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 לכבוד 

 ראש המועצה –גיל ליבנה 

Uחברי מליאת המועצה 

 2017תכניות העבודה לשנת U: הנדון

 

ומעמיקה בה היו שותפים כלל תכניות העבודה הינן תוצר של עבודת מטה מקיפה  .2017הנני מתכבד להגיש לאישורכם את תכניות העבודה של המועצה לשנת 

  .בשיתוף העובדים ברמות השונות, מנהלי החברות העירוניותו מנהלי האגפים והיחידות השונות

 

נקבעו , גובשו מדדים לבחינת העמידה ביעדים. מבוססת על היעדים אשר הוצבו על ידי הנהלת הרשות ומנהלי האגפים והמחלקות 2017תוכנית העבודה לשנת 

   .ושירות איכותי וזמין לתושב, כללי מנהל תקין, ומנגנוני בקרה מקצועיים שנועדו להבטיח את ביצוע המשימות תוך עמידה ביעדי התקציב לוחות זמנים

 

הוכנסו מספר ) 2016(החולפת  הבשנU. זוהי השנה העשירית בה נכתבת תוכנית עבודה מקושרת משאבים לכלל יחידות המועצה הכוללת יעדים הניתנים למדידה

 :Uבתהליכי העבודה הנגזרים ממנה ובספר התקציב, שיפורים בתוכנית העבודה 

  המדדים . בוצעה עבודת עומק עם האגפים במסגרתה הוגדרו היעדים האגפיים תוך בחינת ההלימה ליעדי המועצה –העמקת הקישור ליעדי המועצה

התהליך חידד את הקשר בין המשימות לבין היעדים המרכזיים של המחלקות ואיפשר לבחון את . דהאשר מתייחסים ליעדים הודגשו בתוכנית העבו

 .העמידה ביעדים המרכזיים

  התקיימו דיוני מדידה מובנים ומעמיקים). 2016(ומדידת מחצית ) 2015(מדידה שנתית : בוצעו שתי מדידות השנה במהלך –העמקת תהליך המדידה .

 מתחומי אחד בכל והיעדים המטרות הצבת באשר לאופן ,ליישומה כותבי תוכנית העבודה והאחראים לכל לקחים להפקת בסיס מדידות אלו היוו
 אלה לקחים בסיס על. היעדים בהשגת ולמיקוד הנדרש והמשאבים הכלים לבין והרצונות הכוונות שבין הפערים למגבלות, לקביעת המדדים, הפעילות

 .זו לשנה העבודה תכנית נערכה



  בספר תוכניות העבודה והתקציב התקציב הבלתי רגיל הוצג ברמה רב שנתית וברמה שנתית  –שילוב תקציב בלתי רגיל. 

 .2017שינויים אלו ימשיכו ויעמיקו בשנת 

 

 :יעדים מרכזייםמספר  2017לשנת  בבסיס התכניות

 התרבות והפנאי ובמרחב הציבורי, במוסדות החינוך, שנת האומנויות אשר תבוא לידי ביטוי בפעילויות בקהילה •

 מוקד צופהקידום ס ו"בכללה הקמת מערך טמויישום תכנית האבטחה היישובית  •

 שיפור וייעול תהליכי עבודה והטמעת מודל חשיבה תוצאתית בשירות לאזרח •

 קידום הרפורמה המבנית במערכת החינוך היישובית •

 2040שוהם   -השלמת תכנית המתאר היישובית  •

 קידום הקמת נכסים מניבים -תיזמות כלכלי •

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי, המשך קידום הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות •

 א למשפחות צעירות ובני המקום"שיווק שכונה כ •
 

 הביצוע אחר מעקב, התכנית אל הצמדות . יחד כולנו ועל בנפרד מעובדי המועצה ואחד אחת כל על למימושה האחריות חלה התכנית של התווייתה סיום עם

 ,ואגפית אישית הינה ת יישום התכנית בפועלמדיד. להצלחתה יובילוהם ש היומיומית ברמה מהליישו אישית ומחויבות ,מספקת שהיא המדידה כלי בסיוע
 .ביעדים ולעמידה האחריות להצלחה גם וכך

 

, מנהלי החברות העירוניות, האגפים למנהלי, לראש המועצה: זו תכנית של לכתיבתה מהשותפים ואחד אחת לכל אישי באופן להודות לנכון מוצא אני, לסיום

 הרבים והמאמצים ההירתמות , החשיבות הבנת על, ידם ועל עבורם נכתבה העבודה תכנית אשר ולחזון לדרך שותפנו -במועצה והעובדים היחידות מנהלי

  .התכנית לגיבוש
 ,בברכה

 דודי זביב

 ל המועצה"מנכ
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 2017שנת ליעדים מרכזיים 

 שנת האומנויות: נושא שנתי

 

Uל מועצה "מנכ 

 מוקד צופהקידום ס ו"הקמת מערך טמ -יישובית יישום תכנית האבטחה ה 

  והטמעת מודל חשיבה תוצאתית בשרות לאזרח –שיפור וייעול תהליכי עבודה 

 הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות 
 

U חינוך וקהילה 

  מערכת החינוך היישוביתהמבנית ברפורמה הקידום.   

 אקלים חינוכי מיטבי, מצוינות, רצפים, מדעים, המשך תכניות למידה מתוקשבת.  

 יום ואשכול גני ילדים בשכונת כרמיםאכלוס מעון השלמה ו . 

 הקמת מרכז ייעוץ וטיפול להורות ולמשפחה. 

  הפעלת קבוצות ופעילויות מגוונות תוך שימוש באומנות כתחום מוביל לשנה זו - לגיל השלישימתקנים פיתוח והרחבת תכניות. 

 

Uיכות סביבה א 

 הקמת מוזיאון פתוח לאומנויות בגן הוואדי . 

 וחידוש גינות משחקים וותיקות, שדרת עמק איילון שדרוג הגינון לאורך . 

 חכמים מיםדי והתקנת מ, שדרוג תחנת השאיבה לביוב, חידוש תשתיות מים וביוב . 

 ועידוד מחזור פסולת, התייעלות וחסכון בצריכת האנרגיה והמים . 

 ומניעת מפגעים, הסדר הציבורי, הגברת הפיקוח והאכיפה בתחומי הניקיון  . 
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Uבינוי ופיתוח , תכנון 

 2040שוהם  –שלמת תכנית המתאר היישובית ה . 

 החבל פיתוח שביל אופניים לאורך שדרת עמק איילון ולאורך רחוב . 

 פיתוח גן החבלהשלמות ו, העתקת מתחם חירום יישובי . 

 הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים ליער שוהם  . 

 תכנון בריכה מקורה ומלתחות חדשות במועדון הספורט . 
 

Uש לתרבות ופנאי.מ.החברה העירונית ח 

 התרבות והפנאי, במוסדות החינוך, הובלת שנת האומנויות בקהילה . 

 וההרכבים הייצוגיים, היצירה המקומית, עידוד וטיפוח האומנים המקומיים . 

 ומתחם מופעים לנוער בחצר הבית הסגול, חנוכת משכן אומנויות הבמה המחודש . 

 

Uיזמות כלכלית 

 בדגש על משפחות צעירות ובני המקום, א"שיווק שכונה כתכנון מפורט לתשתיות ו . 

 הצפוני ר התעשייהיתרת מגרשים באזוו, אייר פארק שוהם –ר"שיווק המע . 

 וקידום יוזמות להקמת נכסים מניבים, בשכונות חדשות השלמות פיתוח תשתיות . 
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 *רציונל מודל תוכנית העבודה

 "בינות" –אליעזר שוורצר , שוורצר נועה

 
 

המערכתית של " מערכת ההפעלה"מהווה התוכנית . הארגוןתיאום ועבודה ממוקדת לקידום מטרות , תוכנית העבודה הינה כלי מרכזי המאפשר שקיפות

 .הארגון

כמו כן תוכנית העבודה מלווה בתהליך מדידה עקבי . תוך התחשבות במשאבים הקיימים מתוכננות המשימות, "בינות"של במודל תוכנית העבודה 

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

תהליך המדידה וכן ההתחשבות במשאבים מסייעים לכתיבת תוכנית עבודה ריאלית ולמניעת מצב שבו קיים קשר קלוש בלבד בין תוכנית העבודה 

  .וביצועה בפועל

שיקולים  נושאים שהוחלט על פי לתוצאות באותםשל הכותבים התוכנית כוללת התחייבות  .בין כותבי התוכניות להנהלה" וזהח"התוכנית מהווה מעין 

ור תוכנית העבודה על ידי איש. אולם תוצאות אלו מותנות בקיומם של המשאבים שהובטחו, של סדרי עדיפויות להכניסם לתוכנית העבודה בשנה הבאה

 .בהתאם למשאבים, הסכמה לתוצאות המצופותו, )לסדרי העדיפויות(אישור לנושאים שיטופלו מהווה  ,ההנהלה

 

 

U       ___________________________________________________________________________________________________
U                                                                                                                                                                                                                        

  .העבודה מטעם משרדנו תתוכנימלוות המנהלים בכתיבת  – ונעמה שהם  ועה בלומנטלנלתודתנו * 
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 מאפייני תוכנית העבודה

כמו כן נקבעים היעדים ). מדדים(דרכי המדידה  כןהתוצאות ובתוכניות מפורטות . יבת לתוצאות קונקרטיות ומדידותהיחידה מתחי – חשיבה תוצאתית .1

אשר (והן מדדי הצלחה ) מדדים אשר בוחנים את עמידת המחלקה בביצוע המשימות(המדדים כוללים הן מדדי ביצוע ). ערכים(המספריים לשנה הבאה 

 ).בודקים השגת המטרה

למשאבי , במערכות ציבוריות. לרשות המערכת כדי לאמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את המשאבים העומדים – תוכנית העבודה מקושרת משאבים .2

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

 . כוח אדם

הצגת . משימות חדשות/  תוכנית העבודה כוללת את כלל פעילות היחידות ואינה עוסקת רק בפרוייקטים ייחודיים – ת חדשותפעילות שוטפת ומשימו .3

הצגת תכנון הפעולות , בנוסף. מסייעת לפיתוח ולמעקב אחר העבודה השוטפת לצד קידום פרוייקטים חדשיםהתכנון והמעקב אחר כלל פעילות היחידה 

 . חדשים על חשבון עמידה במטלות השוטפות/ ת מצבים בהם קיימת התמקדות בפרויקטים ייחודיים למניע השוטפות מסייעת

התוכנית , בהתאם לכך). דרג פוליטי ולקוחות, מנהלים(תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת הארגון גם לכאלו שאינם אנשי מקצוע  – שפה מובנת לכל .4

כמו כן ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לנושא ניתנת . ין ולבקר את מטרות היחידהכתובה בשפה בהירה על מנת שניתן יהיה להב

 .לבחינה פשוטה יותר

מרוב עצים לא "תוך המנעות מפירוט יתר המוביל למצב שבו , באופן המאפשר סקירת פעילות היחידה ויעדיה המרכזייםהתוכנית כתובה  – כתיבה ממוקדת .5

  ".רואים את היער

המדידה מסייעת למחוייבות של הכותבים כלפי מימוש תוכנית העבודה ולשיפור מתמיד של . תוכנית העבודה מלווה בתהליכי מדידה מובנים – ידהמד .6

המדידה הינה תהליך משמעותי . דיוני המדידה הינם הזדמנות לשיח בין היחידות השונות וההנהלה וקידום פתרונות לנושאים מורכבים. תהליך התכנון

  .ביותר בהטמעת תוכנית העבודה בארגון ובהתאם לעומק תהליך המדידה נקבעים אופי וקצב השינוי בארגון

כל שנה נוספים מרכיבים  אשר . שנתי אשר מתפתח בצורה הדרגתית בארגון-בת תוכניות העבודה הינו תהליך רבתהליך כתי – שנתית-התפתחות רב .7

 .ת הארגון והקצב המתאים לומעמיקים ומרחיבים את התהליך בהתאם ליכולו

מסייעת י וועדת היגוי ההכתיבה מלווה על יד .בעיות ואתגרים רבים ביחידות השונות כתיבת תוכניות העבודה ותהליכי המדידה מציפים – עדת היגויו .8

 .למעורבות של וועדת ההיגוי חשיבות רבה בהצלחת התהליך .בקידום פתרונות וקבלת החלטות
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 ל"מנכ לשכת
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 ל"מנכ לשכת

 

לניהול השוטף מעבר  .אום הפעילות מול החברות העירוניות של המועצהיתכן על ו, ל המועצה אחראי על ניהול כלל פעילות אגפי המועצה השונים"מנכ

 :נושאים הבאיםניתן דגש רב ל ,של המועצה

 .השלמה על פי היעדזמנים וות עמידה בלוח, ובקרה שוטפים לצורך בחינת איכות מעקב - פיתוח הישוב לטווח ארוךתוכניות לקידום  .1

 :ל המועצה"במסגרת זו מקדם מנכ - וכלי הניהול במועצההניהולית  שיפור התשתית .2

 :באמצעות המדידה והבקרה של הארגון, התכנון כיתהלישיפור  .א

 הכוללת תהליכי מדידה תוכנית עבודה מקושרת משאבים 

  בכלי מטה מתקדמים לרבות כלים מחשובייםהטמעת שימוש 

 הטמעת יעדים מרכזיים מדידים בתכניות העבודה ובקרה בהתאם –בעבודת המועצה עבודה על פי יעדים העמקת  .ב

 . לצורך ייעול עבודת המועצהוממשקים תוך אגפיים ובין אגפיים הבוחנות תהליכי עבודה עבודות ביצוע והטמעת  .ג

 בשירות לאזרחהטמעת מודל חשיבה תוצאתית  .ד
 

זוכה זה למעלה מעשור בפרס שר הפנים לניהול  , ISO 9001 ,ISO 14001 ,18001(OHSAS(המועצה מיישמת שלושה תקני איכות מזה עשר שנים 

 .ופרסי שרת התרבות והספורט פרס דגל היופי ,והארצי רס החינוך המחוזיבשנים האחרונות זכתה בפו, כספי תקין

 

 נתונים

תושבי  21,000-כמחלקות במיקור חוץ הנותנים שירותים לכן ו עובדי תאגיד חינוך 205, תיכון מורי 109מתוכם , ובדיםע 460-שהם כ ועצה מקומיתבמ

 ).₪ ןמיליו 144 - 2016בשנת (₪  ןמיליו 156הוא  2017התקציב הכולל של המועצה לשנת  כ"סה. הישוב
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 :2017לשנת ל "המנכיעדי 

 המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצההובלת הניהול השוטף של  .1

 מוקד צופהקידום ס ו"הקמת מערך טמ -יישום תכנית האבטחה היישובית .2

 והטמעת מודל חשיבה תוצאתית בשרות לאזרח –שיפור וייעול תהליכי עבודה  .3

 הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות .4
 

 יחידות המועצה

 . הנדסה וכספים, איכות סביבה, חינוך וקהילה: אגפים 4במועצה 

 :ל"מנכ ללשכתבנוסף קיימות יחידות נוספות בכפיפות ישירה 

 לשכת ראש המועצה וסגנים .א

 ל המועצה"לשכת מנכ .ב

 )106(מוקד שרות לתושב  .ג

 טחוןימחלקת ב .ד

 מחלקת משאבי אנוש .ה

 דוברות .ו

 מחלקת מחשוב .ז

 פניות ציבור וקידום מעמד האישה .ח
 

 אגידים עירונייםת

  :תאגידים 3למועצה 

 חברה לתרבות נוער וספורט –חמש  .א

 חברה כלכלית שהם .ב

 םתאגיד לחינוך שה .ג
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 מחלקת משאבי אנוש

 

הטיפול מקיף את כל התחומים הקשורים  0T.0Tורישתפועד להעובד  החל מקליטת 0Tמועצהמשאב האנושי בבמשאבי אנוש אחראית לטיפול מחלקת 

  0T.תוך התחשבות בצרכי המערכת ,קידומוללרווחתו ו, לזכויותיו של העובד

שילוב  ;ושיפור השירותים הניתנים לתושב המועצה מימוש יעדיצורך לקליטת עובדים מתאימים וראויים  :הינן המחלקהותיה המרכזיות של מטר

, שוניםעבודה מול האגפים ה – פיתוח ארגוני ;של עובדים ודאגה לרווחתם העשרה ופיתוח מקצועי ;ארגוןבתפקיד ובשל העובד מוצלח ומספק 

החוק  יפוטיפול על  בקשר לתנאי עבודתם קבלן קבלת פניות ותלונות מצד עובדיוכן  ;צורךבחינה מתמדת של המבנה הארגוני ושינויו בהתאם ל

 .להגברת האכיפה בדיני עבודה

 

 :פעילות המחלקה כוללת

  וחיצונייםגיוס עובדים באמצעות מכרזים פנימיים.  

 הסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיותלכולל סיכום תנאי העסקה בצורה פרטנית בכפוף לחוקים ו, קליטת עובדים. 

 דאגה לזכויות וקיום פעילויות חברתיות בשיתוף ועד העובדים, טיפול בפניות פרטניות – רווחת עובדים. 

  עובדים קיום תהליכי הערכתו, עובדיםעדרות יוהנוכחות מעקב אחר. 

 ליווי סיום העסקה. 

 ושיפור ממשקי עבודה בין  ארגוניים-פיתוח ערוצי תקשורת פנים, ועובדים ליווי מנהלים, הדרכותו בניית תוכנית השתלמויות: פיתוח ארגוני

 .התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה, האגפים
 

0T המרכז לשלטון , משרדי ממשלה, ההסתדרות: ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון, מועצהעם הנהלת ה מבוצעת בממשק שוטף וישירהעבודה

 . ועודביטוח לאומי , סוכן לביטוח בריאות ,יועץ פנסיוני, מקומי

 
 נתונים

 .לחינוך עובדי תאגיד 205-ו יכוןמורי ת 109 ,עובדים במועצה 146מתוכם  ,םעובדי 460-כלהמחלקה מספקת שירותים 

 .וסטודנטית משאבי אנוש רכזת, מנהלת משאבי אנוש –עובדות  3 במחלקה :כח אדם
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 :2017יעדי המחלקה לשנת 

 :השתלמויות והדרכות .1

  לכלל העובדים במועצהקיום השתלמות מקצועית 

 ל וכן מפגשי תמיכה תקופתייםלם ככום התמודדות עם תושבים ועם תפקידבתח שיטור ופקחים עירוניים קיום הדרכה לפקחי 

 של הסכמי שכר לעובדים חדשים וקיימים על פי ההסכמים הקיבוציים העדכניים במגזר הציבוריהתאמה מיטבית וידוא  :דיני עבודה .2

  :הערכת עובדים .3

  לכלל עובדי המועצהמשוב  מתןהסדרת 

 יצירת הלימה בין תהליכי ההערכה לבחירת העובדים המצטיינים 
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משאבי אנוש

סעיף שם חשבון
תקציבי

תקציב 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

בשנת 2016 - 215.9סך תקנים (כולל מורים וגמלאים)
בשנת 2016 - 119מספר תקנים (לא כולל מורים וגמלאים)

בשנת 2016 - 146מספר עובדים (לא כולל מורים וגמלאים)
בשנת 2016 - 109מספר מורי תיכון עובדי מועצה

בשנת 2016 - 205מספר עובדי תאגיד
בשנת 2016 - 0מספר עובדים שיצאו לגמלאות

בשנת 2016 - 4מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה
בשנת 2016 - 2מספר עובדים שיפגעו בתאונות עבודה

נתון למעקב. בשנת מספר מכרזים שיפורסמו616-751גיוס עובדים
12 - 2016

נתון למעקב. בשנת מספר עובדים חדשים שיקלטו
2 - 2016

100%אחוז הקליטות שיסתיימו תוך 3 חודשים
תיאום ציפיות וטיוב 

קליטה והעסקה
בדיקת הגדרת תפקיד מול מנהל/ת האגף/יחידה 

שוטףהקולט/ת לפני פרסום המכרז

שביעות רצון של 
מנהלים מעובדים 

שהתקבלו

אחוז העובדים שימשיכו את העסקתם במועצה 
100%לאחר תום תקופת הניסיון

משך תקופת הניסיון 
(שנתיים). המשך 
ההעסקה מותנה 
בהמלצת המנהל.

מיחשוב תיקי 
עובדים

תיעוד ומעקב זמין, 
נגיש ויעיל

תיוק מסמכים רלוונטיים בתיקי העובד 
שוטףהממוחשבים

נתון למעקבמספר ימי השתלמות לעובדים
נתון למעקבאחוז עובדים שישתתפו בהשתלמויות

יצורף למדידהביצועהגשת דו"ח השתלמויות שנתי מפורט
קיום הדרכה לסיירי שיטור ופקחים עירוניים 

בתחום התמודדות עם תושבים ועם תפקידם 
ככלל

ביצוע

מספר מפגשי תמיכה תקופתיים שיתקיימו 
3לסיירים ופקחים

קליטה מהירה 
ויעילה

הכשרה והעשרה 
מקצועית של 

עובדים בהתאם 
לצרכים העולים

קליטת עובדים

קניית שירותים

תכנון פעילות משאבי אנוש 2017

נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 
לצורך ניתוח 

והשוואה
נתונים למעקב

משאבים

616-760

הכשרה 
והשתלמות

ניהול 
שוטף 

של 
העסקת 
עובדים
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משאבי אנוש

סעיף שם חשבון
תקציבי

תקציב 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

   
   

משאבים

קיום השתלמות מקצועית בנושא שירות לתושב 
ביצועלכל עובדי המועצה

קיום פגישות עם מנהלי האגפים לקבלת צרכי 
1.17הדרכה של העובדים לשנה הקרובה עד לתאריך

אחוז עובדים שימולא לגביהם טופס הערכת 
הטופס מעודכן בשיחת 100%עובד

המשוב.
100%אחוז הטפסים שיוגשו עד התאריך שיקבע

העלאת מוטיבציה 616-782עובד מצטיין
תהליך הבחירה יבוסס 4.17בחירת עובד מצטיין עד לתאריךוהוקרת עובדים

על הערכת העובדים
מניעת 

הטרדות 
מיניות

מתן מידע לעובדים 
בנושא הטרדות 

מיניות
שוטףביצוע נהלים ע"פ חוק

יועצים-
יועץ משפטי (רטיינר)616-752עב.קבלניות

נתון למעקבמספר שימועים עקב בעיות משמעת
נתון למעקבמספר הפסקות עבודה יזומות

התאמה מיטבית 
של תנאי ההעסקה

וידוא התאמה מיטבית של הסכמי שכר 
לעובדים חדשים וקיימים על פי ההסכמים 

הקיבוציים העדכניים במגזר הציבורי
שוטף

פסח וראש השנה2מספר הרמות כוסית שיתקיימו
מופע עם בני זוגביצועקיום אירוע לעובדים ליום המשפחה

טיול גיבושביצועקיום אירוע קיץ לעובדים
ביצועקיום אירוע סוף שנה לעובדים

עיוץ פנסיוני-ייעוץ פנסיוני
נתון למעקב. פגישות מספר עובדים שיפגשו עם יועץ פנסיוני616-753עב.קבלניות

אחת לחודש
העברת תשלום לעובדים עבור קרן לרווחת 

5.17עובדים ("שלך") עד לתאריך

העברת תשלום שנתי לעובדים בדירוג המנהלי 
11.17עבור חברות בעמותה לקידום מקצועי עד לתאריך

11.17העברת תשלום שנתי לגמלאים עד לתאריך

דאגה לזכויות 
העובדים

טיפוח תחושת 
שייכות של עובדים 

ושביעות רצון 
מעבודתם

הכשרה והעשרה 
מקצועית של 

עובדים בהתאם 
לצרכים העולים

פעילויות 
ואירועים

דיני עבודה

רווחת 
עובדים

הערכת 
עובדים

דמי חבר

ניהול 
שוטף 

של 
העסקת 
עובדים

הכשרה 
והשתלמות

מתן משוב 
לעובדים תוך 
תיאום ציפיות 

שמירה על תפקוד 
המועצה

616-781 רווחת עובדים
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משאבי אנוש

סעיף שם חשבון
תקציבי

תקציב 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

   
   

משאבים

הנפקת דו"ח עובדים המיועדים לפרישה בשנת 
201812.17 עד לתאריך

אחוז עובדים המיועדים לפרישה שיזומנו לפגישה 
100%מקדמית שלושה חודשים טרם הפרישה

אחוז פורשים שיזומנו לפגישה עם יועץ פנסיוני 
100%טרם מועד הפרישה

אחוז המקרים בהם תינתן הנחיה בכתב למדור 
שכר וישלח מכתב לעובד על מועד ותנאי פרישה 

עד 30 ימים טרם מועד הפרישה
100%

הדרכה-
תחזוקה של תו תקן 616-750עב.קבלניות

ISO9001ביצועקבלת תווי התקן

שיתוף 
תושבים-עב. 

קבלניות
שיפור איכות 613-755

השירות לתושב
ביצוע סקר שביעות רצון (מכון סמיט) עד 

בשת"פ עם לשכת מנכ"ל5.17לתאריך

616-780אחרות
הוצאות 

אחרות-ביטוח 
בריאות

616-783
סעיפי תקציב

פרישת עובדים

מצויינות המועצה

פרישת עובדים

ליווי רגיש של 
עובדים המיועדים 

לפרישה וסיוע 
לעובד במיצוי זכויות

ליווי רגיש של 
עובדים המיועדים 

לפרישה וסיוע 
לעובד במיצוי זכויות
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 106מוקד עירוני 

 

 גורמיפניות מהמוקד אחראי לקבלת , בנוסף .ייעול מתושבי הישובו הצעות שיפורוקבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי שהם המוקד העירוני אחראי ל

 . המועצה השונים

באמצעות הגעה פיזית למשרדי המועצה או , מייל למנהל המוקד, אתר האינטרנט, ולה להיעשות באמצעות הטלפוןתושב למוקד העירוני יכפנייתו של 

למעט פניות , בסיום הטיפולעל ידי אותה מחלקה  הפניה נסגרת. מחלקה הרלוונטיתטיפול ההפניה ל מועברתעם קבלת הפניה במוקד  .האפליקציה העירונית

 .שנסגרות על ידי המוקדניותשעות פעילות המועצה ופניות שהתקבלו מעבר ללטיפול מיידי 

, לדיון בפניות פתוחות וחורגות מהתקן במחלקות תחזוקה, בהתאם לצורך, שבועיים-אחת לשבועשנפגש פורום תקלות ומפגעים  אחראי על ריכוזמנהל המוקד 

 . גינון והנדסה

 . הסקרואחראי על ניתוח של המחלקות בפניות הטיפול אופן גבי הפונים ל בקרבמבצע סקר שביעות רצון טלפוני המוקד 

של  כסניפופועל המוקד , כמו כן. העברת טפסי רישום להסעות, עירוני מוקד מידע: ים נוספים הניתנים על ידי המועצה כגוןירותבש מסייעהמוקד העירוני 

  .משרד הפנים ומקבל בקשות תושבים בנושא דרכונים ותעודות זהות

 .תוך עבודה ישירה מול דוברת המועצה של אתר האינטרנט היישובי על ניהולו השוטףגם אחראי  106מנהל מוקד 

בימי ו 7:15-14:00בימי שישי וערבי חג , 7:15-22:00בין השעות  בימי חול המוקד מאויש. ימות השנהכל שעות ביממה ב 24המוקד העירוני נותן שירות לפונים 

מענה לפניות נותנים ה, הקהילתי לסיירי השיטורמועברות השיחות לאחר שעות אלה . 21:00-1:00 בשעות במוצאי שבתו 22:00-2:00שישי בלבד בשעות 

 . כונן או לפניות המחייבות הפעלת/טחון ויבנושא ב

 

 נתונים

 . ובשעות הערב מוקדנית אחת, מנהל המוקד ומוקדנית -בשעות הבוקר שני אנשי צוות את המוקד מאיישים  –כח אדם 

 .מתקבלות פניות לקבלת מידע עירוני כללי, בנוסף .גורם במועצה טיפוליכות פניות בחודש המצר 1,300-כ –היקף פעילות 

 

 :2017לשנת  יעדי המוקד

 ביצוע עקבי של שיחות סקר שביעות רצון 
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מוקד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נתון למעקב. כולל פניות מספר פניות (שנתי)
מעובדי המועצה.

אחוז פניות במועצה שנסגרו עפ"י עמידה 
נתון למעקב.בזמני תקן

נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות שינוי כתובת
נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות הוספת ילוד

נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות ת.ז. ראשונה
נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות דרכונים

מספר משתמשים בשירותים כלליים (ספח 
אבוד/בלוי/מושחת, תמצית אוכלוסין 

והעברת מסמכים כלליים למשרד הפנים)
נתון למעקב.

נתון למעקב.מספר כניסות
נתון למעקב.מספר דפים שנצפו

סיום הנגשת אתר האינטרנט לאנשים עם 
מתקיים במסגרת חוק נגישות, ביצועמוגבלות

מבוצע על ידי חברה חיצונית.

קיום הדרכה למזכירות הרשות לכתיבה 
נגישה של מסמכים להעלאה לאתר עד 

לתאריך
1.17

פורום תקלות 
ומפגעים

שיפור עמידה בזמני 
תקן בטיפול בפניות

הכנת דו"חות בנושא פניות פתוחות 
וחורגות מהתקן ואחוז עמידה בזמני תקן 

לפי מחלקות לדיון בפורום תקלות ומפגעים 
בלשכת מנכ"ל

שוטף
בהשתתפות מנהל המוקד 

ומחלקות תחזוקה, גינון 
והנדסה.

תחזוקה וניהול 
של אתר 

האינטרנט של 
המועצה

משאבים

נתוני פעילות

תכנון פעילות מוקד 2017

נושאים

יעדים

הערות

פניות תושבים

אחזקת אתר מעודכן 
ויעיל לשימוש התושב

שירותי משרד הפנים
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מוקד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

משאבים

 

נושאים

יעדים

הערות

 
אחוז תושבים שיחזרו אליהם לקבלת 

לא כולל אלמונים, מוסדות 100%משוב על טיפול המחלקות בפניות
ועובדי מועצה.

אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון מסגירות 
תקלות שהופנו למוקד (סקר שהמוקד 

מבצע)
נתון למעקב.

מספר דו"חות חודשיים אודות ניתוח 
12סקר שביעות רצון שיוכנו למנכ"ל

אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון מטיפול 
יבוצע בשנת 2017.80%המוקד (סקר סמיט)

הפעלת מודול משוב s.m.s לפונים על 
מתוך הפונים המעוניינים.ביצועסגירת הפניה

761-750עב.קבלניות
עב.קבלניות - 

761-751מוקד רואה

761-570מיכון

שביעות רצון 
תושבים

סעיפי תקציב

קבלת משוב מהתושב 
על טיפול המחלקות 

בפניות

שיפור שירותי המוקד 
לרווחת התושבים 

ועובדי המועצה
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 חלקת דוברותמ
 

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

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

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

 .מגווניםרה מודעות פרסום וחומרי הסב, דואר אלקטרוני, המוניציפאליהאינטרנט 

 נתונים

 .והיא מעניקה שירותים לכל גורמי המועצה והחברות העירוניות ,משרה 100%-ב מועסקת דוברת המועצהה במחלק

 

 :2017יעדי המחלקה לשנת 

 :שנת האמנויות –2017ליווי פרסומי של היעד המרכזי לשנת  .1

 הכנת חומרי הדפוס והפרסום הרלבנטיים לאירועי שנה זו. 

  ציורי ילדים או ציורי אמנים מקומיים, צילומים –הפקת תערוכה בשדרה המרכזית על גבי דגלי אורך.  

 הכנת סרט תדמית מקצועי על היישוב .2

 :הרחבת הפעילות באמצעי ניו מדיה .3

 משך הטמעת דף הפייסבוק של המועצהה 

 בהקמת ערוץ יוטיו 

 הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם 

 העירונית לטלפונים חכמיםפליקציה שיווק הא 

 

 

17



דוברות

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

הודעות 
לעיתונות

אחוז ההודעות שנשלחות לעיתונות 
כ-3 הודעות בשבוע80%ומתפרסמות

עיתונות 
100מספר הודעות שיפורסמו בעיתונות מקומיתמקומית

עיתונות 
איזורית

מספר הודעות יזומות שיפורסמו בעיתונות 
50איזורית

עיתונות 
ארצית

מספר הודעות יזומות שיפורסמו בעיתונות 
5ארצית

מנויים 
במחצית שנת 2016 - 7,600מספר מנויים בסלולרבסלולר

7,374

במחצית שנת 2016 - 4,600מספר חבריםפייסבוק
4,021

6.17הקמת ערוץ יוטיוב עד לתאריך

נתון למעקב. יעד יוגדר מספר נרשמים לערוץ
בשנת 2018

500מספר העוקבים באינסטגרםאינסטגרם
מספר תושבים שיורידו את האפליקציה 

3,000העירונית

אחוז פניות מוקד שיתקבלו באמצעות 
נתון למעקבהאפליקציה

שוטףהפניות להורדת האפליקציה בפרסומי המועצה

העברת חומרים שוטפים לאתר האינטרנט של אתר
שוטףהמועצה (יומיומי)

במחצית שנת 2016 - 4,600מספר תושבים בדיוור ישיר
4,482

נתון למעקבאחוז המעוניינים בהסרת שמם מהדיוור הישיר

משאבים

תכנון פעילות מחלקת דוברות 2017

קשרי 
עיתונות

הערותנושאים

העברת מידע שוטף על 
המועצה

יעדים

שמירה על קשר 
והעברת מידע לתושב אפליקציה 

עירונית

ניו מדיה

ניוזלטר 
שבועי

יוטיוב
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דוברות

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

משאבים

 

הערותנושאים

    

יעדים

2.17הפקת חוברת יעד מרכזי עד לתאריך
הפקת תערוכה בשדרה המרכזית 

צילומים/ציורי ילדים/ציורי אמנים מקומיים, 
עד לתאריך

על גבי דגלי אורך3.17

הפקה ופרסום של דו"ח שנתי לתושב בהתאם 
3.17להוראות חוק חופש המידע עד לתאריך

פרסום דף מידע להורים לסיכום שנה"ל בבית 
הדף מופק לכל אחד מ-6.17הספר עד לתאריך

9 בי"ס בנפרד.
11מספר לוחות אירועים חודשיים שיופקו ויופצו

נתון למעקבמספר פרסומים גדולים
נתון למעקבמספר פרסומים בינוניים

שוטףעדכון מצגות קיימות והכנת מצגות על פי הצורךמצגות

ביצועעריכת סרט תדמית מקצועיסרט תדמית
13מספר שלטי חוצות

הלוחות מתעדכנים אחת 35מספר מופעי פרסום בשלטי חוצות
ל-10 ימים

ביצוערכישה והצבה של שלט אלקטרוני חדש
2מספר שלטים אלקטרוניים שיפעלו

שוטףעדכון מסרים על גבי שילוט אלקטרוני

שוטףצילום אירועי המועצה
בסיוע צלמים מקצועיים 

ע"פ צורך ומשאבים 
הקיימים

באמצעות חברת "יפעת".שוטףעדכון וגיבוי בארכיון חומרי התיעוד

יצירת זכרון חיובי 
שוטףחלוקת תשורות סמליות למבקרים נבחריםלמבקרים בעיר

העברת מידע לציבור 
באמצעי דפוס באופן 
שוטף ועל פי הצורך

הגדלת החשיפה 
והניראות של מוסדות 

העיריה ואירועיה

מיצוב היישוב 
והמועצה באמצעות 

הפקת חומרים 

שילוט 
אלקטרוני

שלטי חוצות

הפקות דפוס

העלאת מודעות 
התושבים לנושא 

מרכזי וחשיפה למגוון 
הפעילויות בנושא זה

שילוט

חומרי 
פרסום

איסוף ותיעוד מידע תיעוד
תקשורתי ותמונות

שי למבקר
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דוברות

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

משאבים

 

הערותנושאים

    

יעדים

נתון למעקבמספר תרגילי מל"ח שיערכו

בשיתוף עם מוקד 100%106אחוז תרגילי מל"ח אליהם יערך המכלול כנדרש

ביצועיישום מסקנות תרגיל מל"ח
נתון למעקבמספר משתתפים בכנס תושבים חדשים

30%אחוז המשתתפים מהמוזמנים
614-7805אחרות
614-550230פרסום

פרסום - 
השתתפות 

ממשלה
614-55125

מכלול מידע לציבור

הכנת מערך המידע 
שיסייע לציבור בשעת 
חרום, לרבות הוראות 

והנחיות כיצד לפעול

סעיפי תקציב

חשיפה המועצה 
ושירותיה לתושבים  כנס תושבים חדשים
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 ומערכות מידע מחלקת מחשוב

 

 .של תחומים בבסיסי הנתונים במגוון רחב ועל תמיכה, מוסדות החינוךלו מועצהאגפי ה לכלעדכניים אחראית על מתן שירותי מחשוב  מידעהמחלקת מערכות 

 פרטתוך דגש על צנעת המועצה המידע בשמירה ואבטחת ; ביחידות הסמך שלה ובבתי הספר, תחזוקת מערכות המחשוב במועצה: מחלקת כוללותה פעולות

נות ומניעת שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השו; בהתחשב במשאבים הארגוניים הקיימים, מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיותואבטחת מידע מסווג ו

ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול של הגופים ייזום פרויקטים חדשניים ; יבוש הפעילות השוטפת והתקינהלצורך הגנה מש, תפגיעה בזמינו

; יםצרכי המשתמשעל  ותהעונייעודיות אספקה של מערכות ; תוך מתן דגש לאתרים מרוחקים, דהעבוהביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית ; מועצההשונים ב

 .מידעהמתן הדרכה לצורך העצמת היכולת והשימוש של עובדי המועצה במערכות ו
 

 טכנייםנתונים 

, חינוךהמוסדות , מועצהה מבני( תחזוקה של עשרות אתרים, תוכנות 50-כ, שרתים וירטואליים 16-שרתים פיזיים התומכים ב 4 מצויים בתמיכת המחלקה

 .)ומחשבים ניידים למורים כולל חינוך(מחשבים  1,590-ו) נותני שירות חיצונייםו עירוניותהחברות מבני ה, תיכונים

 

 פירוט מקבלי השירותים

  משתמשים 160-כ – רשת שוהם

בה  (S-online)רשת חינוך ותמיכה ב, תמיכה ומתן שירות לטלפוניים ניידים לרבות חיבורים לרשת ואפליקציות עירוניות, שלוחות טלפון 150-כ –  IPמרכזיית

  .תלמידים ומורים 4,300-משתמשים כ

 

 וח אדםכ

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

  טכנאי רשת  + )ניהול 20%, עבודה טכנית 80%(מנהל מערכות מידעIT 

 4  ס היסודיים"ובתיה יהלוםב "חטמוצבים באופן קבוע בבתי הספר תיכון שוהם והטכנאים 
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 :2017לשנת  המחלקה יעדי

 :אבטחת מידע .1

 הנהלת חשבונות, החינוך, ובהן מערכות בתחום הגביה(סקר סיכונים בסיסי בשיתוף מנהלי אגפים על כלל המערכות הקריטיות והרגישות בארגון  השלמת ,

 . זיהוי והצפת הסיכונים לצורך חידוד נהלים וגיבוש חלופותוכן  ,ויישום ההמלצות )והנדסה

 יישום והטמעה של מערכת , רכישהVulnerability check זיהוי פרצות ומתן אפשרות לגישה מאובטחת מרחוק, חדשה לצורך שיפור רמת האבטחה. 

 ויישום ,איכותית ושרידה, ביבת גיבוי חדשהרכישת תוכנה וחומרה נדרשים לצורך מעבר לס.  

 אבטחה ומדיניות רשת לאגפי המועצה והחתמת העובדים על כללי מדיניות מועצתיים , קיום הדרכות בתחום בקרה – שיפת סיכונים ואילוצים בפני מנהליםח

 .בתחום

  :מעבר לשרתי ענן .2

 באמצעות שרתי הדואר האלקטרוני לענן  מעברExchange 365 – לאורך זמן מהלך זה יאפשר למועצה לקבל שירותים עדכניים ותמיכה שרתית רציפה. 

  כנת הומדיניות של מעבר לשרתי ענן עבור תקידוםEPR- לצורך העלאת השרידות ואבטחת המידע החיוני לתפקוד המועצה. 

 רשומות אישיות באתר משרד המשפטים כנדרש על פי חוק 10,000המכילים מעל  מידעהמאגרי כלל רישום  .3

 טכנאותהס עבור שירותי "קיום סקר שביעות רצון שנתי למנהלות בתיה – שירות לקוחות .4

 :חדשנות טכנולוגית .5

  פיתוח האפשרות לנתח תהליכי מידע ממספר מערכות ממוחשבות לצורך יצירת המלצות לדרג ניהולי בכיר(BI, Big Data) 

  בהובלת משרד ראש הממשלה" םמאיצים דיגיטליי"רכישת כלים והטמעתם באמצעות קורס  –קידום שיח דיגיטלי ברשות 
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מחשוב

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017
(אלש"ח)

ערךמדדמטרה

מספר פריטי רשת (כגון: מחשבים, מקרנים, 
מדפסות ורשתים) באחריות המחלקה 

במוסדות חינוך

נתון למעקב. בשנת 
2016 - 1,750 פריטים 

בבעלות המועצה. שירות 
ניתן לכל פריטי הרשת, 
כולל אלה שלא נרכשו 

מתקציב המועצה
מספר פריטי רשת באחריות המחלקה בבניין 

המועצה
נתון למעקב. בשנת 

.400 - 2016

מספר פניות בנושאי תקלות מחשוב וטלפונים 
נתון למעקב(מוקד בלבד, לא כולל טלפונים ומיילים)

זמן תקן -30 ימים.90%אחוז עמידה בזמני תקן בנושא תקלות במחשב

זמן תקן - 14 ימים.90%אחוז עמידה בזמני תקן בנושא טלפונים
אחוז עמידה בזמני תקן בנושא תקלות 

זמן תקן - 7 ימים90%מיחשוב (מיחשוב - תיכון שוהם)

אחוז עמידה בזמני תקן בנושא תקלות 
זמן תקן - 3 ימים.90%מיחשוב בחינוך

מספר בתי הספר בהם יתקיים ביקור טכנאי 
בי"ס יסודיים ועל-יסודיים8יומי למתן מענה שוטף לתקלות

קיום ביקור טכנאי שבועי בגנ"י, בי"ס דמוקרטי 
שוטףויתר מוסדות החינוך בישוב

קיום סקר שביעות רצון למנהלות בתיה"ס 
4.17עבור שירותי הטכנאות עד לתאריך

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון על עבודת 
3.5טכנאים (בסולם 1-5)

מעקב לצורך בקרה 
והשוואה רב-שנתית

יבוצע ע"י מחלקת מחשוב

תכנון פעילות מחלקת מחשוב 2017

יעדים

הערות

שירות ותמיכה טכנית 
שוטפת

נושאים

מתן מענה מהיר ויעיל 
לפניות משתמשים

משאבים
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מחשוב

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017
(אלש"ח)

ערךמדדמטרה

   
 

יעדים

הערות

   

נושאים

משאבים

הכנת מסמך אפיון דרישות למערכת עד 
2.17לתאריך

יציאה למכרז לקבלת שירותי דואר בענן עד 
6.17לתאריך

Exchange 365 12.17מעבר בפועל לשירותי
העלאת השרידות 

ואבטחת המידע החיוני 
לתפקוד המועצה

בתלות באישור הגזברות ביצועמעבר תוכנת ה-EPR לשרתי ענן
(הנהלת חשבונות)

עב.קבלניות-
6217-750גיבוי מרחוק

מעבר לסביבת גיבוי 
חדשה ואיכותית

רכישת תוכנת גיבוי ורפליקציה ושרת תואם, 
תוכנת 6.17VEEMוהטמעה עד לתאריך

רכישת ציוד 
מספר מבדקים יזומים שיערכו לבדיקת עמידת 6217-931מיחשוב

אחת לחודש12המערכת בזמן אסון

90%אחוז מבחני גיבוי שיערכו ויעברו בהצלחה

בדיקות 
רגישות 
ופרצות

שיפור רמת האבטחה, 
זיהוי פרצות ומתן 

אפשרות לגישה 
מאובטחת מרחוק

רכישת, יישום והטמעת מערכת 
Vulnarability check6.17 עד לתאריך

השלמת סקר סיכונים בסיסי (פנימי) 
בשיתוף מנהלי אגפים על המערכות 

הקריטיות והרגישות בארגון עד לתאריך
גביה, הנה"ח, חינוך, 6.17

הנדסה

12.17תחילת יישום המלצות הסקר עד לתאריך
קיום הדרכות לעובדים בתחום בקרה, 

שוטףאבטחה ומדיניות רשת

אחוז עובדים חדשים שיחתמו על כללי 
תנאי לפתיחת חשבון 100%מדיניות מועצתיים בתחום אבטחת מידע

משתמש לעובד.
רישום 

חידוש רישום מאגרי המידע של הרשות עמידה בדרישות החוקמאגרי מידע
כ-10,000 רשומות ביצועבאתר משרד המשפטים

אישיות

הסדרת שירותים עדכניים 
ותמיכה שרתית רציפה 

(כתשתית למעבר 
 Exchange לשירותי

(365

גיבוי ושרידות מיטבית של 
השרתים

שיקוף הסיכונים 
והאילוצים הקיימים 

במערכות המידע 
הרגישות והדרכת 
העובדים בהתאם

מעבר לשרתי ענן

סקר סיכונים

גיבוי

אבטחת 
מידע
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מחשוב

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017
(אלש"ח)

ערךמדדמטרה

   
 

יעדים

הערות

   

נושאים

משאבים

יציאה למכרז להקמת ותחזוקה של רשת 
1.17מצלמות בישוב עד לתאריך

התקנת המצלמות וחיבורן למוקד צופה-רואה 
כ-120 מצלמות12.17עד לתאריך

בניית תוכנית עבודה שנתית לאחזקת מנע של 
1.17תשתיות מיחשוב עד לתאריך

4מספר דו"חות ביצוע רבעוניים שיועברו למנכ"ל

שיפור הנגישות למידע על 
תשתיות עירוניות ע"י ייצור 

GIS שכבות במערכת

שותפות בבניית שכבות מידע בתחום 
בהובלת מהנדס הרשותשוטףתשתיות (חשמל, מים וביוב)

פיתוח תשתית להפקת דו"ח 
המלצות/הרשאות למערכות פיננסיות, עד 

לתאריך
לבקשת גזבר המועצה3.17

טיוב תהליך זרימה של הזמנות וחשבוניות 
שוטףבממשקי עבודה בין מחלקות לגזברות

מספר תהליכי ניתוח נוספים שיוטמעו 
נתון למעקבלבקשת מנהלי מחלקות

השתתפות מנהל המחלקה בקורס "מאיצים 
בתלות באישור משרד שוטףדיגיטליים"

רוה"מ להרשמה לקורס
הטמעת תהליך רלוונטי ברשות כחלק 

פירוט יצורף למדידה ביצועמפרוייקט גמר
השנתית

6217-751עב.קבלניות
תב"ר חדשמחשוב

6217-570מיכון
6217-720חומרים

אחזקה יזומה של תשתיות 
מחשוב

קידום שיח דיגיטלי 
ברשות

ניתוח תהליכי מידע 
ממערכות מחשוב מרובות 

לטובת קידום מדיניות 
רשותית

סעיפי תקציב

אחזקת תשתיות מנע

GIS מערכת

חדשנות טכנולוגית
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 ורכזת תחבורה ציבורית שהייועצת לקידום מעמד הא ,פניות ציבורממונה על 

 

, שאלות, בקשותמייצגת את הפונים בפני יחידות המועצה השונות ומטפלת ב ממונהה. יחידת הקשר של תושבי שהם עם הרשות מהווה את פניות ציבור

עם תושבים ופיתוח דרכי קשר בלתי של ראש המועצה בניית תוכנית מפגשים  פעילות היחידה כוללת. בכל תחומי העשייה העירונית, הצעותו הבהרות

  .מול האגפים ועוקבת אחר ביצוע המשימותפניות הציבור את ראש המועצה  הממונה עלמלווה  בכל מפגש כאשר, אמצעיות
 

, משפחה, עסקים: בכל תחומי החייםנשים לקידום היועצת פועלת  .תבתחום הרשותושבות ועובדות מופקדת על קידום  מעמד האישהיועצת לקידום ה

עמותות , רווחההמחלקת , ארגוני נשים: ובהםגופים וארגונים הפועלים בתחום , נשים/שיתוף פעולה עם אוזאת ב אלימות ועוד מניעת, כלכלית רווחה, השכלה

ויום המאבק באלימות נגד  ציון יום האישה הבינלאומי; הכנת תכניות מתאימות להןו תור צרכים של קבוצות נשיםאי: פעולות היועצת כוללות. ועודשונות 

  .פעילות לקידום בריאות האישה ועידוד העיסוק בספורט; הרחבה ושיפור שירותים קיימים למען נשות הישוב בשעות הפנאי; נשים
 

פיתוח קווים חדשים ל, בשאיפה לייעול הקיים, פעילות להצפת הפערים מול משרד התחבורה והזכייןו הקיים התחבורה הציבוריתכוז המידע בנושא מערך רי

 .בוא טכנולוגיות תומכותישירותי התחבורה הציבורית תוך י שדרוגלביישוב ו
 

 .משרה 80%-בהיחידה מונה עובדת אחת : נתונים

 

 :2017יעדי המחלקה לשנת 

Uפניות ציבורU  

 . באמצעות סיורי ראש המועצה ועדכון שוטף של התושבים באמצעות אתר האינטרנט ודוברת המועצה חיזוק הקשר עם התושב .1
Uקידום מעמד האישה 

 פיתוח מודעות מגדרית .1

 קידום השתתפות נשים בספורט .2

 העלאת מודעות לסרטן השד .3

Uתחבורה ציבורית 

 )לרבות פעילות הסברה וטיפול בפניות ציבור בנושא(חוק עזר עירוני בנושא חניית משאיות ורכב כבד בישוב ליווי חקיקת  .1

 לצורך מתן מענה תחבורתי לאזור התעסוקה קווים נוספיםהארכת מסלולי  .2

 לוח זמנים לקווי האוטובוס ביישוב לרווחת נוסעי התחבורה הציבוריתת הפקה והדפס .3
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

3מספר סיורי ראש מועצה

נתון למעקבמספר משימות בעקבות סיורי ראש מועצה

אחוז משימות בעקבות סיורי ראש מועצה 
80%שיסתיים טיפולן ויסגרו

קיימות פניות שאינן 
רלוונטיות לביצוע בשנה זו 

או בכלל
פתיחת פניות במוקד בעקבות המשימות 

ביצועשיוגדרו בסיורים

ביצוע מעקב על הטיפול בפניות הציבור 
שוטףשידונו בסיורים

הגשת דו"ח סטטוס טיפול בפניות שנתי 
לראש המועצה ולמנכ"ל מפולח לפי 

נושאים עד לתאריך
1.17

נתון למעקבמספר פנ"צ שיתקבלו
90%אחוז פנ"צ שיסתיים הטיפול בהן

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%פיקוח עירוני

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%מידע כללי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%ניקיון/תברואה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%רעש

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 60 ימים90%תנועה

תכנון פעילות פניות ציבור וקידום מעמד האשה 2017

נושאים

יעדים

הערות

פניות 
ציבור

מתן מענה לתושב

חיזוק הקשר עם 
התושב (מפגש בלתי 

אמצעי)

סיורי ראש 
מועצה

פניות 
תושבים

משאבים
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

   
     

משאבים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%חינוך-הסעות תלמידים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 60 ימים90%תבחורה ציבורית

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%תחזוקה כללית

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%הדברה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%הנדסה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%גינון

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%ביטחון

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 60 ימים90%יד לבנים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%כספים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%חמש

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%וטרינריה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 30 ימים90%חינוך

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פ"צ: 
זמן תקן - 60 ימים90%תשתיות

פניות 
ציבור

פניות 
מתן מענה לתושבתושבים
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

   
     

משאבים

נתון למעקבמספר פעילויות לקידום מעמד האשה
נתון למעקבמספר משתתפות כולל

הגשת דו"ח שנתי על פעילות המחלקה 
1.17בשנת 2016 עד לתאריך

קיום מפגש נשים במסגרת פרויקט סיפורי 
ביצוענשים

מפגש אינטימי עם דמויות 
מעוררות השראה בנושא 

המגדרי
ביצועקיום אירוע לציון יום האישה

קיום אירוע לציון יום המאבק באלימות נגד 
ביצוענשים

רשימת תפוצה של כ-שוטףהפצת חומר הסברה
2,000 נשים.

