלמידים959959846סה"         1,262        1,321        1,158סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

תאגיד חינוך ופרוייקטיםתאגיד חינוך ופרוייקטים
81803180
242424רווחת עובד761
            -            -            -216216216צפיפות כיתות/שיפור הישגים817
            -            -            -283318338השתתפות תל"ן שעות מחשב818
            -            -            -171717ביטוח בריאות762
            -            -            -28140מרכז למידה חט"ב825

           80           60           40דמי שימוש420
כ יסודי כ יסודי568589595סה"              80             60             40סה"

בתי ספר על יסודיים3180בתי ספר על יסודיים8180
            -            -            -201212מרכז למידה - תיכון821

כ בתי ספר על יסודיים כ בתי ספר על יסודיים201212סה"             -            -            -סה"
מינהלה

389389427העברה לתאגיד שכר מינהלה810
כ מינהלה כ מינהלה389389427סה"             -            -            -סה"

כ תאגיד חינוך ופרוייקטים כ תאגיד חינוך ופרוייקטי9779901,034סה"              80             60             40סה"

כ חינוך כ חינוך54,39054,85957,593סה"       44,943      41,497      42,629סה"

מפע"ם321מפע"ם821
        1,100        1,200        1,170השתתפות ממשלה782799833990שכר110

כ שכר         1,124        1,100        1,000השתתפות עובדים ורשויות מש782799833410סה"
           400            -            -השתתפות ממשלה - פרויקטים פרוייקטים

212121תקשורת540
777משרדיות560
696969אחזקת רכב730
141414כלים מכשירים וציוד740
651765635פרוייקטים פעילות והדרכות - אר 750
500500500פרוייקטים פעילות והדרכות - אז751
151515עב' קבלניות - הנה"ח752
00400פרוייקטים מיוחדים ארצי753
151515דני ניהול מועצה - ניהול כספי810
101010הוצאות שונות780
8585105דמי ניהול חמש761

כ פרוייקטים 1,3871,5011,791סה"
כ מפעם כ מפעם2,1692,3002,624סה"         2,624        2,300        2,170סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

חינוך לא פורמאלי32חינוך לא פורמאלי82
השתתפות בח.מ.ש

00100קונסרבטוריון751
300300300מרכז אומנויות הבמה-אחזקה ות810
353535מרכז אתגר811
750850850תרבות כללי761
             80             80             80ממשלה-תרבות תורנית808080920תרבות תורנית764
350350350ספריה - עבור שכר760

כ השתתפות בח.מ.ש 1,5151,6151,715סה"
כ תרבות כ תרבות1,5151,6151,715סה"              80             80             80סה"

נוער328נוער828
497497627השתתפות בח.מ.ש- שכר760
373373373השתתפות בח.מ.ש- פעולות761
000משלחות נוער762
000קבוצות נוער - ביטוח לאומי763
000ישוב ללא אלימות - רכז מוגנות764
0012ישוב ללא אלימות - רכז סיירת ה765
484847ישוב ללא אלימות - מדריכי נוער766

כ נוער כ נוער9189181,059סה"             -            -            -סה"

ספורט329ספורט829
שכר

90100116משכורת110
כ שכר 90100116סה"

השתתפות בח.מ.ש
             50             75             50השתתפות רשות הספורט650675700920השתתפות בח.מ.ש- פעולות761

650675700סה"כ השתתפות בח.מ.ש
כ ספורט כ ספורט740775816סה"              50             75             50סה"

כ חינוך לא פורמאלי כ חינוך לא פורמאלי5,3425,6086,114סה"         2,754        2,455        2,300סה"
ש כולל יום העצמ 3,5053,6303,785סה"כ ח.מ.
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

שרותי בריאות36שרותי בריאות836
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

181818תקשורת540
555עבודה קבלנית-מתנדבים750
345345345מד"א-השתתפות810

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות368368368סה"             -            -            -סה"
כ שרותי בריאות כ שרותי בריאות368368368סה"             -            -            -סה"

רווחה34רווחה84
שכרשכר

           728           650           650ממשלה-משכורת1,2391,2971,4561-931משכורת110
             27             41             41עיר ללא אלימות2929291-991עבודה קבלנית - כ"א750
201020בת שירות753

               7             11             11תוכנית לילדי PDD - הורים3411-410מועדונית שכר39-111
כ שכר כ שכר1,2881,3361,506סה"            762           701           701סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
888חשמל מים וחימום1-433
363232תקשורת1-540
555כלים מכשירים וציוד1-740
0150עב' קבלנית - קו תקשורת1-754
             32            -            -השתלמויות253248השתלמויות1-760
201520אחרות1-780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות94107113סה"              32            -            -סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

פרוייקטיםפרוייקטים
        2,113        1,858        1,687חולי ונכות2,0352,2402,6942/3452/3468חולי ונכות8411/8468/84