שיתוף פעולה עם יחידת ביצועקיום סדנת ספורט לנשים
הספורט בחמש.

ביצועתמיכה בהקמת קבוצת כדורסל נשים

מספר בתי הספר בהם יוקמו קבוצות 
מאמנט

נתון למעקב. בשיתוף 
פעולה עם מנהל "עיר 

בריאה"

מותנה באישור איגוד ביצועהקמת ליגת מאמנט
מאמנט.

העלאת מודעות 
ביצועקיום אירוע ביום המודעות לסרטן השדלסרטן השד

בשיתוף סניפי קופות 
החולים בישוב ויחידת 

הספורט בחמש.
סיוע במציאת עבודה 

לתושבי הישוב
מספר מודעות דרושים שיפורסמו באתר 

נתון למעקבהמועצה

חלוקת מזון לקשישים 
ונזקקים בחגים

מספר חגים בהם תתקיים חלוקת אוכל 
מבושל לקשישים וניצולי שואה שלא יכולים 

לבשל לעצמם
בשלושת הרגלים.3

קידום מעמד האשה

פיתוח מודעות 
מגדרית

קידום השתתפות 
נשים בספורט

פרויקטים 
לקידום מעמד 

האשה
611-761

תעסוקה

פרויקט כרובית
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

   
     

משאבים

פיתוח מענה תחבורה ציבורית בין אזור 
תלוי אישור משרד ביצועהתעשיה שהם ובין הישוב בשעות הלילה

התחבורה

ביצועעדכון התושבים לגבי חקיקת חוק העזר

הקמת מסוף תחבורה 
ציבורית וחדר נהגים 

באזור התעסוקה

ליווי מקצועי של אגף הנדסה והחכ"ל וקיום 
מבוצע על ידי אגף הנדסה.שוטףמעקב אחר התקדמות הפרויקט

מספר קווים לגביהם יוגשו בקשות בכתב 
למתכנן האזורי במשרד התחבורה 

להארכת מסלול הקו לאזור התעסוקה
4

מספר תחנות אוטובוס שיוקמו באזור 
1התעסוקה

קידום רווחת נוסעי 
התחבורה הציבורית

הפקת, הדפסת והפצת לוח זמנים מעודכן 
ביצועלקווי האוטובוס בישוב

ביצועמתן שירות להנפקת כרטיס רב-קו בישוב
קו 185 למסוף עתידים1מספר קווים חדשים בישוב

פיתוח כרטיס משולב לנסיעה מוזלת 
תלוי אישור משרד ביצועלירושלים

התחבורה
מספר קווים שתוגבר תדירות הנסיעות 

קווים 58 ו-285היומית שלהם בישוב

חקיקת חוק עזר 
עירוני בנושא חניית 
משאיות ורכב כבד 

בישוב

תחבורה ציבורית

שיפור התחבורה 
הציבורית לרווחת 

התושבים

מתן מענה תחבורה 
ציבורית לאזור 

התעסוקה
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 לשכההניהול   –לשכת ראש המועצה 
 

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

ראש הרשות קישור בין , תאום פגישותניהול יומן ו, שונותסיוע לראש המועצה במטלות : פעולות הלשכה כוללות. המועצה לבין התושבים והלקוחות השונים

הנהגת תהליכי עבודה איכותיים , ניסוח מכתבים ופניות לגורמי חוץ, חר פניות טלפוניות ומתן מענה להןמעקב רצוף א, מעקב ובקרה אחר החלטות, לתושבים

תיאום ביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי , י ראש הרשותל ידהמונחים ע גפי המועצה בפרויקטיםסיוע לא, ויעילים בממשק עם אגפי המועצה וגורמי חוץ

 .ואירועים ביקורי משפחות, פעילויות, ליווי ראש הרשות בפעילויות נבחרות ובאירועים ייצוגיים, גזר הציבוריממפתח בממשלה וב
 

  :בלשכה וח אדםכנתוני 

  גיוס משאביםעוזרת ראש המועצה ומנהלת 

  ומזכירת לשכת ראש המועצה סגניםמזכירת 

 ובמידת הצורך )חמישה ימים בשבוע( 16:30נוסף מעבר לשעה  יכח עזר מזכירות 
 

 גיוס משאבים
 

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

, ל"נסמך על תרומות מגופים פילנתרופיים בארץ ובחו גיוס משאבים .למען רווחת התושביםדת ופנאי , רווחה, מוסדות חינוך ,הישובלהתפתחות ותוכניות 

מנהלת גיוס משאבים הינה זרוע מסייעת לראש הרשות בגיוס תקציבים בלתי  .חברות ואנשים פרטיים בעלי הון ועניין, שותפויות, עמותות, ובכלל זה קרנות

ראש הרשות ופועלת בתיאום  יל ידע מונחית מנהלת גיוס משאבים, רך כךלצו .ים לפרויקטים ופעילויות להם לא נמצא מקור תקציבי אחר מטעם הרשותרגיל

אשר לפיו אישור התרומות יבוצע בכפוף , תאם לנוהל תרומות של משרד הפניםתהליך גיוס תרומות מבוצע בה 2016החל מספטמבר  .ל וגזבר הרשות"מנכ עם

 . אישור מליאה והנהלת המועצה הם תנאי מחייב לקבלת כל תרומה. ש המועצה"ל המועצה ובהשתתפות גזבר ויועמ"להמלצת ועדת תרומות בראשות מנכ
 

 

הסוכנות , ל"קק :ממשקי חוץ כגון, תקציבירויקטים להם לא נמצא מקור תיאום עם תכנית העבודה השנתית בדגש על פ :כוללתפעילות גיוס משאבים 

טיפוח קשר עם תורמים יצירה ו, בעבר ובהווהשמירה על קשר עם תורמים , ל"קיות וגורמים פרטיים בארץ ובחוחברות עס, וינט'קרן היסוד והג, היהודית

ייזום פרויקטים ומיזמים , ות ואגודות מקומיות בגיוס חסויותסיוע לעמות, איתור מתווכים פוטנציאליים במטרה להרחיב את מעגל התורמים, פוטנציאליים

 .טוהר מידותשמירה על אתיקה מקצועית ו, יפרופיל מיזם רלוונט/בניית תיק תורם, שיסייעו בגיוס תרומותפוטנציאליים 
 

 .ראש המועצה כעוזרתגם היחידה מונה עובדת אחת המשמשת  – נתונים
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לשכת ראש המועצה

שם 
חשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

גיוס וניהול כ"א בלשכה
ניהול יומן ממוחשב ותיאום פגישות עפ"י סדרי העדיפויות 

של ראש המועצה
ניהול ומיון דואר

אחריות על מערך המידע והמחשוב בלשכה
השתתפות בישיבות פנימיות וחיצוניות

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

ליווי ראש המועצה בארועים וכנסים פנימיים וחיצוניים
ביצוע משימות מיוחדות ופרויקטים לפי דרישת ראש 

המועצה

סיורי ראש 
המועצה

תיאום סיורים 
לצורך שיפור 
וקידום היישוב

נתון למעקב.מספר סיורי ראש מועצה שיתקיימו

מעקב אחר 
ביצוע החלטות

מימוש החלטות 
ראש המועצה

עבודה על פי יומן משימות ממוחשב העוקב אחרי 
ע"פ פרוטוקולשוטףהמשימות עד לסיומן

נתון למעקב.מספר תושבים שהתקבלו לפגישה אצל ראש המועצה

היענות לבקשות מתאימות ותיאום תאריך לפגישה תוך 
שוטףשבועיים מקבלת הפניה

חלק מהפניות 
מנותבות לבעלי 

תפקידים ולמנהלת 
פניות הציבור.

תכנון פעילות לשכת ראש מועצה 2017

נושאים

יעדים

הערות

ניהול 
הלשכה

דלת פתוחה - 
תיאום פגישות 

אישיות עם 
תושבים

מתן מענה לתושבים

משאבים

ניהול יעיל ומיטבי 
של לשכת ראש 
המועצה לצורך 
מימוש מדיניות 

המועצה

שוטף משימות 
שוטפות
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לשכת ראש המועצה

שם 
חשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

משאבים

   
   
  
  

 

הסכום שיגוייס במהלך 2017 (באלפי ש"ח) מגורמים 
2,500פרטיים

מספר מתווכים עימם יחתמו הסכמים לצורך גיוס תורמים 
3פוטנציאליים

נתון למעקבמספר פרויקטים שיועברו למתווכים לצורך גיוס מימון
נתון למעקבאחוז פרויקטים להם ימצא מימון באמצעות מתווך

מספר אנשי מפתח פוליטיים ועסקיים (תורמים 
פוטנציאליים) שיפגשו עם ראש המועצה ומנהלת גיוס 

המשאבים
30

מספר תיקי פרויקט בעלי היתכנות למימוש שיבנו עבור 
נתון למעקבתורמים

מספר התורמים שעימם התקיימו פעולות טיפוח קשר 
לאורך השנה (ביקורים, מכתבים, פגישות, טלפונים וכו') 

והבשילו לכדי תרומה
נתון למעקב.

הזמנת התורמים שתרמו בעבר לשהם לארועים בישוב 
ביצועלפחות אחת לשנה

ע"פ מדיניות יו"ר 4מספר פגישות של הועדה שיתועדו בפרוטוקול
הועדה

הגשת דו"ח שנתי למנכ"ל המועצה על פעילות הועדה עד 
31.12לתאריך

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

ריכוז 
אדמניסטרטיבי 
תקין ויעיל של 

הועדה

גיוס 
משאבים 

וקשרי 
חוץ

ריכוז ועדת 
קשרי חוץ

איתור תורמים 
פוטנציאליים 

והתאמת 
פרויקטים 
תרגומים לתורמים

וגיוס 
משאבים

קשר עם 
תורמים 

פוטנציאליים 
ותורמים בפועל

611-550
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 ביטחון

 

תפיסת הביטחון של המחלקה שמה דגש על נראות הפעילות הביטחונית . הבטיחות וההיערכות לחירום, עוסקת בתחומי הביטחוןמחלקת ביטחון 

 .עם אירועי ביטחון ומצבי חירוםעצמאית ככל שניתן בישוב וכן על העצמת יכולות ומשאבי המועצה להתמודדות 

: בעלי התפקידים במוסדות החינוך והנחייתאבטחת מוסדות המועצה ומוסדות החינוך בישוב את  כוללתפעילות המחלקה , בתחום הביטחון

המאוישת על  24/7 המחלקה מפעילה ניידת שיטור קהילתיבמסגרת מערך האבטחה הישובי . רכזי ביטחון ומנהלות גני ילדים, בתי הספר מנהלות

ניידות המאבטחות את מתחמי גני הילדים באבטחה ניידת  3מופעלת סיירת הכוללת , כמו כן. ידי פקח ושוטר וניידת נוספת המאוישת בשני פקחים

  .עירונייםה םאירועיהכלל המחלקה מטפלת באבטחת . לכל אורך שעות פעילותם

 )רבות ופנאיהחברה העירונית לת(ש .מ.מוסדות המועצה וח, מבצעת ביקורות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוךהמחלקה , בתחום הבטיחות

ט "קב. וכן מבצעת מעקב אחר תיקון ליקויים בטיחותיים שנמצאו בביקורות, בהתאם להנחיות משרד החינוך, באמצעות יועץ בטיחות מוסמך

  .ישובית וכן כמנהל מטה בטיחות בדרכים ישוביועדת בטיחות  ר"המועצה משמש כיו

המחלקה ). ל"רח(המחלקה מנחה את המועצה ומוסדות החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית , בתחום המוכנות לחירום

המחלקה מנחה ומכינה את ראשי , כמו כן. מדידה וסיכום תרגילי חירום תקופתיים המתבצעים במועצה ובמוסדות החינוך, אחראית על הנחיה

ט המועצה מנהל מעקב אחר קיום ישיבות הועדה "וקב) ל"ובהיעדרו המנכ(ח "ר ועדת מל"משמש כיו ראש המועצה. המכלולים לקראת מצבי חירום

 . המחלקה אחראית על הצטיידות ומוכנות לשעת חירום. וביצוע ההחלטות שהתקבלו בדיוניה

 

 כוח אדם

  .שיטור קהילתי פקחי 4-מזכירה ו, ט"קב - עובדים 6המחלקה מונה 

 

 :2017יעדי המחלקה לשנת 

UביטחוןU  

 מוקד צופה קידוםס ו"הקמת מערך טמ - יישום תכנית האבטחה היישובית .1

 מעבר מאבטחה סטטית לאבטחה ניידת בגני הילדיםהשלמת ה .2
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UבטיחותU  

 :העמקת הפעילות במוסדות החינוך .3

  הקמת ועדות בטיחות בבתי הספר ומעקב אחר פעילותן 

  במוסדות החינוךהעמקת הביקורות וטיפול מהיר בכל ליקויי הבטיחות 

  :בטיחות בדרכים .4

 ניצול מלא של התקציב 

 העלאת מודעות בקרב תלמידים וקשישים 
UחירוםU  

 :שיפור ההיערכות לשעת חירום  .1

 רכישת ציוד חירום 

 קיום תרגולים 

 התקנת גנרטור במרכז ההפעלה 
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

הקמת מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל 722-756אחזקת טמ"ס
3.17סגור) בכל הישוב עד לתאריך

שוטףקידום הקמת מוקד צופה
מספר אירועים חריגים שידווחו על ידי 

נתון למעקב.המוקד הצופה

יישום חבילת אבטחה 
ישובית

קיום ביקורות יומיות לבדיקת עמידה ביעדי 
שוטףתוכנית אבטחה ישובית

כלים מכשירים 
הקמת מערכת קשר 722-740וציוד

יישובית
השלמת ציוד מערכת קשר יישובית עד 

תלוי תקציב2.17לתאריך

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא רכב 
זמן תקן - שעה90%חשוד

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אדם 
זמן התקן - שעה90%חשוד

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - שעה90%פועלים זרים/שב"חים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות הקשורות 
זמן התקן - שעה90%למכונית חשודה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - 4 שעות90%אזעקה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%אזעקה משדרת ממבנה ציבור

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא חפץ 
זמן התקן - יום90%חשוד

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא שער 
זמן התקן - יום90%פרוץ

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%תקלות במחסום

מתן מענה מהיר 
לפניות תושבים

תכנון פעילות ביטחון ובטיחות 2017

יעדים

הערות

יישום תכנית 
האבטחה היישובית

נושאים

ביטחון

משאבים
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

  
 

נושאים

משאבים

בקרה על מאבטחים 
במוסדות חינוך

מספר דו"חות שיופקו בעקבות ביקורת 
ימדד באמצעות טבלת 200יומית על כל מוסדות החינוך

מעקב

מספר מוסדות החינוך בהם יתקיימו שתי 
ביקורות (מזדמנת ותקופתית) למעקב 

אחר ביצוע תוכניות עבודה
42

33 גנ"י ו-9 בתי ספר. 
קושי בתיאום הביקורות 
עם הגננות לאחר שעות 

העבודה.
מספר גנ"י שיעבירו דו"חות ביצוע 

33רבעוניים של תוכנית העבודה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%בעיות עם השומר

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אין 
זמן התקן - יום90%שמירה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יומיים90%ילדים אבודים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%הודעת יציאה לסיור - ביה"ס/גן

מתן מידע אודות 
ארועי ביטחון ובטיחות 

חריגים בישוב

מספר דו"חות שיוגשו להנהלת הרשות 
לאחר אירועים חריגים

נתון למעקב. לאחר כל 
אירוע חריג.

הכנת מסמך מרכז של האירועים הישוביים 
לשנת 2017 וצפי משתתפים בכל אירוע 

עד לתאריך
בשיתוף מנכ"לית חמש1.17

גיבוש מפתח תקנים לשומרים ושוטרים 
בשכר לאירועים לצורך עמידה בתקציב 

המחלקה עד לתאריך
בשיתוף פעולה עם 1.17

המשטרה.

מסירת תנאים בנושא ביטחון ובטיחות 
שוטףלמפעילי האירוע

בהתאם לצורך ועל פי 
דרישות מחלקת רישוי 

עסקים

נתון למעקב, בהתאם מספר אירועים שאובטחו על ידי המחלקה
לצורך

ביטחון ובטיחות

היערכות בנושא 
ביטחון, בטיחות 

והיערכות לחירום 
במוסדות החינוך

מתן מענה מהיר 
לפניות תושבים

קיום אירועים בהתאם 
לנהלי ביטחון ובטיחות

ביטחון מוסדות חינוך
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

  
 

נושאים

משאבים

8מספר פגישות ועדת בטיחות ישובית

מספר אירועים שיתוחקרו על ידי צוות 
12תחקור מצומצם

בהשתתפות נציגי 
האגפים והמחלקות 
הרלוונטיים במועצה.

אחוז מוסדות החינוך שיקבלו אישור 
בטיחות לפתיחת שנת הלימודים עד ל-

15.8
בתי ספר וגני ילדים.100%

נתון למעקב באמצעות מספר אירועי תאונות במוסדות חינוך
דיווח שנתי ממשה"ח

אחוז אירועי תאונות לאחריהן יתקיים 
100%תחקיר ע"י קב"ט המועצה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - שעתיים90%בעיות בטיחות במוסדות חינוך

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 2 ימים90%לחצן מצוקה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא גלאי 
זמן התקן - 7 ימים90%עשן

תקינות מערכות גילוי 722-750גילוי אש +מוקדים
אש ועשן

אחוז המקרים בהם יתוקנו מערכות גילוי 
ימדד באמצעות טבלת 90%אש ועשן תוך 3 ימים מאיתור הבעיה

מעקב

בכפוף להנחיות כב"ה15מספר מתקני המועצה להם יוכן תיק שטח

מספר תוכניות עבודה חצי שנתית 
ינואר ויולי2שיתקבלו מיועץ הבטיחות

הגשת דו"ח סטטוס לעמידה בתוכנית 
ספטמבר ומרץ.2העבודה. מספר דו"חות שיוגשו

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%בעיות בטיחות

הפעלת תוכנית "זה"ב מדור לדור" 
תלוי תקציב מטה זהירות ביצועלקידום בטיחות קשישים בדרכים

בדרכים.

100%אחוז ניצול תקציב

בטיחות באזור מפעלים
התעשיה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - שעה90%חומרים רעילים/מסוכנים

בטיחות

אירועים

בטיחות 
מוסדות חינוך

בטיחות 
בדרכים

ניהול צוות תחקור 
אירועים במסגרת 

ועדת בטיחות ישובית

בטיחות מוסדות 
החינוך

העלאת מודעות 
לבטיחות בדרכים 

בקרב תלמידים 
וקשישים

מטה בטיחות 
722-814בדרכים

הבטחת בטיחות 
מתקני המועצה

בטיחות 
מוסדות 
המועצה
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

  
 

נושאים

משאבים

בטיחות

תקן 
OHAS1800

1 (בטיחות 
וגהות)

ביצועעמידה בהצלחה בבחינות מכון התקניםשיפור תהליכי העבודה

שיפור מוכנות הישוב מחסני חירום
לשעת חירום

ארגון, התאמת הציוד והשלמת ציוד  
6.17במחסני החירום של המועצה עד לתאריך

בהתאם להנחיות 
המשרד לביטחון פנים, 

רשות חירום לאומית 
(רח"ל), פיקוד העורף 

ומשרד הפנים.

מספר בדיקות של חבילת מיגון של מיגון מוסדות חינוךמוסדות חינוך
2מוסדות חינוך

בעקבות כל בדיקה יופק 
דו"ח. בחודש ינואר 

יבדקו מרחבים מוגנים, 
בסוף מאי תתקיים 

בדיקה לצורך היערכות 
לשנה"ל הבאה.

הפצת נהלים ודרכי עבודה לכל בעלי 
שוטףהתפקידים לתפקוד בשעת חרום

מספר מפגשי ועדת מל"ח במשך השנה 
4ע"פ הנחיות פקע"ר ומטה רח"ל

מספר תרגולים ע"פ תרחישי רח"ל 
2ופקע"ר

התקנת גנרטור במרכז ההפעלה עד 
3.17לתאריך

מתן שירותים לתושבי 7221-750עבודה קבלניתמשמר אזרחי
הישוב בתחומי ההצלה

723-750עבודות קבלניות
השתתפות הג"א 

723-830ארצי

השתתפות הג"א 
723-831לוד

כיבוי אש
השתתפות 

באיגוד ערים 
לכבאות

7241-830

הג"א

ניהול מערך 
מל"ח פס"ח

מוכנות המועצה 
לתפקוד בשעת חרום

חירום

מתן שירותים לתושבי 
הישוב בתחומי ההצלה
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

  
 

נושאים

משאבים

הקפצות ניידת כיבוי אש
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 7241-750כיבוי אש

זמן התקן - יום90%שריפה

מתן פתרון מיידי ומניעת נזק (כולל ניידת 8361-810מד"א-השתתפותמד"א
אחריות עקיפהשוטףאט"ן)

ממשק מיטבי עם מוקד עירוני
המוקד העירוני

פתיחת פניות בתוכנת המוקד במשמרת 
שוטףלילה של הפקחים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 1 יום90%עבירות פריצה לדירה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 1 יום90%עבירות גניבת רכב/גניבה מתוך רכב

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 1 יום90%עבירות פריצה לעסק

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות הקשורות 
זמן התקן - שעה90%להפרעת מנוחה

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות הקשורות 
זמן התקן - יום90%לונדליזם/אלימות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות הקשורות 
זמן התקן - יום90%לגניבות/פריצות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%סכסוך שכנים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - 15 ימים90%אלטע זאכן

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות הקשורות 
זמן התקן - יום90%לחניה במקום אסור

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אדם 
זמן התקן - שעה90%זקוק לטיפול רפואי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%תאונת דרכים

פניות 
תושבים

עבירות 
איכות החיים

כללי

הגעה מיידית לטיפול חירום
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ביטחון

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

  
 

נושאים

משאבים

מספר עובדים שיעברו קורס פקח מסייע 
3שלב א'

מספר עובדים שיעברו קורס פקח מסייע 
2שלב ב'

ייעול הטיפול בביטחון 
מוסדות חינוך

מספר עובדים שיעברו קורס קב"ט מוסדות 
1חינוך

722-110משכורת
722-111משכורת - סיירים

שיטור קהילתי-
722-752עבודה קבלנית

השתתפות 
722-490בתקציב עזר

722-540תקשורת
722-730הוצאות רכב

אחזקת רכב -
722-731סיור קהילתי

722-733רישוי וביטוח
722-780אחרות

722-930רכישת ציוד יסודי
רכישת ציוד 

722-931מיחשוב

722-760 השתלמויות

הסמכת פקחי השיטור 
הקהילתי כפקחים 

בניידת משולבת עם 
המשטרה

סעיפי תקציב

צוות
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה
ביצועהשתתפות המדריכים בימי הכשרה מקצועיים ארציים

מספר ימי עיון מקצועיים שיתקיימו בהתאם לצרכי 
לפני תחילת שנה"ל, לקראת פסח, 3המדריכים בישוב

לקראת החופש הגדול

שוטףקיום ישיבות צוות אחת ל-3 שבועות

בהשתתפות מדריכים, מנחת 
מנחים ומנהלת התכנית. לפני כל 
פגישה תתקיים פגישה מצומצמת 

בין מנהלת ומנחה.
ביצוע follow-up לגבי החלטות שהתקבלו בישיבה 

שוטףהקודמת בפתיחת כל ישיבה

4מספר שיחות חתך רבעוניות שיתקיימו עם כל מדריך
מספר בתי הספר על-יסודיים איתם תיבנה פעילות נוספת 

3בשיתוף צוות חינוכי ובהפעלת מדריך המוגנות

12מספר הפעלות לנוער בחופשות
מספר שבועות מינימלי בהם ישתתפו מדריכי המוגנות 

12בהובלת סיורי גנים

הנחיה וליווי מקצועי של מדריכי 
המוגנות

קבלת תוכנית שנתית ממנחת מנחים לשנת תשע"ח כולל 
10.2כל היבטי עבודת המדריכים עד לתאריך

אור כתום ונושא שנתי2מספר פרויקטים שיתקיימו בהובלת מנחה מנחים
מספר בתי הספר איתם יתקיים שיתוף פעולה בכתיבת 

9תוכנית המניעה השנתית שלהם

מספר בתי הספר איתם תתקיים פגישה בחודש ינואר 
9לבדיקת ביצוע תוכנית המניעה

בהשתתפות צוותים בין-מקצועיים, 3מספר ועדות חינוך רבעוניות שיתקיימו
בהובלת מנחת מנחים.

בישיבות ידון סטטוס פרויקטיםשוטףקיום ישיבות עבודה אחת לשבועייםיצירת שגרת עבודה מסונכרנת

3מספר מפגשים שיתקיימו עם הנהגת ההורים הישובית
במסגרת "פורום הורים מעורבים", 
מתוך 4 מפגשים שיתקיימו בשנת 

תשע"ז.
20מספר הורים מינימלי שישתתפו בכל מפגש

אחוז משתתפים מינימלי שיענו על שאלון משוב בסוף כל 
50%מפגש

מספר ישיבות מטה אס"א בהן תהיה נציגות הורים מהנהגת 
2ההורים הישובית

תכנון פעילות עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול 2017

הערותיעדיםנושאים

הגברת מעורבות ונוכחות הורית 
בפעילות התוכנית

הנהגת הורים ישובית - 
"פורום הורים מעורבים"

בשיתוף יחידת הנוער (פסח, קיץ 
וסוכות)

מתן העשרה, הכשרה והעצמה 
למדריכי "עיר ללא אלימות" וכלים 

לעבודה עם נוער

יצירת שגרת עבודה מסונכרנת

מתן מענה ויצירת חלופות לנוער 
לצמצום תופעת השוטטות ומניעת 

הוונדליזם תוך חיבור בין החינוך 
הפורמלי והלא פורמלי

מדריכי עיר ללא אלימות

מנחה מנחים

יוזמה והובלת תהליכים בתחום 
החינוך
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

    
     

  

   

בתלות בשיתוף פעולה של מנהלי 3מספר בתי הספר בהם תפעל תוכנית "גדולים ולא שותים"
בתי הספר ויועצות חינוכיות.

מספר בתי הספר בהם יתקיימו סדנאות משותפות להורים 
6ותלמידים בסוף שנת הלימודים

מספר תלמידי תיכון שיקבלו הכשרה להעברת תכנים 
במסגרת מעורבות אישית.20מניעתיים בבתי הספר היסודיים

מספר בתי הספר היסודיים בהם תועבר הדרכה על ידי 
6תלמידי התיכון

מספר יועצות בתי ספר איתן יתקיימו מפגשי תכנון לפעילות 
3 ביה"ס על-יסודיים, באחריות 3השנתית

מנחת מנחים
12מספר פעילויות מותאמות שיתקיימו

12מספר פעילויות המשך שיועברו על ידי מחנכי הכיתות
הגברת מעורבות ומודעות הורית 

לנושא אלימות, מיניות, סמים 
ואלכוהול

מתוך כלל הפעילויות לעיל.3מספר פעילויות משותפות שיתקיימו להורים וילדים

לפני חופשת פסח. מבוצע אחת 4.17קיום סקר נוער ישובי עד לתאריך
לשנתיים (בוצע בשנת תשע"ה).

הצגת תוצאות הסקר בפני ראש המועצה, מנהלת אגף 
6.17חינוך ומנהלות בתי הספר עד לתאריך

בהשתתפות ראש המועצה וחברי 
ועדת אס"א (אלימות, סמים 

ואלכוהול), ועדת חינוך ואנשי 
מקצוע בישוב

עדכון הפעילות בהתאם לתוצאות 
סקר נוער ישובי

מספר בתי הספר ומנהלי התחומים עימם תתקיים פגישה 
לעדכון תכניות העבודה בהתאם לתוצאות הסקר עד 

לספטמבר 2017
יחידת הנוער, קב"ט, מנהלת אגף 6

חינוך ובתי ספר.

חיזוק שיתוף הפעולה עם החינוך 
הבלתי-פורמלי

בניית תוכנית עבודה לפעילויות מניעה והסברה בחינוך 
ביצועהבלתי-פורמלי בשיתוף פעולה עם מנהל יחידת נוער (חמש)

בני עקיבא, צופים וצופים-דתי, 5מספר פגישות שיתקיימו עם תנועות הנוער
מד"צים ונוער עובד ולומד

1קיום פעילות בשיתוף פעולה עם תנועות הנוער

חיזוק קשרי העבודה עם תנועות 
הנוער

שילוב תוכניות מניעה בגיל צעיר 
בשיתוף בתי הספר וההורים

חינוך 
פורמלי 

יסודי

"גדולים ולא 
שותים"

"אור כתום"

אחת לכל שכבה - 3 שכבות 
בתיכון, 3 שכבות חט"ב ו-6 שכבות 

אולפנה וישיבה.

הערכת הרגלי הפנאי והתנהגויות 
הסיכון של בני הנוער בישוב

יצירת תוכניות מניעה רב-שנתיות 
ספירליות בשיתוף פעולה עם 

יועצות בתיה"ס ומחנכי הכיתות

על-יסודי

פנאי (חינוך בלתי-פורמלי)
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

    
     

  

   

3מספר פגישות ועדת מטה ישובי
3מספר פגישות ועדת אכיפה

3מספר פגישות ועדת רווחה ופנאי
3מספר פגישות ועדת חינוך

2מספר פגישות ועדות אס"א

דיוור
העלאת מודעות ומתן כלים וידע 
לתושבים בנושא אלימות, סמים 

ואלכוהול
פורים, פסח, ל"ג בעומר, חופש 5מספר הפרסומים שיופצו לתושבים בנושא

גדול, סילבסטר

הכשרות לאנשי 
מקצוע

מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע 
בתחום מניעת אלימות, סמים 

ואלכוהול
2מספר הכשרות שיתקיימו לאנשי מקצוע מהישוב

2מספר מפגשים שיתקיימו עם בני הנוער
בדצמבר 2016 סמינר הכשרה 

ובמאי 2017 מפגש סיכום 
והיערכות לקיץ.

3מספר בתי ספר שישתתפו בסמינר

בני עקיבא, צופים, צופים-דתי, 5מספר תנועות הנוער שישתתפו בסמינר
מד"צים, ונוער עובד ולומד.

ציון ממוצע במשוב סוף סמינר לשאלה: "באיזו מידה קיבלת 
4העשרה וידע חדש בסמינר?" (בסולם 1-5)

ציון ממוצע במשוב סוף סמינר לשאלה: "באיזו מידה 
התכנים בסמינר העניקו לך ידע וכלים נדרשים להעברת 

התכנים לקבוצת השווים?" (בסולם 1-5)
4

העלאת מודעות לתוכנית עיר ללא 
אלימות ומניעת סמים ואלכוהול

הצטרפות לפעילות ישובית שבה תתקיים פעילות 
כגון: פעילות ספורט קיץ, מרוץ ביצועחשיפה/הסברה לנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול

שוהם, ט"ו בשבט ועוד. פעילות ישובית

חיזוק מנהיגות צעירה בתחום 
המניעה - הכשרת והפעלת קבוצת 

עמיתים (בני נוער)

סמינר עמיתים - נוער למען 
נוער

הקמת מערך שיתוף פעולה עירוני 
מקיף, מתואם ואפקטיבי לטיפול 

בנושא אלימות, מיניות, סמים 
ואלכוהול

ועדות "עיר ללא 
אלימות"

הקשר 
רחב
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

פגישת איתור צרכים עם איתור צרכים
כמותקיום המפגשיםהגדרת נושאים מרכזיים לטיפול14ראשי רשויות  ומנכ"לים.

פיתוח 
מערך 

השירות

תהליכים להגדרת רמת 
שירות, אמנת שירות וחיזוק 

מיומנויות שירות
נותני שירות מסוגלים להשתמש חלק המפעם3 רשויות

בכלים אישיים מחזקים למתן שירות
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

תוכניות 
עבודה 

מקושרות 
תקציב

בניית תוכניות עבודה 
מקושרות תקציב ובקרת 

ביצוע
חלק המפעם8רשויות

ברשויות שבפרוייקט מבצעים 
תהליכים לתכנון עבודה שנתית 

ומעקב אחר הביצוע

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

בניית תוכנית מקיפה,  
להבראה ארגונית - במסגרת 

מודל משרד הפנים
1 רשויות

תתקציב מ. 
הפנים ישירות 

לרשות
בניית תוכנית מותאמת לצרכי הרשות

ליווי בהתאם למודל 
ההבראה הרב תחומי 

של מ. הפנים
כן/לא

פעילות מקיפה להבראה 
בניית תוכנית מותאמת לצרכי הרשותחלק המפעם2 רשויותארגונית - מסגרת אזורית

ליווי בהתאם למודל 
ההבראה הרב תחומי 

של מ. הפנים
כן/לא

חיזוק מיומנויות ניהול של מנהלים חלק המפעם5 רשויות
בכירים

איפיון צרכים וגיבוש 
כן/לאהכשרה מתאימה

הגדרת תהליכי עבודה, 
כתיבת נהלים, חיזוק 
ממשקים בין האגפים

 16
תהליכי עבודה תואמים את צורכי חלק המפעםתהליכים

הרשות ומשאביה
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

בניית מבנה ארגוני לרשות, 
מבנה ארגוני מתאים לצרכי הרשות חלק המפעם3 רשויותתואם את הצרכים הייחודיים

המקומית
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

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

מפגש למנהלים מובילים 
ברשויות המקומיות - ניהול 

סיכונים
חלק המפעם1 מפגש

בדיקת היתכנות לקיום מפגשי 
כן/לאקיום מפגש משמעותימנהלים בכירים ברמה אזורית

תהליך לבניית נהלי עבודה 
בגזברות וממשקים עם 

האגפים
תהליכי עבודה מגובשים ומוטמעים חלק המפעם2 רשות

בעבודת המנהלים בגזברות
קיום תהליכים 

כן / לאבהתאם למטרות

בנית תשתיות לניהול 
ליווי בהתאם לדפוס תשתיות הדרכה קיימות ברשויותחלק המפעם4 רשויותההדרכה ברשויות המפעם

כן/לאהליווי שגובש

תכנון פעילות מפעם השפלה 2017 (פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה)

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

פעולות 
אזוריות

תהליכי 
עבודה

הבראה 
מערכתית 
ברשויות

פיתוח מנהלים
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

ביצוע פעולות לתכנון ארוך 
תוכניות ארוכות טווח לחינוך ברשויות חלק המפעם3 רשויותטווח ופיתוח תהליכי עבודה

שבפרוייקט
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

הכשרה מקצועית דו שנתית 
2 קבוצות שנה 3 קבוצותלסייעות בגיל הרך

א'  קבוצה שנה ב'
קיום הכשרה בהתאם לתוכנית משרד 

החינוך. ליווי הסמינר

גיבוש הקבוצה וקיום 
הקורס בהתאם 

למטרות
כן / לא

הכשרה דו שנתית לסייעות 
קיום ההכשרה בהתאם לתוכנית קבוצה שנה ב'1 קבוצהבחינוך המיוחד

משרד החינוך. ליווי הסמינר
המשך קיום הקורס 

כן/לאבהתאם למטרות

10 השתלמות לסייעות בגיל הרך
קבוצות

הכשרת סייעות בהתאם לדגשים 
ברשויות השונות

קיום תהליכים 
כן / לאבהתאם למטרות

השתלמות לסייעות בחינוך 
הכשרת סייעות בהתאם לדגשים 3 קבוצותהמיוחד

ברשויות השונות
קיום תהליכים 

כן / לאבהתאם למטרות

פיתוח 
מערך 

הרווחה

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

15קיום אימונים למנהלים
מנהלים בכירים מתאמנים ומחזקים 

את יכולותיהם בהתאם למטרות 
שקבעו

ליווי בהתאם לדפוס 
80%הליווי שגובש

טיפול במערך הכספי לאימון 
כן/לאמערך מתקייםבניית מערך מעקב ואישור20במפעם

טיפול במערך הכספי לאימון -
 מול משרד הפנים

בקשות להתחייבויות כספיות ודרישות 
להחזר כספי מוגשות למשרד הפנים

קיום מעקב סדיר 
אחר הביצוע במשרד 

הפנים
כן/לא

אימון

פיתוח 
מערך 
החינוך

פעולות 
אזוריות
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

ביצוע קורס מקיף למנהלי 
קיום קורס הכשרה מחויבת1 קורסמשאבי אנוש

אחוז משתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

מנטורים למנהלי מש"א 
חדשים

היענות על פי 
הצורך

ליווי מנהלי משאבי אנוש חדשים 
בכניסה לתפקיד באמצעות מנהלים 

ותיקים

התאמת מנטורים על 
כן/לאפי הצורך

קיום קורס להכשרת ממוני 
ההדרכה ברשויות - הטמעת 

מסמך קווים מנחים לניהול 
ההדרכה

ע"פ הגדרת תהליך 1
קיום הכשרה על פי המתווה שפותחמשרד הפנים

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס 
הקנה להם כלים

90%

קיום תהליכים להטמעת 
בשיתוף  10קווים מנחים להדרכה

קיום תהליכים בניית מערך הדרכה ברשויותמפעמים אזוריים
כן/לאבהתאם למטרות

קיום ימי עיון לעדכון נהלים 
על פי צרכי 1 ימיםבמשאבי אנוש

השתתפות 80 בניית תוכניות מתאימות וביצועןמשרד הפנים
כן/לאמנהלים

הכשרת מנהלי 1 קורסעבודת ועדת הבחינה
בניית קורס מתאים וביצוע פיילוטמש"א

אחוז המשתתפים 
שיעידו שקבלו כלים 

משמעותיים
85%

 5       קיום תהליכים בוועדותמתן כלים לוועדת הבחינההדרכת הוועדות5 רשויותעבודת ועדת הבחינה

הטמעת הערכת 
כן/לאתוכנית מאושרתפיתוח קורס מתאיםפיתוח קורסעובדיםהערכת עובדים

ניתוח תובנות מהפילוט ובניית מסמך 
כן/לאמסמך תובנותמתאים

קיום תהליך הערכה לפרויקט לאורך 
הדרך

פעילות בהתאם 
לדפוס הליווי

כן/לא

ליווי בהתאם לדפוס מעקב התקדמות פיילוט ב-5 רשויות
כן/לאהליווי שיגובש

השלמת פיתוח קורסים 
בהתאם למודל הכשרה 

למבקרים, במסגרת פרויקט 
ארצי לבניית הכשרות 

מחייבות

מיפוי מצב הביקורת ואיפיון הצרכים 3 קורסים
הייחודיים לביקורת ברשויות המקומיות

תוכנית מאושרת 
ומוסכמת על ידי 

השותפים
כן/לא

ביצוע 5 מודולות במסגרת 
הכשרה מקצועית למבקרים ועובדי 5 קורסיםקורס המבקרים

ביקורת
קיום הפעילות 

כן / לאבהתאם למטרות

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

כן/לאהצורך שהוגדר

בניית מערך לפיתוח תשתיות 
ניהול משאבי אנוש בפריפריה

פעילות 
ארצית

משאבי אנוש

תהליך 1

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת

בשיתוף 2 
מפעמים בצפון
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

1 תוכנית
פיתוח הכשרה מתקדמת לתובעים 

בשיתוף המקלקה לאכיפת דיני 
מקרקעין

פיתוח תוכנית 
כן/לאמתאימה

קיום פיילוט2 קורסים
אחוז המשתתפים 

שיעידו שהקורס 
משמעותי

80%

כן/לאבניית תוכנית מוסכמתפיתוח הכשרה לתפקיד מפקח רישויפיתוח קורס1 קורס

כן/לאבניית תוכנית מוסכמתפיתוח הכשרה לתפקיד מפקח חקירהפיתוח קורס1 קורס

קיום קורס למנהלי פיקוח על 
גיבוש תוכנית מתאימה וביצוע קורס1 קורסהבנייה

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות 

שנקבעו. השתתפות 
20 מנהלים

כן/לא

ביצוע קורס למפקחים 
חדשים על פי התוכנית 

החדשה
מפקחים מבצעים עבודתם בתיאום 2קורסים

עם צורכי התביעה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

כן/לאביצוע יום עיוןבניית תוכנית בהתאם לדגשים1 יוםיום עיון למנהלי פיקוח
כן/לאביצוע יום עיוןבניית תוכנית בהתאם לדגשים2 יוםיום עיון למפקחים

בניית מערך חידוש הסמכה 
כן/לאגיבוש הסכמותבניית מודל ורתימת משרד הפניםלמפקחים בתו"ב

בניית תהליכי עבודה משותפים4מפגשיםפורום תובעים אזורי
אחוז המשתתפים 

שיעידו שהמפגש היה 
משמעותי עבורם

80%

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

תובעים בכל יום עיון
כן/לא

קיום הכשרה ליועצים 
משפטיים חדשים, במסגרת 

פרויקט ארצי לבניית הכשרות 
מחייבות

3 קורסים

קיום קורסים 
מקצועיים 

בתחומי פעילות 
הרשות

חיזוק הידע המקצועי בתחומי פעילות 
הרשות המקומית

קיום תוכנית הכשרה 
כן/לאמתאימה

הפעלת מערך ליווי 
ליועמש"ים חדשים

ליווי על פי הצורך בכניסת יועמ"שים 
חדשים

ביצוע הקורס על פי התוכנית. קורס 
הסמכה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

80%

פיתוח 
מקצועי 
ליועצים 

משפטיים

פעילות 
2 קורסיםארצית

קורס הכשרה מתקדמת 
לתובעים בתכנון ובנייה

פיתוח תחום 
אכיפה על 

תכנון ובנייה

קורס למפקחים חוקרים

פיתוח הכשרה למפקחים 
לאור תיקון 109
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

כן/לאקיום על פי התוכניתבניית יום עיון לעל פי הצורך1 יוםיום עיון לבעלי תפקידים

קיום הפעילות רכזי נגישות מוכשרים לתפקידם2 קורסיםקורס לרכזי נגישות
כן/לאבהתאם ליעדים

אחוז המשתתפים הכשרת מדריכים פנים רשותיים2 קורסים
80%שיעידו שקבלו כלים

ניהול תקציבי הפעילות מכלל 
הסכמים כספיים והתחייבויות תהליךהגורמים המממנים

מהגורמים המממנים. גבייה שוטפת
תהליכים מתקיימים 

כן/לאכסדרם

בניית מערך צרכים ותוכנית פעולה הגדרת פרויקטבניית התמחותחרדים
לתחום

בניית תוכנית 
כן/לאמוסכמת עם השותפים

עתודות 
כן/לאבניית מודל מוסכםבניית מערך טיפול בתחום הצועריםהגדרת פרויקטבניית התמחותוצוערים

השתתפות בצוות הטמעה 
כן/לאמפגשים על פי הצורךהשתתפות פעילהשל מערכת מחשוב חדשה

כן/לאקיום מפגשיםקידום מקצועי למערכת המפעמיםהשתלמויות צוותי ניהול

השתתפות בצוות אתר נבנה ופועלהפעלת אתר אינטרנט
כן/לאמוביל

תהליכים לפיתוח מערכת 
המפעמים

משימות מערכתיות מבוצעות על ידי 
המפעם

השתתפות בצוותי 
כן/לאמשימה ובועדות היגויי

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

פעילות 
ארצית

פעולות לפיתוח 
מערכת המפעמים

תהליכים לפיתוח 
תשתיות לניהול 

המפעם

נגישות
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מפעם השפלה

מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2017

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

821-1101,194משכורת כוללת

821-56011הוצאות משרדיות

821-5406תקשורת

821-730100ליסינג
כלים מכשירים 

821-74020וציוד

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 ארצי
821-7501135

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 אזורי
821-751550

פרוייקטים 
מיוחדים מ. 

הפנים
821-753300

1500צוערים

עב' קבלניות - 
821-75215הנה"ח

דמי ניהול מועצה 
821-81034- מינהל כספי

821-78010הוצאות שונות
דמי שימוש 

בכותר 
העב.לחמש

821-761133.8

סעיפי תקציב
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 אגף כספים

 

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

 .המועצה והוצאותשל הכנסות אחראי לניהול הכספי  אגףה. תקנות החלים על רשויות מקומיותלצווים ול, לחוקים, להחלטות המועצה

0B גזברותיחידת הו הנהלת חשבונותמחלקת , שכר, והתקשרויות רכש ,חוזים יחידת, )מופרטת( מחלקת גביה –יחידות  5האגף כולל . 

 

 מחלקת הגביה

שכר דירה , אגרת שלטים, שכר לימוד חינוך, אגרות חינוך, והיטלי פיתוח אגרות בניה, אגרת ביוב, אגרת מים, אחראית לגביית הארנונהמחלקת הגביה 

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

 . מייצגת את המועצה בועדת עררהמחלקה , כמו כן. המחלקה מבצעת אכיפה מנהלית ועיקולים ומרכזת את התביעות המשפטיות נגד החייבים. חוק

 

  והתקשרויות רכש, חוזיםמחלקת 

ביטוח , קבלת הצעות מחיר והכנת מכרזים, מ עם ספקים"התקשרויות וחוזים עם ספקים וקבלנים כולל ניהול מו, ביצוע הרכשאחראית ל המחלקה

 המחלקהמנהל . בתחום הבניה והמתקנים םייחודיי פרויקטיםמבצעת מעת לעת  המחלקה ,כמו כן. תלמידים וביטוחים אחריםביטוח , המועצה נכסי

 .מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים

 

 שכר

החובה העובדים ותשלומי לכל התשלומים הסוציאליים של  וכן היחידה אחראית לחישוב תשלומי השכר של עובדי המועצה ועובדי תאגיד החינוך

 .לרשויות המדינה

 

  הנהלת חשבונות

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

 .שמירהואגרות  עבודות פיתוחלקרן  :גוןאחרים כ

53



  גזברות

ייזום , ותוכנית הפיתוח של המועצההכנת התקציב הרגיל , גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, לעיל ניהול וריכוז היחידותהגזברות אחראית ל

וניהול תשלומי  אחריםפרויקטים בבניה ו הפרויקטיםריכוז כספי של , אישור חוקי העזר במשרד הפניםעדכון ו, מפעל הפיסמגיוס תקציבים , יםקטפרוי

מנהלת הגזברות את מפעל , כמו כן .ועדת תמיכותועדת הנחות ו, הגזברות מרכזת את ועדת השקעות .הכלכליתהחברה הכנסה של היטלי הפיתוח עבור 

  .המים והביוב העירוני

 

 :צוות האגף כולל  -נתוני כוח אדם 

 עובדים 6-ומחלקת גביה  תהיחידה כוללת מנהל – מחלקת הגביה . 

 מזכירה ופקידת רכש, רכשמנהל , )סגן הגזבר( והתקשרויותמנהל חוזים ביחידה  – והתקשרויותרכש , חוזים. 

 היחידה כוללת חשב שכר והפעלת יועצים חיצוניים בתחום התשלומים הסוציאליים וביטוחי העובדים – שכר. 

  עובדים ורואת חשבון 3 כוללתהיחידה  –הנהלת חשבונות. 

  ביחידה גזבר ומנהלת לשכה –גזברות. 

  למפעל המים והביוב מועסקת אחראית 2016החל משנת  –מפעל המים והביוב העירוני. 

 
 :2017יעדי האגף לשנת 

 .שבילי אופנים ועוד, מבני ציבור וחינוך, לטובת הקמת גשר הידידות 2015-2018שנתית -יישום תכנית הפיתוח הרב .1

 .השנים האחרונות 5-הם שלא נמדדו בומדידת כל הנכסים בשהמשך  .2

 .בשנים הראשונות מהשכרת חלק מהמשרדים לצורך בניית משרדים חדשים ומימון תוספת הבניהרחבת בנין המועצה מימון ה .3

 .הליכי הצעות מחירעל מנת לצמצם  יציאה להצעות מחיר ומכרזים להסכמי מסגרת – הסכמי מסגרת .4

ותקצוב ) בכפוף לאישור רשות המים( ריאה מרחוקהשקעה במערכות מים וביוב חדשות ובכללם תחנת השאיבה בבית עריף ומערכות ק –מים וביוב  .5

 .א"וקידום הקמת מערכות המים והביוב בשכונה כ

 הטמעת תוצרי תהליך הפיתוח הארגוני באגף .6
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

30.11.17אישור תקציב רגיל 2018 עד לתאריך
הגשת דו"ח פירוט הוצאות 2016 לפי פרקים 

מצורף כנספח לתוכנית זו30.9.17(חצי שנתי) עד לתאריך

הגשת דו"ח שנתי - פירוט הוצאות 2016 לפי 
31.3.17פרקים עד לתאריך

31.12.16הכנת תוכנית פיתוח של המועצה לשנת 2017

אישור תקציב לתוכנית פיתוח 2018 עד 
31.12.17לתאריך

ביצוע בקרה ובדיקת התאמה של הקבצים 
שנסרקו בשנת 2016 להסכמים הרלוונטיים עד 

לתאריך
6.17

EPR כולל תאריך תחילת וסיום הסכם שוטףעדכון הסכמים חדשים במערכת
והתראות לקראת סיום.

עדכון טבלת מכרזים, התקשרויות וחוזים 
שוטףזמינה למנכ"ל

מספר דו"חות סטטוס רבעוניים בנושא סטטוס 
מכרזים, התקשרויות וחוזים שיוגשו לגזבר תוך 

45 יום לאחר סיום הרבעון
יוגש עם הדו"ח הרבעוני לגזבר.4

נתון למעקבמספר מכרזים שיצאו
אחוז המכרזים בהם הזמן מקבלת כתב כמויות 

ומפרט טכני מהמחלקה/אגף ועד להחלטת 
ועדת מכרזים הוא עד 3 חודשים

75%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מהחלטת ועדת 
מכרזים ועד שלב חתימת ההסכם על ידי 

מורשה החתימה הוא עד 30 ימים
בכפוף להמצאת ערבות ביצוע 75%

ואישור קיום ביטוחים.

משאבים

הכנה ובקרת תקציב

הוצאת מכרזים 
במהירות וביעילות 
ועל פי כללי מינהל 

תקין

תכנון פעילות גזברות כללי 2017

נושאים

יעדים

הערות

תקציב שוטף

תקציב פיתוח

מכרזים, 
חוזים 

והתקשרויות
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

משאבים

  

נושאים

יעדים

הערות

 

מדידת נכסים 
12.17סיום מדידת כלל הנכסים עד לתאריךמעודכנת

שדרוג תחנת 
השאיבה

הכנת מכרז לשדרוג תחנת שאיבה בית עריף 
בכפוף לאישור משרד הבריאות.3.17עד לתאריך

מעקב אחר צריכת 
המים בישוב ואיתור 

נזילות

הכנת מכרז למערכות קריאה מרחוק מדי 
1.17מים עד לתאריך

אישור 
חשבונות

טיפול מהיר וללא 
טעויות

אחוז החשבונות בהם משך הזמן מאישור 
מנהל אגף ועד אישור סגן גזבר הינו עד 10 

ימים
בחשבוניות במסלול קליטה 80%

.EPR בגזברות. ימדד בדו"ח

נתון למעקב.מספר תביעות ביטוח חדשות בתקופה
נתון למעקבמספר תביעות שהגיעו לפשרה

נתון למעקבמספר תביעות פעילות
קיום ישיבה עם מנכ"ל ומנהל המיחשוב להצגת 

האפשרות לרכוש ולהטמיע את השימוש 
בתוכנה לניהול תביעות של בר-טכנולוגיות, עד 

לתאריך

1.17

מספר דו"חות רבעוניים הכוללים דיווחים 
יוגש עם הדו"ח הרבעוני לגזבר.4ומעקב כספים ממפעל הפיס שיוגשו לגזבר

הגשת בקשה למפעל הפיס לקראת שנת 
ביצוע2017 על פי לוח הזמנים שידרש

אחוז המקרים בהם משך הזמן מסיום שלב 
אין כלי מדידה80%הדורש דיווח ועד דיווח בפועל הוא עד 45 יום

טיפול מהיר ואדיב

מכרזים, 
חוזים 

והתקשרויות

ביטוחים - 
תביעות

מפעל הפיס
טיפול מעקב ודיווחים 

אחר הכנסות מפעל 
הפיס
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

משאבים

  

נושאים

יעדים

הערות

 

נתון למעקב. בשנת 2016 - 46.מספר שוכרים

בהתאם לתחילת זמן שכירות. שוטףהכנת מכרזים וחוזים
חידוש חוזה או חוזה חדש.

בניית טבלת מעקב אחר חוזי שכירות בנכסי 
2.17המועצה עד לתאריך

אחוז המקרים בהם יחודש חוזה חודשיים לפני 
ימדד באמצעות טבלת המעקב80%תום תקופתו

מספר דו"חות דו-חודשיים למעקב אחר גביית 
6תשלומים מהשוכרים שיתקבלו ממחלקת גביה

אחוז המקרים (חוזים חדשים בלבד) בהם 
יתקבלו התשלומים עבור תקופת השכירות 

לפני מתן המפתחות לשוכר
90%

תחזוקה שוטפת וקבלת מפתחות 
מהשוכרים באחריות מחלקת 

תחזוקה. ימדד באמצעות טבלת 
המעקב.

סיוע למנהלי 
שוטףסיוע למנהלי אגפים בחוזים וחישובים כלכלייםאגפים

שוטףטיפול בחוזים ותשלומים של המפעםמפעם
621-110משכורת
עבודות 
621-750קבלניות

השתתפות 
621-490בתקציב עזר

דמי חבר 
621-523באירגונים

621-530הוצאות רכב
621-540תקשורת

621-570מיכון
פרוייקטים-
621-751עב.קבלנית

621-760השתלמויות
621-780אחרות

621-930ציוד יסודי
רכישת ציוד 

621-931מיחשוב

טיפול מהיר ויעיל

טיפול בחוזים 
ותשלומים של שוכרי 

נכסי המועצה

סעיפי תקציב

שכירויות נכסי 
מועצה
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

מצורף כנספח לתוכנית15.3.17הגשת דו"ח גביה שנתי 2016 עד לתאריך

נתון למעקב. בשנת 2016 - מספר נכסים מחוייבים בארנונה - מגורים
5,128

נתון למעקב. בשנת 2016 - מספר נכסים מחוייבים בארנונה - עסקים
304

אחוז הנכסים החדשים שיקבלו אישור טופס 
4100% וימדדו על ידי חברת מדידה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
טופס 4 מאגף הנדסה ועד חיוב בספרים 

הוא עד 15 יום
בתלות בקבלת תוצאות 100%

מדידת נכסים.

נתון למעקב.מספר החלפות משלמים בנכסים שיתבצעו

עבודות 
קבלניות - 

מדידות
מספר הנכסים שיעברו מדידה על ידי חברת 623-751

למעט נכסים שנמדדו בשנת 4,500מדידה (אישורי טאבו ועוד)
.2014-15

אחוז הנכסים החדשים / שעברו בעלות 
100%ונסרקה מפת נכס

הפקת תלושים 
תקופתיים על פי צו 

ארנונה
6מספר חיובים לתושב שיופקו במועד

אחוז ההשגות והעררים שיטופלו במועד (על 
100%פי החוק)

השגות - 49 יום (בחתימת 
מ. ארנונה), ערר - 60 יום 

(בחתימת עו"ד)

מספר דו"חות חודשיים שיוגשו לגזבר 
12בנושא השגות ועררים עד ה-15 לחודש הבא

מספר השגות שהתקבלו, 
נענו והסתיימו, מספר עררים 

ומספר עררים שעברו 
לטיפול בהליכים משפטיים.

תכנון פעילות מחלקת גביה 2017

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

עמידה ביעדי גביה

ארנונה

רישום נכון ומדוייק 
של שומות לצורך 

חיוב ארנונה

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

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

  

נתון למעקבמס' 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%EPR ימדד באמצעות

נתון למעקבמס' 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%EPR ימדד באמצעות

נתון למעקבמס' בקשות לנזקק באמצעות ועדת הנחות

תאריכי הוועדות ייקבעו 4מספר ועדות שיכונסו
מראש

נתון למעקבמס' נכסים חדשים שיקלטו
אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

המידע על האיכלוס ועד להפקת השומה 
הוא עד 14 ימים

בכפוף לקבלת תשריט 100%
מדידה.

מתן שירות לתושב 
בזיהוי נזילות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מזיהוי נזילה 
אין כלי מדידה100%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 ימי עבודה
100%

הכנת תוכנית קליטת תשלומים חצי-שנתית 
2לשילוט, מספר תוכניות

מסירת דיווח חצי-שנתי לגזבר על ביצוע 
2תוכנית קליטת תשלומים, מספר דיווחים

מספר דיווחים חודשיים שיועברו למנהל 
הנכסים על חיוב וגביית שכ"ד על נכסי 

המועצה
12

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
חוזה שכירות ועד להפקת החיוב הוא עד 

יומיים
100%

נמדד באמצעות מעקב 
חודשי על תיקיית שוכרים. 

עדכונים נרשמים בדו"ח 
שוכרים.

תוספת שומה 
לנכסים חדשים 

שבנייתם הסתיימה

מתן שירות הולם 
לזכאים

מתן שירות הולם 
לזכאים

גביה עירונית - שילוט 
ושכ"ד נכסי מועצה

בקשות להנחות על פי חוק

בקשות להנחות על פי 
מבחן הכנסה

בקשות לנזקק באמצעות 
ועדת הנחות

קליטת נכסים חדשים

מים ואגרת ביוב (כ-
5,000 מדי מים)

תכנון ואיתור 
"פיקים" של גביית 
תשלומים עירוניים
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

  

שמירה על מספר 
המשלמים בהוראת 

קבע
במחצית 2016 - 69%69%אחוז משלמים בהוראת קבע בנק/אשראי

נתון למעקבאחוז משלמים דרך האינטרנטמעקב
מניעת טעויות 
בהוראות קבע

מספר פעמים בהם תתבצע בדיקת השומות 
אחת לחודשיים.6לפני שליחתם להוראת קבע

קבלת תוכנית קליטת תשלומים שנתית 
לשנה"ל תשע"ח.5.17מתאגיד החינוך עד לתאריך

מספר דו"חות רבעוניים שישלחו לרו"ח 
המסכם גביה של תשלומי תאגיד עד חודש 

לאחר רבעון
4

מספר תוכניות קליטת תשלומים רבעונית 
4שיתקבלו עד ה-15 לחודש שלפני רבעון

מסירת משוב למנהלי המחלקות הרלבנטיות 
על ביצוע גביה עד חודש לאחר רבעון. 

מספר משובים
4

גביית תשלומים 
עבור הדרכת כלות 
על ידי 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.
גביית תשלומים 

נתון למעקב.סך הכנסות מרישום נישואיןעבור רישום נישואים

גביית תשלומים 
נתון למעקב.סך הכנסות מכניסות למקווהעבור מקווה

גביית תשלומים 
עבור אכיפת חוקי 

העזר העירוניים
נתון למעקב.סך הכנסות בגין קנסות חניה/איכות הסביבה

גביית תשלומים 
עבור תאגיד החינוך

גביית מפעם השפלה

תכנון ואיתור 
"פיקים" של גביית 
תשלומים עירוניים 
בהתאם לדרישות 

המחלקות (חוקי עזר 
ושרותים)

שירותי דת

קנסות חניה/איכות 
הסביבה

הסדרי תשלום

גביית תאגיד (תאגיד 
חינוך)
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

  

השוואת בסיסי 
הנתונים הקיימים 

בגביה ובהנה"ח
התאמה בין סעיף תקציבי 100%אחוז ההתאמה במאזנים חודשיים

לסוג שרות

תיעוד אמצעי 
תשלום מדויקים

אחוז ההתאמה לפי פילוח אמצעי תשלום 
100%במאזנים חודשיים

התאמה מלאה של 
נתוני גביה והנה"ח

מסירת דו"חות גביה חודשיים לגזבר 
12ולמחלקות עד ה-15 לכל חודש

2מספר סקרי שילוט שיבוצעו

נתון למעקב. במחצית 2016 מספר אגרות שילוט
.539 -

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
אגרות בניה מהועדה המקומית ועד אישור 

ואימות הסכומים הוא עד 3 ימים
95%

חישובי האגרות באחריות 
ההנדסה/ועדה מקומית.יש 

לפתח כלי מדידה
עדכון גביית תשלומי אגרות בניה בתוכנת 

שוטףבר-טכנולוגיות

נתון למעקבמספר היטלי השבחה

מדידת נכסים לפני 
הפקת אישור לטאבו

אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום בקשת 
התושב לקבלת אישור לטאבו ועד טיפול 

במדידת הנכס ומסירת אישור טאבו הינו עד 
14 יום

100%

כולל חתימת הועדה 
המקומית לתכנון ובניה 

וראש המועצה. יש לפתח 
כלי מדידה

אחוז נכסים בהם תסתיים הגביה לפני 
100%העברת בעלות על הנכס

שוטףרישום תקין של חובות התושבים

שוטףהגשת דו"ח הרשאות לגזבר לפי דרישהעדכון ההרשאות

נתון למעקבמספר נישומים שיקבלו התראות
נתון למעקבמספר נישומים שיקבלו הודעות עיקול

נתון למעקבמספר נישומים שיקבלו הוצל"פ משפטי
נתון למעקבמספר תיקים שיועברו לטיפול משפטי

מספר נישומים לגביהם תירשם הערת 
נתון למעקבאזהרה בטאבו

מספר דו"חות רבעוניים בנושא אכיפת גביה 
4שיוגשו לגזבר

הגברת גביה

הרשאות במערכת 
(EPR) המיחשוב

חיוב מתאים למצב 
בפועל אגרת שילוט

אכיפת גביה על חייבים

הפקת אישורים לטאבו / 
למינהל

אגרות בניה והיטלי 
השבחה

התאמות מול רואי חשבון 
והנהלת חשבונות

מיצוי חובות תושבים

מתן מענה מהיר 
לתושב
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

  
מספר דו"חות פניות מוקד תשלומים של שירות לתושב

2מילגם חצי-שנתי שיוגשו לגזבר

מספר פונים, מספר 
בירורים, מס' משלמים 

לאחר בירור, מספר 
משלמים ללא בירור

623-110שכר
623-750עב.קבלניות

623-550פרסום
623-570מיכון

623-780אחרות

סעיפי תקציב

ניהול פניות דרך מוקד 
תשלומים של מילגם
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הנהלת חשבונות

ערךמדדמטרה
נתון למעקבסך תשלומים לספקים

נתון למעקבמספר ספקים
נתון למעקבמספר חשבוניות שיוגשו לתשלום בתקופה

אחוז תשלומים ששולמו שוטף+45 ממועד חתימת 
90%"נתקבל"

אחוז תשלומים ששולמו שוטף+90 ממועד חתימת 
100%"נתקבל"

דיווח לספקים לצורך דו"ח ניכוי מס במקור
דו"ח מס

שליחת הדו"ח השנתי לשנת 2016 לכל הספקים במייל 
15.3עד לתאריך

מתן מענה מהיר טיפול בספקים מעוקלים
לספקים

משך זמן מקבלת צו העיקול (בהנה"ח) ועד שליחת 
מיידיתגובה בימי עבודה

ניהול 
בנקים

מעקב יתרות בנקים (כ-20 
חשבונות שונים), הגשת דו"חות 

לגזבר מועצה

ביצוע מעקב אחר 
התנועות בבנקים 

ורישום תקין 
בהנהלת חשבונות

עדכון יתרות יומיומי בכל חשבונות הבנקים והגשת דו"ח 
שוטףעדכון יומי לגזבר

1.9שליחת המקדמות לגני הילדים עד לתאריך
מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת לחודשיים, ב-

בכפוף לקבלת קופה קטנה ואישור 155 או ב-30 לחודש)
מנהלת מחלקת גני ילדים.

העברת תשלומים 
לבתי הספר על פי 

הנהלים

מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת לחודשיים ב-
155 לחודש) כולל קיזוזים והתאמות

תשלום בזמן על פי 
100%אחוז התמיכות שיועברו לעמותות עד ל-31.12.17פרוטוקול המועצה

בכפוף לפרוטוקול חתום ע"י יו"ר 
ועדת תמיכות ואישור מועצה והגשת 

כל המסמכים הנדרשים על ידי 
העמותה.

רישום בהתאם לבנק אוצר השלטון וקבלת חשבונית מס רישום בספרי הנה"ח
שוטףמהקבלן

.EPR יש לבנות כלי מדידה מול

העברת תשלומים 
בזמן לגני ילדים

הקצבת גני ילדים ומעקב אחר חשבוניות 
הגנים

תכנון פעילות הנהלת חשבונות 2017

הערותיעדיםנושאים

נתוני פעילות

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

טיפול בחשבונות עזר

תשלום לספקים

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

חשבונות 
ספקים

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

בנקאית במס"ב
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הנהלת חשבונות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

 
מספר החודשים בהם תתקיים בדיקת התאמה מלאה 

12בין הנהלת החשבונות ופנקסי מס הכנסה

מספר החודשים בהם יועבר דיווח לאגף מכס ומע"מ עד 
12ה-15 לחודש

התאמה מלאה עם 
מחלקת הגביה

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם מחלקת 
12גביה עד ל-25 לכל חודש עוקב

התאמה מלאה עם 
חברות האשראי 
ומחלקת הגביה

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם חברות 
12אשראי ומחלקת גביה עד לתאריך ה-25 לכל חודש

התאמת ספרים 
מלאה מול ספרי 

הספק

מספר ספקים גדולים מולם תתבצע בדיקת התאמה עד 
10לתאריך 28.2.17

בדיקת ספרים (3,5,6) לפני 
דו"ח רבעוני

התאמת ספרים משותפת עם 
רואת החשבון לפני דו"ח רבעוני

בדיקת חשבונות דו-חודשית, אישור לתשלום לספקים 
שוטףוביצוע התשלום לספקים

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם מחלקת 
12גביה עד ל-25 לכל חודש עוקב

כולל התאמה עם גביה, פקודות יומן 12מספר דו"חות הכנסות שיופקו למפעם עד ה-25 לחודש
והתאמת כרטיסים בהנה"ח

כולל חתימת הגזבר.4מספר דו"חות רבעוניים שיוכנו
התחשבנות בין 
מועצה ותאגיד 

והעברת הקצבות

מספר רבעונים בהם תתבצע התחשבנות בין מועצה 
4לתאגיד חינוך (שכר ושוטף)

התאמות מול חברות האשראי

דו"ח 
4רבעוני מספר הרבעונים בהם תהיה הגעה למצב התאמה רישום הוצאות מדויק

מלאה עם רו"ח עד 45 יום אחרי רבעון

התאמות ספקים סוף שנה

תאגיד החינוך

הנה"ח תקינה של ניהול חשבונות מפעם
המפעם

בדיקת דו"ח הכנסות המועצה - קבלת 
מאזן מהגביה

דיווח תקין למס 
הכנסה ומע"מ הכנת דו"ח ניכוי מס במקור ומע"מ
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חשבונאות

ערךמדדמטרה
אחוז הדו"חות העומדים בדרישות החוק - 45 

100%יום לאחר סיום הרבעון/שנה

אחוז דו"חות המאושרים על ידי משרד הפנים 
100%ללא הסתייגות

בדיקת עמידה בתחזית וטיפול באי 
התאמות

כלי לשימוש להנהלה ולמחלקות

סיוע לגזבר בהכנת התקציב השנתי תקציב שנתי ותקציב מילואים
שוטףועדכונים לתקציב

שמירה על מינהל תקין ועמידה בקרת הנהלת חשבונות של המועצה
בקריטריונים

אחוז עמידה בביקורת ובחוות דעות רו"ח ללא 
100%הסתייגות

דו"חות מיוחדים לפי דרישה, כגון: יחידה 
הפקת דו"חות תוך 3 ימי עבודה מיום דרישת מתן מידע מעודכן על פי דרישהסביבתית, קרן עבודות פיתוח ועוד

כ-60 דו"חות בשנהשוטףהדו"ח

הדרכת הנהלת חשבונות בבתי ספר (ללא 
ביקורת) - 7 בתי"ס

הדרכה וגיבוי של מנהלות החשבונות 
שוטףבבתי הספר

יתכנו שינויים בעקבות 
מעבר בתי הספר לניהול 
עצמי החל משנת תשע"ו.

גיבוי מקצועי - פיקוח על הנתונים הכספיים 
של העמותות (כ-45 עמותות)

פיקוח על הנתונים הכספיים של 
העמותות

ביצוע בדיקה והכנת החומר לדיון בועדה 
לרבות השלמות לבדיקה ביצועהמקצועית אחת לשנה

לאחר התכנסות הועדה.
התחשבנות מול רשויות ותאגידי מים (מ"א 

מספר התחשבנויות מינימלי שיבוצעו מול קידום תשלומים ו/או קבלת כספיםחבל מודיעין, מי תמר, מי לוד ועוד)
2רשות/תאגיד

מספר דו"חות חציוניים שיוגשו לרשות המים עמידה בהנחיות רשות המיםמעקב אחר הוצאות והכנסות מים וביוב
2בנושא הכנסות והוצאות משק מים וביוב

תכנון פעילות רו"ח 2017

הערותיעדיםנושאים

4

הכנת דו"חות שנתיים ורבעוניים למועצה 
ולמשרד הפנים (סה"כ 5 דו"חות)

שמירה על מינהל תקין ועמידה 
בקריטריונים

מספר הדו"חות שמשך זמן הפקתם לאחר סיום דו"חות ביצוע למחלקות
הרבעון/שנה הינו עד 50 יום
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רכש

ערךמדדמטרה
נתון למעקבמספר הזמנות עבודה שיצאו בתקופה

נתון למעקבמספר הזמנות עבודה שיבוטלו בתקופה
נתון למעקבמספר שריונים שיבוצעו בתקופה

במדידה יוגש דו"ח על פי מחלקות0מספר הזמנות שיבוצעו על ידי המחלקות בדיעבד

במחלקות: דוברות, פניות ציבור, 1.17טיוב מסלולי אישור הזמנות מול EPR עד לתאריך
משאבי אנוש וביטחון.

מספר דו"חות חודשיים שיופקו על אחוז ההזמנות 
הדו"חות ישלחו למנהלות האגפים 12שבוצעו מתוך ההזמנות שאושרו

והמחלקות הרלוונטיות.
0%אחוז הזמנות שיצאו תוך 1 יום

40%אחוז הזמנות שיצאו תוך 7 ימים
75%אחוז הזמנות שיצאו תוך 14 יום
95%אחוז הזמנות שיצאו תוך 25 יום

מעקב אחר ביצוע הזמנות על ידי 
שיפור השירות לספקיםהמחלקות

מספר דו"חות שיופקו על משך הזמן מהוצאת הזמנת 
העבודה ועד להגשת החשבונית הראשונה ע"י הספק 

(מפולח לפי מחלקות)
רבעוני4

היערכות מראש לערבויות מעקב אחר ערבויות
העומדות להסתיים

מספר ישיבות חודשיות עם ס' גזבר לדיון בסטטוס 
12ערבויות והחלטת הארכה/אי-הארכה

לקראת כל ישיבה תוכן רשימת 
הערבויות העומדות להסתיים 

בחודש העוקב.
ועדת רכש והתקשרויות - טובין מעל 

15,000 ₪ / ועדת השלושה 
למכרזים משותפים

הכנת הצעות מחיר להזמנות והשוואה בין הספקים עמידה בכללי החוק
בהשתתפות מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש שוטףלקראת כל ועדה

ומנהל מחלקת רכש.

שריון תקציבים בתקציב 2018 על פי חוזים מתמשכים 
12.2משנת תקציב קודמת עד לתאריך

שוטףעדכון שוטף של שריון וגריעת תקציבים

נתון למעקב. בשיתוף פעולה עם מספר מכרזים/הצעות מחיר שיוכנוצמצום הליכי הצעות מחירהסכמי מסגרת
המחלקות השונות.

מעקב אחר שימוש ברכבי רכבים
מועצה וליסינג

קיום מעקב אחר השימוש ברכבים (כגון: טסטים, כביש 
שוטף6, דלקנים ועוד)

תכנון פעילות רכש 2017

הערותיעדים

טיפול במהירות וביעילות 
תוך שמירה על מינהל תקין

מקבלת בקשה מפורטת כנדרש (עם 
מפרט תקין וסעיף תקציבי) 

מהמחלקה ועד הוצאת הזמנת 
עבודה.

שריון חוזים במערכת הכספית

נושאים

הזמנות עבודה

מעקב ועדכון תקציב
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שכר

ערךמדדמטרה
נתון למעקב.סך תשלומי שכר - מועצה (עלות)
נתון למעקב.סך תשלומי שכר - תאגיד (עלות)

תשלום השכר לעובדים 
12מספר החודשים בהם ישולמו כל המשכורות עד ל-1 לחודשבזמן

מספר החודשים בהם תבוצע בקרה על כל המשכורות ויתוקנו בקרה על הכנת השכר
12כל הליקויים שנמצאו עד 5 ימים לפני סוף החודש

מספר החודשים בהם יועבר בזמן קובץ גמל לחברת 
12המתפעלת עד ל-5 לחודש

מספר החודשים בהם יועבר בזמן דו"ח המס"ב (וצ'קים 
לקופות שאינן חלק מהמס"ב) למנהלת תאגיד חינוך, גזבר 

וראש מועצה עד ל-10 לחודש
הקובץ מוכן על ידי 12

החברה המתפעלת.

מספר בקרות חודשיות שיתקיימו על קובץ היזון חוזר על 
12ההעברות החודש הקודם שיתקבל מהחברה המתפעלת

בקרה שנתית על 
הפרשה מדויקת של 

תשלומים

מספר בדיקות רבעוניות מדגמיות שיתקיימו על 10 תלושי 
4שכר לבדיקת הפרשות מדוייקות עד ה-15 לחודש

טיפול מהיר ומקצועי בירורי שכר
שוטףטיפול בפניות עובדים עד המשכורת הקרובהבשאלות העובד

מספר החודשים בהם יועברו דו"חות חודשיים ותשלום למס 
12הכנסה וביטוח לאומי עד ה-15 לחודש

מתוך 24 דו"חות 5%אחוז הודעות שגיאה מקסימלי
בשנה סה"כ.

מעקב אחר הפרשות הפרשות סוציאליות
סוציאליות של העובדים

קשר עם גורמי חוץ - קופות גמל, בנקים, סוכני ביטוח, 
שוטףגורמים מקצועיים, מס הכנסה וביטוח לאומי

תביעות לביטוח הלאומי
הכנת תביעות תקינות 

לביטוח לאומי (מילואים, 
אימהות)

5%החזר תביעות מקסימלי לתיקון

רישום השכר בספרי הנהלת 
חשבונות

בדיקת התאמת 
הכרטיסים

ביצוע התאמות בספרי הנהלת חשבונות בנושא שכר עד 
עבור משכורות שנת 3.17לתאריך

2016
קיזוז חובות עובדים 

למועצה ותאגידים דרך 
השכר

קיזוז שכר לעובדים 
במועצה ובתאגידים 
במקרי חוב, ע"פ חוק

מספר פעמים בהם יבוצעו קיזוזי שכר לעובדים בגין חוב 
אפריל, אוקטובר2למועצה בהתאם לדיווחי מחלקת גביה

תשלום מס הכנסה 
וביטוח לאומי כחוק ובזמן מיסים

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדי 
המועצה (כ-240), 

תאגיד חינוך (כ-
190) ולחברה 

העירונית (כ-230 
עובדים)

הכנת השכר ותשלום לעובד

תשלומים לגמל (פנסיה, 
ביטוחי מנהלים, קופות גמל 

וקרנות השתלמות)

תשלום לקופות בזמן 
ולמקום הנכון

נתונים למעקב- עלויות שכר

תכנון פעילות שכר וארנונה 2017

הערותיעדיםנושאים

מעקב לצורך בקרה 
והשוואה רב שנתית
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שכר

ערךמדדמטרה

   

הערותיעדיםנושאים

   
לאחר קבלת דו"ח 12מספר המקרים בהם יועבר תשלום מע"מ עד ה-15 לחודשתשלום מע"מ כחוק ובזמן  

מהגביה.

סקר מדידות ארנונה

עדכון רישומי הארנונה 
של נכסי התושבים 

במועצה לצורך גביה 
מדויקת

12.17סיום מדידות הנכסים עד לתאריך

מכרז התקנת מדי קר"מ 
(קריאה מרחוק)

שיפור מדידת צריכת 
600מספר מדי מים שיותקנו במסגרת הפיילוטהמים וצמצום פחת המים

הנחות
מתן הנחות לתושבים 

בהתאם למדיניות 
המועצה

אישור הנחות בארנונה לתושבים על פי הקריטריונים שנקבעו 
שוטףעל ידי המועצה

צמצום מספר החובות מחיקת חובות
נתון למעקב.מספר התיקים שיסגרו במסגרת תהליך מחיקת חובותהאבודים

ארנונה

מע"מ על עסקאות אקראי
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יחידת המים

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נתון למעקבסך מדי מים

נתון למעקב. במסגרת מספר מדי מים שיוחלפו
מכרז קר"מ

נתון למעקבמספר מדי מים שיותקנו

2.17קבלת נתוני רישיון המים מרשות המים עד לתאריך

הגשת תוכנית שנתית להחלפת מדי מים ודו"ח 
1.17מעקב החלפות בשנה הקודמת עד לתאריך

8.17הגשת דו"ח ביצוע ותכנון מעודכן לגזבר עד לתאריך

קיום מעקב אחר התראות צריכה חריגה ממערכת 
שוטףקריאת מדי מים מרחוק

נתון למעקב. פחת 8%עמידה ביעד פחת מים מקסימלי
מקסימלי - 12%

מעקב והפקת דו"ח נתוני קנייה ומכירה של מים 
דו"ח יוגש לגזבר ורו"ח6בישוב אחת לחודשיים (פחת) - מספר דו"חות

מעקב אחר הזמנות/ביצוע של התקנת מדי מים 
בתלות בקבלת הדיווחים שוטףחדשים

מאגף הנדסה
מספר דו"חות דו-חודשיים שיופקו לסיכום ממצאי 

6איתור מדים חדשים ותקלות

מספר דו"חות דו-חודשיים שיופקו בנושא שעוני 
מדים כלליים6מים תקולים וטיפול בשעונים התקולים

הפקת דו"ח חציוני של יומן פיצוצי מים עירוניים, 
2מספר דו"חות

2.17הגשת דו"ח פחת לרשות המים עד לתאריך

11.2הגשת דו"ח מספר נפשות לרשות המים עד לתאריך

תכנון פעילות מים 2017

נושאים

יעדים

הערות

מים ואגרת ביוב (כ-
5,000 מדי מים)

ניהול משק המים של 
הרשות וצמצום פחת 

המים

משאבים

69



70



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  אגף איכות הסביבה
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 אגף איכות הסביבה
 

: םנותן מענה לתושבים במכלול תחומיהאגף . ופועל ליישום מדיניות המועצה ויעדי המועצה של המועצהזרוע הביצועית ה הסביבה הינואגף איכות 

הטיפול במכלול נושאים אלו על  .טיפול במפגעים סביבתייםו חינוך סביבתי ,לי חייםאחזקת בע, ואכיפהציבורי הסדר השמירת , ניקיון, גינון, תחזוקה

 . מענה לפניות בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב מאפשר לתושבים לקבל במקום אחד, הידי האגף לאיכות הסביב

באגף נציגות של , כמו כן .אשר הוקמה בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה הם וחבל מודיעיןבאגף פועלת היחידה הסביבתית המשותפת לש

 .באמצעות האגודה לתרבות הדיורלפניות של דיירי הבתים המשותפים נותן מענה  איכות הסביבהאגף . המועצה לישראל יפה

 

U מטרות האגף 

  כישוב הדוגל ומוביל ערכי איכות הסביבה ,בתחום איכות הסביבה והחינוך הסביבתיארציים ומקומיים קידום פרויקטים. 
 ציבורי ושמירה על הניקיוןהגינון טיפוח ה, שיפור חזות הישוב. 
 ועל בריאות הציבורשמירה על הסדר הציבורי , מניעת מפגעים. 
  ובהוט רחריחינוך , מבני ציבור, כבישים ומדרכותתשתיות , מים, חשמל(מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב.( 
 עמידה בתקני בטיחות. 
  במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה הסביבתיתמתן מענה למפגעים סביבתיים. 

 

 כוח אדם נתונים

Uמטה  

 .מנהלת מועצה לישראל יפה, אחראית תחום אכיפת קנסות, מזכירות 2, מנהלת אגף

Uשטח 

 ).כולל חשמלאי(עובדי אחזקה כלליים  4-מחסנאי ו, מחלקת תחזוקהסגן מנהל , מנהל מחלקת תחזוקה, מנהל תפעול –מחלקת תחזוקה 

 .תכליתיים-רב יםמפקח 3-רכז פיקוח ותברואה ו –פיקוח עירוני ותברואה 

 גינון מפקחי 2 –גינון 

 .איגוד ערים לשירותי וטרינריה גוש דןם מטעם על שירותינסמך  - השירות הוטרינרי
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 :2017יעדי האגף לשנת 

 

1. U האומנויותשנתU - פרויקטים בסימן היעד השנתי של המועצה ביצוע : 

 ותיקות שדרוג גינות ציבוריות 
 המשך נטיעת עצי יער מאכל  

  הקמת מוזיאון פתוח לאומנויות בגן הוואדי  -קידום מיצבים פיסוליים בישוב 
 שדרוג הגינון לאורך שדרת עמק אילון  

 

2. Uעתיד ירוקU –  מים ואנרגיה ,התייעלות סביבתית בתחום אשפה 

 אשפה: 

 צמצום נפחי הטמנהו 5%-העלאת אחוזי המחזור של פסולת אורגנית ב -

 10%-ב העלאת אחוזי המחזור של פסולת אריזות במסגרת יישום חוק האריזות -

 שטחים ציבוריים ומבני ציבור, בתאורת רחובות בצריכת אנרגיה חיסכון  :אנרגיה 

 מים: 

 בצריכת מים בגינון ציבורי 5%של חיסכון  -

 כות ההשקיה לצמצום נזילות חוזרותשדרוג מער -
 

3. Uקוח ירוקפיU –  סביבתייםפיקוח ומניעת מפגעים 

  שיפור והתייעלות בתחום תחזוקת הגינון וניקיון הישוב 

  גינות הציבוריותלרבות ה, מרכזיים מקומות על בישוב בדגש ןוהניקיומניעת מפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי 

 אכיפת חניה מוסדרת במרכז המסחרי לרווחת באי המרכז 
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4. U הציבורישיפור מערך הניקיון במרחבU -  תגבור השימוש באמצעים מכניים, ניקיון הישוב במתכונת החדשה 

 

5. Uפרויקטים נוספיםU: 

 שדרוג תשתיות רחוב ישנות – חזות הישוב 

 נטיעת עצי צל ברחובות הישוב – ירוק הישוב 

  התקנת מדי מים חכמים - )מ"קר( קריאה ממוחשבתקט מערכת פרוייישום 

 שדרוג מכון הביוב 

  ישנות בישוב ביובחידוש צנרות 

  הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות 
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

מענה מהיר ויעיל 
שוטףהשתתפות בפורום תקלות ומפגעיםלפניות תושבים

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים - 

 EPR רטיינר) שיבדקו ויקלטו במערכת
תוך 5 ימים מיום הפקת החשבונית על ידי 

הספק

90%
החל מחודש מרץ. יש 

לעדכן ספקים קבועים ב-
.EPR

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים) 

שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-5 
לכל חודש

90%

יש להכין רשימת ספקים 
קבועים ולוודא העברת 

החשבונות בזמן. עם קבלת 
החשבון יחתום עליו רפרנט 
האגף בציון תאריך קבלתו.

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים 
לא-קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת 

EPR תוך 10 ימים מיום הפקת החשבונית
90%

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים 
לא-קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת 

EPR עד ה-10 לכל חודש
90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן 
מקבלת חשבון מהספק ועד בירור הפער 

מול הספק ותיקון החשבונית/הוצאת 
הזמנה על יתרה/הזמנת עבודה מחודשת 

הינו עד 5 ימים

90%

ניהול פניות תושבים

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

ניהול 
תקציבהאגף

תכנון פעילות הנהלת אגף איכות הסביבה 2017

נושאים

יעדים

הערות

משאבים
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

איוש מנהל תפעול ושינוי המבנה הארגוני 
ביצועשל האגף

ביצועקליטת מחסנאי ושינוי הגדרת תפקיד
איתור מנהל מועצה לישראל יפה לסניף 

ביצועשהם (בהקשר רכז נגישות)

מספר מנהלי תחומים איתם מתקיימות 
3פגישות אחת לשבועיים

6מספר ישיבות אגף כוללות

קיום ישיבות הערכה עם כלל העובדים הערכות עובד
ביצועבהתאם ללו"ז משאבי אנוש

תו תקן 
 iso14001

(סביבתי)

ניהול המדיניות 
הסביבתית של 

מועצה מקומית שהם 
לפי דרישות התקן 

הבינלאומי

ביצועעמידה בהצלחה בבחינות מכון התקנים

שיפור הטיפול פניות מוקד
בפניות המוקד

סגירה ישירה של פניות מוקד מהשטח 
פיילוט החל באוגוסט 2016.ביצועבאמצעות אפליקציית המוקד (פוקוס)

מענה מהיר ויעיל פניות תושבים
לפניות תושבים

אחוז תושבים שיביעו שביעות רצון  
מהטיפול בפנייתם על ידי המחלקה בסקר 

שביעות רצון (סמיט)
מבוצע אחת לשנתיים. 90%

בשנת 2015 - 76%.

עבודה קבלנית-
711-753פינוי נייר

אחוז בתי אב המשולבים בתהליך הפרדה 
100%במקור (כולל יישום חוק האריזות)

5%אחוז עליה במיחזור פסולת אורגנית
5%אחוז צמצום נפחי הטמנה

העלאת אחוזי המחזור של פסולת אריזות 
10%במסגרת יישום חוק האריזות

תב"ר איכ"ס

בסיוע סבסוד המשרד 
להגנת הסביבה (קול קורא 

לעידוד רשויות להגדלת 
אחוזי הפסולת הממוחזרת 

והמושבת 2016-2020)

מבנה ארגוני מיטבי 
לשיפור השירות מבנה ארגוני

שגרת מטה

ניהול 
האגף

הפרדה 
במקור 

והעלאת 
אחוזי המיחזור

פרויקטים
 - תג 

סביבה - 
צמצום 
צריכת 

משאבים 
בתחום 
פסולת, 

מים 
ואנרגיה

בקרה וקיום עבודה 
מתואמת ומסונכרנת

העלאת אחוזי 
המיחזור והפחתת 

פסולת מוטמנת
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר דו"חות רבעוניים שיועברו לתאגיד 
4תמיר (חוק האריזות)

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פח 
זמן תקן - 3 ימים95%חום שבור

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אי 
זמן תקן - יום95%פינוי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - יום95%ערבוב פסולת רטוב/יבש

הגשת דו"ח מיחזור למשרד להגנת 
נתונים למעקב בנספחביצועהסביבה ולמנכ"ל

מבוסס על התייעלות 5%ירידה בצריכת חשמל במועצה
אנרגטית בתחומים שונים

מצורף לתוכנית זו וימדד ביצועהגשת דו"ח שנתי של צריכה ועלויות
במדידה שנתית

שעוני מים - 
תב"ר 564קריאה מרחוק

שעונים,ברמדים 
תב"ר 564- החלפה

מט"ש איילון - 
תב"ר 277השתתפות

5%אחוז הפחתת צריכת המים בישוב
ביצועשדרוג צנרות מים בגנים ציבורייםתב"ר איכ"ס

רכישת ציוד 
711-931מיחשוב

התייעלות עבודת 
הפיקוח ואכיפת 

הגביה

קיום מערכת מיחשוב תומכת לאורך כל 
ביצועתקופת חיי הדו"ח

ביצועהתקנת מדי מים חכמים

ניהול האכיפה (מיחשוב 
ופעילות מפקחים)

תב"ר 563/ 
תב"ר חדש

הפרדה 
במקור 

והעלאת 
אחוזי המיחזור

תב"ר איכ"ס

פרויקטים
 - תג 

סביבה - 
צמצום 
צריכת 

משאבים 
בתחום 
פסולת, 

מים 
ואנרגיה

חסכון בצריכת אנרגיה
אנרגיה

חסכון בצריכת מיםמים

העלאת אחוזי 
המיחזור והפחתת 

פסולת מוטמנת

79



איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור מקצועיות 
הרשות בתחום

מתן ייעוץ במיקור חוץ להיבטים סביבתיים 
שוטףלפרויקטים ברשות

אחוז התוכניות בהן משך הזמן מהגשה 
לאגף ועד מתן הנחיות סביבתיות הינו עד 7 

ימים
90%

אחוז התוכניות בהן משך הזמן מהגשה 
לאגף ועד מתן התייחסות סביבתית 

לבקשות להיתר בניה הינו עד 10 ימים
90%

פרוייקטים שנת שנת האומנות
הצבת מיצבים פיסוליים בגן הואדי בסימן 711-754איכה"ס

מוזיאון פתוח לאומנויותביצועשנת האמנות

ביצועזכיה בכוכבי יופי של המועצה לא"י יפה711-751א"י יפה
הגברת פעילות 
חינוכית בתחום 
איכות הסביבה 

והובלת פרויקטים 
בניהול אגף החינוך 

ואיכות הסביבה

מספר פעילויות חינוכיות שיתקיימו בנושא 
נתון למעקבאיכות הסביבה

2מספר גינות שישודרגו ויחנכו בטקס חגיגי

השלמת עבודות לשדרוג גינון בעמק 
איילון כחלק מהקמת שביל האופניים 

המרכזי, עד לתאריך
6.16

100מספר עצים שינטעוהרחבת הצל ביישוב

מספר פעילויות שיתקיימו ביער (הדרכות 
5וארועי שיא)

הטמעת תוצרי הוועדות התכנוניות הפיזיות 
והתוכניות בתאום קק"ל וחברי ועדות עד 

לתאריך
12.17

פעולות שיקום ושימור שוטףפעילות חינוכית וקהילתית בחרבת תנשמת
בוצעו ב-2013.

שדרוג גינות

חשיפת היער 
ואוצרותיו בפני 

הציבור

חידוש גינות 
ציבורית וגינון 

היישוב

ייעוץ בתחום 
היבטים 

סביבתיים 
למועצה

מועצה לא"י 
יפה

תב"ר איכ"ס

פרויקטים

מתן מענה מקצועי 
לועדה לתכנון ובניה 

בנושא היבטים 
סביבתיים

פארק יער 
שהם

שיפור ורענון חזות 
הישוב
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שכונות 
חדשות

הטמעת היבטים 
סביבתיים בשכונות 

חדשות

ליווי וייעוץ בתכנון שכונות חדשות בדגש 
שוטףהנחיות סביבתיות

מרכז הדרכה 
ארצי לנגישות

קידום הנגשה 
והגדלת הכנסות 

עירוניות

סיום עבודות הנגשה לששת האתרים 
12.17בהתאם לדרישות קול קורא, עד לתאריך

קיים טופס בקרה.100%אחוז עמידה בדו"חות פיקוח (דו"חות יומיים)

תגבור השימוש באמצעים מכניים והמשך 
בהתאם לתוכנית החדשה ביצועהטמעת השינוי בימי הניקיון

מפברואר 2016
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ניקיון 

זמן תקן - 2 ימים90%היישוב

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא ניקיון

כלים מכשירים 
7123-740וציוד

עבודה קבלנית-
7123-751הטמנה

עבודה קבלנית-
איסוף אשפה 

וגזם
המשך הטמעת שינוי ימי ותדירות פינוי 7123-750

ביצועהגזם בכל שכונה
ללא שינוי במספר ימי 

המנוף, בהתאם לתוכנית 
מפברואר 2016.