           125             66             99נוער במצוקה1128716735-933/3436נוער במצוקה8435
           595           513           396ילדים בסיכון5376077663439ילדים בסיכון8439
           118           114           142קשישים וזיקנה3633383633444קשישים וזיקנה8444

             68             53             61בעיות במשפחה6070703435-932/4בעיות במשפחה8435-842/4
             22             23               7מרכזי למניעת אלימות1030303435מרכזים למניעת אלימות8435

כ פרוייקטים כ פרוייקטים3,1173,3724,089סה"         3,041        2,626        2,392סה"

רכישת ציוד
53010רכישת ציוד מיחשוב1-931

כ רכישת ציוד 53010סה"
כ רווחה כ רווחה4,5044,8455,718סה"         3,835        3,329        3,093סה"

שרותי דת351שרותי דת851
שכרשכר

           292           266           284ממשלה-השתתפות דתות694691720990משכורת110
           165           149           138דמי שימוש במקווה353353379650כ"א-בלניות750

5798143כ"א העברה לתאגיד
כ שכר כ שכר1,1041,1421,242סה"            457           415           422סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
121212תקשורת540
           720           600           340רישום נישואין212381459651רישום נישואין550
               2               2               2אגרת  כשרות528065חומרים720
888כלים מכשירים וציוד740
676768עבודה קבלנית-עירוב הדרכת כל751
756575תרבות תורנית753
353529אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות461648715סה" סה"
כ שרותי דת כ שרותי דת1,5651,7901,958סה"         1,179        1,017           764סה"

כ שרותים ממלכתיים כ שרותים ממלכתיים66,16867,47071,750סה"     52,711    48,297    48,786סה"
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

מפעלים4מפעלים9
מים41מים911

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
             25             25             25מדי מים402100810חומרים720
380380402עב.קבלניות-מדי מים750
323940עב.קבלניות - תיקון בחירום751
180234246חשמל771
      10,263        9,331        9,671אגרת מים-שוטף6,4496,8987,096210קניית מים - מקורות772
           350           564           350אגרת מים-פיגורים2,8432,3672,335220קרן שיקום מים 774
             20             20             40היטל בצורת351717211היטל בצורת773

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות9,95810,14510,137סה"       10,633        9,915      10,061סה"
      10,658        9,940      10,086סה"כ מים9,95810,14510,137סה"כ מים

ביוב47ביוב972
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

        2,672        2,610        2,610אגרת ביוב510510562210עב.קבלניות-תיקונים751
           143           130           130השתתפות ביוב חבל מודיעין1008791510חשמל771

כ פעולות שוטפות 610597653סה"

פרוייקטים
484848השתתפות ביוב עירוני830
350350350השתתפות ניקוז ערים לוד831
1,0091,0311,062השתתפות איגוד ערים832

כ פרוייקטים 1,4071,4291,460סה"

כ ביוב כ ביוב2,0172,0262,113סה"         2,814        2,740        2,740סה"
כ מפעלים כ מפעלים11,97612,17112,250סה"       13,472      12,680      12,826סה"

850           509           1,222        
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2,0122,01220122012
מעודכןמקורימעודכןמקורי

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2,0132013

תקבולים בלתי רגילים51תשלומים בלתי רגילים99

           120           120             99הכנסות שונות500
           749           722           535שכירות משרדים מועצה2,2012,4412,441590הנחות ממיסים עפ"י חוק860

           460           463           463הכנסות מריבית שוטף502
        1,040           787           769שכירות אולמות ספורט/מ. נוער592

           382           383           347שכירות בריכת שחיה0100100593העברות לתב"רים910
           146           152           380דמי ניהול שכירויות594

            -           200            -ביטול הוצאות שנים קודמות3-690
           250           330            -החזר עמלות משכ"ל595
            -           412            -דמי שימוש חדרי טרנספורמצי596

           231           218           218השתתפות אוצר בפנסיה541541570990תשלומי פנסיה310
כ תשלומים בלתי רגילי כ תקבולים בלתי רגיל2,7423,0813,111סה"         3,378        3,787        2,811סה"

    120,664    116,029    113,113סה"כ תקציב 113,112116,030120,664סה"כ תקציב 
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תקציב 2013תקציב 2012
הוצאות

מחסום752722               332              770עבודה קבלנית - 
חופשות מחלות ועוד752722               120               -עבודה קבלנית - 
מוקדן לילה ותגבור חגים752722               141               -עבודה קבלנית - 

              548               -העברה מקרן שמירה למימון פעילות בשוטף

           1,141              770סה"כ הוצאות

הכנסות

           1,076              770השתתפות תושבים4102221
                65               -עיר ללא אלימות9902221

           1,141              770סה"כ הכנסות

                  0               -עודף/גרעון

    מועצה מקומית שהם   

תקציב קרן אגרת שמירה 
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