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב שיחות 
90%יזומות מוקד בנושא תברואה

נתון למעקבציון לקבלן איסוף אשפה
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אי 

זמן תקן - יום90%פינוי אשפה

מספר דו"חות סטטוס חודשיים שיתקבלו 
12מהמפקח על הקבלנים בנושא תברואה

נתונים למעקבמספר דו"חות בגין חניה אסורה
נתונים למעקבמספר ערעורים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - שעתיים95%עברות חניה

אכיפת חניה מוסדרת במרכז המסחרי 
ביצועלרווחת באי המרכז

פרויקטים

אכיפת חניה (ברירות 
שמירה על החוקמשפט)

7122-750

פינוי אשפה (נתונים 
למעקב בנספח המצורף)

שביעות רצון תושבים

שמירה על ניקיון 
הישוב

עבודה קבלניתנקיון כבישים ומדרכות

שמירה על ניקיון 
הישוב
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

עבודות קבלניות 
711-758- אכיפת חוקי 

עבודה קבלנית-
711-756תובע עירוני

נתון למעקבמספר דו"חות שינתנו - ברירות קנס
נתון למעקבמספר אזהרות/דרישות שינתנו

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 180 ימים95%רכבים נטושים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 3 ימים95%אזעקה משדרת

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - יום95%אכיפת בעלי חיים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - שעה95%מפוחים

אחוז עמידה בזמן תקן בנושא צמחיה 
זמן תקן - 5 ימים95%פרטית גולשת לשטח ציבורי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן -  יום95%מפגע תברואתי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - יום95%גזם/גרוטאות שלא ביום פינוי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - שעתיים95%השלכת פסולת בשטח ציבורי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות עישון 
זמן תקן - שעתיים95%במקום ציבורי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - יום95%בתי עסק/מרכזים מסחריים

שמירת הסטטוס-קוו בנושא תבנית תפעול 
שוטףשדה התעופה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא רעש 
זמן תקן - 3 ימים100%כללי ביישוב

אכיפת חוקי עזר 
(ברירות קנס)

שמירה על איכות 
חיי התושבים

מניעת וטיפול 
במפגעי רעש רעש 
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

ניטור מכרסמים 
7111-785- שוהם

7111-786ניטור יתושים

ביצוע פעולות בתחום בהתאם להנחיות 
שוטףהמשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 
2נגד מקקים

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 
2נגד עכברים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 10 ימים100%הדברת יתושים

נתון למעקבציון בסקר מועצה בנושא יתושים
מספר מבצעי ריסוס מבוקרים נגד עשביה 

בשטחים פתוחים מעבר 2(בדגש על שטחים מרוצפים)
לניכוש על פני ריסוס.

עבודה קבלנית-
מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו 711-750הדברה

12בנושא עמידה בתכנית מנע

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 5 ימים.95%הדברת מכרסמים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 10 ימים.95%הדברת ג'וקים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 7 ימים.95%הדברת עשביה

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב שיחות 
90%יזומות מוקד בנושא הדברה

נתון למעקב90%ציון בסקר מועצה
נתון למעקבמספר חריגות קרינה שיאותרו

100%אחוז האנטנות סלולריות בהיתר שידור
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 

זמן תקן - 180 יום.95%אנטנות סלולאריות

אחוז מוסדות החינוך שבהם תתבצע בדיקה 
שנתית לניטור ותיקון מפגעי קרינה 

אלקטרומגנטית
בהתאם להמלצת חוזר 100%

מנכ"ל משרד החינוך.

צמצום וטיפול 
במפגעי מזיקים

הדברה 
וטיפול 

במזיקים
תברואה

ניטור קרינה ומניעת 
מפגעים

קרינה סלולארית

קרינה אלקטרו-מגנטית

צמצום וטיפול 
במפגעי מזיקים
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איכות סביבה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מניעת הזרמת 
שפכים לא תקינים 

למערכת הביוב

מספר דגימות שפכים שיקלחו מבתי העסק 
שאושרו בתוכנית ניטור שפכים שהוגשה 

למשרד להגנת הסביבה
2  בתי עסק - מרלוג 4

שטראוס ואריא.

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - יומיים.95%ריחות רעים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 97 שעות.95%שריפות בעוטף שהם

אחוז עמיד בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 7 ימים.95%השלכת פסולת בעוטף שהם

אחזקת רכב - 
7111-730ליסינג

7111-750יעוץ משפטי
7111-760השתלמויות

7111-780הוצאות מינהלה
7111-781פעולות אחרות

רכישת ציוד 
7111-931מיחשוב

7111-110שכר
7111-540תקשורת

תכנון סביבתי - 
7111-782חבל מודיעין

תכנון סביבתי - 
7111-783שוהם

חינוך סביבתית 
7111-787חמן

711-110משכורת
השתתפות 

711-490בתקציב עזר

711-540תקשורת
כלים מכשירים 

711-740וציוד

711-760השתלמויות
711-730הוצאות רכב

711-780אחרות

ניטור שפכים

מתן מענה מהיר פניות תושבים
ויעיל לפניות

סעיפי תקציב
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איכות סביבה - אשפה ומיחזור

צפי 20092017

סך פינוי 
בטון

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
(בטון)

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
(בטון)

סך פינוי 
בטון

2,0242,0813%2,2709%2,63516%300114%2945-2%2673-9%2,4173150גזם
5,3215,8119%5,548-5%5,329-4%5230-2%5062-3%576914%3,3835250אשפה יבשה

977775%276260%629128%73116%652-11%575586.5פסולת אורגנית
24639761%370-7%3721%338-9%320-5%302-6%373380.46נייר

3143.4 (ינו'- ספט323716%408%39-2%427%5429%47.5-12%פלסטיק
13617327%161-7%1695%1817%1989%375.590%598627.9קרטונים

לא נמדד3062300-100%0פסולת בניין
10.5לא נמדד4.217305%2547%זכוכית

4.2לא נמדד2.40.4-83%51150%פסולת אלקטרונית

7758850810%87713%90503%94214%95111%98494%734610053סה"כ
סה"כ אשפה 

2438269711%322320%372204198044496%4080-8%39634803ממוחזרת

אחוז אשפה 
12%54%48%-31.4%31.7%0.3%36.7%5.1%41.1%4.4%44.6%3.4%47%2.4%41.4%ממוחזרת

2015 2016
(ינו'-נוב')

החל ב-2013

החל ב-2013

נתוני כמויות פינוי אשפה ומיחזור

20102011201220132014
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

אורך כבישים ומדרכות לצורך תחזוקה
מספר גינות ציבוריות

מספר תמרורים
מספר ספסלי רחוב

מספר ברזיות
מספר סככות/פרגולות

מספר מכוונים
מספר גינות כלבים

מספר מתקנים לאיסוף צואת כלבים
מספר שלטים אלקטרונים

מספר עמודי תאורת רחוב ופנסי רחוב
מספר פנסים נוספים בשטחי ציבור (חניונים, 

בי"ס, מגרשי ספורט וגינות)
100%אחוז גינות משחק העומדות בתקן 1498

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מפגע 
זמן תקן - שעה90%בטיחותי על הכביש

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא סימונים 
זמן תקן - 30 ימים90%על הכביש

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ניקיון 
זמן תקן - יום90%מוסדות חינוך

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא עבודות 
זמן תקן - יום90%אחזקה - חינוך

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא עבודות 
זמן תקן - יום90%אחזקה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא העברת 
זמן תקן - 2 ימים.90%ציוד

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים

נתונים למעקב.

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

תכנון פעילות תחזוקה 2017

נושאים

יעדים

הערות

נתוני פעילות - 
אחזקת 
תשתיות

משאבים
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תמרור 
זמן תקן - 7 ימים.90%חסר

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תמרור 
זמן תקן - 7 ימים.90%שבור

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא שילוט 
זמן תקן - 15 ימים.90%רחובות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תיקון 
זמן תקן - 7 ימים.90%אבנים משתלבות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תיקון אבני 
זמן תקן - 7 ימים.90%שפה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פרוייקטים 
זמן תקן - 365 ימים.90%ארוכי טווח

זמן תקן - 60 ימים90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מע"צ
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מתקן 

זמן תקן - 30 ימים90%תוספת

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אחזקת 
זמן תקן - 5 ימים90%בניין המועצה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תחנות 
זמן תקן - 14 ימים90%אוטובוס

זמן תקן - 7 ימים90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תיקון גדר

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תיקון 
זמן תקן - 7 ימים90%שערים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא עבודות 
זמן תקן - 7 ימים90%מסגרות

זמן תקן - 7 ימים90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ספסלים
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא סתימה 

זמן תקן - שעה90%במערכת הניקוז

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פיסול 
זמן תקן - 14 ימים90%ציבורי

זמן תקן - 20 ימים90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פרגולות

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פח אשפה 
זמן תקן - 30 ימים90%דקורטיבי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פטריות 
זמן תקן - 30 ימים90%בטון

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תקלה 
זמן תקן - 4 ימים90%במתקן

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא התקנת 
זמן תקן - 14 ימים90%גדר

זמן תקן - יום90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא כיכרות
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 

זמן תקן - 14 ימים90%ונדליזם/גרפיטי

זמן תקן - שעתיים90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא בור בכביש

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אספקת 
זמן תקן - 7 ימים90%פחי אשפה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא הסרת 
זמן תקן - 2 ימים90%מתקן

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא גינות 
זמן תקן - שעתיים90%ציבוריות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מתקן 
זמן תקן - 3 ימים90%שקיות שקי-קקי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מראה 
זמן תקן - 7 ימים90%פנורמית

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תקלות 
זמן תקן - 7 ימים90%במקווה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תשתיות 
זמן תקן - 14 ימים90%ניקוז

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מוסדות 
זמן תקן - 3 ימים90%ציבור

זמן תקן - יום90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא לוח מודעות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מעקה 
זמן תקן - 30 ימים90%בטיחות

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא תחזוקה

לפני פסח ולפני תחילת 2מספר צביעות כלליות שיתקיימוצביעת כבישים
שנה"ל.

אחוז החלטות ועדת תנועה ותמרור שיבוצעו תוך 
כולל עדכון אגף הנדסה100%חודש מקבלת ההחלטה מאגף הנדסה

מספר דו"חות שיוגשו על ביצוע החלטות הועדה 
על ידי מחלקת תחזוקה עבור עדכון ועדת תמרור 

ותנועה
רבעוני. הדו"ח יוגש לאגף 4

הנדסה

הכנת גאנט תכנון פעילות למחלקת תחזוקה עד 
1.17לתאריך

מספר דו"חות סטטוס שיוגשו בנושא עמידה 
7ביעדי גאנט תכנון פעילות

מספר סיורים שיתקיימו עם ראש המועצה 
בתום כל סיור יופץ סיכום 20בנושא גינון ותחזוקה

סיור.

ימי ג'.שוטףעבודה בהתאם ליום קבוע לתחזוקת מנע בגנים

מספר דו"חות חודשיים שיוגשו למנהלת האגף 
12בנושא תחזוקת מנע בשצ"פים

מספר דו"חות חודשיים שיוגשו למנהלת האגף 
12בנושא תחזוקת מנע בתנועות נוער

מספר דו"חות חודשיים שיוגשו למנהלת האגף 
12בנושא תחזוקת מנע במוסדות חינוך

מספר סיורים שיתקיימו ע"י מנהל המחלקה 
לאחר כל סיור ישלח דו"ח 12לתחזוקה מונעת לאיתור תקלות בתאורת רחוב

ביקורת למנהלת האגף.

מספר סיורים בקווי ביוב שיתקיימו ע"י ס' מנהל 
20המחלקה

אחת לשבועיים. לאחר כל 
סיור ישלח דו"ח ביקורת 

למנהלת האגף.

אחזקת 
תשתיות - כללי

אחזקת 
תשתיות - מנע

יישום ועדת תנועה 
ותמרור

מניעת מפגעים 
ופיקוח על 
התחזוקה 

והתשתיות בישוב
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

שוטףאחזקת מכון הביוב ומאגרי המים באמצעות קבלן

שדרוג מכון הביוב במסגרת תוכנית תלת-שנתית 
של המועצה לצורך התאמת הקיבולת לצרכים 

לאור הגידול באוכלוסייה
ביצוע

מספר סיורים שבועיים שיתקיימו בגינות 
45משחקים לאיתור תקלות ומפגעים

ע"י ס' מנהל המחלקה. 
לאחר כל סיור ישלח דו"ח 

ביקורת למנהלת האגף.
פיקוח יזום על רמת 

התחזוקה 
 

מספר סקרי תמרורים רבעוניים שיבוצעו לבדיקת 
4יציבות ובלאי של התמרורים

מספר דו"חות פיקוח חודשיים שיתקבלו בנושא 
ניקיון ומפגעים בבתי ספר, גנ"י ומוסדות ציבור 

מאבות הבית
12

באחריות ס' מנהל מח' 
תחזוקה. מבוצע בשיתוף 

אגף חינוך.
מספר ביקורות שיתקיימו אודות מצב סככות בגני 

נתון למעקבילדים

בטיחות 
מוסדות חינוך

שמירה על בטיחות 
מוסדות החינוך

העברת דו"ח תיקון ליקויים שימצאו בסקר 
בטיחות מוס"ח למנהלת מחלקת קדם-יסודי 

ולמנהלות בתי הספר
ביצוע

הסקר מבוצע על ידי יועץ 
הבטיחות. בבתי"ס מבוצעים 

תיקונים שלא באחריות 
אבות הבית.

746-751אחזקת גינון
746-752אחזקת מזרקות

746-570מיכון
746-720חומרים - שתילים

12מספר דו"חות פיקוח שיתקבלו ממפקח הגינון

מספר דו"חות חצי-שנתיים שיתקבלו ממחלקת 746-951פיקוח השקיה
למעקב פנימי של המחלקה.2גביה בנושא צריכת מים לגינון

מספר פרויקטים שינוהלו ע"י מפקחי הגינון 746-950משכורת תכנון
נתון למעקבבתחום הגינון במועצה (תכנון ביצוע)

נתון למעקבסך צריכת מים להשקיה
נתון למעקבצריכת מים לדונם גינון מושקה

הגשת דו"ח שנתי מסכם לרשות המים עד 
3.17לתאריך

חסכון במים גינון 
בר קיימא 746-772

אחזקת 
תשתיות - מנע

תחזוקת גינון

מניעת מפגעים 
ופיקוח על 
התחזוקה 

והתשתיות בישוב

מים להשקיה ומוס. 
מועצה

פיקוח יזום על רמת 
נקיון ותחזוקה 

בבתי"ס ומוסדות 
ציבור

כלול 
בתקציבי 
עזר של 

המחלקות

אחזקת 
מוסדות חינוך 
ומבני ציבור - 
נקיון ותחזוקה

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא בעיות 
זמן תקן - שעה90%השקיה (דרום)

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 30 ימים.90%עצים/שתילים (דרום)

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא גינון: 
זמן תקן - 180 ימים.90%פרוייקטים ארוכי טווח (דרום)

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא גינון כללי 
זמן תקן - 30 ימים.90%(דרום)

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא גיזום 
זמן תקן - 30 ימים.90%(דרום)

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא בעיות 
זמן תקן - שעה90%השקיה (צפון)

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא גינון כללי 
זמן תקן - 30 ימים.90%(צפון)

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא גינון: 
זמן תקן - 180 ימים.90%פרוייקטים ארוכי טווח (צפון)

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 30 ימים.90%עצים/שתילים (צפון)

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות בנושא גיזום 
זמן תקן - 30 ימים.90%(צפון)

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא גינון

נתון למעקב. בשנת 2016 - שטח גינון כולל (אינטנסיבי ואקסטנסיבי)
513 דונם.

נתון למעקבשטח גינון שנוסף בשנה זו
נתון למעקבציון לקבלן גינון על מצב הגינות - צפון

נתון למעקבציון לקבלן גינון על מצב הגינות - דרום
מספר דו"חות ביצוע יומן עבודה יומי שיתקבלו 

264מקבל גינון צפון

מספר דו"חות ביצוע יומן עבודה יומי שיתקבלו 
264מקבל גינון דרום

גינון

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

מעקב לצורך בקרה 
והשוואה רב שנתית

פיקוח ובקרה על 
עבודת קבלני הגינון

עב.קבלניות-גינון תחזוקת גינון
746-750פרוייקטים
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

נתון למעקבמספר אירועי הפסקת מים כלל יישובית
נתון למעקבמספר שעות הפסקת מים כלל יישוביות

מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקת 
16טריהלומתנים במים

מספר דגימות מים חריגות - טריהלומתנים
מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקת פלואוריד 

84במים

נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - פלואוריד
מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקה 

411מיקרוביאלית במים

נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - מיקרויאלית
מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקת מתכות 

9ברשת

נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - מתכות ברשת
רבעוני4מספר דגימות מים שיבוצעו במזרקות

זמן תקן - 2 ימים.90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ברזיה
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא נזילת מים 

זמן תקן - 4 שעות90%מקו עירוני

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ברז כיבוי 
זמן תקן - 3 שעות90%אש

זמן התקן - 4 שעות90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא אינסטלציה

אחוז עמידה בזן תקן בפניות בנושא סתימת ביוב 
זמן התקן - 4 שעות.90%ערונית

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תשתיות 
זמן התקן - 2 ימים90%ביוב

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מכסה ביוב 
זמן התקן - 3 שעות90%פתוח

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תאורת 
זמן התקן - 14 ימים.90%רחובות

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תשתיות 
זמן התקן - 7 ימים.90%חשמל

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

עמידה בחוק 
תקנות בריאות 

העם ושמירה על 
איכות המים 

המסופקת לתושבים

אחזקת 
תשתיות 

זורמות - מים, 
חשמל, ביוב 

וניקוז
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תאורת 
זמן התקן - 2 ימים90%מגרשי ספורט

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא זמני כיבוי 
זמן התקן - יום90%והדלקה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא תאורת 
זמן התקן - 3 ימים90%לדים (ברייטלד)

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא חשמל

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא מים

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד בנושא ביוב

741-110משכורת
741-751עב.קבלניות-ב.מ.נ

השתתפות בתקציב 
741-490עזר

741-540תקשורת
741-710הובלה

741-720חומרים
בטיחות  ומכון 

741-721התקנים

741-730אחזקת רכב
741-733רישוי וביטוח

741-740כלים
741-750עב.קבלניות-שבר

ליסינג -רכב פיקוח 
741-752ותחזוקה

741-753צביעת ריהוט חצר
741-780אחרות

741-930רכישת ציוד יסודי
742-720חומרים

742-721ועדת תמרור
742-750צביעת כבישים

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

סעיפי תקציב

אחזקת 
תשתיות 

זורמות - מים, 
חשמל, ביוב 

וניקוז
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

  
 

נושאים

יעדים

הערות

   
 

משאבים

743-740כלים וציוד
עב.קבלניות-

743-750תיקונים כולל 

743-751צביעת עמודים
743-771חשמל

751-720חומרים
751-750עב.קבלניות

911-720חומרים

אחזקת תשתיות - 
תאורת רחובות

סעיפי תקציב

קישוט הישוב
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

מספר כלבים רשומים
מספר חיסוני כלבת שינתנו לכלבים

מתוכם: מספר חיסוני כלבת שינתנו על ידי 
האיגוד

מתוכם: מספר חיסוני כלבת שינתנו על ידי 
מרפאות פרטיות

אחוז הכלבים המחוסנים מתוך הכלבים 
100%הרשומים (ע"י האיגוד או פרטי)

מספר חיסוני כלבת שינתנו לחתולים
מספר כלבים שילכדו

מספר בעלי חיים אחרים שילכדו
מספר כלבים שישוחררו לבעלים

מספר אזהרות שינתנו
מספר המלצות לקנסות

מספר ארועי נשיכה
הסגרים עקב נשיכה

מספר תלונות שטופלו בנושא בעלי חיים
מתוכן: מספר קריאות חירום

מספר סיורים שיתקיימו
מספר חתולים שיעוקרו

מספר ביקורות שיבוצעו לרישוי עסקים 
(איגוד)

מספר ביקורות אחרות שיתקיימו 
בעסקים/מוסדות חינוך/אתרים

מספר מקרי החרמה/השמדה בדיקות 
משנה

תכנון פעילות וטרינריה 2017

נושאים

יעדים

הערות

נתונים למעקב

חיסוני כלבת

משאבים

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

נתונים למעקב
טיפול במפגעים הקשורים 

לבע"ח (חתולי רחוב, 
כלבים משוטטים, נחשים 

ופגרים)

שמירה על בריאות 
הציבור ע"י חיסונים 

למניעת מחלת הכלבת 
וע"פ חוק
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

 

משאבים

   
   

   
 

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 7 שעות95%חתולים משוטטים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 6 שעות.95%כלבים משוטטים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - שעתיים.95%לכידת בעל חיים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - שעה95%נחשים/זוחלים

נתון למעקב.מספר נחשים שילכדו
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 

זמן תקן - שעה95%אובדן/מציאת בעל חיים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 4 שעות95%תקיפה של בעלי חיים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא פגר 
זמן תקן - שעה95%חתול - וטרינריה

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות 
90%משוב שיחות יזומות מוקד בנושא וטרינריה

מניעת כלבת
מניעת כלבת ע"י חיסון 
במסלול טבעתי סביב 

הישוב

פיזור פתיונות כלבת אחת לשנה (שועלים, 
באחריות האיגוד. מותנה ביצועתנים וכלבי בר)

בתקצוב מש' החקלאות

מספר דו"חות פעילות חודשיים שיתקבלו 
12מהאיגוד

31.12קבלת דו"ח שנתי מהאיגוד עד לתאריך
בניית תהליך עבודה לאכיפת חוק העזר 

באחריות האיגוד 2.17עד לתאריך
הוטרינרי מול הרשות.

מספר הרישיונות שיוצאו לאחזקת בעלי 
נתון למעקב.כנף

יישום חוק עזר עירוני בעלי כנף
בנושא בעלי כנף (חדש)

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

מעקב ופיקוח אחר 
התקשרות עם האיגוד 

הוטרינרי

דו"ח פעילות  - 
שירותים וטרינרים

טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

 

 

משאבים

   
   

   
 

714-710הובלה והסגר
714-720חומרים

עבודות קבלניות 
714-750כולל תברואן

עבודות קבלניות - 
714-752שירותי וטרינריה

סעיפי תקציב
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 הנדסה אגף
 

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

 :מחלקות שתי ותאגף פועלב .יון הישובשמירה על צבעל איכות חיים ו

פיקוח על הבניה הציבורית מתן היתרי בניה ו ,תכניות בניין עיר, הכנת תכניות מתאר ,אחראית על תכנון ארוך טווח – לתכנון ובניה מקומיתה ועדהוה .א

 .והפרטית

שיפורי תנועה דות תשתית וכן באישור וביצוע עבו, פיתוח שכונות חדשות, יקטים ציבורייםבניה והקמת פרו, בתכנוןעוסקת  – ותשתיות בינוי מחלקת .ב

 .בישוב
 .לרבות רשות תמרור מקומית, וכן על נושא הנגשת המרחב הציבורי והסדרי תנועה בישוב רישוי עסקים ורישוי שילוטהאגף אחראי על נושא , ןכמו כ

 

Uהועדה המקומית לתכנון ובניהU  ווק של ימכרזי ש וכן לשוהםוללנית ככנית מתאר הועדה מלווה תכנון תו. תוכניות בניין עיר בסמכות הועדה מספרמקדמת

. כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח, היתרי בניה בשנה בממוצע 100-בשנים האחרונות הועדה הנפיקה כ. יהיובאזור התעש א"שכונה כ, כרמיםבשכונת המינהל 

 .ס"המשרד להגנמשרד התחבורה ו, ר"קעפ, כיבוי אש, לתכנון ובניה הועדה המחוזית: כגון, חיצוניים םסטטוטורייגופי רישוי הועדה פועלת מול 

 

Uבינוי ותשתיות לקתמחU  

  :ובהם ,והקמה מכרזים ,לביצוע תכניות, ראשוני תכנון – של בניה ציבורית יקטיםפרובמטפלת המחלקה 

  הרחבת מבני חינוך קיימים וביצוע התאמות נוספות בהתאם לצורך, פיתוח חצרות לימוד ,גני ילדים הקמת –מבני חינוך . 

 הקמה של מבני ציבור חדשים וכן ביצוע הרחבות והתאמות למבנים קיימים – וספורט מבני ציבור . 

 עידוד השימוש באופניים באמצעות יישום ; שילוט ותמרור, פסי האטה, שיפור הבטיחות בדרכים בישוב באמצעות תכנון וביצוע מעגלי תנועה – תחבורה

 . הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים; תוכנית אב לשבילי אופניים

 ע לתוספות בניה"וקידום הליך תבתכנון הרחבות מבנים קיימים ; על פי שלבים גן החבלפיתוח כנית אב לות יישום – פיתוח גינות והתחדשות עירונית 

 .תוך התייחסות לחזות הרחוב וצביון השכונה, בשכונת חמניות

 .מול החברות המפתחות והיזמים יה הצפונייכרמים ואזור התעש, רקפותם ופיקוח עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונת אוית אחראית עלהמחלקה 
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U כח אדםנתוני 

, כמו כן .מפקחים על הבניה 2-ומידען , תכניות בודקי, מרכזת הועדה, מזכירת האגף, מהנדס המועצה: עובדים 7המקומית לתכנון ובניה מועסקים  בועדה

יועצים לבניה ירוקה ויועצים נוספים לפי , מודדים, שמאים, יועץ תחבורה ציבורית, יועץ תנועה, יועצת משפטית –האגף מעסיק יועצים חיצוניים קבועים 

 ).'יועץ נגישות וכו, תכנון סביבתי(הצורך 

 .פקים חיצונייםקבלנים וס, מעסיק עשרות מתכנניםהאגף , כמו כן. מפקח ומזכירה, הל בינוי ותשתיותמנ: עובדים 3 במחלקת בינוי ותשתיות מועסקים

 .יחידה לרישוי עסקים ורישוי שילוטבאגף מנהלת ה, בנוסף

 

 :2017יעדי האגף לשנת 

לרבות הטמעת תהליכי , תוך יישום הפיקוח בהתאם למדיניות האכיפה העירונית, יישום הרפורמה בתכנון ובניה ושיפור רמת השירות לתושבהמשך  .1

 ממוחשבים ומדידים בהתאם לרפורמה עבודה

  - עדה עצמאית מוסמכתושר בסופה תוסמך הועדה המקומית כוא, כוללת לישוב בשיתוף התושבים מתאר תוכנית תכנון השלמת .2

על ידי עירוב שימושים , מבני ציבור והמרחב הציבורי תוך מתן דגש על ניצול השטח ליצירת יחידות רווח כלכליות, קידום תכנון בינוי של שכונות .3

 הספורט במועדון חדשות ומלתחות מקורה בריכה תכנון כדוגמת, בשל הישו והתייחסות לצרכים העתידיים

 א "הפיתוח והבינוי של שכונה כליווי והובלה של תכנון  .4

מרכז , מוסדות חינוך שדרוג, 444הקמת גשר , פיתוח גן החבל בהתאם לתוכנית האבהשלמת : בין היתר בפרויקטים, פיתוח תקציבי מימוש קידום .5

לטובת  ברחובות הסלע ותרשיש השלמת ביצוע מערך שבילי אופניים, )מטווח(הם חוות ש, ס דמוקרטי"בי, ס אבן חן"צר לימודית בביח, מחוננים רבדים

הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי ו, החבל רחוב ולאורך אילון עמק שדרות לאורך אופניים שביל פיתוח, צמצום השימוש ברכבים והגברת הבטיחות בדרכים

 .שוהם אופניים ליער

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי, הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות .6

 יישובי חירום מתחם העתקת .7

 מית לתכנון ובניה ובמחלקת הבינויבוועדה המקוהמבנה הארגוני השלמת א לצורך "גיוס כ .8

 עובדי האגףליצירת סביבת עבודה מתאימה עבור כלל  ףגמשרדי האהרחבת  .9
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הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

12מספר ישיבות צוות חודשיות שיתקיימו
קיום ישיבה שבועית קבועה עם רכזת הועדה 

עדכון סטטוס רישוי, תב"עות, שוטףהמקומית
תיקי מידע, פיקוח ועוד.

קיום ישיבות עם גזבר המועצה למעקב אחר תקציב 
שבועישוטףרגיל (שוטף) והזמנות פתוחות

מספר ישיבות רבעוניות שיתקיימו עם הגזבר 
4למעקב אחר ניצול תב"רים ועדכונם

אחוז חשבונות האגף החודשיים (במסגרת חוזים 
לספקים קבועים - רטיינר) שיבדקו ויקלטו 

במערכת EPR תוך 5 ימים מיום הפקת 
החשבונית על ידי הספק

החל מחודש מרץ. יש לעדכן 90%
.EPR-ספקים קבועים ב

אחוז חשבונות האגף החודשיים (במסגרת חוזים 
 EPR לספקים קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת

עד ה-5 לכל חודש
90%

יש להכין רשימת ספקים 
קבועים ולוודא העברת 

החשבונות בזמן. עם קבלת 
החשבון יחתום עליו רפרנט 
האגף בציון תאריך קבלתו.

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים לא-
קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת EPR תוך 10 

ימים מיום הפקת החשבונית
90%

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים לא-
קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-10 

לכל חודש
90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן מקבלת 
חשבון מהספק ועד בירור הפער מול הספק 

ותיקון החשבונית/הוצאת הזמנה על 
יתרה/הזמנת עבודה מחודשת הינו עד 5 ימים

90%

תקציב

ניצול מירבי של 
תקציבי האגף

ייעול תהליך 
אישור חשבונות 
ותשלום לספקים

ניהול האגף

תכנון פעילות מהנדס המועצה 2017

יעדים

הערות נושאים

סנכרון עבודת 
האגף

משאבים
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הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

יעדים

הערות נושאים

  

משאבים

בישיבה יתקבל דיווח על סטטוס שוטףקיום ישיבה שבועית קבועה עם מנהל פרויקטים
הפרויקטים.

שוטףעדכון טבלת מעקב אחר פרויקטים
מספר דו"חות חודשיים בנושא עמידה בלו"ז 

12פרויקטים שיתקבלו ממנהלי הפרויקטים

מספר תיקים שיסרקו
נתון למעקב. בתלות באישור 

תקציב ע"י הגזברות והתקשרות 
עם חברת סריקה

נתון למעקב, מתוך 2,878 אחוז התיקים הסרוקים
תיקים.

שיפור תהליכי 
עבודה באגף

מספר מפגשי עדכון דו-שנתיים של תוכנת ניהול 
2ועדה עם נציג בר-טכנולוגיות

GIS ביצועהטמעת שכבת תשתיות במערכת
100%אחוז שכבות קיימות שיוטמעו במערכת קומפלוט

731-951יעוץ  תנועה

מספר דו"חות החלטות של ועדות תנועה ותחבורה 
נתון למעקב.ורשות תמרור שיועברו לאגף איכות הסביבה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מדיון בועדת תנועה 
ותמרור ורשות תמרור ועד העברת פרוטוקול חתום 
לאחראי ביצוע החלטות באגף איכות הסביבה הוא 

עד 30 יום

כולל שרטוט יועץ תנועה90%

שוטףעדכון קובץ מעקב אחר יישום החלטות ועדת תנועה

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ועדת תנועה 
זמן תקן - 100 יום.90%ותמרור

סריקת תיקי בניה 
לארכיב

קידום פרויקטים 
בישוב

ארכיב

פרויקטים

731-756
המשך פיתוח מיחשוב

מאגר ידע עירוני

ועדת תנועה 
ותחבורה 

ורשות תמרור

מעקב אחר ביצוע 
החלטות הועדה

עב' קבלניות - 
GIS שכבות
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הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

יעדים

הערות נושאים

  

משאבים

באחריות האגף לעדכן את אגף שוטףקיום תיעוד ומעקב אחר ערבויות בניה
כספים לעצור/לשחרר ערבות.

בניית נוהל תיעוד ומעקב ממוחשב בנושא ערבויות 
ביצועבנקאיות

עם היועמ"ש ויועצת ארגונית 
לאגף הנדסה. תלוי באישור 

תקציב ליועצת הארגונית.
731-110משכורת

יעוץ משפטי-
731-750עבודה קבלנית

עבודות 
קבלניות-
תביעות 

משפטיות

731-755

השתתפות 
731-490בתקציב עזר

731-540תקשורת
731-570/1מיכון

731-760השתלמויות
731-780אחרות

רכישת ציוד 
731-931מיחשוב

תב"ר חדשתכנון כללי
תוכנית מתאר 

תב"רלישוב

ייזום ותכנון 
תב"עות חדשות 

ותכניות מתאר
תקצוב משרד הפנים עפ"י ראה דו"ח יעדי תכנון

הרשאה תכנון

מעקב אחר 
ערבויות בניה ערבויות בניה

סעיפי תקציב
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יעדי תכנון

מטרת/ מהות שם התכניתמס' תכנית
שם יזםהתכנית

המתכנן

עמידה 
בתנאי 

סף

תאריך 
הגשה 

לו.מקומית

תנאים 
להפקדה

מועד אישור 
תכנון ע"י 

הועדה

מועד דיון 
לקראת 
הפקדה

מועד פרסום 
מועד הפקדהתקין (יזם)

מועד דיון 
לקראת מתן 

תוקף

מועד מתן 
סטטוס נוב' 2016תוקף

תאריך יעד 
(פנימי) להגשה 
לאישור ו.מחוזית

421-
מוקפא16/06/201513/08/201513/08/2015אין19/05/2015כןדוד זרחייהב אביעדתוספת זכויותיהב חמיאס0289751

421-
החלפת מתחם כיבוי אש0357590

שטחים
ו.מקומית 

שוהם

רויטל 
בכר 
שכטר

לקראת פרסום 10/05/201610/05/2016אין21/02/2016כן
30/10/2016להפקדה

421-
הגדלת שטח אבן חן0310656

למבנה ציבור
ו.מקומית 

שוהם

רויטל 
בכר 
שכטר

מוקפא16/06/201516/06/201520/08/201520/08/2015אין21/05/2015כן

421-
0405399

משרדי איכות 
הסביבה

החלפת 
שטחים

ו.מקומית 
06/09/2016בהפקדה10/05/201610/05/201611/08/201611/08/2016אין01/05/2016כןטלי בכרשוהם

421-
0368936

תב"ע בית עלמין 
שהם

אישור בית 
עלמין (באזור 

תעשיה)

ו.מקומית 
שוהם

ג'ו 
22/12/201522/12/201518/02/201618/02/2016אין20/12/2015כןאבוקסיס

סורב בו.מחוזית. 
נשלחה התייחסות 
הו.מקומית, ממתין 

לתשובתם

11/02/2016

421-
תב"ע גשר 0397257444

אישור תכנון 
גשר מעל 
כביש 444

ו.מקומית 
שוהם

ברוך 
בהליך הוצאת היתר , 10/04/2016כןאלישיב

בהליך הרשאה

תב"ע לשכונת 
חמניות

תוספת זכויות 
בניה

ו.מקומית 
בהליך תכנוניידין לרנרשוהם

תב"ע להגדלת 
בית עלמין- בית 

עריף

הגדלת בית 
עלמין- בית 

עריף

ו.מקומית 
שוהם

רויטל 
בכר 
שכטר

בהליך תכנוני

תכנית מתאר 
כוללנית לשוהם

תכנית מתאר 
לשוהם

משרד 
לקראת דיון להפקדהטרם נקבעטרם אושרבהשלמה2016כןדני לזרהפנים

תממ/ 
תיקון לתמ"מ 34/21/322

גריעת אזור 
תעשיה 

מתמ"מ 21/3

ועדה 
מחוזית

ג'ו 
אבוקסיס 
ומנהל 
התכנון

השלמת תנאים 05/07/2016אין17/06/2015כן
להפקדה

יעדי תכנון בסמכות ועדה מקומית ומחוזית 2017

ועדה מחוזית
ועדה מקומית
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת בקשה 
למידע תכנוני ועד בדיקת עמידה בתנאי סף הוא 

עד 5 ימים
ימדד באמצעות 100%

המערכת המקוונת.

אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור עמידה 
בתנאי סף ועד הנפקת מידע תכנוני הוא עד 45 

ימים
100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת בקשה 
להיתר ועד בדיקת עמידה בתנאי סף ופתיחת תיק 

הוא עד 10 ימי עבודה
100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפתיחת תיק ועד 
סיום הבדיקה המרחבית ועדכון התושב לגבי 

החלטת ועדת רישוי (אישור/דחיית ההיתר) הוא 
עד 45 ימי עבודה

100%

נתון למעקב.אחוז הבקשות להיתר בניה שידונו בועדת משנה
מספר דו"חות חציוניים שיוגשו למנכ"ל בנושא 

2עמידה בזמני הרפורמה בתכנון ובניה

סריקת  טפסי 4 לאחר חתימת התושב והעברתם 
שוטףלרפרנטית באגף גביה

מספר תיקי פיקוח שיפתחו בגין עבירות בניה
מספר צווי הפסקת עבודה שינתנו

מספר צווי הריסה שינתנו
מספר תיקים שיועברו לתובע העירוני לתביעה

מספר תיקי פיקוח שיגיעו לכתב אישום
מספר תיקי פיקוח בנושא עבירות בניה שיועברו 

לטיפול בהליך מנהלי

נתון למעקב. כולל מספר תיקי פיקוח שנמצאים בהליך מנהלי
תיקים משנים קודמות

פיקוח על 
הבניה

תכנון פעילות רישוי ופיקוח 2017

נושאים

יעדים

הערות

רישוי - הוצאת 
היתר

נתון למעקב.

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק

פיקוח

משאבים
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

   

 
 

  

משאבים

אחוז תיקי פיקוח בהליך מנהלי שנסגרו או הועברו 
נתון למעקב.לטיפול התובע העירוני תוך 12 חודשים

מספר דיווחים שיתקבלו מהמפקח על הבניה בנושא 
חודשי12מעקב אחר תיקים שנמצאים בהליך מנהלי

מספר ישיבות חודשיות שיתקיימו עם התובע 
העירוני ומנהל הפיקוח למעקב אחר התיקים 

בתהליכי משפט וביצוע החלטות ביהמ"ש
12

מספר דיווחים רבעוניים שיתקבלו מהתובע העירוני 
4בנושא סטטוס תיקים בתביעה

מספר דו"חות פיקוח חודשיים שיועברו לועדה 
12המחוזית בנושא פעילות אכיפה

מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו מהמפקח 
פירוט נתונים למעקב 12על הבניה

מדו"ח סטטוס רישוי
מספר דו"חות חציוניים שיוגשו למנכ"ל בנושא 

2סטטוס פעולות פיקוח על הבניה

ריכוז וניהול תלונות ציבור בנושא פיקוח בגין עבירות 
שוטףבניה באמצעות בר-טכנולוגיות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת תלונה ועד 
ימדד באמצעות בר-100%השלמת דו"ח ממוחשב מלא הוא עד 7 ימי עבודה

טכנולוגיות.

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות מוקד בנושא שלד 
זמן תקן - 30 ימים90%בבניה

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות מוקד בנושא מפגע 
זמן תקן - 30 ימים90%הנדסי

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות מוקד בנושא אי סיום 
זמן תקן - 30 ימים90%עבודות

ריכוז וניהול פיקוח עקב רישוי בניה באמצעות בר-
שוטףטכנולוגיות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת הדרישה 
לפיקוח ועד השלמת דו"ח פיקוח ממוחשב הוא עד 

14 ימי עבודה
ימדד באמצעות בר-95%

טכנולוגיות.

אחוז הפרויקטים בהם יהיו 2 דו"חות פיקוח 
ימדד באמצעות בר-100%במהלך בניה (בנוסף על בדיקה לטופס 4)

טכנולוגיות.

פיקוח 
עקב 

תהליכי 
רישוי

פיקוח

פיקוח 
עקב 

תלונות

פיקוח על 
הבניה

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

   

 
 

  

משאבים

731-5505פרסום
731-730106הוצאות רכב

731-74010כלים מכשירים וציוד

ביקורת מבנים ותשתיות 
731-754323/ תגבור ועדה

תכנון / צילומים 
731-95040והעתקות

תב"ר ועדה לתכנון ובניה
6600חדש

סעיפי תקציב
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דו"ח סטטוס רישוי

ינו'- יוני 2010201120122013201420152016

4037מס' בקשות שיתקבלו לקבלת מידע תכנוני
13017316612113516559מס' בקשות שנפתחו

10012916711010310959סך כל היתרי בניה שהוצאו
216מספר היתרי בניה שהוצאו למגורים

מספר היתרי בניה שהוצאו לתוספות בניה (כולל סגירת 
8142מרפסות, התאמות וכו')

13מספר היתרי בניה שהוצאו לתעשיה
0מספר היתרי בניה שהוצאו למסחר

151111121168מספר היתרי בניה שהוצאו למבני ציבור
1338284141543292מספר יחידות דיור שנוספו בגין הוצאת היתרי בניה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור עמידה בתנאי סף 
100%100%ועד הנפקת מידע תכנוני הוא עד 30 ימים

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפתיחת תיק ועד סיום 
הבדיקה המרחבית ועדכון התושב לגבי החלטת ועדת רישוי 

(אישור/דחיית ההיתר) הוא עד 45 ימי עבודה
100%100%

5784201מס' עררים שהוגשו לועדת ערר
241,047 1,653,265 1,416,124 1,315,876 635,92795,9693,494,921סכום כולל היטלי השבחה

1,033,933 1,047,271 1,010,660 2,023,334 1,666,664879,5744,085,658סכום כולל אגרות בניה
11,816,253 39,191,444 20,630,287 15,024,862 14,579,302סכום כולל היטלי פיתוח

42731028814893*247441מספר תיקי פיקוח שיפתחו בגין עבירות בניה*
265155מספר דו"חות שנכתבו - חריגות בניה
12556מספר דו"חות שנכתבו - בדיקות ועדה

6111מספר דו"חות פיקוח שבוצעו לרישוי עסקים
25362732385416מספר טפסי 4 שהוצאו

61413514137מספר תעודות גמר (טופס 5) שהונפקו
1416142117167מספר צווי הפסקת עבודה מנהליים

222215524מספר תיקים שיועברו לתובע העירוני לתביעה
386312258301356413257מספר דו"חות אישור העברה לטאבו

* עד שנת 2015 הנתונים כוללים את כלל דו"חות הפיקוח (לא רק בנושא עבירות בניה)

היטלים 
ואגרות

פיקוח

רישוי

דו"ח סטטוס רישוי ופיקוח
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פרויקטים בינוי

סכום מקור
(אלפי ₪)

אסף במיידיהתקנת פרקט ודלתותלאישור תקציבי 

ינקיטרם אושר תקציב .בהכנת כ"כ 

מרכז מחוננים רבדים בביה"ס 2
1,750571ניצנים

1,650משרד החינוך
550ק.ע.פ

ממתין לאישור ותקצוב ח. לימודית אבני החושן4
ינקי/ אופירהמשרד החינוך

יש הצעות מחיר - לקדםבתכנוןחט"ב יהלום קירוי חצרות5

מ. התשתיות 
30%179

418השלמה ק.ע.פ
מ. התשתיות 

30%204

476השלמה ק.ע.פ
קרן פיתוח 

ש.צ.פ
1,000

1,000ק.ע.פ
150ק.ע.פ מתוקצב
150השלמה ק.ע.פ

ינקי/חנניתבנוהל הצעות מחירטרם נקבע50שיקום מגדל המים5

ינקי/ אסףקידום פרויקטקידום תכנוןטרם נקבעחדש170בית התרבות טיפול בקרינה6

חניות נכים וגנים ציבוריים100הנגשת מרחב ציבורי7

8

הסדרי הנגשה במבני ציבור 
ע"פ תכנית מאושרת מנציבות 

שיוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות

דצמ-16----------30570
בוצעה הנגשה ל- 2 מבנים 
(בית הגמלאי + הצופים), 

ממתין לאישור היועץ.

אסף, תמי, 
ינקי

טרם נקבע

מועד 
התחלה

הוקפא עד לקבלת תרומה

יונ-17

דצמ-17

יונ-17דצמ-16

הוקפא

מרץ-16

מאי-15

1200 שפ"ח / הרחבת מבנה רווחה

קידום תכנון מתחם מטווח (חוות שהם) 4
ינקי, דינה. קידום תכנון300עפ"י תוכנית אב (תכנון)

מעקב.

שדרוג רחוב+ תאורה+ 
מתקני משחק .

ישראל, ינקי 
ספיר 

פרויקטים. 

583

בתכנון2,000593גן החבל - פיתוח שלב ג'3

החלפה מנל"ג ללד בתאורה 2
חדש680גבוהה - המשך

איכ"ס, הנדסה וביטחון

לאור מימון נמוך הוחלט -----598תאורת לדים בשצ"פ1
להמתין לקול קורא עתידי.

חננית, שלמה 
סבג

ינקיבביצוע עבודותבתכנון

הוקפא

טרם גנ"י כרמים בבניה3
2,200600נבחר

מקורות תקציביים
סטטוס

צפי 
מועד 
סיום

אחראי ביצוע הערות/ נושאים לטיפול
ולו"ז

חינוך

פרויקטים  - תכנון ובינוי 2017

קבלןשם הפרויקטמס'
עלות פרויקט 

ב-2016 (אלפי 
(₪

מתוך 
תב"ר 
מס'
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פרויקטים בינוי

סכום מקור
(אלפי ₪)

מועד 
התחלה

מקורות תקציביים
סטטוס

צפי 
מועד 
סיום

אחראי ביצוע הערות/ נושאים לטיפול
ולו"ז קבלןשם הפרויקטמס'

עלות פרויקט 
ב-2016 (אלפי 

(₪

מתוך 
תב"ר 
מס'

3,000ביטוח לאומי

333ק.ע.פ

בתכנוןככר לפיד/ מודיעים10
תכנון מפורטמעגל תנועה תפן/חבל11

הרחבת משרדים - בניין 12
בתכנון2017המועצה

בתכנון מתקדם. יתכן 
תחילת ביצוע ברבעון 

אחרון 2017

2 מבנים יבילים (50 מ"ר לביצוע500מתחם חירום כב"א משטרה13
כ"א), כולל פיתוח

1,900חבל מודיעין
1,900ק. היטלי ביוב

שיקום נופי לאורך קו ביוב  2
ינקי/דדי/יוסיחדשרחוב יסמין

הסדרת קו ניקוז ואדי כרמל - 3
500טיילת סחלבים

175קק"ל
ק.ע.פ

היטל כבישים
3,000היטל כבישים

200ק.ע.פ

שביל אופניים רחוב החבל 3
כולל פיתוח חניה

לפני מכרז הגדלת 2017למכרז750היטל כבישים
עבודות לקבלן אדרי

ינקי

שביל אופניים ואדי כרמל + 4
ספיר טרם נקבעלביצועטרם נקבעהיטל כבישים120585תאורה

פרויקטים/ינקי

שביל אופניים רחוב הסלע - 5
בתכנוןתרשיש

1,540מפעל הפיס
900הלוואה

700ק.ע.פ

מבנה מועדון מ.טניס 250מרכז טניס2
ינקי/ דינהושיפוץ מגרשים

2017

בתכנון

טרם 
נקבע

נוב-16

ספורט

מועדון - בריכה חדשה + 1
בריכה+ חדרי ספח+ 3,140536שדרוג

ינקי/ דינהשירותים

איכ"ס, הנדסה וביטחון

לביצוע שביל אופניים מרכזי עמק 2
ינקילביצוע4,400557איילון

ינקי קבלת אישור להוצאת בטיפול
היתר בנייה

בתכנון ושיפוט וועדת ביוב 
ינקי / חנניתבמחוזי

תחבורה

גשר הולכי רגל ואופניים מעל 1
3,500558כביש 444

מים וביוב

נוב-17לביצוע3,800277שדרוג ת. שאיבה בית עריף1

בתכנון

כותר פיס, בניין המועצה, 
אומנויות הבמה, בית 

התרבות, ושטחים 
מחברים

ינקי/ תמי / 
אסף 3,333589פרוייקט הנגשה - עיר נגישה9
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פרויקטים בינוי

סכום מקור
(אלפי ₪)

מועד 
התחלה

מקורות תקציביים
סטטוס

צפי 
מועד 
סיום

אחראי ביצוע הערות/ נושאים לטיפול
ולו"ז קבלןשם הפרויקטמס'

עלות פרויקט 
ב-2016 (אלפי 

(₪

מתוך 
תב"ר 
מס'

33%חבל מודיעין
33%שוהם
33%טוטו

בתכנון במסגרת מטווח4
שכונה כ"א

קיימת תוכנית אב מנחה - 
ינקיבתכנון מפורט.

הוכן חומר למכרז, אוג-16----------1,000385מגרש כדורגל5
ממתין לאישור תקציבי

טרם 
נקבע

החלפת דשא, החלפת 
גדר, טיפול בביוב ובניקוז 

וטיפול בקיר תומך
ישראל, ינקי

הוספת חדר כושר מעל גנ"י 6
בתכנוןברחוב הקשת

100 מ"רבתכנון (יזמות כלכלית)חדר כושר בבית הספר צוקים7

100ק.ע.פ
5,400השלמה ק.ע.פ

טרם בנוהל הצעות מחירטרם נקבע150זפלין בר - מבנה + פיתוח2
נקבע

בנוהל הצעות מחיר. מבנה 
מטבח + עבודות פיתוח

ינקי/אומדן 
ספיר 

פרויקטים
היטל מוסדות 

ציבור
763

138השלמה ק.ע.פ

טרם במכרז----------חדש500סטודיו לאומנות כותר פיס4
נקבע

פורסם מכרז ביום חמישי 
ינקי סימהסיור קבלנים

בית כנסת ספרא - הסדרי 5
טרם 300בטיחות דרישות כיבוי אש

טרם טרם נקבענקבע
ינקינקבע

ביה"ס אבני החושן בית כנסת 1
טרם מוכן למכרז500/ בית מדרש

ינקי, סימהטרם נתקבל אישור תקציבינקבע

170ק.ע.פ
180היטל מים וביוב

מסירת מגרשים בני 2012שכונת כרמים2
דגש ביצוע עבודות גמר , מרץ-17ביתך שלב ב'

דינהפיתוח שצ"פ הקפי וכביש 5

בביצוע שלב ג' ושלב 2010א. תעשייה3
כביש 11, פיתוח מגרשים יול-17ד' של עבודות הפיתוח

דינה5+7

ינקיבתכנון מתקדם.

ספורט

טרם נקבע 3

דינה 2013

טרם 
נקבע

חכ"ל ביצוע

שכ' רקפות בני ביתך1

בתכנון ראשוני אדר. 
ג'ו אבקסיס

דת

מתחם אתלטיקה

נמסרו כל המגרשים, 
סיום עבודות הפיתוח פבר-17בעבודה על שצ"פים

ברחובות הולנדיים

יש זוכה במכרז ממתינים 
לפינוי הצופים

ספיר 
פרויקטים

טרם נקבע

טרם 
נקבע

ינקיבביצוע עבודות ינו-17 מאי-16

פבר-17 מועדון נוער הבית הסגול - 3
בהמתנהחדש900פיתוח חצר

תרבות נוער ובוגרים

בביצוע5,500584הרחבת מרכז אומנויות הבמה1
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פרויקטים בינוי

סכום מקור
(אלפי ₪)

מועד 
התחלה

מקורות תקציביים
סטטוס

צפי 
מועד 
סיום

אחראי ביצוע הערות/ נושאים לטיפול
ולו"ז קבלןשם הפרויקטמס'

עלות פרויקט 
ב-2016 (אלפי 

(₪

מתוך 
תב"ר 
מס'

הסדרת מעגלי תנועה אגמית 1
הקטנת הככרות והפיכת פבר-17במכרז10002016שקנאי

דינההתנועה בככר לדו מסלולית

הסדרת קו ביוב רח' הסלע/ 2
טרם בטיפולטרם נקבע266מכבים

סימה, ינקי, בחתימת דיירים ובמימונםנקבע
דינה

צביעה חיצונית של בניינים 3
טרם במכרזינו-1,3,5,7100016 ברחוב תמר

סימה, ינקי, במכרזנקבע
דינה

דינהמים, חשמל וביוביול-17תכנון תשתיותפיתוח שכונה כ"א4

חכ"ל תכנון
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רישוי עסקים

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

סך צווי פריט רשומים טעוני רישוי (ייתכנו כמה צווי פריט 
לעסק)

נתון למעקב. במחצית 
שנת 2016 - 164 צווי 

פריט.
ממוצע ארצי כ-80%70%אחוז עסקים (מינימלי) בעלי רשיון / היתר זמני

90%אחוז מתקני מועצה בעלי רישיון / היתר זמני
הגשת דיווח חצי שנתי של סטטוס רישוי מתקני מועצה 

יצורף למדידת תוכנית 2ועסקים בתוך המתקנים, מספר דיווחים
זו.

נתון למעקבסה"כ בקשות בהליך משפטי
נתון למעקבסה"כ הכנסות מאגרות רישוי

אחוז עסקי טיפולים לא רפואיים בגוף האדם בהם נערכה 
100%בדיקת תברואן

כולל קייטנות ואירועים 100%אחוז עסקי מזון בהם נערכה ביקורת ע"י תברואן
תחת כיפת השמיים

אחוז עסקים בהם יש בשר מן החי בהם תיערך ביקורת 
100%ע"י וטרינר (איגוד)

כמות עסקי מזון שימצאו בהם ליקויים בהם חשש 
0לבריאות הציבור במהלך התקופה

מספר הליקויים שידווחו על ידי משרד הבריאות שלא 
נתון למעקבביוזמת הרשות (בדו"ח)

מספר תביעות משפטיות שיוגשו נגד עסקים הפועלים 
נתון למעקבללא רשיון

נתון למעקבמספר עסקים שיסגרו בעקבות צו סגירה

הפורמה ברישוי 
עסקים

עמידה בדרישות 
החוק החדשות 
וישום הרפורמה

מספר מפרטים אחידים שיכתבו לסוגי העסקים השונים 
הרלוונטיים לישוב

נתון למעקב. תלוי 
במספר המפרטים 

שיפורסמו על ידי משרד 
הפנים.

רישוי עסקים

אכיפה וביקורות

תכנון פעילות רישוי עסקים 2017

* המדידה תעשה לפי צוי פריט

נושאים

יעדים

הערות

פיקוח על עסקים 
בתחומי המועצה 

ע"פ חוק

שמירה על בריאות 
הציבור

משאבים
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רישוי עסקים

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

 

נושאים

יעדים

הערות

   
  

 

משאבים

מספר קייטנות טעונות רישוי
נתון למעקב. קייטנות 
שאינן טעונות רישוי - 
באחריות אגף החינוך.

אחוז הקייטנות טעונות רישוי שיקבלו רשיון לפני תחילת 
100%הפעילות

נתון למעקבמספר ארועים תחת כיפת השמים
100%אחוז האירועים שיקבלו רשיון לפני קיום הפעילות

נתון למעקב. במחצית מספר עסקים טעוני רישיון שילוט
.133 - 2016

אחוז העסקים שיקבלו רישיון שילוט

נתון למעקב. במחצית 
2016 - 23%. לחלק 

מהעסקים יותר משלט 
אחד.

711-570מיכון
עב' 

קבלנית - 
רישוי 
עסקים

711-757
סעיפי תקציב

ארועים תחת 
כיפת השמים

עמידה בדרישות 
החוק לגבי ארועים 

הסדרת רשיונות 
שילוט לעסקים 

בישוב

קייטנות קיץ
עמידה בדרישות 

החוק לגבי קייטנות 
טעונות רישוי

שילוט
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  חינוך וקהילהאגף 

  

117



 

                                      

 

  

118



 

                                      

 אגף חינוך וקהילה
 

Uישובי - אופק חינוכי 

לרבות אוכלוסיות , עידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים על רצף הגילאים, מערכת החינוך בישוב מבוססת על ערכי שוויון ומתן הזדמנות

דגש על ו, טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה, תוך שימת דגש על איתור מוקדם ומניעה, )ומצטייניםמחוננים  , חינוך מיוחד(חודיים יבעלות צרכים י

  ).כבוד הדדי, תרומה לקהילה, אחריות( חינוך לערכים 

 

Uתמונת העתיד 

 : בוגר מערכת החינוך היישובית יהיה

 הפועל לאור ערכי כבוד הדדי ואחריות חברתית, עצמאי , בוגר סקרן. 

  21-בעל מיומנויות נדרשות להצלחה במאה ה, השואף למיצוי הכישורים ויכולות שבובוגר. 

 בוגר השותף ליצירת חברה חסינה. 

 בוגר המכיר את ערכי המורשת והמסורת היהודית. 

 

 :הבאות וקהילה כולל בתוכו את המחלקות אגף החינוך

 

ומספקת מענה , חלקת גני הילדים פועלת בשיתוף משרד החינוך והצוותים החינוכייםמ. גני הילדים הינם השער למערכת החינוך בעיר – מחלקת קדם יסודי

ומתוך אמונה כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן , פרטנית לכל ילד מושם דגש על עבודה. םהרגשיים והחברתיים של הילדי, מיטבי לצרכיהם הלימודיים

 .להתפתחותם העתידית של הילדים
 

. ניהול מערך הרישום וויסות התלמידים למוסדות החינוך ביישוב, המחלקה פועלת לגיבוש ויישום המדיניות החינוכית היישובית – מחלקת בתי ספר

פועלת , ס"חברתי בין בתיה-יישובית השומרת על רצף פדגוגי" מעברים"יישום תכנית , המחלקה מובילה תכניות חינוכיות ייחודיות על פני רצף הגילאים

פיתוח סביבה מזמנת למידה , השבחת מבני מוסדות החינוך, המחלקה אחראית לניהול תקין. קידום והעצמת סגלי הוראה, ס"ם מיטבי בבתיהלטיפוח אקלי

 .המותאמת להוראה חדשנית ומגוונת, ס והצטיידות"בחצרות בתיה
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הדרכה והעצמה לצוותי החינוך בבתי , מעניקה ייעוץ, יםהמחלקה מבצעת איתור מוקדם של קשיים וצרכים אצל תלמיד –) ח"שפ(מחלקת שירות פסיכולוגי 

התנהגותיות , ביצוע אבחונים לבעיות לימודיות, המחלקה אחראית על מיון הפניות לועדות שילוב והשמה .הספר ומסייעת בבניית תוכניות מניעה בית ספריות

המחלקה מקיימת מפגשים והדרכות הורים ומפעילה , כמו כן. תלמידיםרפואיים הניתנים ל-ורגשיות ואינטגרציה של כלל הטיפולים החינוכיים והפארא

 .סל שירותים פסיכולוגיים מורחב ומוזל לציבור –שירות פסיכולוגי משלים  –מ "המחלקה מפעילה את השפ .לתלמידים ולהורים, סדנאות למורים

U 2017יעדים מרכזיים לשנתU : 

 .הורים וצוותי חינוך, תלמידים: ואיכותי לקהילה החינוכיתהמשך קידום ופיתוח מענה פסיכולוגי מקצועי  .1

 .אובדנותפיתוח מענה בתחום מניעת אובדנות כחלק מהתוכנית הלאומית למניעת  .2

 . מענים מגוונים לאוכלוסיית ההורים –ההורים במרכז  .3

 .ולעובדיםנעים ומזמין לתושבים , ח לכדי מתקן מעודכן"קידום מבני וטכנולוגי של השפ .4

 

השילוב מתבצע באופן אישי . מדיניות האגף הינה שילוב מקסימלי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – לילדים עם צרכים מיוחדיםהמחלקה 

כהמשך למדיניות . של משרד החינוך) 12(הכולל ליווי של הורים וצוותי חינוך בתהליכי תכנון ויישום מדיניות זו תואמת את יעד ההכלה , ומותאם לצרכי הילד

המדור מטפל בקידום . תיחתן של מסגרות ייחודיות המאשפרות מתן מענה לצרכי ילדי הישוב בהתאם לצורך ובכפוף לנהלי משרד החינוךאנו פועלים לפ, זו

כפיפות לאישור משרד הנגשת כיתות לתלמידים לקויים שמיעה בהתאם לצורך וב, מקצועי של סייעות אישיות וכיתתיות במסגרת קורסים והשתלמויות

לובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות תנועות הנוער בשעות אחר הצהריים ובמסגרות של התנסות בעבודה טרום סיום  הלימודים שיהחינוך וכן ב

 .במערכת החינוך

U 2017יעדים מרכזיים לשנתU : 

 .קידום מקצועי של סייעות אישיות וכיתתיות במסגרת קורסים והשתלמויות .1

 בהתאם לצורך ובכפיפות לאישור משרד החינוך , יעההנגשת כיתות לתלמידים לקויים שמ .2

 .טרום סיום הלימודים במערכת החינוך ,שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות תנועות הנוער ובמסגרות של התנסות בעבודה .3

 
הינו הבטחת החלת חינוך חינם והתמדת ) לחוק לימוד חובה 4סעיף (ס ששר החינוך הסמיכו לעניין זה "תפקיד הקב – )ס"קב(טיפול בפרט מחלקת 

טיפול , תלמידים תיתור ומניעת נשירא, במסגרת סמכות זו מבצע המדור בקרה על תלמידים במסגרת חינוך חינם. 'התלמידים במערכת החינוך מגיל גן ועד יב

 .ס"דע הקשורים לתחום עיסוק הקבוהנגשת מיייעוץ ו ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת, ומעקב אחר היעדרותם
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קבוצתיות , פרטניות -המחלקה פועלת לתכנן וליישם מגוון רחב של מסלולי התערבות ותכניות טיפול חדשניות  – )רווחה(המחלקה לשירותים חברתיים 

צרכים , נוער בסיכון, טיפול בילדים, טיפול סוציאלי בתושבים: תחומי העיסוק של המחלקה מגוונים .בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, וקהילתיות

היערכות לשעת , טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות, טיפול בקשישים, איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה, מיוחדים ואלימות במשפחה

השנה . בהתאם ליעדי האגף, דבות המקדמת תוכניות התנדבות ומעורבות תושבים ותלמידים  לתרומה לקהילהבמחלקה רכזת התנ. וגיוס משאבים, חירום

 . וחשיבה תוצאתית הבניית דרכי התערבות, הול הטיפולבדגש על ני, בתהליך הרפורמה בשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, תמשיך המחלקה

U 2017יעדים מרכזיים לשנתU : 

 .וטיפול להורות ולמשפחה הקמת מרכז ייעוץ .1

 .ביסוס והרחבת שירותים לילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים .2

 .הפעלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי .3

 .אבדנותכחלק מהתוכנית הלאומית למניעת , גורמים רלוונטים בישוב עםתוך שיתוף פעולה , בניית רצפים טיפוליים .4

 .לת קבוצות ופעילויות מגוונות תוך שימוש באומנות כתחום מוביל לשנה זוהפע - הרחבת תכניות ופיתוח מתקנים לגיל השלישי .5
 

 :באגף פועלות יחידות נוספות

  מקדם ה מבוססת על יצירת אקליםה, יישוביתהסברה מניעה ותכנית היחידה מפעילה  –בסמים ואלכוהול ועיר ללא אלימות מתאמת הרשות למלחמה

  .סמים ובאלכוהול, אלימותעל המציאות המקומית השוללת שימוש ב המשפיעה, סובלנות ודיאלוג לצד פיתוח קהילה חזקה ויוזמת, ערכים של כבוד הדדי

  יל את עומד בקשר עם מוסדות החינוך לפיתוח וקידום תכניות ספורט ומוב. אחראי על שדרוג ותחזוקת מתקני הספורט ביישוב –מנהל תחום ספורט

 ".עיר בריאה"תכנית 

 רכזת פרויקטים 
 מדע וטכנולוגיה, רכזים ישוביים לתקשוב 

 הסעות תלמידים 

 

 .מדור מנהל אחראי לתחום ומזכירה/לכל מחלקה
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Uז"יעדי האגף לשנת תשע 

 

ושינוי תפיסת  טכנולוגייםוכלכליים , תרבותיים -מותאם לתהליכי שינוי חברתיים, קידום מבנה לימודים גמיש - קידום פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית .1

 :באיםהבנושאים  התכנית תתמקד .תפקיד המחנך
 Uפיתוח סביבות למידהU : קשר בין כאשר קיים , ספרי -הסביבה הלימודית מהווה אמצעי המעביר מסרים חינוכיים ערכיים היא חלק מתרבות ואקלים בית

בחצר ו ,ליצור סביבות לימודיות ייחודיות מגוונת וגמישות בתוך ומחוץ לכיתה האגף שואף. ספרי-אקלים הביתההסביבה הלימודית להישגי לומדים ו

 , המשחקים בגן הילדים

 כללית ופרטניתשנתית תמשך הנגשת מוסדות החינוך  -במסגרת תכנית רב -הנגשה -

 לדים בשכונת כרמיםאכלוס אשכול גני י -
 Uאקלים בית ספריU: תוך היכרות עם , חיזוק קבוצת מנהיגות חינוכית יישובית מובילה, רצף הגילאים -על, השיח הבינאישי המשך פיתוח תוכניות לקידום

תוכנית הנותנת מענה  -לסייעות הגנים "ללמוד לחיות ביחד"וקיום השתלמות , מתן ליווי מקצועי למנהלים, ינוכיים ייחודיים ולמידת עמיתיםמודלים ח

 .לפיתוח מיומנויות התערבות במצבים חברתיים רגשיים המתרחשים ביום יום בגן
 Uלמידה בסביבה טכנולוגית: 

עידוד למידת חקר ופיתוח , שימוש בסביבות טכנולוגיות מתקדמותל, הובלת הקהילה החינוכית סגלי חינוך ותלמידים - "הערכה –למידה  –הוראה " -

 .שימוש באמצעי קצה טכנולוגיים והערכה חלופית, לומד עצמאי

- U"מנהיגות מקוונת –" טק -שהםU - לעידוד מנהיגות טכנולוגית שמטרתה העצמת תלמידים להובלה ופיתוח משימות ' ו –' תכנית לתלמידי כיתות ד

 .לים ולכידות חברתיתשנה לאיחוד ירוש 50בסימן התכנית תתקיים  .בסביבה טכנולוגית והפצתם לכלל התלמידים

- U"מכירים את רחובות שהם"U - להכנת הסבר מקוון לשמות הרחובות הסמוכים " הישוב שלי"חלק מתכנית הלימודים ' פעילות יישובית לשכבת כיתות ד

 . בשיתוף אגף איכות הסביבה. ס באמצעות ברקוד"לבתיה

- U תלמידים לעולם המדעי טכנולוגי מגיל צעירחשיפתU - הקמת קבוצות מנהיגות ) אליפות סייבר ורובוטיקה(בחידונים בתחרויות ארציות  השתתפות, חוגים

 .מ וסייבר בתיכון"ב ועד מסלול טכ"מדעית בחט

- Uגני הילדיםU - תכנון ובניית דגמים , הטמעת מושגים מדעיים ופיתוח הסקרנות ללמידה מדעית, רובוטיקה, "גוגלה"קרנות ולמידת חקר בסביבת פיתוח ס

 .הנדסיים
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2. Uשנת האומניותU - 50 תרבותי בשיר -רב, יושם דגש על ירושלים כפסיפס אנושי חברתי, הנושא יבוא לידי ביטוי בכל מוסדות החינוך, שנה לאיחוד ירושלים

 .ובאומנות ישן מול חדש

 

3. Uרפורמה מבנית במערכת החינוך 
 יב – 'ט', ח -'מעברים א לשינוי מבנה מערך הלימודים במוסדות החינוך בישוב לשני כתיבת תוכנית פדגוגית'. 
 ס היסודיין בתיאום עם אגף הנדסה"בבתיה הכנת תכנית התאמות מבניות . 
 הרצף החינוכי יאפשר . ב"חדשנית ואיכותית בישוב הפועלת כמקשה אחת מגילאי גן ועד י, יצירת מערכת חינוך מובילה -  הבניית הרצף החינוכי

  :כגון, לתלמידים להתמקצע ולממש כישורים ויכולות בתחומים שונים

יפה להרחבת מספר המשתתפים המתמקצעים בשא, יצירת רצף לימודי בתחום המוסיקה בין מסגרות הגיל, בשיתוף עם קונסרבטוריון חמש – מוסיקה -

ס "ומקהלות בבתיה" בתי ספר מנגנים"הרחבת תכנית , ז'לחשיפת התלמידים למוזיקת ג) ז'ילדוג( תוכנית קונצרטים בגני הילדים, במגמה בתיכון

 .היסודיים ושילוב תלמידי המסלול במגוון אירועים וטקסים יישוביים

ות חקר עבוד, טיפוח למידת חקר באמצעות סדנאות, ספרית-שרה ומתן במה לעשייה הביתיישובי לפיתוח תכניות הע גיבוש צוות מוביל -ה מדע וטכנולוגי -

 כדוגמת רובוטיקה במגוון נושאים פיתוח יזמות וחדשנות בכל שכבות הגיל באמצעות קיום ימי שיא ותחרויות יישוביות, טכנולוגית-והתנסות מדעית

 .גילאיות-תוכניות לימודים ופעילויות רב, באמצעות צוות מורים משותף, ם ותיכון שהם"ב יהלו"מודי בין חטעל יסודי יצירת רצף לי - מחול -

פתיחת מסגרות לימוד מתאימות לתלמידים עם צרכים מיוחדים על רצף , ב"ובדה במגמת הספורט בתיכון ובחטחיזוק ותגבור תכניות הע - ספורט -

 .ב"י-הגילאים גן
 

4. Uעיר ללא אלימות"ו" הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" -מניעה והסברה  ,מוגנות"U - תוכנית המניעה תתמקד בנושאים הבאים ז"בשנת תשע: 
  גם בנושאים הקשורים  ,במטרה לייצר שיח ושפה משותפת ולהגביר הכרות ומודעות הורים לעולמם של ילדיהם -תכניות משולבות הורים ותלמידים

 ".פורום הורים מעורבים"משך פעילות ת. להתנהגויות סיכון
 רכזת התקשוב היישובית ופורום הורים, ס"שיח קהילתי למניעת אלימות ברשת בשיתוף בתיה . 
  של תלמידי " תעביר את זה הלאה"ויישום תוכנית התנדבות חדשה  "תוכנית גדולים ולא שותים"המשך והרחבה של  -תוכניות מניעה בגילאי היסודי

  . יסודייםהספר הבתי ב' ת להדרכת כיתות ההמחויבות האישי
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5. Uאורח חיים בריא ומקיים 

עידוד אורח חיים בריא במוסדות החינוך ובקהילה באים לידי ביטוי בתכניות הלימודים ומהווים חלק מאורחות ו, קידום וטיפוח שמירה על ערכי סביבה

תתקיים במוסדות החינוך תכנית הסברה מיוחדת לחשיבות הטמעת החוק לטיפול  ז"בשנת הלימודים תשע. החיים של כלל המוסדות החינוכיים בשהם

בנוסף . תלמידים וקבוצות מנהיגות ירוקה, התכנית תשלב הסברה לצוותי מורים. במחזור ציוד אלקטרוני בקרב קהילת התלמידים ומשם לבתי האב בישוב

התכנית החינוכית מבקשת לטפח אחריות חברתית . הגות מושכלת ובטוחה בדרכיםחשמל והתנ, עלאת המודעות לחיסכון במיםתימשך פעילות לעידוד ה

 :הבאות ייחודיותהתכניות הוסביבתית בקרב קהילת התלמידים באמצעות 

  עיר בריאה"במסגרת  תכניותקידום." 
 ל "בשיתוף קק –על ידי קבוצות מנהיגות לילדי חטיבה עליונה  טיפוח וחיזוק הקשר עם פארק שהם 
 ס היסודיים"מיתים בתכנית הסברה לאורח חיים מקיים על ידי תלמידי תיכון לבתיההוראת ע. 
  צרכנות נבונה ומתמטיקה , מהערוגה לצלחת, גינה לימודית ואיכות הסביבה: בגני הילדים בנושאים הבאים תוכנית לחינוך סביבתיההרחבת

 .בסופרמרקט
 אור ירוק"מתנדבים גמלאים מפעילים את תוכנית זהירות בדרכים בגנים בשיתוף עמותת  - ב בגן"זה." 
 צוות וקהילת הגן יעסקו בטיפוח והטמעת אורח חיים בריא כחלק מכישורי חיים שירכשו בגן ,הורים ,ילדים -גן מקדם בריאות. 
 

6. Uטיפוח מעורבות ותרומה בקהילה 

ימשך שילוב . ס בשיתוף קהילת ההורים"מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי, אזרחות פעילה ואכפתיתתמשיך הפעילות לטיפוח כישוב קהילתי 

יסודיים ישתלבו -ס העל"תלמידי בתיה. בשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך" ידיד לחינוך"המתנדבים בקהילה החינוכית באמצעות תוכניות 

 ".חברתית"בתכנית המשרד לתעודה 

 

7. Uמצוינותמיצוי וU - כגון, במערכת החינוך מוצעות לתלמידים מגוון תוכניות לתגבור והעשרה כדי שיוכלו לממש ולהרחיב יכולותיהם: 

  מאפשרות תגבור פרטני וחיזוק התלמיד באופן אישיו ,המיושמות בכל מערכת החינוך -" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"תוכניות. 
 לתגבור הלמידה בקבוצות קטנות במקצועות הליבה והתחומים הייחודיים  )יעל יסודייםיסודיים ו( הקצאת סל שעות לכלל בתי הספר 
 לתגבור והכנת שעורי בית והכנה למבחנים, הפעלת מרכז לשיפור ההישגים בבתי הספר העל יסודיים. 

 קורס לבוגרי כיתות ו '- Summer School Shoham ,לקראת המעבר לחטיבה העליונה. 
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  י מכון סאלד"שאותרו ע, ומעלה' תלמידי כיתות גמבין ס לתלמידים מוכשרים ומצטיינים "בי –" רבדים"מרכז.  
  רשות מצטייני"פיתוח תכנית." 
  ימים בשבוע 5ס היסודיים "חוגי העשרה בבתיה -" חווידע"תכנית. 
  לנוער מוכשר במתמטיקה לכיתות ו" בר אילן"הרחבת תכנית' . 
 "ידים מאותרים מגיל גן החובה ומעלהלתלמ" ח שהם"מפת . 
 "תכנית לטיפוח מנהיגות מדעית -" נס טכנולוגיות. 
  הכרת השפה הטכנולוגית מגיל צעיר -סייבר. 
 הרחבת תוכניות קיץ בשיתוף סגלי החינוך לרווחת התלמידים וההורים מגן הילדים ועד כיתה ד'. 
 קידום תכניות מנהיגות במגוון תחומים ונושאים. 
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

כולל חט"צ.21מספר גנ"י מ"מ
4מספר גנ"י ממ"ד

3מספר גנ"י חינוך מיוחד
כולל בי"ס דמוקרטי6מספר בתי"ס יסודיים מ"מ

1מספר בתי"ס יסודיים ממ"ד
1מספר חט"ב מ"מ

1מספר בתי"ס תיכון מ"מ
1מספר בתי"ס חט"ב + תיכון ממ"ד

30מספר תלמידים ממוצע בכיתת גן
עבור עמידה בקריטריון 

משרד החינוך לסייעת שניה 
בגן בגילאי 3-4.

לא כולל בי"ס דמוקרטי.29מספר תלמידים ממוצע בכיתת יסודי
35מספר תלמידים ממוצע בכיתת חט"ב
32מספר תלמידים ממוצע בכיתת תיכון

מספר תלמידים ממוצע בחט"ב+תיכון 
25ממ"ד

1.17הגשת דו"ח מיפוי נתוני בי"ס עד לתאריך
מותנה בקבלת תוצאות 

מיצ"ב תשע"ו עד נובמבר 
.2016

100%אחוז מבוטחים בביטוח תאונות אישיות

מתוך כ-5,850 התלמידים 
הלומדים במערכת החינוך 
בשהם (לא כולל מסגרות 

חמש)
אחוז הזכאים לבגרות מתוך הלומדים 

בי"ב (בשוהם ומחוצה לה) בתשע"ו
נתון למעקב. בתשע"ה - 

.89.9%

אחוז מתגייסים מקרב בוגרי שנתון תשע"ד

נתון למעקב. בתשע"ג - 
גברים - 98.4%, נשים - 
96.2%. בתלות בקבלת 

נתונים ממינהל חברה ונוער.

מעקב לצורך בקרה 
והשוואה רב שנתית

תכנון פעילות הנהלת אגף חינוך תשע"ז

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

נתוני פעילות
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

   
  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים - 

 EPR רטיינר) שיבדקו ויקלטו במערכת
תוך 5 ימים מיום הפקת החשבונית על 

ידי הספק

90%
החל מחודש מרץ. יש 

לעדכן ספקים קבועים ב-
.EPR

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים) 

שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-5 
לכל חודש

90%

יש להכין רשימת ספקים 
קבועים ולוודא העברת 

חשבונות בזמן. עם קבלת 
החשבון יחתום רפרנט 

האגף על החשבון בציון 
תאריך קבלתו

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים 
לא-קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת 

EPR תוך 10 ימים מיום הפקת 
החשבונית

90%

אחוז חשבונות האגף החודשיים (ספקים 
לא-קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת 

EPR עד ה-10 לכל חודש
90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן 
מקבלת החשבון מהספק ועד בירור 

הפער מול הספק ותיקון 
החשבונית/הוצאת הזמנה על 

יתרה/הזמנת עבודה מחודשת הינו עד 5 
ימים

90%

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים
תקציב
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

   
  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

בדיקת היתכנות הנדסית להתאמת 
המבנים של 4 בתי ספר יסודיים 
ממלכתיים הקיימים עד לתאריך

11.16

בדיקת היתכנות תקציבית ליישום 
בהתאם לתוכניות 11.16השינוי (בינוי והתאמת כ"א) עד לתאריך

ההנדסיות שיוגשו.

תלוי בליווי יועץ חיצוני.ביצועגיבוש הסכמות לשינוי מול ארגוני מורים

תלוי בליווי יועץ חיצוני.ביצועקבלת אישור לשינוי ממשרד החינוך

קיום ערב הוקרה למורים והענקת אות טיפוח כח ההוראה
5.17הוקרה עד לתאריך

מספר מנהלי בתיה"ס שיקבלו ליווי 
שנתי על ידי יועץ (ע"פ תכנית שהוגשה 

מראש)
5

בכפוף לאישור תוכנית 
עבודה של המנהלים על ידי 

מנהלת האגף.
מספר המנהלים והיועצים עימם תתקיים 

פגישה דו-שנתית למעקב אחר תהליך 
הליווי

5

11מספר מפגשים של פורום מובילי חינוך

בהשתתפות מנהלי בתי 
הספר ומנהלי מחלקות אגף 
חינוך על פי צורך. בשיתוף 

משרד החינוך.
מספר סיורים ומפגשי עמיתים שיתקיימו 

2למנהלים וצוותי חינוך

ליווי, תמיכה והעצמה 
של מנהלי בי"ס 

החדשים ומנהיגות 
חינוכית

מבנה מערכת החינוך

811-823

העמקת שיתוף 
הפעולה ויצירת שפה 
משותפת של מובילי 

החינוך בישוב

בדיקת היתכנות 
לשינוי מבנה מערכת 

החינוך הישובית 
ומעבר למודל 

לימודים 8/4

אקלים מיטבי/ישוב 
ללא אלימות

פיתוח מנהיגות חינוכית 
וסגלי הוראה

129



חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

   
  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

עיר ללא אלימות - 
קבוצת מנהיגות 

והדרכות
811-825

פעולות מניעת 
811-756סמים

שיפור במדדי אח"מ (אקלים חברתי 
תתקיים השוואה בין אח"מ כן / לאמיטבי) יחסית לשנה"ל הקודמת

תשע"ו ואח"מ תשע"ז.

מספר בתי הספר בהם תתקיים לפחות 
תוכנית אחת לטיפוח דיאלוג מכבד 

ואישי מורה-תלמיד
9

עיר ללא אלימות - 
מספר תלמידים שישתתפו בסמינר 811-824אמנה עירונית וטכס

60עמיתים

ה.לתאגיד חינוך-
מספר דיווחים דו-חודשיים שיתקבלו 811-811מדרכי מוגנות על"א

הדו"חות יועברו בפגישות 5מרכזי מוגנות
השוטפות עם רכזת התכנית

מספר בתי הספר בהם תתקיים תוכנית 
הסברה ומניעה של התנהגויות סיכוניות 

להורים ותלמידים
בהלימה לגילאי התלמידים.9

פרסום מידע בנושא באמצעי התקשורת 
שוטףהמקומית

מספר בתי הספר בהם תתקיים הכשרה 
9לסגלי חינוך בנושא פדגוגיה "חדשנית"

מספר בתי הספר בהם תיושם תוכנית 
9למידה "חדשנית"

מספר בתי הספר בהם תתבצע חשיבה 
לשינוי הסביבה הלימודית בהלימה 

לתוכנית הלימודית ה"חדשנית"
9

יצירת אקלים מיטבי 
במוסדות החינוך

עידוד והובלה של 
פדגוגיה וסביבת 
למידה "חדשנית"

טיפוח אקלים בחינוך 
וקהילה

העלאת מודעות של 
הורים ונוער לסיכונים 

שבשימוש בסמים 
ואלכוהול

פדגוגיה וסביבת למידה 
"חדשנית"
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

   
  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

בתשע"ו - 30.30מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית
התחלת שיווק ורישום בגני הילדים החל 

4.17מתאריך

תלמידים שעברו את שלב 50מספר התלמידים שישתתפו בתוכנית
א' של מכון סאלד.

אחוז התלמידים שיביעו שביעות רצון 
95%מהקורסים שילמדו

מתן העשרה חוויתית 
לתלמידי מפת"ח 
בחופשות החגים

אחוז התלמידים (כיתות א'-ד') 
90%שישתתפו בפעילויות המרכז בחופשות

אחוז התלמידים תושבי שהם שעברו 
את שלב ב' של בחינות מכון סאלד 

ולומדים במרכז
95%

מספר בתי הספר בהם יתקיימו 
1פעילויות משותפות עם המרכז

180מספר התלמידים שישתתפו בתוכנית
במסגרת התוכנית תלמידים 

מסיימים בגרות 5 יח"ל 
בכיתה י'.

מספר התלמידים שיגשו לבגרות בסוף 
נתון למעקב.כיתה י'

מספר התלמידים שיסיימו את התוכנית

נתון למעקב. התוכנית 
מיועדת לתלמידים בכיתות 

ט'-י'. המשך התוכנית 
מותנה במינ' 20 משתתפים.

אחוז התלמידים בתוכנית שישתתפו 
בקורס קיץ של התוכנית במעבר בין 

כיתה ט' ל-י'
90%

עידוד מצוינות החל 
מגיל ביה"ס היסודי 

תוך מתן מענה בישוב

כ"א-תאגיד

עידוד מצוינות ופיתוח 
חשיבה לילדים 

בכיתות ג'-ד' 
(מצטייני רשות)

מתן מענה לתלמידים 
מוכשרים במתמטיקה

עידוד מצוינות ופיתוח 
חשיבה לילדים 

בכיתות א'-ב'

כספי הורים
פיתוח מודעות וזיקה 
למנהיגות טכנולוגית 

בקרב התלמידים
נס טכנולוגיות

מפת"ח (מרכז 
פיתוח תכניות 

חשיבה)

כ"א - אדמניסטרטיבי תאגיד

כספי הורים ותאגיד

מרכז "רבדים" 
לתלמידים 

מחוננים

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות

תוכנית בר- 
אילן 

במתמטיקה
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תוכניות 
לימודים 

נוספות (תל"ן)
מספר בתי הספר בהם תפעל תוכנית כספי הורים

8העשרה

תוכניות 
מצוינות בבתי 

הספר

סל בית 
ספר

מספר קבוצות מצוינות שיפעלו ברמה 
כגון: נס טכנולוגיות, בר-15יישובית

אילן.

יוזמות 
חינוכיות - 

תוכניות 
לימודים 
ייחודיות

שילוב תוכניות 
העשרה ומתן תמיכה 
ליוזמות בית ספריות 

במסגרת יום 
הלימודים ובהלימה 
לתוכנית הלימודים

מספר בתי הספר בהם יפעלו תוכניות 
9לימודים ייחודיות

התוכניות מותנות בהגשת 
תוכנית עבודה על ידי בתי 

הספר.

מספר מפגשי צוות מוביל ישובי (רכזי 
אוקטובר, ינואר ומאי.3מדעים) שיתקיימו

מספר תוכניות העשרה שיפעלו בחינוך 
כגון: מדע פעיל ומדע 5הפורמלי (גן-י"ב)

בהתכתבות

מספר פעילויות שיא ישוביות בנושא 
2מדעים וטכנולוגיה

כגון: כנס חקר מדעים ישובי 
לבתי"ס יסודיים וחט"ב, 

תחרות רובוטיקה.

קידום שלב ב' בהקמת מרכז מדעים 
שוטףיישובי

מותנה בקבלת 
תרומה/אישור תקציב 

משרד החינוך.
כיתות ג'-ח'85מספר התלמידים

אחוז התלמידים שירשמו לשנה נוספת 
75%בתוכנית

מספר התלמידים החדשים שירשמו 
10לתוכנית לשנת תשע"ח

חשיפת התלמידים 
לשפה הטכנולוגית 

מגיל צעיר

שילוב תוכניות 
מצוינות בתוכנית 

הלימודים במסגרת 
יום הלימודים

כספי 
הורים 
ותאגיד

חשיפת תלמידים בכל 
רצף הגילאים לתחומי 

מדע וטכנולוגיה
מדעים

סייבר

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות
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מספר התלמידים שילמדו במרכז
נתון למעקב. כיתות ז'-י"א. 

בשנת תשע"ו - 110 
תלמידים.

מספר קבוצות "מרתון" שיפתחו לקראת 
מבחנים ובגרויות

נתון למעקב. בהתאם לצרכי 
התלמידים.

נתון למעקב. בהתאם לצרכי מספר מחזורי קיץ שיפתחו
התלמידים.

אחוז התלמידים שיתמידו בלמידה 
90%במרכז לאורך שנה"ל

30מספר קבוצות מנהיגות תלמידים

פועלות בכל ביה"ס במגוון 
תחומים כגון: מנהיגות 
ירוקה, סמינר עמיתים, 

מועצת תלמידים, נאמני 
מחשב, נאמני בריאות ועוד

מספר בתי הספר בהם תתקיים תוכנית 
כלל בתי הספר.9תרומה לקהילה

אחוז התלמידים שישתתפו במסלול 
בגרות חברתית (מחויבות אישית, 

שכבות י'-יב')
100%

התלמידים מחויבים ל-120 
שעות התנדבות בקהילה 

במהלך 3 שנים.

ביצוע ניתוח עיסוקים באגף וגיבוש שיפור השירות לתושב
ביצועהמלצה בנושא ניהול כ"א

קבלת תכנית עבודה שנתית מכל אחד 
קדם יסודי-א', יסודי-חט"ב 1.10מצוותי העבודה עד לתאריך

(מ"מ וממ"ד), חט"ב-תיכון

מספר צוותים שיפגשו לפחות 3 פעמים 
4במהלך שנה"ל

מפגש סוף שנה עם מנהלי בתיה"ס 
לסיכום ולמידה על תכנית הרצף עד 

לתאריך
31.5

אחוז תלמידי היסודי שעברו לחטיבה 
ועומדים בציוני הסף במבחן המיומנות 

בתחילת שנה"ל
97%

לא כולל תלמידי חנ"מ 
ותלמידים שבחרו לעבור 
ללמוד במוס"ח יחודיים 

מחוץ לישוב.

טיפוח מעורבות 
ותרומה לקהילה 
בקרב התלמידים

התייעלות עבודת האגף

מרכז לשיפור 
הישגים - 

מרכז למידה 
לתגבור, 

הכנת שיעורי 
בית והכנה 

למבחני 
הבגרות

מעורבות ותרומה לקהילה

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות

המשך הבניה וביסוס 
של רצף פדגוגי, 

חברתי וערכי מגן ועד 
י"ב בחינוך המ"מ 

והממ"ד

רצף חינוכי יישובי

כספי 
הורים 
ותאגיד

העלאת הישגי 
התלמידים
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אחוז תלמידי החטיבה (מ"מ) שעברו 
לתיכון ועומדים בציוני הסף במבחן 

המיומנות בתחילת שנה"ל
97%

לא כולל תלמידי חנ"מ 
ותלמידים שבחרו לעבור 
ללמוד במוס"ח יחודיים 

מחוץ לישוב.
אחוז התלמידים המסיימים כיתה ט' 

ב"שלהבת" ועוברים לכיתה י' 
ב"שלהבת"

95%

קבלת מסמך בנושא גיבוש "אני מאמין" 
חינוכי לחינוך הממ"ד בהלימה למדיניות 

המועצה ומשרד החינוך עד לתאריך
5.16

באחריות מדור טיפול בפרט שוטף, בהתאם לצורך
וצרכים מיוחדים

קבלת תוכנית תקשוב שנתית מכלל 
30.9המוסדות החינוכיים עד לתאריך

מספר בתי הספר בהם יתקיים ביקור 
9חודשי לליווי צוותי החינוך

בכל יום ד' מתקיימים 
ביקורים/פגישות עבודה 

בבתי הספר

אחוז שעות הדרכה למורים בנושא 
שימוש בפדגוגיה חדשנית שינוצלו 
(הדרכה פרטנית, הדרכה למוביל 

חדשנות, הדרכה צוותית, השתלמות, 
והדרכה לצוות הניהול)

90%

מתוך 1,134 שעות הדרכה: 
תיכון - 215, יהלום - 240, 

שלהבת - 100, הדרכת 
משרד לכלל בתי"ס - 400, 
השתלמות פנימית מוסדית 

ביסודי - 180.

קיום יום שיא להצגת תוצרי ההדרכה 
4.16וסיכום תהליך העבודה

מספר פגישות סנכרון והתאמה שיערכו 
4עם כל תומכי ורכזי התקשוב בבתי הספר

מציאת מסגרות לימוד 
חלופיות בתוך היישוב 

יצירת רצף חינוכי 
יישובי בפדגוגיה 
חדשנית בשילוב 

טכנולוגיה

הדרכת מורים

פיתוח מקצועי 
והכשרת מורים 

להוראה באמצעות 
פדגוגיה חדשנית 
בכלים טכנולוגיים 

בכל מערכת החינוך, 
בהלימה לרצף 

הגילאי, תוך ניצול 
מקסימלי של משאבי 

ההדרכה

רצף חינוכי יישובי

המשך הבניה וביסוס 
של רצף פדגוגי, 

חברתי וערכי מגן ועד 
י"ב בחינוך המ"מ 

והממ"ד

תקשוב

תוכנית 
תקשוב 

ישובית שנתית
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מוגנים ברשת
הקניית כלים 

להתנהגות מוגנת 
ומכבדת ברשת

בשיתוף יועצת בית הספר.9מספר בתי הספר בהם תתקיים התוכנית

פרויקט 
מנהיגות ישובי 

- אימוג'י

הטמעת קודים 
התנהגותיים 
 whatsappב

להפחתת האלימות בין 
תלמידים

9מספר בתי הספר בהם תתקיים התוכנית

ניהול ארגון 
מספר בתי הספר בהם יופצו מגזינים חיסכון בשימוש בניירמקוון וירוק

9מקוונים ברשת

תוכנית הקשר 
הרב-דורי

בניית קשר בין-דורי 
באמצעים טכנולוגיים 
לצורך תיעוד סיפורי 

מורשת בדור המבוגר

7מספר בתי הספר בהם תתקיים התוכנית

שילוב והרחבת 811-752פרוייקטים ויחודיות
תוכניות חינוכיות

מספר תוכניות ישוביות שישתלבו 
7בתוכניות גנ"י וביה"ס בישוב

כגון: מצעד הספרים, 
זה"ב, קיימות, ערכים 

ומורשת ועוד
8178-710הסעות תלמידים

משכורת כוללת - 
8178-110רכז הסעות

רכז הסעות - 
8178-810העב.לתאגיד

מספר תלמידים מוסעים
בנוב' 2015 - 276. תלמידי 

יסודי בלבד, ל-4 
מהתלמידים יש זכאות.

תיאום שעות נסיעת אוטובוסים ציבוריים 
למערכת השעות של התלמידים עד 

לתאריך
יסודי ועל-יסודי8.16

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 30 יום.90%איחורים

100%אחוז קווי הסעות שבהם יהיה מלווה קבוע

ביצועמילוי דו"ח על ידי המלווים פעמיים בשנה

מספר ביקורות פתע ע"י רכזת ההסעות 
כולל דו"ח ביקורת20בהסעות פנימיות

פיתוח נושאים שנתיים 
ביוזמת המועצה

תקשוב

נסיעה בטוחה

הנגשת השירות לתושבהסעות פנימיות
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מספר מקבלי מלגה
אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 

מחויבות ההתנדבות שלהם עד לספטמבר 
2016

90%

השלמת חלוקת מלגות תשע"ה עד 
12.15לתאריך

מספר מקבלי מלגה
אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 

מחויבות ההתנדבות שלהם עד לספטמבר 
2016

90%

השלמת חלוקת מלגות תשע"ה עד 
12.15לתאריך

0%אחוז נשירה מהחינוך הרשמי

קליטת קב"ס (במשרה חלקית) לטיפול 
1.16במוסדות החינוך הממ"ד עד לתאריך

8152-821היל"ה
שילוב תלמידים 

שנשרו במסגרות 
למידה חלופיות

נתון למעקב. בנוב' 2015 - מספר הלומדים במסגרת הפרויקט
.4

משכורת מנהל 
811-110חינוך

מחשבים למוסדות 
598חינוך

השתתפות 
811-490בתקציב עזר

811-540הוצאות תקשורת
811-550פרסום

811-755אחזקת מחשבים
יעוץ בנושא מיתוג 

811-757ותכנית אב

811-760השתלמויות
811-780הוצאות אחרות

איתור מוקדם של 
תלמידים בסכנת 
נשירה והתאמת 

הטיפול והמסגרת 
החינוכית לצרכיהם

סעיפי תקציב

טיפול 
בפרט

עידוד השכלה גבוהה 
לסטודנטים תושבי 

שהם והתנדבות למען 
הקהילה

מלגות

מלגות קרן שלמה 
769-816אמסלם

769-813מלגות

מניעת נשירה

התנדבות למען 
הקהילה ומתן תמיכה 

לבני נוער מתנדבים
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811-570מיכון ועיבוד נתונים
811-751בועה אקולוגית

811-930רכישת ציוד יסודי

811-931רכישת ציוד מיחשוב

עב.קבלנית - 
811-758מדרשה

8180-827שירות משפטי
8180-761רווחת עובד

8180-762ביטוח בריאות
העברה לתאגיד 

8180-810שכר מינהלה

סעיפי תקציב

השתתפות מועצה 
בתאגיד, ניהול התאגיד 

והפעלת תוכניות התאגיד
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סעיף שם חשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

26מספר גני ילדים חינוך רגיל
3מספר גני ילדים חינוך מיוחד

מספר תלמידים בגני הילדים
נתון למעקב. בשנת 

תשע"ז - 860, כולל חנ"מ 
וחט"צ.

רכישת ציוד 
8124-931מיחשוב

ב-5 גני חובה 3מספר ביקורים שיתקיימו בכל גן
המשתתפים בתוכנית

מספר כלים בהם יעשה שימוש על ידי 
2כל גננת במהלך שנה"ל

מספר גנים שינצלו את סביבת העבודה 
5באופן מלא

מספר צוותי גן אשר יעברו השתלמות 
5לשימוש מיטבי בתוכנה

שוטףהשתתפות בהדרכות התוכנית לגננות

מספר הגננות שיעידו שיש ערך מוסף 
5לחוויית הלמידה בגן

קיום פגישה עם מנהלת מחלקת 
מיחשוב, גוגל'ה והגננות לניתוח 

המשוב השנתי עד לתאריך
השאלונים יועברו לגננות 6.16

בחודש אפריל.

מספר גני חובה אשר פועלים בתוכנת 
הכנה לתהליך קריאה 5"אותיות הפלא"

וכתיבה ומיומנויות שפה

מספר גני חובה אשר פועלים בתוכנת 
Ten Fingers"5" בנושא מתמטיקה

מספר גנים בהם יעשה שימוש 
בתוצרים ממוחשבים/מודפסים 

בהלימה לנושאים הנלמדים
ימדד בתצפיות בגנים.5

תכנון פעילות קדם-יסודי תשע"ז

נושאים

יעדים

תכנון פעילות קדם-יסודי תשע"ז

נושאים

משאבים

הערות

מעקב לצורך בקרה נתוני פעילות
והשוואה רב שנתית

שימוש במחשבים ככלי 
למידה חינוכי ואורייני 

בגנים

שימוש במחשבים ככלי 
למידה חינוכי ואורייני 

בגנים

פלטפורמת חקר 
מתוקשבת בגני 

חובה (גוגל'ה)

מיחשוב 
ותקשוב 

גנים

אוריינות בכלים 
טכנולוגיים
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מיחשוב 
ותקשוב 

גנים
אתר לכל גן

שיפור תקשורת 
חינוכית בין הגננות 

ובינן להורים והעלאת 
ניראות הפעילות 

החינוכית בגנים

מספר הגנים שיכנסו לפרויקט פורטל 
יחל בדצמבר 2016. שנה 5החינוך הישובי ואתר לכל גן

ראשונה של הפרויקט.

מספר גנים שיקבלו אישור בטיחות עד 
28פתיחת שנה"ל

מספר גנים שיקבלו אישור מכון 
התקנים על מתקני חצר עד פתיחת 

שנה"ל
28

הגברת המודעות 
להגנה על הסביבה 

באמצעות מחזור

מספר הגנים בהם תופעל תוכנית 
בשת"פ עם אגף איכות 28הפרדת פסולת במקור

הסביבה והרשת הירוקה.

מספר גננות שיגישו בקשה להסמכה 
ל"גן ירוק" בליווי "הרשת הירוקה" של 

משרד החינוך
6

פיילוט בשיתוף "תוכנית 
השרים" - משרד האוצר, 

חינוך והגנת הסביבה.

מספר הגנים שישתתפו בהפנינג "ירוק 
13בגן"

מספר המדורות המשותפות לכמה צמצום מספר המדורותחינוך לקיימות
מתוך 28 גנ"י וכ-90 11גנים/כיתות שיתקיימו

כיתות יסודי.
גנים מקדמי 

בריאות
הטמעת אורח חיים 
בריא בגן ובקהילה

מספר הגנים שיקבלו הסמכה ממשרד 
2החינוך

תוכניות לימודים 
נוספות (תל"ן)

עבודה קבלנית 
8124-755תאגיד (תלן)

העשרת תוכנית 
הלימודים בחינוך 
מוזיקלי ו/או גופני

לא כולל חט"צים. בהתאם 23מספר הגנים שישתתפו בפרויקט
להנחיות משרד החינוך.

17מספר הגנים אשר ישתתפו בפרויקט

לא כולל חט"צ וחנ"מ, 
בהתאם למימון הורים. 

בשבוע החינוך יוצגו 
ספרים נבחרים בדרך 

אמנותית (תיאטרון, שירה 
ועוד).

מספר הגנים בהם תתקיים פעילות 
משותפת להורים וילדים בנושא ספר 

מספריית פיג'מה
17

עמידה בתנאי הבטיחות רישוי גנים

חינוך לקיימות

עידוד הקריאה 
באמצעות 

ספרית פיג'מה

אימוץ אורח חיים 
"מקיים" בגן

עידוד קריאה בגן 
ובמשפחה כספי הורים

תוכניות 
חינוכית
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מתן מענה פדגוגי גן קיץ
80%אחוז התלמידים אשר ירשמו לגני הקיץאיכותי בחופשת הקיץ

מופעל ע"י צוות הגן, ב-3  
השבועות הראשונים של 

החופש הגדול.

8124-754ייחודיות
הקלת מעבר מהמעון 

לגן מועצה (גילאי 
שלוש)

מספר גנים ייצוגיים שיקיימו מפגש 
חשיפה להורים להיכרות עם עקרונות 

העבודה בגן הילדים
בשעות אחה"צ.4

מספר הגנים שיתקיימו בהם 2 
מפגשים בין צוותי החינוך מבתי 

הספר עם הגננות בגן
12

גני טרום-חובה שעולים 
לחט"צ וגני חובה שעולים 

לבי"ס יסודי. במרץ ויוני.
מספר הגנים שיקיימו 2 מפגשים 

12בבתי הספר

מספר גנים בהם יתקיימו ביקורים של 
גנ"י ממ"ד בלבד, 2ילדי ביה"ס בגן

במסגרת שבוע חמ"ד.
מספר גנים בהם יתקיימו 2 מפגשי 
בחודשים יוני ואוגוסט.12היכרות של ההורים עם בית הספר

מספר גני חובה עצמאיים שיקיימו 
בחודש אוגוסט5ביקורים עם הוריהם בבתי הספר

רב גן
חיזוק והעמקת 

הערכים בנושאי 
מסורת יהודית

לא כולל חנ"מ וחט"צ.19מספר הגנים בהם תתקיים התכנית

כספי הוריםסל תרבות
בניית סל תרבות תואם 

התפתחות ותוכניות 
חינוכיות ישוביות

לא כולל חט"צ. בשיתוף 19מספר הגנים שיבחרו בסל התרבות
חמש.

רובוטיקה

פיתוח סקרנות 
וחשיבה לוגית בעולם 

מדעי-טכנולוגי ע"י 
בניית רובוטים

מספר גני החובה בהם תפעל 
מתוך 5 גני חובה.3התוכנית

הכרת שירים בנושא "זמר לך"
לרגל יובל לשחרור 25מספר הגנים בהם תתקיים התוכניתירושלים

ירושלים.

בשנת תשע"ו - 12. 12מספר גנים בהם תתקיים התוכניתחינוך לזהירות בדרכיםזהירות בדרכים
מבוצע על ידי גמלאי שהם.

הקלת המעבר מהגן 
לביה"ס

תוכנית מעברים 
ורצפים - בניית 

והעברת 
התוכנית על ידי 
הגננות ומורים 

מביה"ס

חלק מתקציב יוזמות - מדרשה במינהל 
חינוך

תכניות 
חינוכיות
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עבודות קבלניות  
8124-750- עצמאות

גיבוש תחושה 
קהילתית של ילדי גנים 

סביב חגיגות יום 
העצמאות

מספר גני הילדים שישתתפו בחגיגות 
יום העצמאות (בגן או בבית הספר אליו 

ישובצו בכיתה א')
המימון לטקסי יום 28

העצמאות ופתיחת שנה

מספר גני הילדים (גילאי 3-4) בהם קיום פעילות לגיל הרך
15תתקיים פעילות "שישי שמח"

הנושאים יבחרו על ידי 
הגננת והמפעילה, כגון: 

חברות, ט"ו בשבט ועוד. 
עד חודש דצמבר בלבד.

כ"א 
מהשפ"ח

מתן מענה מקצועי 
לגננות ולהורים לצורך 
איתור ואבחון מוקדם 

של צרכים ובמידת 
הצורך הנחיות ו/או 

הפניה לטיפול

23מספר הגנים בהם ישובץ פסיכולוג

מספר ילדים שירשמו וישובצו לאחר 
15.6

נתון למעקב. כל הילדים 
שנרשמים בתקופת 

הרישום משובצים עד ה-
.15.16

מספר הילדים שיגרעו מהמערכת בין 
נתון למעקב.התאריכים 15.6 ועד 1.9

אחוז השיבוצים שייעשו בהתאם 
90%לבקשה

ייבדק לאחר ועדת 
ערעורים. בשנת תשע"ו כ-

.97%

ייעול תהליכי רישום 
80%אחוז הנרשמים דרך האינטרנטושיבוץ

הודעות השיבוץ מופיעות 
באתר האינטרנט של 

המועצה.

צוותי 
חינוך

מענה לפניות 
גננות וסייעות

מתן שירות ומענה 
לצוותי החינוך 

בנושאים שוטפים 
(בתחומים מקצועיים, 
אישיים, שיחות משוב 

וסיכום וכדומה)

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 
המועבר לסייעות וגננות בסוף השנה 
לשאלה: "מהי מידת שביעות הרצון 

שלך מהמענה הניתן על ידי 
המחלקה?" (בסולם 1-5)

כ-100 נשות צוות. יש 4
לבנות את הסקר.

שיבוץ פסיכולוגים בכל גני 
הילדים (ולא רק גני חובה 

המחוייבים ע"פ חוק)

רישום ושיבוץ תלמידים (כ-
900 תלמידים, כולל גנ"י 

מוכר שאינו רשמי)

חגיגות יום העצמאות

"שישי שמח"

שיבוץ בהתאם 
לבקשות וצרכים רכזת רישום ואדמיניסטרציה - ההוצאות 

כלולות בבית הספר
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אחוז הגנים בהם יתבצע ביקור לפחות 
590% פעמים בשנה

אחוז הסייעות עמן תתקיים שיחת 
100%סיכום ומשוב

מספר הסייעות שיעברו בהצלחה קורס 
מתקיים אחת לשנתיים.45מד"א

קיום יום היערכות משותף לצוותי 
8.17החינוך (סייעות וגננות) עד לתאריך

שינוי אורח חיים בגנים 
ע"י תהליך הכרה 
בגנים כ"גן ירוק"

מספר הסייעות אשר יעברו הכשרה 
בגנים בתהליך הכרה כ"גן 15בנושא מזון ותזונה בגן

ירוק".

גיבוש והוקרה לצוות 
הגנים

קיום ארוע סיכום שנה לגננות וסייעות 
8.17עד לתאריך

תקשורת מיטבית בין 
הסייעות וההורים ובין 

הסייעות והתלמידים

מספר הסייעות שיקבלו הכשרה 
במסגרת תוכנית "ללמוד לחיות ביחד" 

(תוכנית שוורץ)
בשיתוף ותקצוב "עיר ללא 40

אלימות".

מספר החודשים בהם יועברו דו"חות 
כולל גן קיץ11סייעות עד ה-10 לחודש

מספר החודשים בהם יועברו דו"חות 
מילוי מקום (לצורך העברת תשלומים) 

עד ה-15 לחודש
כולל גן קיץ11

8124-760

הכשרה מקצועית 
והעשרה לצוות הסייעות

העברת הדו"חות 
למשרד החינוך 

ולמחלקת משאבי אנוש 
בזמן

פיקוח על הצוות 
החינוכי בגן והתאמת 

הצוותים על פי הצרכים 
המקצועיים

השתלמויות 
סייעות

בקרת נוכחות 
של צוותי חינוך, 
מעקב ומציאת 

מילוי מקום 
במקרה היעדרות

הכשרה 
והתמקצעות של 
סייעות בהלימה 

לתוכניות 
החינוכיות

קבלת, מיון 
ושיבוץ סייעות 

בגני הילדים 
ופיקוח במהלך 

השנה (40 
סייעות קבועות ו-

10 מחליפות)

צוותי 
חינוך
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אחוז הפניות אשר מקבלות מענה מתן מענה מהיר והולם
90%ראשוני תוך שני ימי עבודה

מדידה מדגמית בלבד. 
מדידה מלאה תלויה 

במציאת פתרון לנושא 
פניות ציבור באגף חינוך.

נתון למעקב4מספר גנים פרטיים במבני מועצה
מספר גנים פרטיים בהם יתקיימו 

4לפחות 2 ביקורים בשנה

4מספר מעונות בישוב
נתון למעקב. 2 מעונות 

של חמש ו-2 מעונות של 
נעמ"ת.

מספר צהרונים בישוב
נתון למעקב. בשנת 
תשע"ו - 24. כ-650 

ילדים.

אחוז הפניות אשר מקבלות מענה 
90%ראשוני תוך שני ימי עבודה

מדידה מדגמית בלבד. 
מדידה מלאה תלויה 

במציאת פתרון לנושא 
פניות ציבור באגף חינוך.

קיום שיחה שבועית עם מנהלת 
שוטףהצהרונים לקבלת דיווח

קיום מפגש משותף לצוותי הגנים 
והצהרונים בנושא נהלי הקשר בין 

הצוותים עד לתאריך
8.17

בהשתתפות גננות, 
סייעות בוקר וסייעות 

צהריים.
אחוז סייעות צהריים שישתתפו ביום 

100%ההיערכות של הצהרונים

מספר גנים ותיקים בהם יוחלף ציוד 8124-740כלים ומכשירים
(שולחנות, כיסאות, ארונות)

נתון למעקב. בתלות 
בתקציב ובצרכים שיעלו 

על ידי הגננות.
מספר גנים בהם יוחלף (חלקית) מצע 

4חול בדשא סינטטי

מתן מענה לילדי 
9.17אכלוס שני גני ילדים החל מתאריךהשכונה המתאכלסת

פיקוח ומתן מענה 
לתלונות הורים ואנשי 

צוות

מענה לפניות תושבים - 
טלפונים, מיילים ופגישות

חידוש ציוד ומתקני חצר 
בגנים

אכלוס גני כרמים

צהרונים (מופעל על ידי 
החברה העירונית)

שדרוג והעשרת מבני 
גני ילדים

גנים פרטיים במבני 
מועצה, מעונות וצהרונים

שיתוף פעולה וקשר 
בין הגנים לצהרונים
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משכורת מינהל 
 

8124-110
8124-752שכ"ע סייעות

גננות עובדות 
8124-810מדינה

תקונים ובדק 
8124-420בית שיפוצי קיץ

8124-421אחזקת מתקנים
חשמל מים 

8124-430וחומרים

8124-540תקשורת
8124-720חומרים

חומרים - גנ"י 
8124-721מוכר ולא רשמי

8124-780הוצאות אחרות
עבודות קבלניות-

8124-751שמירה

8124-930רכישת ציוד יסודי

תחזוקה

משכורות

סעיפי 
תקציב
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ערךמדדמטרה

משחקים של 
פעם

מספר בתיה"ס בהם יתקיים מפגש 
הורים ותלמידי כיתות ב' בנושא 

משחקי שכונה
6

נעים בתנועה
מספר בתיה"ס בהם יתקיים יום 

ספורט לתלמידים, שיופעל על ידי 
מגמת הספורט של התיכון

6

חווידע - 
מפגש והנאה

מספר בתיה"ס בהם תתקיים סדרת 
מפגשים של הורים וילדים לקראת 

החגים עם מפעילי חווידע
מותנה בדמי השתתפות 6

סמליים.

מספר בתיה"ס מהם יתקבלו תוכניות 
בית ספריות המתייחסות לתהליכי 

ההוראה וחיזוק הקשר מורה-תלמיד  עד 
ל-11.16

כחלק מתוכנית "אופק 6
חדש"

מספר בתי הספר עימם תתקיים ישיבה 
לבחינת תוכנית העבודה של בית הספר 
לשיפור אקלים והישגים לימודיים עד ל-

12.16

6

מספר בתי הספר בהם יתקיימו קבוצות 
6למידה קטנות ב-5 תחומים לפחות

מספר מנהלי בתי הספר מהם תתקבל 
תוכנית עבודה בנושא מעברים עד 

לתאריך 1.12.16
6

קיום מפגש העשרה בתחום מעברים 
ליועצים, רכזי שכבה ורכזי מקצוע 

בבתיה"ס היסודיים וחט"ב
ביצוע

תכנון פעילות מחלקת בתי ספר תשע"ז

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שנת 
הילדים - 

מא' ועד טף

יצירת מרחב קהילתי 
לילדי הגיל הרך 

והוריהם

הישגים לימודיים ואקלים 
חינוכי

שיפור האקלים הבית 
הספרי וההישגים 

הלימודיים

הכנה חברתית, 
רגשית ופדגוגית של 

התלמידים לקראת 
המעבר לחט"ב

תוכנית מעברים ורצפים - 
מעבר מיסודי לחט"ב
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מספר בתי הספר בהם תתקיים 
תוכנית מרחב בחירה ישובי (שכבת 

כיתות ו')
6

התוכנית כוללת 
השתתפות בתוכנית 
לימודים קצרה בבית 

ספר אחר בישוב.
אחוז תלמידים שיביעו שביעות רצון 

95%גבוהה במשובים

אחוז התלמידים הלומדים קורס 
שמעבר לתוכנית הייחודית שבבית 

ספרם
90%

מספר מפגשי הדרכת עמיתים (ילדי 
3חטיבה) שיתקיימו

ליווי רציף של בתי 
הספר במימוש תוכניות 

העבודה של האגף

מספר המנהלות עימן תתקיים  ישיבה דו-
7שבועית

6 בתיה"ס היסודיים 
וחט"ב. בפגישות תיבדק 

עמידה בתוכניות 
העבודה של האגף.

15.6תאריך סיום שיבוץ
מספר ערעורים מקסימלי על השיבוץ 

25(ולא מסיבות אחרות)

אחוז בקשות מיוחדות שיקבלו מענה עד 
20.790%

8180-817
הקטנת מספר הילדים 

בכיתה במקצועות 
הליבה

כספי 
הורים 
ומועצה

מתן מענה ושימור 
היכולות של תלמידים 

דוברי אנגלית

מספר בתי הספר היסודיים בהם 
בהתאם לקריטריונים 5תתקיים תוכנית לדוברי אנגלית

שקבע משרד החינוך.

כספי הורים

העלאת המוכנות 
ותחושת המסוגלות 

של התלמידים 
במקצועות הליבה

מספר התלמידים שישתתפו בקורס 
קיץ לבוגרי כיתות ו' באנגלית 

ומתמטיקה
בשנת תשע"ו - 26 120

משתתפים.

מיצוי ומצויינות - שיפור 
הישגים במקצועות הליבה

יצירת איזון בין בתי 
הספר היסודיים

תוכנית צפיפות 
כיתות/שיפור 

הישגים

רישום ושיבוץ לבתי ספר (כ-
150 תלמידים)

קשר עם מוסדות החינוך

תוכנית מעברים ורצפים - 
מעבר מיסודי לחט"ב

הכנה חברתית, 
רגשית ופדגוגית של 

התלמידים לקראת 
המעבר לחט"ב
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מספר בתיה"ס בהם תופעל תוכנית 
6"מעבדת ניידים"

מספר עגלות ניידים מינימלי זמינות בכל 
2בי"ס

בכל עגלה כ-30 
מחשבים לשימוש 

תלמידי כיתות ד'- ו'. 
מחשב לכל 5 תלמידים.

ישום התכנית ב-4 תחומי דעת לפחות 
ביצועבכל בי"ס

מדעים/ מתמטיקה/ 
אנגלית/ גאוגרפיה/ תנ"ך 

ומורשת. תחום אחד 
ילמד באמצעות ספר 

דיגיטלי בלבד, 3 
תחומים ילמדו באמצעים 
משולבים (דיגיטלי ועותק 

קשיח)
קיום תצפיות לצורך בקרה על שימוש 
בניידים לצרכי הוראה דיפרנציאלית, 

העשרה וגיוון המשימות
שוטף

למידה 
מבוססת 

פרויקטים 
(PBL)

יישום מודל חקר 
חדשני בכלים 

טכנולוגיים בתחומי 
דעת מגוונים

הצגת עבודות חקר של כלל התלמידים 
עבודות החקר ישלבו ביצועביום שיא להצגת התוצרים

כמה תחומי דעת

שימוש באתר ככלי אתר בית ספרי
איכותי להעברת מידע

מספר בתי הספר שיפעילו באופן שוטף 
6ועדכני את אתר בית הספר

טכנאי תקשוב - שירות תחזוקה
8132-758ע'.קבלנית

שימוש רציף וזמין 
במערכות התקשוב 

ומענה לבעיות טכניות
שוטףתמיכה טכנית לבתיה"ס

אינטרנט
תקשורת 

אינטרנט לבתי 
ספר

8132-570
תשתית אינטרנט 

לשימוש שוטף של בתי 
הספר

השתתפות תל"ן -
8180-818 שעת מחשב

מיחשוב פדגוגי - 
8132-821ריכוז

8132-815פורטל חינוך

סעיפי תקציב

מעבדת ניידים 
/ ספרים 
דיגיטליים

קיום אמצעי 
הוראה/למידה זמין 

המאפשר למידה 
פעילה במודלים שונים

תקשוב
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הדרכה 
וחניכה בתחום 

הספורט

חיזוק הקשר בין 
תלמידי מגמת ספורט 

בתיכון לתלמידי 
השכבה הבוגרת 
בבתי"ס יסודיים

מספר מפגשים שיתקיימו לחניכה 
והדרכה בתחום הכדורעף על ידי תלמידי 

התיכון
8

אולמפיאדת 
הילדים

חינוך לאורח חיים 
פעיל ובריא ושמירת 

רוח ספורטיבית

מספר בתי הספר שישתתפו בתחרויות 
6ישוביות ב-6 ענפי הספורט שיבחרו

במסגרת 3 ימים 
מרוכזים של פעילות 
ספורטיבית תחרותית

מספר בתי"ס יסודיים בהם תתקיים 
6פעילות קבוצת מנהיגות ירוקה

קיום יום נקיון בהשתתפות תלמידי 
עפ"י התאריך שיקבע על ביצועשכבה אחת מכל ביה"ס יסודי

ידי המשרד להגנ"ס
מספר בתי הספר בהם תתקיים תוכנית 

חינוכית להטמעת חוק מיחזור פסולת 
אלקטרונית

החל מחודש דצמבר, 6
בחדרי מורים ובכיתות.

מספר בתי"ס בהם תתקיים פעילות 
בנושא מיחזור פסולת אלקטרונית ביום 

הקהילה של בית הספר
ימי הקהילה מתקיימים 6

בחודש מאי.

הפרדת פסולת ועמידה 
בחוק האריזות

מספר בתי"ס בהם תתקיים הפרדת 
ע"פ דיווחי אגף איכות 6פסולת (פלסטיק, רטובה, נייר)

הסביבה.

העלאת מודעות 
תלמידים והורים 

לשימור טבע עירוני

מספר בתי הספר שיקיימו פעילות בית 
6ספרית-קהילתית בנושא טבע עירוני

6מספר בתי"ס בהם תפעל התוכנית
קיום פעילות מסכמת יישובית במסגרת 

בשת"פ עם הספריה ביצועשבוע הספר הארצי
העירונית (חמש).

מספר תלמידים משתתפים בפעילות 
100המסכמת

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
6התוכנית (בשכבת כיתות ג')

קיום סמינר הדרכה למפקדי משמרות 
בשת"פ משטרת ישראל, ביצועהבטיחות (כיתות ה')

קב"ט ועל"א.
מספר בתי הספר שיפעילו "אוטובוס 

6רגלי" בימי שישי

תוכניות 
8132-814יוזמות חינוכיותחינוכיות

תמיכה בפעילויות בית 
ספריות בתחום 

הקיימות בהלימה עם  
תוכנית סביבתית 

תוכניות 
חינוכיות

העלאת מודעות ושינוי 
התנהגויות תלמידים 

והורים בנושא זהירות 
בדרכים

הטמעת חוק מיחזור 
פסולת אלקטרונית

זהירות 
בדרכים

חינוך לקיימות

עידוד הקריאה

העלאת מודעות 
וחשיבות הקריאה, 
היכרות עם סופרים 

עבריים וזרים וסגנונות 
כתיבה
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פיתוח יוזמות 
חינוכיות ע"י 

ביה"ס

יוזמות חינוכיות - 
פירוט לעיל

עידוד בתי"ס לפיתוח 
יוזמות חינוכיות

מספר בי"ס שיגישו תוכנית ליוזמות 
6חינוכיות

לימוד שחיה 
לתלמידי 
כיתות ד'

כספי הורים
הקניית בטחון עצמי 
במים ושיפור סגנון 

השחיה
6מספר בי"ס שישתתפו בתוכנית

750מספר התלמידים שישתתפו בתוכנית
5%אחוז הביטולים המקסימלי

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

מספר בתי הספר בהם תהיה 
השתקפות הנושא הייחודי במרחבי 

ביה"ס מבחינה פיזית ויצירת מרחבים 
ייחודיים

6

מספר בתי הספר בהם תהיה 
השתקפות הנושא הייחודי בסילבוס 

עפ"י שכבות הגיל
6

תוכנית 
תרומה 

חינוך למעורבות 
קהילתית

מספר בי"ס שיקיימו תוכנית פעילות 
6של תרומה לקהילה

ב-3 השבועות הראשונים 6מספר בתי הספר בהם תתקיים התוכנית
של החופש הגדול

אחוז תלמידי שכבות א'-ד' שישתתפו 
85%בתוכנית

אחוז התלמידים שיביעו שביעות רצון 
85%מהתוכנית

מימון הורים

כ"א
השתתפות תל"ן -

8180-826 כיתות א'

תוכניות 
חינוכיות

כולל חט"ב ותיכון. 
האחריות הפדגוגית היא 
של מנהלות בתי הספר, 
בשיתוף הנהגת הורים.

העמקת הצביון הייחודי 
של כל בית ספר

מספר בתי הספר בהם תתקיים תוכנית 
לימודים נוספת

בי"ס של הקיץ - 
העברה לתאגיד

כספי הורים

ניהול תל"ן, בשיתוף 
מנהלות בתי הספר

8132-754 פרוייקט יחודיות 
בתי"ס

מתן מענה פדגוגי 
איכותי בחופשת הקיץ בי"ס קיץ

ייחודיות בית 
ספרית

8132-822

"חווידע"

העשרת תוכנית 
הלימודים הבסיסית 

של משרד החינוך
7

הפעלה אפקטיבית של 
הארכת יום הלימודים
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שירות בריאות 
8132-757דנטלי

העלאת מודעות ושיפור 
בריאות השן בקרב 

תלמידי שהם

מספר דיווחים של משרד הבריאות 
שיבדקו בנושא ביצוע בדיקות והדרכה 

במוסדות החינוך בישוב (מגן חובה ועד 
כיתה ט')

9
תקצוב והפעלה ע"י 

משרד הבריאות, פיקוח 
ע"י אגף חינוך.

עבודות קבלניות-
ממוצע תלונות חודשיות בנושא נקיון 8132-750נקיון

5(מתועד)

תקונים בדק בית 
8132-420ושיפוצי קיץ

8132-421אחזקת מתקנים
מספר בתי הספר שיקבלו אישור 

לפתיחת שנת הלימודים מיועץ הבטיחות 
עד ל-15.8.2017

6

קבלת דו"ח שנתי מיועץ בטיחות עבור 
2.17כל בית ספר עד לתאריך

תיקון הליקויים שימצאו בסיורי יועץ 
שוטףהבטיחות בבתי הספר

8132-433חשמל מים
8132-740כלים מכשירים

כלים מכשירים-
8132-741חט"צ

עבודות קבלניות-
8132-751שמירה

8132-522ספרות מקצועית
8132-780הוצאות אחרות

הוצאות אחרות 
8132-781דמוקרטי

השתתפות 
  

8132-810
השתתפות 

8132-811בבי"ס א.החושן

העברות שוטפות של 
תקציב מועצה לבתי הספר

ביקורים דו-חודשיים בכל 10
בית ספר.

מספר דו"חות סיור חודשיים שיתקבלו 
מאחראי תחזוקת מוסדות חינוך באגף 

איכות הסביבה

שמירה על תחזוקת 
מבנים נאותה 

ובטיחותית בבתי הספר

שירות בריאות דנטלי

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

- 5 בתי ספר

העברות חלקות וללא 
תקלות

150



חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 
  
  

   
   

השתתפות 
8132-812בבי"ס רבין

השתתפות 
8132-813בבי"ס צוקים

השתתפות 
8132-819בבי"ס  ניצנים

השתתפות - 
8132-817דמוקרטי

השתתפות 
8132-820בבי"ס  כללי

מספר החודשים בהם יוכן החומר 
להעברת התקציב לבתי הספר עד ה-8 

לכל חודש אי-זוגי (בשנה"ל)
מועד ההעברה תלוי 5

גזברות.

8132-110משכורת בי"ס
עבודות קבלניות -

8132-753 כ"א

שירותי בריאות 
8174-750וביטוח

8132-930רכישת ציוד יסודי

רכישת ציוד 
8132-931מיחשוב

8132-755משמרות בטיחות

8132-760השתלמויות
ניסוח נהלים (לרבות דיווח) עם בתי 
הספר המשתתפים בניהול עצמי עד 

לתאריך
3.17

מספר בתי הספר בניהול עצמי שיהיו 
6מאוזנים תקציבית בסוף שנת הלימודים

העשרת תוכנית 
הלימודים של בתי 

הספר

מספר בתי הספר שיעבירו תוכנית 
פדגוגית מקושרת תקציב עד לתאריך 

7.17
6

התייעלות בניהול בתי 
הספר

ניהול עצמי

סעיפי תקציב

העברות חלקות וללא 
תקלות

העברות שוטפות של 
תקציב מועצה לבתי הספר
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

הישגים לימודיים 
ואקלים חינוכי

שיפור האקלים הבית 
הספרי וההישגים 

הלימודיים

מספר בתי הספר עימם תתקיים 
ישיבה לבחינת תוכנית העבודה של 
בית הספר לשיפור אקלים והישגים 

לימודיים עד ל-2.17

3

אולמפיאדת 
הילדים (חט"ב 

בלבד)

חינוך לאורח חיים פעיל 
ובריא תוך שמירה רוח 

ספורטיבית מכבדת

מספר בתי הספר שישתתפו 
בתחרויות ישוביות ב-6 ענפי 

הספורט שיבחרו
2

במסגרת 3 ימים 
מרוכזים של פעילות 

ספורטיבית תחרותית 
ישובית.

תוכנית "מחצית 
שלישית" בחודשי 

הקיץ

העלאת אחוז 
התלמידים הזכאים 

לבגרות
20מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית

שימוש באתר ככלי אתר בית ספרי
איכותי להעברת מידע

מספר בתי הספר שיפעילו באופן 
3שוטף ועדכני את אתר בית הספר

מספר כיתות שבהן תופעל תוכנית 
מחשבים אישיים. 3מחשב לכל תלמיד

ביהלו"ם

מספר תחומי הדעת המינימלי בהם 
4תיושם התוכנית בכל בית ספר

מדעים, מתמטיקה, 
אנגלית ותחומים רבי-

מלל (כגון: ספרות, 
גאוגרפיה, היסטוריה)

מספר פגישות שיתקיימו עם הצוות 
המוביל (מנהל, מוביל חדשנות 
וצוות תקשוב) בתיכון לבדיקת 

העמידה ביעדים שהוגדרו ועדכונם

3

מספר בתי הספר שיכתבו חזון בית 
ספרי הכולל מטרות ויעדים ליישום 

הפדגוגיה החדשנית
3

קיום פגישות תכנון מול ביצוע דו-
שבועיות עם צוות הניהול 
והמדריכים של בתי הספר

שוטף

תכנון פעילות מחלקת בתי-ספר על-יסודיים תשע"ז

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תוכניות 
חינוכיות

מעבדת ניידים/ 
ספרים דיגיטליים

תוכנית עבודה 
רב-שנתית 

לפדגוגיה חדשנית

התאמת התבנית 
הארגונית להובלת 

הפדגוגיה החדשנית

תקשוב

שימוש במחשב האישי 
ככלי לימודי וכמנוף 

לשינוי בתפיסת ההוראה
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

פדגוגיה - הדרכת 
מספר כיתות בהן תופעל התכנית 8152-824תקשוב מורים

כיתת מב"ר וכיתות 4בתיכון
נחשון י'-י"ב

פדגוגיה - הדרכת 
מספר כיתות בהן תפעל התכנית  8140-824תקשוב מורים

בתלות בהסכמת ההורים.5בחט"ב יהלום

העברת משוב לתלמידים ולמורים 
על יעילות השימוש בתוכנית עד 

לתאריך
לפני היציאה לחופשת 4.17

פסח.

ציון ממוצע בשאלה "באיזו מידה 
את/ה מרגיש/ה נוח בשימוש בכלים 

הטכנולוגיים העומדים לרשותך?" 
(בסולם 1-5)

השאלון יועבר לכלל 4
הצוותים המודרכים

ציון ממוצע בשאלה "עד כמה הידע 
והמומחיות שרכשת בהשתלמות 

הביאו לשינוי בדרכי 
ההוראה/למידה/הערכה בפועל?" 

(בסולם 1-5)

4
המורים נדרשים לבסס 

30% מהציון בכל מקצוע 
על הערכה חלופית.

מספר בתי הספר איתם תתקיים 
פגישה לניתוח תוצאות המשוב 
ועדכון תוכנית העבודה בנושא 

תקשוב בהתאם

3

בהשתתפות צוות מוביל 
תקשוב של בי"ס, מנהל 

בי"ס וצוות ההדרכה 
מטעם מכון דוידזון

אחוז בוגרי כיתות ו' בממ"ד שימשיכו 
80%ללמוד בישוב

פיתוח וגיבוש הייחודיות הבית 
ספרית בליווי יועץ חיצוני ובשיתוף 

ההורים עד לתאריך
3.17

מספר תוכניות העשרה לימודיות 
שיפתחו בבי"ס בהלימה לייחודיות 

הבית ספרית
2

מלגות למשלחות 
אחוז מקבלי מלגת נסיעה מתוך סיוע במימון לתלמידים8152-812פולין - שלהבת

100%הפונים המתאימים

מעבר למודל למידה 
באמצעות ילקוט 
דיגיטלי אישי זמין

הדרכת מורים 
מותאמת לרמת ידע 

ומיומנות אישית, 
לצורך החלת פדגוגיה 

חדשנית בכלים 
טכנולוגיים

המשך פיתוח הישיבה 
והאולפנה וביסוס 

מעמדה בקהילה כמוסד 
תורני

חט"ב דתית - 
ישיבה / אולפנה

פיילוט מודל 1-1 
(מחשב לכל 

תלמיד)

ישיבה/ אולפנה שלהבת

הכשרה מקצועית 
למורים

תקשוב

8140-761
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

רצף חינוכי
ביסוס תוכנית הרצף 
החינוכי מכתה ו' ועד 

י"ב בישוב

יעדים מפורטים בתכנית מינהל 
חינוך

תוכניות למיצוי 
ומצוינות

מיצוי היכולות 
והכישורים של 

התלמידים

מספר תלמידים שישתתפו 
100בתוכניות

תיגבור לימודי תגבור מדעים
8140-813מדעים

הרחבת תחומי עניין 
המעודדים מצוינות 

מדעית
40מספר תלמידים שישתתפו בתוכניות

באחריות בית הספר. 
תוכניות כגון: סייבר, 

יזמים צעירים ועוד.
אחת בכל שכבה (ז'-ט')3מספר כיתות שיפתחו

100מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית
תגבור סל השעות 

לצמצום מספר הילדים 
בכיתות

מימון מועצה והורים כ-
165 שעות לבית ספר 

לשנה"ל.

הרחבת תחומי הדעת 
של התלמידים

מספר התוכניות הנוספות לתוכנית 
הלימודים (כחלק מתוכנית רצפים 

עם התיכון)
אמנות, מוזיקה, מחול, 5

דיבייט ומחשבים ועוד.

הקניית ערכי יהדות 
ומורשת ועידוד 

מעורבות חברתית 
ותרומה לקהילה

ביצועהפעלת תוכנית חברתית ערכית

עידוד פעילות חברתית 
בתחום הספורט 

והאמנות

תמיכה בתחרויות ספורט ואירועים 
ביצועבתחום האמנויות

8140-815מניעת סמים
הגברת המודעות 

ומניעת אלימות 
והתמכרויות

קיום מפגש שכבתי של הורי 
התלמידים בנושא אלימות 

והתמכרויות
ביצוע

תוכנית לפיתוח 
מעורבות חברתית

טיפוח התלמידים 
כבוגרים התורמים 

לקהילה

אחוז תלמידים מתנדבים במסגרת 
כיתות י'-י"ב.100%מחויבות אישית

שוטף
תגבור סל שעות 

לבית הספר

פיתוח מנהיגות בקרב 
תלמידים

ה.לתאגיד חינוך - 
תגבור לימודי

תוכניות העשרה 
ומניעה

יוזמות חינוכיות

חט"ב 
יהלו"ם

מסד נחשון

8140-811

כספי הורים ומשרד החינוך

חט"ב 
יהלו"ם

כספי הורים ומשרד החינוך

8140-814

154



חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

יוזמות חינוכיות - 
עידוד פעילות לתלמידי 8140-816ח"מ

כיתות חנ"מ

חט"ב מ"מ - 
העברות חלקות וללא 8140-812השתתפות מועצה

תקלות

מספר החודשים בהם יוכן החומר 
להעברת התקציב לבתי הספר עד ה-

8 לכל חודש אי-זוגי (בשנה"ל)
זמן ההעברה תלוי 5

גזברות.

8140-781מסיבת סיום ט'
8140-110חט"ב מ"מ - שכר
8140-930רכישת ציוד יסודי

רכישת ציוד 
8140-931מיחשוב

8140-751ע. קבלניות נקיון
עבודות קבלניות-

8140-753כ"א

כלים מכשירים 
8140-740וציוד

ע. קבלניות 
8140-752שמירה

ע.קבלנית - 
8140-750מיחשוב

8140-433חימום מים וחשמל

8140-780הוצאות אחרות

חשיפת התלמידים סייבר
לתחום הסייבר

פתיחת קבוצת לימודית מעורבת 
חלק מהנדסת תוכנהביצוע(בנים-בנות)

מספר שכבות בהן ילמדו לפחות 
י'-י"ב203 תלמידים במגמת מוסיקה

4מספר מופעים שיתקיימו

מספר השכבות בהן ילמדו לפחות 
י'-י"ב203 תלמידים במגמת ספורט

מעורבות תלמידי המגמה באירועי 
שופטים בטורנירים, שוטףספורט בישוב

הפעלת ימי ספורט ועוד

הטמעת תוכנית 
המוסיקה בתרבות 

הבית ספרית

ביסוס המגמה בקרב 
התלמידים בישוב

מגמת מוסיקה

מגמת ספורט

8152-820יוזמות חינוכיות

חט"ב 
סעיפי תקציביהלו"ם

תיכון - 
מיצוי 

ומצוינות
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 

פיתוח אומנויות 
(מגמות מוסיקה, 
תיאטרון, קולנוע)

8152-816פיתוח אומניות
פיתוח ההתנסות 

האומנותית בתחום 
התוכן

מספר מגמות בהן תופק יצירה 
3מסכמת

אחוז התלמידים הלומדים 
75%מתמטיקה 4-5 יחידות לימוד

אחוז התלמידים הלומדים אנגלית 
4-592% יחידות לימוד

אחוז תלמידי כיתה י' הלומדים 
במגמות מדעיות שיתמידו 

בלימודים במגמות

נתון למעקב. יבוצע מיפוי 
מדויק ובעקבותיו יוצב 

יעד לתשע"ח.

מספר הרישומים למגמות מדעיות

נתון למעקב לפי שכבת 
גיל. חלק מהתלמידים 

נרשמים ליותר ממגמה 
מדעית אחת.

מספר התלמידים המעורבים 
40בתחרויות

ימדד באמצעות רשימות 
הנרשמים לפרויקט 

בבתי"ס.

4מספר סדנאות ותחרויות שיתקיימו

תגבור לסל שעות 
ביה"ס

למידה בקבוצות 
קטנות לצורך הגשת 

כלל התלמידים  
לבגרות

 180מספר שעות תגבור

משלחות לפולין 
(מלגות)

מלגות למשלחות 
אחוז מקבלי מלגת נסיעה מתוך סיוע במימון לתלמידים8152-811פולין

100%הפונים המתאימים

8152-818משלחת לחו"למשלחות לחו"ל
הרחבת אופקים 

והיכרות עם בני נוער 
מרחבי העולם

קיום חילופי משלחות נוער עם 
ביצועגרמניה

מניעת אלימות 
הגברת המודעות 8152-815מניעת סמיםוהתמכרויות

ומניעה

מספר השכבות שיקיימו מפגש 
שכבתי להורים ותלמידים בנושא על 

פי תוכנית מותאמת גיל
3

תגבור מדעים 
והשתתפות 

בתחרויות 
ארציות (כולל 

רובוטיקה)

העלאת מספר 
התלמידים הלומדים 

במגמות מדעיות וב-4-
5 יחידות לימוד

עידוד מצוינות וחשיפה 
לקבוצות נוספות 
שעוסקות בתחום

8152-817תגבור למדעים

חלק מסעיף משכורת מורים כוללת

כ"א יועצים 
מחנכים

תיכון - 
תוכניות 
העשרה 

ומניעה

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 
ללמידה ברמות 

גבוהות ובמגמות 
מדעיות תיכון - 

מיצוי 
ומצוינות

156



חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות
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העברות תקציב 
מועצה לבתי 

הספר - שוטפות

השתתפות בבי"ס 
8152-810תיכון

העברות תקציב מועצה 
לבתי הספר באופן חלק 

וללא תקלות

מספר החודשים בהם יוכן החומר 
להעברת התקציב לבתי הספר עד ה-

8 לכל חודש אי-זוגי (בשנה"ל)
זמן ההעברה תלוי 5

גזברות.

8152-110שכ"ע
משכורת כוללת - 

8152-112מורים

עבודות קבלניות-
8152-753כ"א

כלים מכשירים 
8152-740וציוד

8152-760אגרת תלמידי חוץ

8152-930רכישת ציוד יסודי
רכישת ציוד 

8152-931מיחשוב

עבודות קבלניות - 
8152-750נקיון

עבודות קבלניות - 
8152-751שמירה

8152-780הוצאות אחרות
8152-822מסיבת סיום י"ב

8152-433חשמל מים

רכישת ספרים לבוגרי 8152-522ספרי עיון
ט' וי"ב

סעיפי תקציב

תיכון
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נתון למעקבמספר ועדות השמה שיתקיימו עד 31.5

מספר ועדות השמה חריגות שיתקיימו 
נתון למעקב(לאחר 31.5)

נתון למעקבמספר ילדים שידונו בועדות
מספר העררים שיתקבלו על ידי משרד 

נתון למעקבהחינוך

מספר ילדים שישובצו לאחר פתיחת שיבוץ
נתון למעקבשנה"ל

נתון למעקבמספר ילדי גן הזכאים לחינוך מיוחד
נתון למעקב.מספר גנים טיפוליים בישוב

אחוז ילדי גן הזכאים לחינוך מיוחד 
60%המקבלים מענה בתוך הישוב

אחוז בוגרי גן שפתי שישובצו בגני 
50%חובה וכיתות א' בחינוך הרגיל

אחוז ילדי גן תקשורתי שישובצו בגני 
חובה וכיתות א' בחינוך הרגיל (בליווי 

סייעת)
10%

מספר תלמידים בגיל בית ספר הזכאים 
נתון למעקבלחינוך מיוחד

נתון למעקב, בהתאם מספר כיתות חינוך מיוחד בישוב
לצורך.

אחוז תלמידים הזכאים לחינוך מיוחד 
50%שיקבלו מענה בתוך הישוב

השמה ושיבוץ 
מיטבי במוסדות 
החינוך בהתאם 
לצרכי התלמיד

מתן מענה 
מקסימלי לילדים 

הזכאים לחנ"מ 
בתוך הישוב

שיבוץ ילדים 
בגנים טיפוליים 
במטרה לצמצם 
פערים ולשבצם 
במסגרת רגילה 

תכנון פעילות חינוך מיוחד תשע"ז

הערותנושאים

יעדים משאבים

מתן מענה 
מקסימלי לילדים 

הזכאים לחנ"מ 
בתוך הישוב

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 
לילדים 

ע"פ 
הצרכים 
השונים

ועדות השמה

גני ילדים

בתי ספר
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  
  
  

 

הערותנושאים

יעדים משאבים

 
 
 
 

 
 

 

מספר שעות עבור סייעות חונכות 
במסגרות חינוך רגיל

מספר שעות עבור סייעות רפואיות 
במסגרות חינוך רגיל

מספר שעות עבור סייעות כיתתיות 
חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגיל

נתון למעקב. במימון 
מועצה ומשרד החינוך.

סיעות כ"א - 
נתון למעקב. בשנת מספר סייעות כולל8126-752העברה לתאגיד

תשע"ו - 68.
מספר תלמידים מורכבים המשולבים 

נתון למעקב.בחינוך רגיל

בקשת דו"ח שנתי מסכם אודות מספר 
שעות השילוב בהתאם לזכאות  

תלמידים עד לתאריך
ממשרד החינוך8.17

שילוב 
תלמידים  
בפעילות 

תנועות נוער 
וחוגים

מתן מענה 
לפעילות חינוכית 
וחברתית בשעות 

הפנאי ועידוד 
קבלת השונה 

בקהילה

מספר הילדים והנערים בעלי צרכים 
מיוחדים בכל תנועות הנוער ובמתחם 

הנוער
10

מעקב 
תלמידים 

בישוב

קיום ביקורים בבתי"ס בשהם 
והשתתפות בישיבות בין-מקצועיות 

למעקב אחר תלמידים משולבים 
הלומדים במסגרות החנ"מ

ע"פ צורךשוטף

מספר תלמידים מתוך הישוב שילמדו 
נתון למעקבבמסגרות חינוך מיוחד מחוץ לשהם

מספר תלמידים מחוץ לישוב שיקלטו 
נתון למעקבבמסגרות בתוך שוהם

מספר מוסדות חינוך בהם ילמדו תלמידי 
נתון למעקבחינוך מיוחד מחוץ לישוב

נתון למעקב. במימון 
מועצה ומשרד החינוך.

מיצוי משאבים 
בהתאם לזכאויות 
הילדים ע"פ חוק 

ומתן

שילוב 
תלמידים 
במסגרות 

לימוד רגילות

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 

במוסדות השונים מעקב תלמידי 
חוץ

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 
לילדים 

ע"פ 
הצרכים 
השונים

אגרת תלמדי חוץ 
8126-761ח' מיוחד
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  
  
  

 

הערותנושאים

יעדים משאבים

 
 
 
 

 
 

 

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים

מעקב תלמידי 
חוץ

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

מספר מסגרות חינוך מיוחד מחוץ לישוב 
כולל כתיבת סיכומי 6בהן יתקיימו ביקורים לאורך השנה

פגישות

מתן מענה מיטבי 
לצרכי התלמידים

מתן ייעוץ וליווי להורים לתלמידים עם 
ע"פ צורךשוטףצרכים מיוחדים

אחוז סייעות עימן יתקיימו שיחות משוב 
90%והערכה עד 30.7

לכלל הסייעות 
(כיתתיות, רפואיות 

וחונכים לילדים בודדים)

ביצועפתיחת קורס הכשרה דו-שנתי לסייעות

מספר מפגשי למידה שיתקיימו עם 
במידה ולא יתקיים קורס 3הסייעות

סייעות.
קיום יום היערכות למלווי הסעות לפני 

בשנת תשע"ו - 12 ביצועפתיחת שנה"ל תשע"ח
מלווים.

נתון למעקב. בשנת מספר תלמידים מוסעים
תשע"ו - 56.

העברת דרישות למכרז הסעות לס' גזבר 
בהתאם לנתוני ועדות 15.6.17עד לתאריך

השמה.

בהתאם לנתוני השיבוץ.15.8.16בניית מערך ההסעות עד לתאריך

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון מחברת 
4ההסעות (לו"ז ויחס הנהג) (בסולם 1-5)

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון מהמלווים 
3.5(בסולם 1-4)

באוקטובר ובפברואר.2מספר דיווחים שיועברו למשרד החינוך
עמידה ביעד הכנסות (משרד החינוך 

ביצועוהורים)

מלווי הסעות - 
בקרה וטיפול 8126-753העברה לתאגיד

בתקלות אפשריות
אחוז מלווים שיתקיימו עימם שיחות 

90%משוב והערכה עד 15.8

מספר כיתות שיונגשו בהתאם לזכאות 
במהלך השנה

נתון למעקב בתלות 
במספר הזכאים.

נתון למעקב.מספר כיתות מונגשות בישוב

סייעות

8126-760 השתלמויות 
סיעות חינוך

התמקצעות 
סייעות ומתן מענה 

איכותי לתלמידים

הסעות + מלווי הסעות

הנגשת כיתות 
ללקויי שמיעה

ליווי הורים ומשפחות של 
תלמידים עם צרכים מיוחדים

הנגשת כיתות לימוד ללקויי 
שמיעה

אחת לשנתיים.

שרות איכותי 
בהסעות (אמינות, 

יחס, טכני, לו"ז, 
מלווים איכותיים)

8126-710 עבודות קבלניות - 
הסעות
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

  
  
  

 

הערותנושאים

יעדים משאבים

 
 
 
 

 
 

 

8126-930ציוד יסודי
שיפור יכולות 

רגשיות וחינוכיות 
של התלמידים

רכישת ציוד טיפולי לחדר טיפולים 
ביצועבבי"ס אבן חן

רכישת ציוד 
טכנולוגי מתאים 

לתלמידים עם 
קשיים

מספר הילדים שירכש עבורם ציוד 
טכנולוגי מתאים לקידום יכולות הלמידה 

שלהם

נתון למעקב. בהתאם 
לתקצוב והנחיית משרד 

החינוך.

8126-814יוזמות חינוכיות
משכורת כוללת - 

8126-110סייעות

8126-570אינטרנט
8126-780הוצאות אחרות

עבודות קבלניות - 
8126-751הזנה

הנגשות פרטניות

סעיפי תקציב

חדר טיפולים בבתי ספר
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נתון למעקב.מספר ועדות ההשמה שיתקיימו

אחוז הועדות בהן פסיכולוגים יהיו מעורבים 
בתהליך ההכנה לועדה

נתון למעקב (מפגשים 
פרטניים עם הורים, תהליכי 

אבחון ועוד)

קיום פגישה עם פיקוח משרד החינוך, 
מתי"א ומנהלת גנ"י לצורך קביעת נהלים 

להשגת מסמכים קבילים בזמן עד לתאריך
2.17

נתון למעקבמספר ילדים שידונו בועדות שילוב

ועדת תכנון 
טיפול

מתן היבט פסיכולוגי-חינוכי 
בועדות תכנון טיפול של 

מחלקת רווחה
נתון למעקב.מספר ילדים שנדונו בועדות תכנון טיפול

נתון למעקב.סך שעות הדרכה למורים

כ-20% מהמורים במערכת מספר מורים שיקבלו הדרכה
החינוך הישובית

נתון למעקב.סך שעות הדרכה להורים

מספר שעות ההדרכה תלוי 65מספר הורים שיקבלו הדרכה
בצורך המשפחה.

אחוז ההורים שידווחו על יעילות הדרכה 
היענות נמוכה לשאלונים.90%גבוהה (ציון 5 בשאלון)

אחוז המורות והגננות שידווחו על 
שביעות רצון גבוהה מידע ומקצועיות 

הפסיכולוג (ציון 5 בשאלון)
היענות נמוכה לשאלונים.90%

אחוז המנהלות והיועצות שידווחו על 
שביעות רצון גבוהה מידע ומקצועיות 

הפסיכולוג (ציון 5 בשאלון)
90%

אחוז נשאלים שיביעו שביעות רצון של 
בי"ס מהשפ"ח (שאלונים למנהלי בי"ס 

ומורים לגבי הדרכת הפסיכולוגים וכן 
הדרכה בחדרי מורים)

90%

תכנון פעילות שפ"ח תשע"ז

נושאים

יעדים

הערות

מתן סיוע מקצועי 
לתלמידים עם צרכים 
מיוחדים המשולבים 

במסגרות החינוך הרגיל

משאבים

התאמת המסגרת החינוכית 
לתלמידים עם צרכים 

מיוחדים
ועדות השמה

הדרכת הורים 
ומורים

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיי הילדים

ועדות שילוב
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

   
    

מספר בתי הספר בהם תתקיים הדרכת 
מספר שעות ההדרכה תלוי 3צוות מורים בהנחיית יועצת ופסיכולוג

בבית הספר.
אחוז אנשי הצוות המתמידים (85% 

במידה ויתקיים יותר ממפגש 90%השתתפות) במפגשים
אחד בבית הספר.

הדרכת גננות
מתן כלים לאנשי חינוך 

ולהורים להתמודדות עם 
קשיי הילדים

ממוצע שביעות רצון גננות ממעורבות 
4השפ"ח (בסולם 1-5)

2מספר סדנאות שיתקיימו
משך כל סדנה 8-10 

מפגשים, בהשתתפות 10-
14 הורים.

ציון ממוצע לשאלה "באיזו מידה הסדנה 
4תרמה לך?" (בסולם 1-5)

שיפור מיטביות רגשית של טיפול פסיכולוגי
5מספר התערבויות פסיכולוגיות שיתקיימוהמטופלים

נתון למעקב.מספר תקנים
נתון למעקב.מספר פסיכולוגים

נתון למעקב.אחוז תקנים שפעלו כמילוי מקום בתקופה
נתון למעקב.אחוז תחלופה

נתון למעקבותק ממוצע של עובדים
נתון למעקב.מספר שעות ביקור בגנים

נתון למעקב.מספר ביקורים בבי"ס
הגשת דו"ח ביקורים מפולח לפי מוסדות 

יצורף למדידת תוכנית זו30.7חינוך עד לתאריך

מספר שעות הדרכה שיתקיימו בנושא 
40פסיכותרפיה

מספר שעות הדרכה שיתקיימו בנושא 
40מניעת אובדנות

מספר שעות הדרכה שיתקיימו בנושא 
40דיאגנוסטיקה

מספר פסיכולוגים שיצאו להשתלמויות 
11מקצועיות

מעקב תקנים 
ומשרות

העמקה והתמקצעות לצורך 
מתן שירות מיטבי לתושב

ביקורים בגנים 
ובבי"ס - נתוני 

פעילות

מדידה לצורך בקרה 
והשוואה רב שנתית

העשרת ההורים בידע 
פסיכולוגי והתפתחות 

תקינה של התלמידים ביחס 
לקשיים איתם הם 

מתמודדים

מדידה לצורך בקרה 
והשוואה רב שנתית

קפה הורים

העצמת והכשרת מורים 
בחדרי מורים

התמקצעות 
צוות פסיכולוגים

הדרכת הורים 
ומורים
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

   
    

שוטףהשתתפות בימי עיון וכנסים של שפ"י
מספר פסיכולוגים שיקבלו הדרכה פרטנית 

מתוך 14 פסיכולוגים 14שבועית
במחלקה.

מספר הפסיכולוגיות שיגשו למבחני 
3ההסמכה

שוטףקיום ישיבות צוות שבועיותחיזוק עבודת הצוות
תלוי במימון שפ"יביצועקליטת פסיכולוג נוסףהרחבת המענה המקצועי

8173-110משכורת
משכורת כוללת 

8173-110- שפ"ם

חימום מים 
8173-433וניקיון

8173-540תקשורת
מיכון תוכנה 

8173-570לשפ"י

כלים מכשירים 
8173-740וציוד

עב' קבלנית - 
8173-753סדנאות

8173-760השתלמויות
8173-780הוצאות אחרות

השתתפות 
בהנחות 
לנזקקים

8173-810

רכישת ציוד 
8173-931מיחשוב

העמקה והתמקצעות לצורך 
מתן שירות מיטבי לתושב

התמקצעות 
צוות פסיכולוגים

סעיפי תקציב

ניהול הצוות
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

העברת דו"ח נתוני פעילות שנתי למנכ"ל 
פילוח מספר תיקים ע"פ 2.17עד לתאריך

תחומי הטיפול
נתון למעקבמספר תקני עו"ס

נתון למעקבמספר עובדים סוציאליים
נתון למעקבמספר רכזים

נתון למעקבמספר משרות רכזים
נתון למעקבמספר עובדי מינהל וזכאות

נתון למעקבמספר משרות מינהל וזכאות
מספר תיקים מינימלי שינוהלו בתוכנת 

מספר התיקים יחולק בין 180"אורות" ל-12.2017
7 עו"סיות.

5.17בניית טופס אינטייק מובנה עד לתאריך
5.17בניית פורמט הסכם טיפול עד לתאריך

מספר העו"סיות שישתתפו בהדרכות 
7פרטניות/קבוצתית חודשיות/דו-שבועיות

התקבלו 6 שעות הדרכה 
חודשיות. במידה ותתקיים 
הדרכה פרטנית ניתן יהיה 

לקיים פגישות חודשיות 
בלבד.

מספר פגישות דו-חודשיות שיתקיימו עם 
7המדריכה לצורך מעקב אחר ההדרכות

מספר עו"סיות שישתתפו בהשתלמויות 
מקצועיות בהתאם לתפקידן מטעם משרד 

הרווחה
נתון למעקב.

קיום ישיבות צוות דו-שבועיות לדיון בסוגיות 
שוטףמקצועיות ולמידת עמיתים

בהתאם לצורך מוזמנים 
גורמים חיצוניים בנושאים 

שעל הפרק.
מעקב אחר הטיפול 

בפונה
קיום ישיבות דו-שבועיות עם כל עו"ס לדיון 

שוטףבסטטוס הטיפול בתיקים ניהול ומעקב אחר הטיפול 
בתיקים

תכנון פעילות שירותים חברתיים 2017

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מדידה לצורך 

בקרה והשוואה רב 
שנתית

הדרכה והכשרת צוות

התפתחות 
מקצועית של 

העו"ס ומתן סיוע 
בדילמות טיפוליות

בניית תהליכי 
טיפול אחידים, 
מדידים וניתנים 
למעקב ושיתוף 

הטמעת הרפורמה ברווחה
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

משפחות 
8435-842במצוקה בקהילה

סדנאות בתנאי 
8435-846נופש

סיוע למשפחות 
8435-844עם ילדים

מרכז למשפחות 
8435חד הוריות

יצירת קשר 
8435-847הורים וילדים

מקלטים לנשים 
8435-848מוכות

התמכרויות 
8473-841מבוגרים

מתן מענה חברתי 
וטיפולי להורים 

וילדים

הקמת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי עד 
5.17לתאריך

מרכז למניעת 
טיפול ומניעת 8435-845אלימות

אלימות במשפחות
אחוז השמה במשפחות אשר נמצאו 

95%מתאימות ומעוניינות בטיפול

8439-846תוכנית תאנים

איתור ילדים עם 
קשיים 

התפתחותיים ומתן 
הדרכה לצוות 

ולהורים

מספר הילדים שישתתפו בתוכנית

נתון למעקב. השתתפות 
הורים - 25 ₪ בחודש. 

בשיתוף עמותה לגיל הרך 
של מ"א חבל מודיעין

מספר המטופלים שישתתפו בתוכנית 
23"נתיבים להורות"

מימוש מלא של התכנית - 
20 מטופלים. בשנת 

2016 - 23 מטופלים.
אחוז המשפחות שידווחו על תרומת 

ההשתתפות בתוכנית להורות שלהם 
וליחסים בתוך המשפחה

90%

מתן טיפול 
משפחתי מקיף 

ואינטנסיבי
8439-845

ילדים בסיכון

טיפול במשפחות - בעיות 
ביחסים בתוך המשפחה 
(גירושין, הורים-ילדים, 
אחים וכדומה) ומצוקה 

כלכלית

טיפול בילד 
בקהילה
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

אחזקת ילדים 
קיום קשר עם הצוות המטפל בפנימיה ועם 8439-843בפנימיות

שוטףמשפחת הילד
בהסכמת ההורים והילד. 
בשנת תשע"ו - 3 ילדים 

מושמים בפנימיות.

קיום קשר עם הצוות המטפל במעון ועם 8439-841ילדים מעונות יום
בשנת תשע"ו - 2 ילדים.שוטףמשפחת הילד

נתון למעקב.מספר ועדות תכנון טיפול שיתקיימו
טיפול בפגיעות 

8436-843מיניות

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 במסגרות חינוך 
3ואחרות

נתון למעקבמספר מטופלים בחוק נוער

נתון למעקב. מתוך סך מספר פונים חדשים בשנה זו
המטופלים בחוק נוער

פרויקט 
ידידים - 

סיירת 
סטודנטים

מניעת עבריינות 
10מספר זוגות חונכים-חניכיםנוער

מועדונית 
חוויה

קידום ילדים עם 
בעיות רגשיות 

ומשפחתיות
10מספר הילדים במועדונית חוויה

מתן מענה מיטבי 
בהתאם לצרכי הילד

חוק נוער - ילדים שיש 
לגביהם חשד להזנחה או 

להתעללות

מתן מענה מהיר 
לפניות בנושא 
פגיעות בילדים

הגברת מודעות 
ודיווחים אודות 
ילדים עם חשד 

להזנחה או 
התעללות

ילדים בסיכון

תוכנית פנים 
לקהילה 
(ילדים 

בסיכון ונוער 
במצוקה)

תוכנית עם 
8439-842הפנים לקהילה
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

8436-845מפתן
טיפול בנוער 

נתון למעקב. בשנת מספר הנערים המכורים שיטופלו8473-842מתמכר
.1 - 2016

הפעלת בית קפה ייעוצי פעמיים בשבוע 
בשיתוף פעולה עם יחידת ביצועבשעות הערב

הנוער.

תוכן הקבוצה יקבע 10מספר הנערים שישתתפו בקבוצה טיפולית
בהמשך

טיפול ומעקב אחר 8436-844בית חם לנערות
נערות בסיכון

מספר הנערות שיגיעו באופן קבוע לבית 
13החם

טיפול בנערות 
טיפול קבוצתי 8436-842במצוקה

תוכן הקבוצה יקבע 10מספר הנערות שישתתפו בקבוצה טיפוליתלנערות
בהמשך

תוכנית לילד 
8468-843החריג

שילוב פעוטות עם 
צרכים מיוחדים 
במעון יום רגיל

מספר מטופלים (עד גיל 3) שיקבלו סיוע 
של סייעת במעון יום רגיל לצורך 

השתלבותם

נתון למעקב. במחצית 
.1 - 2016

מעון יום שיקומי 
8468-844לאוטיסט

הסעות מעון 
8410-752שיקומי

ליווי למעון יום 
8410-841שיקומי

חלופה למעון 
מספר מטופלים (עד גיל 3) שיקבלו מענה 8410-843יום שיקומי

בביתם באמצעות מטפלת
נתון למעקב. בשנת 

.0 - 2016
מסגרות יום 

לילד המוגבל - 
מועדונית

8468-849

8411-842מועדונים לילדים

עבודה בהתאם לתוכנית פעילות שנתית 
התוכנית תיכתב בתחילת ביצועלהפעלת המועדונית

שנה"ל תשע"ז.

8436-841

מספר מטופלים (עד גיל 3) שישולבו במעון 
יום שיקומי

מרכז יחד - 
מועדונית 
שיקומית 

לילדים עם 
נכויות

טיפול בנוער 
וצעירים

מניעת עבריינות 
נוער וטיפול בנוער 

במצוקה

נתון למעקב. במחצית 
.1 - 2016 מתן מענה 

לפעוטות עם 
צרכים מיוחדים

נוער במצוקה

פעוטות (עד 
גיל 3)

פעילות פנאי 
חברתית וסיוע 

למשפחות

20מספר הילדים שישתתפו במועדונית

צרכים 
מיוחדים - 

שיקום, 
מגבלה 
שכלית-

התפתחותית 
ואוטיזם
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

אחזקת נכים 
נתון למעקב. במחצית מספר מטופלי שיקום בפנימיות8468-841בפנימיות

.16 - 2016
אחזקה 

נתון למעקב. במחצית מספר מטופלי אוטיזם בפנימיות8411-840אוטיסטים 
.4 - 2016

סידור מפגרים 
8451-840במוסדות

משפחות אומנה 
8451-844למש"ה

אחוז המטופלים (שיקום, אוטיזם ומש"ה) 
לגביהם היה קשר טלפוני/ביקור בפנימיות 

 

90%

עזרת סמך 
מקצועית

טיפול בהורים 
מענה מתאים 8411-841ובילדיהם

למטופל בביתו
מספר מטופלי אוטיזם שיקבלו עזרה סמך-

מקצועית
נתון למעקב. במחצית 

.1 - 2016

8451-846נופשונים למפגר

נופשונים 
וקיטנות - 
אוטיסטים

8411-844

נופשונים 
להבראה - 
שיקום נכים

8451-845

הדרכת עיוור עיוורים
שיפור עצמאות 8468-848ובני ביתו

המטופלים
מספר מטופלים עיוורים שיקבלו ליווי 
ממדריכה שיקומית להתנהלות בבית 

 

נתון למעקב. בשנת 
.0 - 2016

תעסוקה מוגנת 
8468-842למוגבל

מ.יום ותעסוקה 
8411-843לבוגרים

הסעות נכים 
8410-840לתעסוקה

8410-842תכניות מעבר
מפעלי שיקום 

8468-847לעיוור

8468-840שיקום נכים

מתן מענה מתאים 
לצרכי המטופל 

באמצעות סידור 
חוץ-ביתי

השמה חוץ-
ביתית

נתון למעקב.

נתון למעקב. במחצית 
.7 - 2016

מספר מטופלי מש"ה (מגבלה שכלית-
התפתחותית) בפנימיות/משפחות אומנה

נופשונים
הקלה על משפחות 

עם ילדים עם 
צרכים מיוחדים

מספר המשפחות שיקבלו מענה באמצעות 
הנופשונים

תעסוקה

צרכים 
מיוחדים - 

שיקום, 
מגבלה 
שכלית-

התפתחותית 
ואוטיזם
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

מפגרים במעון 
8451-842אמוני

מפגרים במעון 
8451-843טיפולי

8452-842מע"ש למפגר
מספר המטופלים שיושמו במסגרות 

תעסוקה
נתון למעקב. במחצית 

.5 - 2016
שרותים לניצולי 

8444-847שואה

תוכניות לניצולי 
8444-848שואה

קהילה 
מספר הקשישים שיקבלו מענה בקהילה 8444-840קהילה תומכתתומכת

40התומכת

מסגרות 
יומיות

מסגרות יומיות 
אחוז הקשישים שיהיו שבעי רצון מההשמה 8444-843לזקן

100%במסגרת

ימדד באמצעות שיחות 
תקופתיות עם הקשישים 

ומשפחותיהם. כ-4 
מושמים.

תוכנית העשרה 
מספר הקשישים שישתתפו בתוכנית 8444-846לזקן

10קבוצתית להעשרה

תפעול בית 
ניקיון ותחזוקה8444-781הגמלאי ומרכז 

מועדון מועשר 
מספר הקשישים שיקבלו כיבוד והסעות 8444-849גמלאים

15למועדונים

מספר תושבי שהם המשתתפים בפעילות 
300בית הגמלאי

מספר הפעילויות שיתקיימו לסבים ונכדים 
6בחופש הגדול

קיום פעילות הדרכה בנושא שימושי 
ביצועמחשב לגמלאים על ידי בני נוער

מספר ידיעונים רבעוניים שיתפרסמו בנושא 
פעילות בית הגמלאי ומידע בנושא מיצוי 

זכויות ומידע רלוונטי לגמלאים
4

15

מתן מענה 
חברתי, פיזי 

ורגשי לקשישים

מספר הקשישים שישתתפו בתוכניות 
לניצולי שואה

מועדונים 
לזקנים/מועדון 

גמלאים
8444-842

8444-751גמלאים כלליבית הגמלאי

תעסוקה

צרכים 
מיוחדים - 

שיקום, 
מגבלה 
שכלית-

התפתחותית 
ואוטיזם

בית הגמלאי

כגון סדנת קרמיקה ניצולי שואה
ותוכנית "אמץ לך סבא".

מתן תחושת 
עצמאות ומסוגלות 
ומימוש פוטנציאל 

תעסוקתי

קשישים
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

טיפול בזקן חוק סיעוד
8444-841בקהילה

מתן מענה חברתי, 
פיזי ורגשי 

לקשישים

אחוז המטופלים לגביהם מיושמת התוכנית 
100%המוגדרת על ידי העו"ס וביטוח לאומי

קשישים בחוק סיעוד 
בלבד, במידה ואין 

התנגדות מצדם. ימדד 
בתוכנת "אורות".

אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס 
לקשישים שאינם 

יכולים לדאוג 
לעצמם

נתון למעקב.מספר תסקירים - קשישים

מיפוי כלל המתנדבים בישוב לפי ארגון 
1.17ותחום התנדבות עד לתאריך

מספר מתנדבים פעילים כולל בישוב 
נתון למעקב.(לרבות מתנדבים עצמאיים)

מספר מתנדבים פעילים ששובצו על ידי 
נתון למעקב.אגף החינוך ומבוטחים על ידי הרשות

10מספר מתנדבים חדשים שיגויסו
מספר מתנדבים מקסימלי שיפרשו בתקופה 

(מתוך המתנדבים ששובצו על ידי אגף 
החינוך)

5

7.17הקמת בית המתנדב עד לתאריך
ביצועעריכת ערב הוקרה למתנדבים

מספר סדנאות תעסוקה שיתקיימו לדורשי 
1עבודה

מתן חוו"ד אודות 
טובת ילדים במקרי 

גירושין 
ואפוטרופסות

נתון למעקבמספר תסקירים (לא כולל קשישים)

עמידה בזמן 
הנקבע ע"י בית 

המשפט

אחוז התסקירים בהם הייתה עמידה בזמן 
90%שנקבע על ידי בית המשפט

90%אחוז ההמלצות שיתקבלו בבית המשפט
אחוז תסקירים מקסימלי בהם היתה 

5%ביקורת של בית המשפט

התנדבות וקהילה (כולל 
סדנאות תעסוקה)

פע' התנדבות 
העצמת הקהילה 8435-843וקהילה

בישוב

קשישים

תסקירים

הכנת תסקירים 
איכותיים
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
 2017

(באלש"ח)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

   
  

   

אחוז המקרים בהם משך הזמן ממילוי 
טופס פניה, הצהרה והגשת המסמכים 

הנדרשים על ידי הפונה ועד מתן תשובה 
לפונה הוא עד 21 ימי עבודה

ימדד באמצעות תוכנת 90%
"אורות".

נתון למעקבמספר השמות
נתון למעקבסך עזרה חומרית (מת"ס)

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה חומרית
נתון למעקבמספר מקבלי עזרה סמך מקצועית

מדידה שנתית בלבד95%אחוז גביה מסך חוב המשפחות
נתון למעקבסך גביה ממשרד הרווחה

נתון למעקבאחוז גביה ממשרד הרווחה
מתן ייעוץ 

לתושבים בנושאים 
משפטיים, כלכליים 

ורפואיים

נתון למעקבמספר פניות תושבי שהם לשי"ל

מרכז גישור 
מתן מענה קהילתי 8435-849קהילתי

6מספר הגישורים שיבוצעו במרכזלישוב סכסוכים

כגון: סכסוכי שכנים, 
סכסוכים משפחתיים 

וטיפול בהתנגדויות ועדה 
לתכנון ובניה

8410-110משכורת כוללת
8410-753בת שרות

חימום מים 
8410-433וחשמל וניקיון

הוצאות  
8410-540תקשורת

כלים מכשירים 
8410-740וציוד

8410-780הוצאות אחרות
ציוד יסודי - 

8410-931מיחשוב

8410-760השתלמויות
עבודות 

8410-750קבלניות- כ"א

בקשות לסיוע חומרי
מיצוי זכויות הפונים 

תוך טיפול מהיר 
בפניות

גביה ממשפחות
גביה מקסימלית גביה ממשרד הרווחה

שי"ל

מרכז גישור

סעיפי תקציב
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 2017לשנת ותוכנית עבודה תקציב 

 מ"החברה הכלכלית ֹשהם בע
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U 7201תקציב לשנת 

 

הרחיבה החברה את פעילותה בתחום , האחרונותבשנים . יה הצפוניבאזור התעשיהתשתיות  תוחיפבתחום בפעילות נרחבת  2010בשנת החברה החלה 

  .ושכונת כרמים )'וב' שני שלבים א( שכונת רקפותעבודות פיתוח בוביצעה ות למתחמי מגורים התשתי

 ,בהמשך לשיווק המגרשים הנוספים - שכונת כרמיםב' שלב באת , של אזור התעסוקה הצפוני' ד-ו' ג יםשלב את פתחהמשיך וללהחברה מתכננת  2017בשנת 

 .םפרויקטים נוספים בשוהלקדם שכונת רקפות ועבודות ב להשלים

חילקה החברה את סכומי ההשקעה  ,החברה בשליטתהנובע ממשתנים רבים המשפיעים הביצוע בפועל אשר אינם , תכנון לביצוע בפרויקטיםבשל הפער בין 

 .בסבירות גבוההמההכנסות  100%קפה החברה ז. ם לסבירות גבוהה וסבירות בינוניתלפרויקטי

 

 םפרויקטיU .א

 

 אזורי תעסוקה 

 וכן החלה בפיתוח שלב ד בהתאם להתקדמות , של הפארק' גפיתוח שלב להמשיך בעבודות החברה מתכננת  2017בשנת  - אזור התעשייה הצפוני

 .₪מיליון  20-כפיתוח העבודות עלות  סך. תשתית לדרך גישה נוספת והנחת 11פיתוח כביש  ,העבודות כוללות חניונים ציבוריים. שיווק המגרשים

  מיליון  10-בעבודות פיתוח בסך של כהתחיל לו ,במרכז העסקים הדרומי תכנון מפורטלהשלים מתכננת החברה  -מרכז תעסוקה דרומי₪ . 

 פיתוח שכונות מגורים

 סרו לדייריםכל המגרשים נמ. 'החברה השלימה את העבודות הגמר של שלב א -'א שכונת רקפות. 

 פ מרכזי"לרבות פיתוח שצ, ד"יח 48 עבור פיתוח התשתיות 2016בשנת השלימה החברה  -'ב שכונת רקפות . 

  2017בשנת בשכונה העבודות היקף . ד"יח 670-המיועדת לכלול כ, שכונת כרמיםבתשתיות ימשכו העבודות לפיתוח  2017במהלך  -שכונת כרמים 

השלמת , חשמלעבודות , וכבישים תשתיותודות כוללות עבודות פיתוח העב. בפרויקט 'לאחר שיווק מגרשי שלב ב הן יבוצעוח ו"מלש 9-נאמד בכ

 . קפי לשכונהיפ ה"ה ושצששבילי גי, מדרכות 

 ח "מלש 10 –של כ  בסך  ,עבורה תעסוק החברה בתכנון מפורט של השכונה ובהתחלת ביצוע התשתיות 2017בשנת   -א"שכונה כ. 
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 פרויקטים נוספים 

  מטווח אימפריאלפיתוח ותפעול 

  קההייטצעירים בתחום  ליזמיםמתחם עבודה משותף הקמת 

 הקמת קפיטריה בניית משרדים נוספים ו -ין המועצה יהרחבת בנ 

 ניםסיוע לתושבים בשיפוץ מב 

 .ח"מלש 2.5-נאמד בכסך העבודות הצפוי , לצורך קידום התכנון
 

 הכנסות מדמי ניהול

 .עבור פרויקטים בשהם 4.5%ות המגורים ודמי ניהול בשיעור של  באזורי התעסוקה ובשכונ 7%תגבה דמי ניהול בשיעור של  החברה

 

 מועדון הספורט והנופש U .ב
בשנה זו צפוי גידול , ממנויים בבסיס ההכנסות. מחושב על בסיס הוצאות והכנסות בשנים קודמות שתקציבו, החברה מפעילה את מועדון הספורט והנופש

 . תקני המועדון וחידוש ציוד הספורטמשל  מסיבית ההרחב, לאור סגירת מתחרה

 .בגין ציוד ₪ אלף  300השקעות נוספות בסך של  ומתכננת, ירידה בהוצאות החשמלו לשנה₪ אלף  150-רה צופה גידול בהוצאות השכר של כהחב

 

 כלליות הוצאות הוצאות הנהלה וU .ג

 : הוצאות הנהלה וכלליות חושבו כדלקמן

 ל ושלוש משרות של עובדים נוספים"מנככוללות העסקת  -הוצאות שכר . 

 יהוצאות ייעוץ מקצוע : 

 .יתר הוצאות המשפטיות הקשורות לפרויקטים ישולמו מכספי הפרויקטים. לחודש₪  5,000 חושב לפי  -ייעוץ משפטי -

 .שנתיים-דוחות כספיים שנתיים ודוחות חצי עבורכוללים ביקורת פנימית וחיצונית  - ביקורת ישירות -
 . י הסכמים עם נותני השירותים"י ניסיון העבר ועפ"יתר ההוצאות חושבו עפ
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U2017 לשנת שהםל הכלכלית החברה יעדי 
 

1. Uהצפוני התעסוקה אזור -  hohamSpark -iH 

 בפרויקט 'ד-ו 'גהשלמת פיתוח תשתיות של שלב  .א

 פעילות לשיווק מגרשים נוספים .ב

 פיתוח כביש מערבי נוסף .ג

 המשך תחזוקת האזור .ד
 

2. Uכרמים שכונת 

 התשתיות הציבוריות במתחםכל השלמת  .א

 האכלוס הקייםהמשך פיתוח שכונה לצד  .ב
 

3. Uא "שכונה כ 

 תכנון מפורט לשכונה  .א

 והתחלת עבודות פיתוח  יציאה למכרזים לקבלן פיתוח .ב
 

4. Uונופש ספורט מרכז 

 ןבמועדו המנויים מספר להגדלת שיווקית תכנית הפעלתהמשך  .א

 רות גבוהיםימועדון ברמת תחזוקה ושמתקני הטיפול ב .ב

 ם וכניסה מחודשת למועדוןספישטחי מסחר נו, תכנון בריכה שלישית .ג
 

5. Uם מניבים יפרויקטים כלכלי 

 בצמידות לבניין המועצה בניית משרדים  .א

 בניית קפיטריה צמודה לבניין המועצה  .ב

 .פיתוח מרכז לצעירים ולקידום ייזמויות .ג

177



חברה כלכלית

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

מע"ר דרומירקפותכרמיםשכונת כ"אהצפוני
פרויקטים 

סה"כבשהם

לא כולל מע"מ

           57,162         2,816       11,443       2,246       10,382     10,351       19,924הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

סה"כ הכנסות 

הוצאות

           44,000         2,500       10,000       2,000         9,000       3,500       17,000תשתיות ופתוח

             6,567               20             197             150       6,000            200תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

             3,732             184             765          150             679          683         7.00%1,269דמי ניהול

             1,760             100             400            80             360          140            4.00%680פיקוח וניהול

                 600             -             -           -             -            600תחזוקה, גנון ושמירה 

                 200               12               48            10               43            17              82 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

                 770             -             290            58             150          102            170משפטיות 

           57,628         2,816       11,701       2,298       10,382     10,441       20,001סה"כ הוצאות 

           32,167             845       11,701       2,298         5,191       3,132        9,000פרויקטים בסבירות נמוכה

           25,395         1,971             -          -         5,191       7,309       10,924פרויקטים בסבירות גבוהה

             1,728               89             -          -             363          512            765דמי ניהול ( 7% מסבירות גבוהה)

החברה הכלכלית לשהם בע"מ תקציב 2017 - פרויקטים

תקציב לשנת 2017

אלפי ₪
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חברה כלכלית

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

מע"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות א'הצפוני
פרויקטים 

סה"כבשהם

לא כולל מע"מ

           48,509         3,934       11,445       2,247         9,378          -       21,505הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

סה"כ הכנסות 

הוצאות

           41,600         3,500       10,000       2,000         8,100          -       18,000תשתיות ופתוח

                 567               20             197             150           -            200תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

             3,131             257             765          150             613           -         7.00%1,344דמי ניהול

             1,664             140             400            80             324           -            4.00%720פיקוח וניהול

                 950             -             -           -             -            950תחזוקה, גנון ושמירה 

                 200               17               48            10               39           -              87 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

                 698             -             290            58             150           -            200משפטיות 

           48,810         3,934       11,701       2,298         9,376          -       21,501סה"כ הוצאות 

           22,539         1,574       11,701          -         2,813          -        6,452פרויקטים בסבירות נמוכה

           26,275         2,360             -       2,298         6,563          -       15,054פרויקטים בסבירות גבוהה

             1,780             106             -          161             459          -        1,054דמי ניהול ( 7% מסבירות גבוהה)

תקציב לשנת 2016

אלפי ₪
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חברה כלכלית

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

מע"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות א'הצפוני
פרויקטים 

סה"כבשהם

           14,020             672             -          621          3,983         8,743הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

           14,020             672             -          621         3,983          -        8,743סה"כ הכנסות 

הוצאות

           11,000             500          500         3,000          -        7,000תשתיות ופתוח

                 550             100            50             300           -            100תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

                 868               44             -            41             244           -            7.00%539דמי ניהול

                 430               18             -            20             113           -            280פיקוח וניהול

                 750             250            500תחזוקה, גנון ושמירה 

                 100                 7             -              5               27           -              64 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

                 319                 4             -              6               49           -            260משפטיות 

           14,017             672             -          621         3,983          -        8,743סה"כ הוצאות 

                 868               44            41             244            539דמי ניהול ( 7% מסבירות גבוהה)

אלפי ₪

ביצוע לשנת 2016
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חברה כלכלית

2017

ביצוע צפוי תקציבתקציב 

אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪הכנסות

          3,631          3,477          4,383 מנויים

          1,890          1,620          1,938כרטיסים חד פעמיים ומנויים קצרים

              605              654              829שכירות

              568              820              -פעילות

          6,694          6,571          7,150סה"כ

הוצאות

הוצאות תפעול

          1,801          1,959          2,061שכר עבודה וסוצאליות

              212              165              332שכר מדריכים 

              201              285              -שכר מדריכים טניס 

              423              395              423חברת ניקיון

              258              165              258אחזקה ותיקונים

              163                67              163 חומרים כימיים

                18                13                21ציוד

                46                24                46גינון

              295              286              295שמירה

                64                39                64פעילויות קיץ ומופעים

              394              395              444 חשמל

              137              157              137גז

              272              276              272מים וביוב

                72                48                72ביטוחים

              564              528              672פחת ציוד בריכת שחיה

              276              276              276שכירות בריכת שחיה

              305              300              305ארנונה

          5,501          5,378          5,841סה"כ

          1,193          1,193          1,309רווח (הפסד) גולמי

2016

תקציב בריכה  2017
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חברה כלכלית

2017

ביצוע צפוי תקציבתקציב 

2016

הוצאות הנהלה וכלליות -בריכה

              279              294              279שכר עבודה וסוציאליות

              152              147              152 שכר עבודה וסוצאליות מנה"ח

              187              168              187דמי ניהול נווה נופש\ חופש

                17                12                17טלפון ודואר

                15                11                15צרכי משרד

              129              200              129פירסום

                15                  8                15מיסים ואגרות

                26                12                26שירותי מחשב ותוכנה

                35                35                35הוצאות אחרות

                60                48                60כיבודים, ארוח ימי עיון ומתנות

                60                54                60כבלים ואינטרנט

              975              989              975סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

              218              204              334רווח לפני הוצאות מימון

              120                24              120עמלות בנקאיות וכרטיסי אשראי

                98              180              214רווח לאחר הוצאות מימון
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חברה כלכלית

תקציב לשנת 2017

 הוצאות הכנסות

הכנסות 

נטו

 ביצוע 

מאושרצפוי

הכנסות נטו מפעילות 

         1,777          868      1,728   24,495    26,275דמי ניהול פרויקטים 

              80            98         214     6,936      7,150מועדון ספורט

            288          288         288        -         288מטמנה

             -          100         100         100חניה אולם אירועים

              27            40           68           68קיוסק גן החבל 

             -           -           50           50מתקן לילה לקווים

              20            20           20        -           20אחרות

       2,192       1,414     2,469   31,431    33,951סה"כ 

הוצאות הנהלת החברה

          954          680     1,118משכורת ונלוות

          120          123        160הוצאות רכב ודלק

          150          140         150שכירות , דמי ניהול וחשמל

          100            55        100אחזקת משרד, משרדיות ואגרות

          100            20          60משפטיות

          180          144        180ביקורת פנימית וחיצונית והנהלת חשבונות

            50            22          50ביטוח נושאי משרה

            60            12          60פרסום 

            100            42        100אחרות ,פחת,עמלות

       1,814       1,238     1,978סה"כ הוצאות הנהלה

          378          176        491רווח לפני מיסים על ההכנסה

תקציב 2016

אלפי ₪

 תקציב 2017

 אלפי ₪

 החברה הכלכלית לשהם בע"מ
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 החברה העירונית לתרבות נוער 

)צ"חל( מ"בע) חמש(שהם , וחוגי ספורט
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 )צ"חל( מ"בע) חמש(שהם , החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט

 

) לתועלת הציבור( צ"כחברת חל, בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם 1999הוקמה בשנת , נוער וחוגי ספורט, החברה העירונית לתרבות -חמש 

ביצועית של -חמש הינה זרוע מקצועיתהחברה העירונית . לתאגד את שירותי התרבות והחינוך המשלים בישוב כדי, )חברה ללא כוונת רווח(ר "ומלכ

ופועלת רבות לפיתוח והרחבה , המוציאה לפועל את מדיניות המועצה ודירקטוריון החברה בתחום חינוך משלים ותרבות פנאי לכלל התושבים, המועצה

 . על איכות שירותים גבוההתוך שמירה , בתחום עיסוקה לטובת הפרט ולקהילה

 מממשת החברה את יכולתה לפעול למציאת, בנוסף. ת החברהניזונה בעיקר מתשלום המשתתפים בפעילו ,תקציבי סגור המתנהלת כמשק, חמש

. נוספים פנאי שירותי ובייצור בהשקעה הציבור לטובת חוזרים החברה רווחי. מקבלת תמיכה כספית מהמועצהו, נוספים עצמיים הכנסה מקורות

 .פעולתה היקף להגדיל את במגמה קבוע ופועלת באופן, בשהם ופנאי תרבות שרותי היקף גדול של יוזמת ומתפעלת החברה העירונית חמש

 

Uמטרות החברהU:   

תוך מענה לצרכים ולמשאבים , מגוון ומקצועי לרווחת הפרט והקהילה ובהתאמה לקבוצות גיל, ארגון ופיתוח מערך של תרבות פנאי איכותי .1

 . איגום וניצול אופטימאלי של התקציב, הקיימיםותוך כדי ניתוב

 . הגדלת שיתוף הפעולה ואיגום משאבים בין תחומי החברה ובינם לבין מחלקות אחרות במועצה .2

 .חיזוק הזהות ותחושת השייכות של התושבים לשהם .3

 .שימור ושיפור איכות החיים ביישוב .4

 .מגוונים וחדשים לתושבי המועצה, נגישים, אספקת שירותי פנאי זמינים .5
 

חברים  15הדירקטוריון מונה . ר הדירקטוריון"כיו מכהן ,ליבנה גיל מר,המועצה ראש כאשר, דירקטוריון באמצעות החברה העירונית חמש מתנהלת

 בראש .הנעשה בחברה על השפעה יש המקומית ולמועצה לציבור וכך ,במועצה תפקידים בעלי 1/3,מועצה חברי 1/3, ציבור נציגי 1/3: בחלוקה הבאה

 ). ועוד ח וייעוץ משפטי"רו, מוקד רישום, דוברות, כספים, מינהל ורכש(עובדי מנהלה ועובדי מיקור חוץ ולצדה  לית"מנכ עומדת החברה

 

האחראי על כל , על כל תחום ממונה מנהל תחום מקצועי. חוגים והעשרה, תרבות, ספורט ,נוער, הגיל הרך: החברה מפעילה חמישה תחומים מרכזיים

 . על המבנים בהם מתקיימת הפעילותפעילויות התוכן והביצוע של התחום ו
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המתמקד באפקטיביות   ISO 9001(International Organization for Standardization): לאומיים-עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת 

המהוות , רות איכות אסטרטגיותהתקן מגדיר תשתית ניהולית שעל בסיסה יכול הארגון לממש מט. מערכת ניהול האיכות והתהליכים המרכיבים אותה

 .חלק מכלל המטרות האסטרטגיות שלו

 

 :תוניםנ

 כח אדם

 על ידי המופעלים ובצהרונים היום במעונות מטפלות 100-כ, השונים בתחומים מקצועיים ועובדים מטה עובדי 50-כ: במעמד שכירים מעסיקה החברה

 ).מרצים וכדומה ,מדריכים, מפעילים(שירותים במעמד עצמאיים  נותני 80-כ עם החברה עובדת,בנוסף. שוהם מורים בקונסרבטוריון 30-וכ ,החברה
 

 קהל היעד

 . מגיל לידה עד זקנה, הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגוןישובי הסביבה וינפש  21,000-המונה היום כ, תושבי הישוב

 

 פעילות החברה

וטיפוח תרבות הפנאי לפרט ולכל הקהילה מתוך כוונה להעלות את איכות החיים של תושבי תחום הפנאי והחינוך המשלים במועצה עוסק בפיתוח 

עדכניים ואיכותיים תוך התחשבות ברבדים , פועלת ליציקת תכנים ערכיים, נוער והגיל הרך, העשרה, ספורט, תרבות –החברה על כל תחומיה . המועצה

 .יישובבצרכים ובמשאבים הקיימים ב, במסורת, השונים בקהילה
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 :ביניהם ניתן למצוא ,החינוך המשלים בשהםהאירועים הקהילתיים ו, החברה העירונית חמש מתפעלת את רוב שרותי תרבות הפנאי

 Uהפקת אירועים יישוביםU - אירועי זיכרון   ,מימונה  ,אירוע פורים, ו בשבט"בט" חגיגה בירוק", מרוץ שהם, סובב שהם, פסטיבל מוזות בסוכות

 .אירועי חגים ועוד, אירועי קיץ  ,ועצמאות

 Uמרכז אמנויות הבמהU - אירועים ו, מופעי בידור ומוסיקה, תערוכות אמנות, טיולים, הרצאות, ילדים ונוער, תיאטרון מבוגרים: מפעל מנויים

 נוספים ייחודיים

 Uהפעלת סל תרבות יישוביU בתוך בתי הספר וגני הילדים. 

 UספורטU - קשר עם אגודות ספורט ועוד, ופעילויות ספורט קהילתיות ומקצועיות אירועים, חוגי ספורט. 

 Uחוגי העשרהU קורסים וחוגי למבוגרים ועוד, חוגי מדעים וחשיבה, אומנויות במה, אומנות פלסטית: לילדים נוער ומבוגרים כגון . 

 UקונסרבטוריוןU - ופעיםמ, שילוב בית ספר מנגן ביסודיים, תזמורות, הרכבים, שיעורים פרטיים. 

 Uמרכז חמש למחולU - ל"להקות ומופעים בארץ ובחו, בית ספר למחול הכולל מגוון שיעורים. 

 Uספריה ציבוריתU - מפגשים והרצאות וכד, מצעד הספרים, שעת סיפור(פעילות העשרה , חדר עיון,  היצע גדול ועדכני של ספרים לכל גיל'.( 

 UחופשותU - הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר. 

 UנוערU - תנועות נוער  4, טיפוח מועצת נוער יישובית וקבוצות מנהיגות, א"פעולות מניעת אס, לפעילות תרבות ופנאי לנוער" בית הסגול"הפעלת ה

 .קידום נוער ועוד) הצופים הדתיים ובני עקיבא, הצופים, העובד והלומד(

 U הרךהגילU - הפעלת צהרוני ; הפעלת שני מעונות יום; )תרבות לגיל הרך, אמנות(ר "הפעלת תוכניות העשרה להורים וילדים ולגני ילדים במרכז אתג

 .3-4הפעלת גן לגילאי ; )צהרונים 26-כ(היישוב 

 Uוהשכרת מתקנים, תחזוקה, תפעול, ניהולU - 7  מגרש כדורגל 1, )יהלום ושלהבת, אבן חן, רבין ,אבני החושן, תיכון, ניצנים(אולמות כדורסל וספורט ,

מרכז , הפעלת אולם ספרא לאירועים ושמחות משפחתיות, הבית הסגול לפעילות נוער, שני מבני מעונות יום, כותר פיס, בית תרבות, מרכז לגיל הרך

 .ר של שטחי פעילות"מ 22,000-כ כ"סה .אומנויות הבמה
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 :2017יעדים מרכזיים לשנת 

 .תחומי החברהמובכל אחד  על פעילות באירועים לאורך השנהתוך מתן דגש , התרבות והפנאי, במוסדות החינוך, בקהילה "נת האומנויותש"הובלת  .1

 .   וההרכבים הייצוגיים, היצירה המקומית, עידוד וטיפוח האומנים המקומיים .2

 . ומתחם מופעים לנוער בחצר הבית הסגול, חנוכת משכן אומנויות הבמה המחודש .3

 .העשרה והגיל הרך, ספורט, נוער, בתחומי תרבות, המשך פיתוחה והצמחתה של חמש כחברה עירונית הנותנת שירותי תרבות פנאי .4

, פעילות ספורט, מופעים, קורסי העשרה במסגרת קתדרה לרבות, 30-65בדגש על גילאי , גיוון והתחדשות בהיצע פעילות החברה לציבור, הגדלה .5

 .טיולים ועוד

 .המשתתפים בכל התחומים והפעילויות של החברה מספרהגדלה של  .6

 .המשך טיפוח אורח חיים בריא בקרב תושבי הישוב .7

 .אזורי-עצה ושיתוף פעולה ביןשיתוף פעולה עם מחלקות במו, תחומי בתוך החברה-יצירת סינרגיה ואיגום משאבים על ידי שיתוף פעולה בין .8

 .הגדלת הכנסות החברה ממקורות שונים לטובת הרחבת פעילות החברה לתושבי הישוב .9

 .פיתוח וקידום תחום חיילים וצעירים ביישוב .10
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 )תרבות לגיל הרך, אמנות( - ר.ג.ת.א
 מעונות וצהרונים, מרכז לגיל הרך

 חזון

הורים וצוותים חינוכיים מתוך אמונה בהעצמת הילד הצעיר לקראת חיים בוגרים ועצמאיים באמצעות פעילויות , חמש טף פונה לילדים מלידה ועד גיל שש

 .צהרונים 24-ביום והמעונות , ר.ג.ת.המרכז לגיל הרך א: עיקריים רכזיםמהשירותים מתרכזים בשלושה  .העשרה ופנאי בחינוך המשלים
 

Uר.ג.ת.פרויקטים מרכזיים במרכז אU: 

 הפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות הבוקר ואחר הצהריים. 

 משחקיה וכד, הצגות, הפעלות ,סדנאות לאמהות ותינוקות: וןהפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כג'. 

 כולל הצגת תערוכות, סל תרבות ותוכניות העשרה ייחודיות לילדי הגנים בתחומי האמנות השונים בנייה והפעלת, תכנון. 

 סדנאות וקבוצות תמיכה, הרצאות, מתן הדרכה והעשרה להורים בתחומי הורות ומשפחה באמצעות חוגים. 

 סייעות ומטפלות, גננות: הפעלת מערך השתלמויות לצוותי החינוך השונים בישוב. 

 בשיתוף היועצת למעמד האישה במועצהצע פעילויות לנשים הפעלת הי. 
 

Uמעונות יוםU -  כלכלהי משרד ה"מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלש המוכרים ומפוקחים ע 2הפעלת  -מעונות מכבים ושגיא . 

UגןU - הפעלת גן גפן בפיקוח משרד החינוך. 

UצהרוניםU - ג-כיתות א(כמסגרת המשך לגן ולילדי בית הספר , הפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי הגנים בישוב( 

 

 כח אדם נתוני 

 משרה  100% - מנהלת תחום
 משרה 100%  - מנהלת צהרונים

 משרה 80% - רכזת ארגונית צהרונים

 משרה 50% - רכזת חוגים והעשרה

 משרה 100% - מנהלת מעון שגיא

 משרה 100% - מנהלת מעון מכבים

 משרה 100% - אב בית

 מטפלות 30-כ - מטפלות מעונות

 מטפלות 70-כ -מטפלות צהרונים 
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  2017לשנת ויעדים מרכזיים חדשים פרויקטים 

 

Uר.ג.ת.מרכז א 

 בתחום המחול והתאטרוןבניית סל תרבות לגני הילדים  .1

 .אתגר ומנוי רואים חמש להצגות בינוניות במרכז לגיל הרך קטנות  מנוי הצגותשיווק  .2

 עיסוי תינוקות, ייעוץ שינה, ליווי התפתחותי: נאות לאמהות ותינוקות הפעלת מגוון סד .3

 הפעלת פעילויות פנאי לאמהות .4

 .אחת לחודש להורים וילדים" יואב והגיטרה"הפעלת סדרת  .5

 הפעלת פעילויות בין דוריות .6

 "מרכז אתגר מארח את מוזיאון תל אביב" המשך הפעלת הפרויקט  .7

 "ירושלים" השנתי של משרד החינוך לנושאבזיקה שנתית הצגת תערוכת אמנות   .8

 בקיץ בשיתוף תחום תרבות" י גינהפגשמ"הפעלת  .9

 הפעלת סדרת טיולים לכל המשפחה  .10
 

U מעונות 

 " כיוונים"תמיכה בתכנית  .1

 חיזוק תהליכי הדרכה אצל המנהלות והמטפלות .2

 

Uצהרונים 

 ות בצהרוניםרגשי -הכנסת יועצת פדגוגית להדרכת הסייעות וטיפול בבעיות התנהגותיות .1

 השתלמויות בתחום תוכן ומשחקי חברה .2
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חמש - גיל רך

ערךמדדמטרה
45מספר משתתפים בחוגים

4.6ציון ממוצע שביעות רצון של ההורים (בסולם 1-5)
20מספר פעילויות שיתקיימו

15מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות
6מספר תערוכות

20מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות
טיולי משפחות5מספר פעילויות שיתקיימו

הערכה40מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות
יום האישה, הרצאות, סדנאות7מספר פעילויות שיתקיימו

ביום האישה כ-300 משתתפות15מס' משתתפים ממוצע בכל פעילות
הפעלת היצע חוגים לנשים על בסיס 

חלק מהפעילות בשיתוף יועצת 5מספר חוגים שיופעלושכירות והדרכה
לקידום מעמד האישה במועצה.

מספר ימי השתלמות והכשרה שיתקיימו לצוותי 
משחק, תקשורת עם הורים, וימי 7חינוך

היערכות
קיום הכשרה בנושא הגשת עזרה ראשונה לכלל 

רענון והכשרה לסייעות וגננות 8.17צוותי החינוך, עד לתאריך
חדשות בלבד.

לצוותי הצהרונים ומעונות6.17קיום השתלמות בנושא משחק עד לתאריך
10מספר הצגות שיתקיימו במרכז אתגר
25מספר משתתפים ממוצע בכל הצגה

5מספר הצגות שיתקיימו ביהלום
50מספר משתתפים ממוצע בכל הצגה

הפעלת משחקיה לציבור הרחב משחקיה
50מספר משתתפים חודשי ממוצעולילדי החוגים כדפוס בילוי משפחתי

2מספר סדנאות שיתקיימו (שנתיות או קצרות טווח)
15מספר משתתפות ממוצע בשבוע

2 קורסי אדלר והרצאות.3מספר סדנאות שיתקיימו (בין 1-10 מפגשים)
8מספר משתתפים ממוצע בסדנאות

50מספר משתתפים בהרצאה
סל תרבות לגני 
ילדים (26 גנים)

שביעות רצון הגננות מאיכות 
4.7ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)המופעים

4.75ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)
ללא צהרוני קיץ630מספר תלמידים בצהרונים

4.4ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)

הצעת מגוון פעילויות חוץ למשפחות 
הגיל הרך (ארועי חוץ)

פתיחת תערוכה בליווי סדנא

תכנון פעילות גיל רך תשע"ז

הערותיעדיםנושאים

הצעת מגוון חוגים בסיסיים לגיל הרך חוגים לגיל הרך
ועליית כמות המשתתפים

מעונות יום (165 ילדים)

פעילויות נשים
פעילויות חד פעמיות לנשים

השתלמויות לצוותי 
הכשרת והעשרת סייעות וגננותחינוך

חשיפת הילדים בגיל הרך להצגות הצגות
ומופעים מותאמים לגילם

פעילויות לאמהות 
ותינוקות

קיום פעילויות בוקר לאמהות 
ותינוקות

הכשרת והעשרת הורים בנושאי סדנאות להורים
הורות ומשפחה

שביעות רצון הורים מהשירות צהרונים (23)

מרכז 
אתג"ר

הפעלות חד-פעמיות

הצעה של מגוון פעילויות חד-פעמיות 
לגיל הרך (במרכז עצמו)
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 הספרי, קונסרבטוריון, מחולמרכז , קתדרה למבוגרים, חוגים ,מוקד רישום -העשרה 

 

זאת תוך שילוב  ,תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם והסביבה על כל גווניה, מעשיים, לימודייםפיתוח תכנים  והינ העשרה מטרתו העיקרית של תחום

 :במסגרת תחום זה פעילים המרכזים הבאים. קורסים ייחודיים ופעילות ברמה מקצועית גבוההושילוב , ערכית, למידה איכותית, מקצועייםמדריכים 

 

, מכוניות חכמות, פיסול בנייר, מסביב לעולם ומלואו, יצירה בעץ: ביניהם, מציע תחום העשרה מגוון של חוגים חדשים 2017שנת ב - מרכז העשרה ואומנות

תערוכת אומנות של משתתפי חוגי האמנויות כמו כן תתקיים  .)ואילך 30-65גילאי (אי למבוגרים לאור הצורך שעולה במתן פעילות תרבות פנ, כמו כן. ועוד

 .אירועי אמצע וסיום לחוגי המחולו יערכו הצגות וערבי מונולוגים לחוגי עולם הבמה .במרכז אומניות הבמה) םילדים ומבוגרי(
 

, קורסי צילום:ביניהם, המשתוקקים להעשיר את עולמם בתחומי עניין שונים, סקרנים, מגוון עשיר של קורסים וסדנאות לאנשים בוגרים -קתדרה למבוגרים

, מנדלות, מיינדפולנס, בריינספא, הפסיכולוגיה של הנומרולוגיה, יצירת פסיפס קרמי, שפת הסימנים, איטלקית, ספרדית, וכתובהערבית מדוברת , פוטושופ

 .סדנאות בתחומי המחשב ועוד, ריקודים סלוניים, סלסה
 

 במטרה להנגישם, שיפור השירות ושכלול נהלי הרישום תוך בחינה מתמדת של, על מיצוב והתמקצעות עבודת המוקד דגשיימשך ה 2017בשנת  – מוקד חמש

מחדש את אופציות הרישום המקוון לחוגים באופן ותיבחן , איכות השירות מסורת של משוב שביעות רצון מהמוקד על מנת לשפר אתתימשך ה. לתושב

 .המתאים לשיטות העבודה

 

הדרכה לקריאה ולעיון ולעודד את הקריאה החופשית להנאה לצד צריכה מושכלת של ידע , יעדי הספרייה הם לספק ולהשאיל משאבי ידע - ספריה ציבורית

ספרייה ה .ליזום פעילויות תרבות והתכנסויות של קבוצות וארגונים מקרב הקהילה תוך טיפוח הספרייה כמקום שוקק פעילות ובילוי בשעות הפנאי, ומידע

מחשבים , חדר עיון ויעץ הכולל גישה למאגרי מידע ממוחשבים: ספרות וספרים, שורים במידענותמספקת שירותים לתושבי שהם וסביבתה בכל התחומים הק

, חוגים, קורסים, פרויקטים עם מערכת החינוך הפורמאלי, פרויקטים לעידוד הקריאה, השאלת ספרי קריאה. המחוברים לרשת האינטרנט ומגוון ספרי עיון

הספרייה מעדכנת את שירותיה בדגש על חדשנות טכנולוגית ', וכו מיון, קטלוג, השוטפת של השאלת ספרים בנוסף לעבודה .מפגשי סופרים ועוד, סדנאות

ומדור , עמדת חיפוש המאפשרת חיפוש בקטלוג הספרייה באופן עצמאי, שירות גישה לקטלוג הספרייה באמצעות רשת האינטרנט ושקבמסגרת זו ה. ומידענות

 .מוקלטים" בספרים"קריאה ייחודית המאפשרים חוויית " ספרים קוליים"

 .   כותרים בנושאים שונים ומגוונים 34,000מעל קיימה בה בתי אב ו 2,400-כ מנויים בספריה כיום
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Uבספריה ינוכיים חדשים ופרויקטים ממשיכיםפרויקטים ח : 

  אהדרכות קבועות לתלמידי כיתות'. 

 U"קראתי נדבקתי"U - במהלך השנה התלמידים המשתתפים . 'כותרים מומלצים המתאימים לתלמידי כתות ג 16י צוות הספרייה "פרויקט ייחודי בו נבחרו ע

 . בין המשתתפים ולזוכים מוענק פרסבסוף השנה נערכת הגרלה . קוראים את כל הכותרים ואוספים מדבקות בחוברת מיוחדת

 Uסדנת כתיבה יוצרתU - 9-12לגילאי סדנא בת שמונה מפגשים ? איך ממציאים דמויות שנוכל להתחבר אליהן? מאיפה באה השראה? איך כותבים ספר. 

 U עיצוב והדפסה בתלת מימדחוגU –  יצירתיות וראייה מרחבית, דמיוןפיתוח , מד המשלב כלים דיגיטלייםחדש וייחודי ללימוד עיצוב והדפסה בתלת מיחוג. 

 U רטים מהספריםס"חוג קולנוע"U -  שפת הקולנוע"יכירו וידברו את , בחוג ירכשו המשתתפים כלים לכתיבת תסריטים מתוך ספרים קיימים." 

 Uמצעד הספריםU- ספרי הקריאה שנבחרו על ידי ועדה במשרד התרבות" סביב"פעילות שנתית , כל בתי הספר ביישובל'ו-'פרויקט לעידוד קריאה לכיתות ד. 
 

U בספריהתוכניות תרבות: 

 וילדים נוער, עורכים ומתרגמים למבוגרים, מפגשי סופרים. 

 סדנאות ואירועי השקת ספרים, הרצאות. 

 Uמועדון קריאה למבוגריםU - בכל מפגש יוצג הספר בו נדון במפגש שלאחריו. מפגשי קריאה מרעננים מאוצרות הספרות העברית והעולמית . 

 U"מפגשים קסומים בספרייה"U -  י מיטב המספרים"מיטב הסיפורים מסופרים ע, אחר הצהריים בספרייה' כל יום ב, 3-5לגילאי שעות סיפור. 

 Uוחודש הקריאה חגיגות הספרU - גינות בשעות סיפור , מפגשי סופרים לילדים ולמבוגרים: מספר ימים של חגיגה לאוהבי הספרות והספרים הכוללים

 .תן ועוד-פנינג שוק קחה, הצגות', ו-'לילה לבן לילדי כיתות ד, הציבוריות

 Uסדנאות בחופשות החגיםU - איור ספרים ועוד –' סדנת קולאז, פיסול חווייתית בניירסדנת , רהיטי קרטוןסדנת : חנוכה ופסח, סוכות. 

 

אקדמיה למוסיקה  י צוות מורים בוגרי"ע, נוער ומבוגרים, קונסרבטוריון חמש מהווה בית ספר לחינוך מוסיקלי ברמה גבוהה לילדים - קונסרבטוריון

במפגשים , הופעות תלמידים באירועי קהילה, הקונסרבטוריון פועל להעשרת חיי המוסיקה בקהילה באמצעות קונצרטים. ומבצעים מקצועיים ומוכרים

 :בפרויקטים הבאיםביעדים ויתמקד הקונסרבטוריון  2017בשנת  .מוסיקליים ביישוב וברחבי הארץ ועוד

 .נסרבטוריון בדגש על מגמת גיטרות ותופיםהגדלת כמות התלמידים בקו .1

יציאה לקונצרטים ומופעי , השתתפות בסדנאות וכנסים ברחבי הארץ: חיזוק הקשר של התלמידים לקונסרבטוריון תוך הרחבת תכנית הלימודים הכוללת .2

 .מוסיקה מחוץ ליישוב ואירוח אמנים לקונצרטי העשרה לתלמידים והורים

 .אז ורוק כמו גם טיפוח מקהלת הילדים הצעירה'לג, לחלילים, והקמה של הרכבים קאמריים למספר כלים, מורת הנוערהרחבת הפעילות הגדלה של תז .3
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 . הגדלת השתתפות נגנים והרכבים בטקסים ואירועים קהילתיים לאורך השנה .4

ס "וקרטי והרחבת פרויקט כינורות בביס הדמ"כולל הצטרפות ביה, ס היסודיים בישוב"המשך הפעלת מודל שכבתי בביה: פרויקט בית ספר מנגן .5

 . אנתרופוסופי

הכרה זו מאפשרת קבלת מענקים כספיים לרכישת כלים ותמיכה בתלמידים  -ס למוזיקה של משרד החינוך "הגשת מועמדות להכרה כביההמשך תהליך  .6

 .מירה על ייחוד ואיכותיות בית הספר ועודש, השתתפות בתחרויות ארציות, מאפשרת יציאה לקונצרטים וכנסים ארציים, בעלי קשיים כלכליים

. סולנים ועוד, הרכבים, קונצרט סיכום ומתקיימים קונצרטים ייחודיים כגוןכל מורה בסוף השנה מקיים . במהלך השנהאחת לחודש מופעים וקונצרטים  .7

 . קונצרט הרכבים יתקיים בסוף מאי  .כל הקונצרטים פתוחים ללא תשלום לקהל הרחב

 

בבית הספר נלמדים  .מהווה את בית הספר הגדול בתחומו ביישוב, י דולי זורניצר"המנוהל אומנותית ע, המרכז למחול חמש - דוליארט – למחולמרכז חמש 

 ישתתף 2017 נתשב .תפיסה חינוכית ותרבותית מובנית וחיבור לקהילה, עולם המחול:כל סגנונות המחול תוך דגש על חיבור בין שלושה אלמנטים עיקריים

 .ארציים ובינלאומיים, םיישוביימרכז למחול במספר אירועים ה

 

בית הספר לאמנויות הבמה שהם פועל כסטודיו למשחק ולאמנויות הבמה  - )להקות ייצוגיות ולהקות זמר, תיאטרון(ס לאומנויות במה שוהם "ביה" הבמה"

. במטרה לקרב את המשתתפים לעולם אומנויות הבמה, במישורים תיאטרליים שוניםבית הספר עוסק בתחום התיאטרון . ומבוגרים' מגן חובה ועד כיתה יב

 :מספר פעילויות רלבנטיות  מהתחומים השוניםאוחדו בחלק זה 

 מצלמה מספר סדנאות מרתקות לעמידה מול השנה יעברו הילדים והנוער : בהנחיית פיליפ דומרוב, תיאטרון חמש, קבוצות תיאטרון לילדים ונוער

 .בנוסף כל קבוצה תערוך ערב מונולוגים פתוח וכן יעלו הצגות סוף שנה. על עולם הבמה ולמידה

  השנה יעלו שלוש הקבוצות שני מחזות זמר וערב מונולוגים )נוערקבוצות ילדים ו(בהנהלת ארי אסנר " 2000בימות "קבוצות מחזמר של. 

 שוהמביט -להקת נוער ייצוגית. 

  שיריהםממופע ה וארציים וכן יעל םיישובייבאירועים , בערב גבורה וזיכרון, בכנסי מקהלות ףתשתת 2017"שהם בשיר"זמר החבורת. 
 

. 'ו-'לילדי כיתות א, בתחומים שונים, פועלות מגוון קייטנות וסדנאות קיץ, )פסח וחופש גדול, חנוכה(במהלך החופשות  -קייטנות וסדנאות בחופשות

 .עצמאיים בהתאם לזמינות בתי הספר וחללי החברה העירונית חמשבנוסף בחופשים פועלות קייטנות זכיינים 
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חמש - העשרה

ערךמדדמטרה
2,391מספר משפחות מנויות לספריה

87,580מספר השאלות שנתי
מספר פעילויות יזומות שיתקיימו לילדים (סדנאות, הרצאות, מפגשי סופרים 

6וכדומה)

900מספר משתתפים בפעילויות (סדנאות, הרצאות, מפגשי סופרים וכדומה)
39מספר שעות סיפור לילדים בספריה

40מספר משתתפים ממוצע בשעת סיפור
חוג שנתי11מספר משתתפים קבועים בחוג הדפסה בתלת מימד

סדנאות, הרצאות, מפגשי 8מספר פעולות יזומות שיתקיימו למבוגרים
סופרים וכדומה

578מספר משתתפים בתשלום בפעולות למבוגרים
160מספר ילדים שישתתפו בפרויקט "קראתי נדבקתי" ו"לילה לבן"

נתון למעקביעד הכנסות שנתי (באלפי ש"ח)

לא כולל קונסרבטוריון, 32מספר חוגים בתחומי העשרה השונים
ספריה ומחול

מתוך סך החוגים6מספר חוגים חדשים שיפתחו
95%אחוז מפעילי החוגים הממשיכים יותר משנה אחת

4.7ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
90מספר משתתפים בחוגי מדעים

90מספר משתתפים בחוגי אמנות פלסטית
13מספר חוגים שיפתחו בתחומי אמנויות הבמה

100מספר משתתפים בחוגי אמנויות הבמה
פתיחת קתדרה למבוגרים15מספר חוגים למבוגרים שיפתחו

130מספר משתתפים בחוגים למבוגרים
10%אחוז הביטולים המקסימלי מתוך הנרשמיםצמצום מקרי ביטול הרשמה

4.7ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5) מפעילות המוקדשביעות רצון מפעילות המוקד
700מספר נרשמים

70%אחוז התלמידים הותיקים (הלומדים מעל שנה ברציפות)
מספר תלמידים שיתקבלו למוסדות גבוהים למחול (תלמה ילין, אקדמיה 

25וכדומה) או לתכנית מצטיינים מקומית

120מספר תלמידים שיגשו לבחינות אקדמיה אמריקאית לבלט ויועלו בדרגה
100%אחוז המורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה

95%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)
75מספר הנרשמים לסדנאות קיץ (כיתות ג'-י"ב)

תכנון פעילות העשרה תשע"ז

הערותיעדיםנושאים

עידוד תושבי שהם לשימוש ספריה
בשירותי הספריה

העשרה

כללי
היצע מגוון של חוגים

שביעות רצון המשתתפים

מרכז אמנויות 
ומדעים

היצע חוגים בתחומי מדעים 
ואמנות

היצע חוגים בתחומי אמנויות אמנויות במה
הבמה (תיאטרון ולהקות זמר)

העשרה 
למבוגרים

היצע פעילויות העשרה 
למבוגרים (מעל גיל 30)

מוקד חמש

הוראת מחול איכותית מרכז למחול
ושביעות רצון המשתתפים
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חמש - העשרה

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

    
 

350מספר תלמידים בשיעורים פרטניים
80%אחוז התלמידים הפרטניים הותיקים (הלומדים מעל שנה ברציפות)

8מספר הרכבים
75מספר המשתתפים בהרכבים

100%אחוז מורים בעלי תואר אקדמי או נסיון שווה ערך
ההערכה מועברת להורים100%אחוז התלמידים שיעברו הערכת מורה שנתית

אינדיקציה לרמת התלמיד 30מספר התלמידים המצטיינים שיעברו מבחני שלב
וההוראה.

4.5ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
100%אחוז המורים הותיקים בהוראה (מעל שנה)

190מספר תלמידים בבית ספר מנגן
נתון למעקב.מספר תלמידי הקונסרבטוריון שילמדו בבית ספר מנגן בתשע"ז

40מספר התלמידים במגמת מוזיקה בחט"ביצירת רצף של חינוך מוזיקלי
שילוב פעילות הקונסרבטוריון 

10מספר הארועים הישוביים בהם יקחו חלק תלמידי הקונסרבטוריוןבפעילויות התרבות ביישוב

שוטףשיווק הפעילות דרך הדיוור הישיר של המועצה
10מספר מופעי סיום של חוגים שיהיו פתוחים לקהל הרחב

2,000מספר צופים במופעי הסיום

קונסרבטוריון

ניראות (visibility) של 
פעילות העשרה

העלאת מודעות התושבים 
לפעילות ההעשרה של חמש 

בישוב

קונסרבטוריון

מתן הוראה מוסיקלית 
איכותית ושביעות רצון 

המשתתפים

מתן חינוך מוזיקלי בסיסי 
ועידוד תלמידים להמשך 
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 מרכז אמנויות הבמה ,בצוותא תרבות, סל תרבות, אירועים קהילתיים, תרבות

 

תחומים מגוון  מיטבי ומקצועי ,הפעילויות השונות מביאות לידי ביטוי מרבי. פעילויות התרבות ביישוב לקהלי היעד השוניםמעצב ומוביל את  תחום התרבות

 סביבהערכי , חייםאיכות , לביטוי הכוחות המקומיים מתן עדיפות בדגש עלתכניות העשרה , תחומיותתכניות רב , טיפוח פעילויות תרבות ואומנות: גוןכ

 :פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים .התוך איתור צרכי קהילת שוהם ולרווחת ותרומה לקהילה

 

 לאורך השנה לכל קהלי היעד בתשלום / אירועים קהילתיים בכניסה חופשית. 

 פעילות סל תרבות יישובית בבתי הספר . 

 נוער וילדים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים, מופעים, מפעל מנויים: מרכז אמנויות הבמה . 

 וילדים תוך שימת דגש על חיבור ומתן מענה לציבור הדתי והחילוני ביישוב   אירועי תרבות פנאי איכותיים למבוגרים  יצירת: פעילות תרבות בצוותא

 .יהודיתמסורת על ש בדג
 

, )ואירועים נוספים ל"כרון לחללי צהייום הז, יום השואה והגבורה(טקסי ימי הזיכרון , נשף פוריםשובי ויאירוע פורים י ,חגיגה בירוק - אירועים קהילתיים

מופעים ,  פסטיבל שהם ליוצרים בזמר הישראלי, אירוע סיום הקיץ ויריד חוגים יישובי, יום האישה , קולנוע קיץ, אירועי קיץ בשכונות, ערב יום העצמאות

 .ועוד קבלות שבת, בית התרבות/ משכן לאומנויות הבמהוהרצאות ב

 

 .ערבי שיח ותרבות, טיולי משפחות סובב שהם, )שביל ישראל(סדרת סיורים  - אירועי תרבות ופנאי לקהילה
 

קולנוע , פלסטית ומנותא, מחול, מוזיקה, תיאטרון: בתחומים, מגיל גן ועד לתיכוןבנית תכנית סל תרבות עשירה ומגוונת לתלמידי שוהם  -סל תרבות 

 .גיוון ומפגש עם יוצרים חדשים, מתן דגש על התאמה גילאית של התוכנית .וספרות

 

 -ערכי ומסורתי לתושבי הישוב כולו , בצוותא ניתן מענה ייחודי במסגרת תחום תרבות .ביחד תושבים דתיים ושאינם דתייםשוהם חיים ב - תרבות בצוותא

 :עיקריים ערוציםלשני פעילות בצוותא מתחלקת . גים ומועדיםח, נעשות סביב מעגל השנה העבריתשאירועים ופעילויות רבות באמצעות , מבוגרים וילדים

 .ילדים ומבוגרים -ור מים לכלל הציבתוך מתן מענה ודגש סביב המסורת היהודית ומותא לקהילהיצירת אירועי תרבות ופנאי  .א

 .תרבותי ומגוון לציבור הדתי בישוב, מתן מענה ייחודי .ב
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Uפעילויות קבועות:U"ערכים"הרצאות , "נשים לומדות גמרא",ך"לומדים תנ -"מתחילים מבראשית"  . 

Uאירועי תרבות בצוותא:U העצמאותערב יום , יום הקדיש הכללי –בטבת ' י, באב' ט, שבועות, יום ירושלים, יום הזיכרון, פסח, פורים, חנוכה, אירועי תשרי ,

 .סיור לימודי חוויתי לפולין, מופעים לציבור הדתי, הצגות ברוח המסורת, שבת פייטנים, שבת חזנות, הרצאות: ופעילויות נוספות כגון, תשעת הימים

 

 : מנויים ותכנים חדשים מפעל  - ובית התרבות מרכז אמנויות הבמה

   מופע  מתנה למנויים+  הצגה לבחירה במהלך השנה/מופע+ הצגות קבועות  5 –סדרת תיאטרון מבוגרים. 

  4-7תיאטרון לילדים בגילאי סדרות  

  9-13סדרות תיאטרון לילדים בגילאי 

 חדש - סדרת ערבי זמר 

 תערוכות ושיח גלריה בלובי מרכז אמנויות הבמה. 

 מופעי בידור ומוזיקה. 

 חדש -ש תרבות"מוצ 

 שלישי נשי חדש -מועדון נשים אקטואלי 
 

Uשיווק ומכירות: 

 שיווק ומכירת המרכז לאירועים פרטיים ,פיתוח . 

 עובדיםידוק הקשר עם חברות ונציגי ועדי פיתוח וה 

 
 כח אדם נתוני 

 מנהלת תרבות ומרכז אמנויות הבמה 

 מרכז אמנויות הבמהתרבות ואב בית 

 ועבודה על קופהרכזת מנויים במשכן ,רכזת סל תרבות יישובי

 ועבודה על קופה רכזת תרבות בצוותא

 אחראית שיווק מזכירות והנהלת חשבונות ועבודה על קופה

 אבות בית תורנים

 כח אדם זמני לשיווק מנויים

 כח אדם טכני זמני על פי פרויקטים
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חמש - תרבות

ערךמדדמטרה
4,000מספר משתתפים ב"חגיגה בירוק"
7,000מספר משתתפים בתהלוכת פורים

500מספר משתתפים ב"פותחים דלת לאמנות"
4,000מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום השואה

6,000מספר משתתפים בערב יום הזיכרון
13,000מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום העצמאות

4 מפגשים2,000מספר משתתפים בקולנוע קיץ
15 מפגשים5,250מספר משתתפים במפגשי שכונה
3,500מספר משתתפים באירוע סוף קיץ
20,000מספר משתתפים בפסטיבל סוכות

5ציון ממוצע סקר שביעות רצון (1-5)העשרת תרבות בבת"יספעילות סל תרבות

5 ערבי זמר, 3 הרצאות בנושאים שונים ו-2 10מספר אירועים שיתקיימו
מסיבות למבוגרים

הערכה.2,000מספר משתתפים כולל
שביל ישראל וסיורים נושאיים8מספר סיורים וטיולים שיתקיימו למשפחות וזוגות

280מספר משתתפים כולל בסיורים וטיולים
תקיעת שופר, שרים סליחות, מופע פייטנות1,250מספר משתתפים באירועי תשרי

150מספר משתתפים ביום ירושלים- ערב זמר
הערכה.400מספר משתתפים בהקפות שניות

700מספר משתתפים בט' באב וקריאת מגילה
350מספר משתתפים במסיבות פורים

חנוכה, יום העצמאות, שבועות500מספר משתתפים בפעולות תרבות לילדים
נתון למעקבמספר משתתפים ממוצע בסדרת סיורים בירושלים

160מספר משתתפים בסיורי סליחות עששיות
500מספר משתתפים במימונה

למעט בחודש אוגוסט50מספר משתתפים שבועי ממוצע בפעילות "לומדים תנ"ך"
70מספר משתתפות שבועי ממוצע בפעילות נשים

800מספר משתתפים בערב חזנים
800מספר משתתפים בתפילת יום העצמאות

300מספר משתתפים בתיקון ליל שבועות
להורים וילדים דתיים וחילונים8מספר קבלות שבת משותפות שיתקיימו

400מספר משתתפים בשבת פייטנים
300מספר משתתפים בשבת בקשות

אירועים לקהילה 
העשרת תרבות הפנאיבתשלום

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים  
ומועדים)

העשרה תרבותית ערכית 
מסורתית סביב לוח השנה 

העברי לציבור הדתי ולחיזוק 
הקשרים בין דתיים וחילוניים

תכנון פעילות תרבות 2017

הערותיעדיםנושאים

אירועים קהילתיים 
העשרת תרבות הפנאיפתוחים

201



חמש - אומנויות

ערךמדדמטרה
10מספר האירועים שיתקיימו

ימדד על פי תפוסת מקומות באולם ממוצע 3,000מספר המבקרים
* מספר אירועים.

עבור חודשים ינואר-מרץ.30יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)
מספר דו"חות סטטוס רבעוניים על מספר ארועים, 

במרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר.4משתתפים והכנסות שיוגשו למנכ"לית חמש

15מספר האירועים שיתקיימו
300מספר המבקרים השנתי

5יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)
30מספר האירועים שיתקיימו

10,500מספר המבקרים
66יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)

12מספר האירועים שיתקיימו
4,200מספר המבקרים באירועים

15יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)
4מספר האירועים שיתקיימו

350מספר המבקרים באירוע
14יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)

650מספר מנויים מבוגרים
130מספר מנויים ילדים (גילאי 3-8)

250מספר מנויי מיני מנוי (גילאי 8-13)

יצירת הכנסותאירועים פרטיים

קהל מנויים קבועמנויים

אירועים פנימיים של חמש, נוער, 
זמר, הצגות ילדים ורכישת מופעים

אירועים קהילתיים - מועצה ותיכון

העשרת תרבות 
הפנאי

חינוך בלתי פורמאלי סל תרבות
לתרבות

תכנון פעילות מרכז אומנויות הבמה 2017

הערותיעדיםנושאים

העשרת תרבות מופעי אמרגנים
הפנאי
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 ספורט

 

 הקהלים ביישוב ללכל"Well Being" עשייה פעלתנית ושלומות , חינוך לבריאות" - חזון

 

U7201שנת לתחום הספורט  יעדי 

אפשרויות לעידוד ופיתוח פעילויות ו, רטאים המצטיינים ביישובתשתית הספומיסוד   - תחרותיספורט לתמיכה בעממי במקביל פיתוח וקידום הספורט  .1

 .מתקנים לתושבכולל הנגשת , הספורט העממי

 מתוך חשיבה כי אורח חיים בריא הוא אבן יסוד בתרבות הספורט ', רשת ערים בריאות'קידום היישוב כמוביל בריאות ואורח חיים בריא במסגרת  .2

במטרה בפעילויות ספורט ו תושביםהשתתפות המעודדת תפישה כחלק מ, אירועי ספורט גדוליםפעולה בביצוע  ףארגון ושיתולצד תפעול מערך החוגים  .3

 .השונים ובפעילויות  מעגל המשתתפים באירועיםלהגדיל 

 )20 – 12גילאי (קידום ענפי הספורט הנותנים מענה לחתך הגילאים של בני הנוער והבוגרים  .4

 נשים ביישובפיתוח וקידום ספורט ל .5

 . יישום תכנים מתוכנית אסטרטגית לספורט ואורח חיים בריא .6

 .בטיחותדרישות לנהלים ו, ט בהתאם לתקניםמתקני הספור תשדרוג ותחזוק .7

 

U 2017שנת בפעילויות מרכזיות 
 

  סופי שבוע של , ספורט חופשי ,משחקים של פעם, אירועי קיץ, סובב שהם באופניים, חבל מודיעין/מרוץ שהם: אירועי ספורט עממים ותחרותייםקיום

 .ועוד קרקע וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט והחוגיםהתעמלות , אומנויות לחימה: פעילויות ספורט כגון

 כדורעף וכדורשת, כדורסל: קיום ליגות תושבים בענפי משחק. 
  חדשיםעל פי תקנים וציוד הספורט ביקורת למתקני הספורט קיום , אולמות הספורטתחזוקת. 

  ועוד טניס שולחן, כדורסל, קרטהאליפות , אליפות התעמלות אומנותית-כגון , םקהילתייאירועי ספורט באגודות הספורט שיתופי פעולה עם. 

 צוניים ככל הניתןאיגום חסויות ומשאבים חי. 

  נוער ומבוגרים, ילדים 1,000במערך חוגי הספורט מעל  פעיליםכיום (תפעול מערך החוגים( 
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  מקדמי גנים  2פתיחת , פעילויות ספורט חינם, גורמים חיצוניים שיתופי פעולה עם -עיר בריאהפעילות עממית כחלק מהפעילות של שהם כפיתוח

 +. 40בריאות והכנת תכנית לגילאי 

 יישום תכנים מומלצים מתכנית אב לספורט ומתקנים. 

 

U אדם  חכנתוני 

 מנהל תחום 
 מנהל מתקנים ותחזוקה 

 ספורט  ת חוגירכז
 אב בית אולם תיכון

 אולם ניצניםאב בית 
 )ערב(אב בית אולם ניצנים 

 אב בית אולם יהלום

 אב בית מגרש כדורגל
 מזכירה

 אב בית שלהבת 
 אולמות קטנים  אב בית
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חמש - ספורט

ערךמדדמטרה

ללא פעילות במסגרת אגודות 1,100מספר משתתפים מינימלי בחוגים
ספורט

25מספר סוגי החוגים שיפתחו
ציון ממוצע כללי במשוב שביעות רצון של 

4.5המשתתפים (בסולם 1-5)

10מספר התחרויות המקומיות שיתקיימו

4,000מספר משתתפים בכל התחרויות

קידום בריאות 
מספר פעילויות ספורט שיהיו פתוחות לגילאי 45 קידום אורח חיים בריאהתושבים

5ומעלה

מספר תחרויות אזוריות וארציות שיתקיימו (ארגון 
4ואירוח)

1,000מספר משתתפים בכל התחרויות
ביצועהקמת קבוצות ליגת כדורשת מקומית

200מספר משתתפים בתחרות ליגת כדורשת מקומית
יצירת שיתופי פעולה עם איגודים 

אליפות ישראל בטאיקוואנדו וארוע 2מספר אירועי ספורט מרכזיים שיתקיימו בשוהםוהתאחדויות מקצועיות
נוסף

1.9.16הכנת תכנית פעילות במתקנים עד לתאריך
כל האולמות8מספר המתקנים שיעמדו בבדיקת מכון התקנים
מגרש כדורגל ו-3 אולמות4מספר מתקנים שיעמדו בדרישות רישוי עסקים

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןמגרש כדורגל
75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם תיכון

75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם ניצנים
45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם יהלום

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם אבני החושן
50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם אבן חן

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם רבין
45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם שלהבת

מספר דו"חות רבעוניים על הכנסות ממתקנים מיקסום ומעקב הכנסות ריאליהכנסות ממתקנים
4שיוגשו למנהלת חמש

בניית מתקנים, אחזקתם 
פיקוח וניהול המתקניםוהשכרתם

שימוש 
במתקני 

ספורט

ניצול שעות מירבי

קידום ספורט הנשיםעידוד ספורט בקרב הנשים

אגודות והתאחדויות

יוזמות 
וארועים

עידוד הספורט העממיארועי ספורט עממי

כגון: צעדה, סובב שוהם באופניים, 
ספורטיאדה, טורניר כדורגל 

מקומי, ליגת בתי כנסת כדורסל, 
מרוץ שהם (עממי).

עידוד הספורט התחרותיתחרויות אזוריות וארציות
כגון: מרוץ שוהם, , שת"פ עם 
איגוד הטאייקוואנדו, קארטה, 

שחיה והתעמלות אמנותית

תכנון פעילות ספורט תשע"ז

נושאים
יעדים

הערות

עידוד פעילות הספורט העממי חוגי ספורט
וההנאה מספורט
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 צעירים נוער ו

 

 חזון

רב , היחידה תטפח העצמה אישית ותקדם מצוינות .יחידת הנוער והצעירים שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער והצעירים ביישוב

היחידה תפעל לחיזוק הסולידאריות  .ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ומורשת יהודית וישראלית בארץ ובתפוצות, דמוקרטיים, ערכים הומניסטיים, תרבותיות

שתתרום ותוביל , תעצב ותפתח מנהיגות נוער תורמת ואחראיתהיחידה . לקהילה בשוהם ומחוצה להשל בני הנוער הגברת מעורבותם ותרומתם , החברתית

 .את מדינת ישראל בעתיד

 

U 2017יעדים מרכזיים לשנת 

 . הכוונה והכשרה, ייעוץ ופיתוח, י מתן מידע"ע , כמקום מרכזי בחיי בני הנוער והצעירים בשוהםהבית הסגול והמשך מיצוב יחידת הנוער על דגש  יושם .1

 . שוניםגילאים ומאפיינים בייחודי וייעודי לנוער , מענה מותאםמתן גווניות בבחירת המתודות ושיטות העבודה ו-חדשנות ורב .2

במטרה לעודד נוער רב יותר  ,הרחבת היחידהל פיסיבמקביל לתכנון  ,)כשכבה חותכת' ט(ב "י-'ט'-ו' ט-'ז: מיצוב היחידה בשני חתכי גיל מרכזיים .3

 .ממגע עם קבוצת הלא שווים של אותו הגיללהפיג חששות להגיע לפעילויות השונות ו

 ,י"א ואיג"ארגון מד, ארגון עוז, ק"סניף בנע, ל"קן הנוע, עמית ורעות, שבט ראם –פעילות תנועות הנוער בישוב תכלול של עיצוב ו, ליווי .4

 .מענים התחלתיים לתחום הצעירים בשוהםיווצרו פורום צעירים בעזרתו  קידום .5

 

Uמטרות ופעילות עיקרית 

 

Uהתנדבות נוער 

 רציף עם קשר קיום , מאגר ארגונים שבהם אפשר להתנדב בשוהם ובסביבתהניהול  - יחידת הנוער תהווה מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב

פרסום מסרים , רכזות חברתיות בחינוך הפורמאלי ורכזת מחויבות אישית בתיכון, רכזי התנדבות וקהילה בתנועות הנוער, ארגוני התנדבות בישוב

 .)'פייסבוק וכד, דף הנוער(חינוכיים להתנדבות ועשייה באמצעי התקשורת השונים 
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 הכשרה מקצועית  –" מובילי דרך"קבוצת  - תלווה ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה, תקדם, יצוריחידת הנוער ת

זוגות המאמצים בה אנו מכשירים ומלווים " אמץ לך סבא"תוכנית , מוזיקה וליצנות רפואית, אומנות( לנוער המבקש להתנדב על פי תחומי עניין אישיים

" אני בשבילך"פעילות , פעילויות זרקור לשנת שירות, וער במרכזי התנדבות לאורך החופשההשמת בני נ –תוכנית קיץ של משמעות , לאורך השנהקשישים 

 מתחם הנוער והשתלבות, קבוצות התנדבות, קפה לאוזן, סיורי גנים(שילוב נערים מתנדבים בפעילויות היחידה , לנוער המבקש להתנדב במבנה לא מחייב

ליווי , ליווי ימי התנדבות של מועצת הנוער היישובית, שיתופי פעולה עם עמותות סביב ימי התרמה ארציים, פעילות התנדבות סביב חגי ישראל, )במטה

 .)מותנה(הפקת כנס נגישות ישובי ו שיתופי פעולה סביב פעילויות התנדבות בתנועות הנוער, מתנדבים בוגרים בפעילויות הנוער השונות

 יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער, ערב הוקרה לנוער מתנדב - ידת הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדביח 

 אני "פעילויות סביב הפרויקטים של ו, ערבי התרמה שונים ,מסיבת פורים לבעלי צרכים מיוחדים - יחידת הנוער תפעיל ותארח אירועי התנדבות נוער

 ."מובילי דרך"ו" בשבילך

 

Uמנהיגות נוער 

 עשייה , תרומה, ייצוגיצירת פורום מועצה שיפעל ל -יחידת הנוער תטפח מנהיגות צעירה שותפה לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישובי

ותקניות בחינוך הפורמאלי קיום בחירות דמוקרטיות ,  ב"י-'כיתות יל" הפרלמנט"מועצת נוער בוגרים ', ט-'כיתות ז –נוער צעירה  תמועצ, ופיתוח אישי

ונראות , שיווק, גיבוש גאוות קבוצה, )צים ויחד"מד, ל"נוע, ק"בנע, צופים חילונים ודתיים(ובחינוך הלא פורמאלי ) תיכון ודמוקרטי, שלהבת, ם"יהלו(

ליווי והתנהלות על פי תקנון מנהל , )הנוערהקהילה וחברי מועצת , לחיזוק משמעות הייצוג בקרב בני הנוער(המועצה ופעילויותיה והעלאת תפיסת היוקרה 

 -הפעלה והנחייה מסונכרנת לפעילות מועצות הנוער המחוזית והארצית, ארצית ובהתאם לחוק הנוער המעודכןמועצת הנוער ה, ח"חברה ונוער במשה

, הפקת אירועים, שיווק, דינאמיקות, חברה, העברת הכשרות והנחיות למועצה בתחומי מנהיגות, במליאות ובסמינרים, בוועידות, השתתפות בבחירות

נוכחות בוועדות , וכניות מעורבות קהילתית והתנדבותקידום והפעלת ת, ומפעלים למען הנוער הבוחר בשוהם קידום פרוייקטים,'יזמות וכד

הנחיית מזכירות , לטון בשוהםהובלה והשתתפות יום חילופי ש, המוניציפאליות בשוהם ומפגשים רבעוניים עם ראש המועצה ומחזיקת תיק הנוער

 .המועצה וליווי המליאות השבועיות

 סביב ' ח-'פיתוח ועיצוב כיתות ז - ")תנועת הנוער העירונית" –צים "מד תוכנית(מנהיגותי תהליכי  -יחידת הנוער תפתח ותפעיל מענה חינוכי חברתי

קידום ופיתוח , תיקיםקידום ופיתוח מדריכים חדשים וו, במיומנויות הדרכה ומנהיגות' ות טפיתוח והכשרת כית, ברתיות וקהילתיותמיומנויות ח

פעילות משותפת ומסונכרנת עם רכזי , ית לילדים בהכנה למסגרת התנועתיתתנועת-פעילויות סמי, ב"י-א"כיתות י –יגות נוער לנוער מיומנויות מנה

 .צים"הנפקת כרטיס הדרכה בסיום קורס המדו צים המחוזיים והארציים"השתתפות פעילה בסמינרי המד, צים של מנהל חברה ונוער"המד
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 קורס הסברה לנוער, )מרכז הרב תחומיוה משרד החוץ(קורס שגרירים צעירים  -ה והעצמה מיומנויות המנהיגות הצעירחידת הנוער תפעל לחיזוק י ,

 מנהיגות בנושא זהות ישראלית וציוניםקבוצת ו, )חמש(תוכנית מנהיגות דילר 

 ליווי והנחייה של , תנועות הנוער ובתי הספר בשוהםלייעוץ והכוונה בקשר , ליווי - יחידת הנוער תלווה ותעצים את פעילות ומיקום תנועות הנוער בישוב

ליווי בקבלת מתן (יכה בפעילות התנועתית הפנימית תמ, קידום שבוע תנועות הנוער בבתי הספר ובישוב, )אחת לשבועיים(פורום רכזי תנועות הנוער 

ערבי , צעדת דגלים, תהלוכת לפידים, מפגן תנועות הנוער(ליווי והפקת מפעלים  תנועתיים ישובים , )'שימוש במבנה יחידת הנוער וכד, תאומים, תמיכות

פרסום אירועי תנועות הנוער באמצעי ו, העשרה לשכבות הבוגרותהפקת סדנאות הכשרה ו, הפקת ערבים ממוקדים לשכבות הבוגרות, )'מועדים וכד, הוואי

 )'שלטי חוצות וכד, אתר, פייסבוק(השיווק של היחידה 

 

Uוקשרי חוץ  משלחות נוער 

 המבוגר , אהאוס: הוצאת משלחות נוער, מיון והכשרה של בני הנוער למשלחות, גיוס -יחידת הנוער תפעל להכרת קהילות ותרבויות מחוץ לישראל

 .מדינות אירופה הסברתית ואירוח ונצואלה, בגרמניה) מותנה(

 סדנאות הכשרה בנושא , חגים ומועדים, סדנאות הכשרה בנושאי יהדות - יחידת הנוער תפעל לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת

 אקטואליה והסברהתרבות והעשרת נוער

 

U ואירועיםפנאי 

 ערבי להקות , והפעלתה בכל אירועי הישוב" שוהםביט"ניהול וליווי להקת הנוער הייצוגית , גיוס - חידת הנוער תהווה מרכז לתרבות מוסיקלית מקומיתי

 ערבי קריוקי, אםסשיין'גערבי , )'אקס פקטור וכד, כוכב נולד(הפקת מקור שוהם , )תחרותי וקאוורים, פאן(פנימיים וחיצוניים של הרכבים מקומיים 

 סדנאות אומן ו

 ופרויקט תפוח בדבש, ערב להקות באווירת חג –אש השנה ר - אירועים סביב חגי ומועדי ישראלפנאי וביחידת הנוער תוביל ותפעל למעורבות הנוער ב ,

, תתהלוכת לפידים יישובי –חנוכה , הערב וההידברותהפקת  –ל "יום הזיכרון ליצחק רבין ז, ערב קריוקי והפעלת סוכת הנוער בפסטיבל המוזות –סוכות 

זיכרון "תוכנית  –יום הזיכרון לשואה ולגבורה , וער בעדלאידע ומסיבת רחוב מקוריתהובלת הנ –פורים , תחנות הנוער בפסטיבל חגיגה בירוק –טו בשבט 

תהלוכת הדגלים  –יום ירושלים , וליווי טקס ביד לבנים) ק ושירה"מור(ערב גבורה וזיכרון  –ל "יום הזיכרון לחללי צה, ותערוכת יום השואה" בסלון

 סיור וערבי תיקון –תשעה באב , )מותנה(מסיבת בריכה  –שבועות , לאחדות ישראל

 שני ערבי תרבות כלליים, ילות פנאי ותרבותפע, ערב הוקרה לנוער מתנדב, יום חילופי שלטון - יחידת הנוער תציין שבוע שבו הנוער במרכז העניינים 
 

 מתחם הנוער הבית הסגול , ץמסיבת חורף בקי –סוף הקיץ /אמצע אירוע, פתיחת הקיץ לגיל תיכון - יחידת הנוער תספק מענה פנאי במהלך החופשים

 לפארקים ולמרכזי בילויהסעות  ,)'חפש את המטמון ישובי וכד, הישרדות(פעילות שיא מקוריות  ,שכולל משחקים וערבי שיא
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Uקידום והעצמה 

 השרות , רשיטו, רווחה, ישות עבודה קבועות עם צוותי החינוךפג -יחידת הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב

 השתתפות בשולחנות עגולים ופורומים ישוביים, א"א ואס"על, הפסיכולוגי

  משולבות /קבוצות העצמה מאותרות -והעצמה עם ערך מוסף לבני הנוער הן ברמה הרגשית והן ברמה החברתיתיחידת הנוער תוביל מסגרות טיפול– 

 'די גיי וכד, קולנוער, תזונה, דימוי וסטיילינג, קאוצינג –קבוצות העצמה משולבות , 'י שנתי וכד"איג, פסיכודרמה, שותמחשבות ורג
 

 יעוץ והכוונה ממוקדים שיתופי פעולה עם ארגוני י, הכשרה וליווי הקפה ייעוצי לנוער ,גיוס –קפה לאוזן  -רתהווה מרכז ייעוץ והכוונה לנוע יחידת הנוער

 באירועים השונים)  (Reaching Out(יישּוג , שבועית אצל רכזת קידום והעצמה" דלת פתוחה", )'חושן וכד(

 מפגש רכזי תנועות הנוער ויחידת הנוער עם גורם  - הבלתי פורמאלי בישובא במערכות החינוך "יחידת הנוער תוביל מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס

מפגש רכזי יחידת  ,)'חוק וכד, פשיעה, סכנות ברשת(ר צים ומועצת הנוע"מד, מפגש הסברה מניעתי לשכבות הבוגרות של תנועת הנוער, מניעתי אכיפתי

 סית הישוב"הנוער עם עו

 א "משותף לעל(הפעלת מתחם הזולה , )קיץ, פסח, סוכות(הפעלת סיורי גנים בחופשים  - בלילות החופשים יחידת הנוער תפעל לייצר מענה מותאם ורך

 )משותף לרווחה ויחידת הנוער(הפעלת קפה לאוזן , הפעלת מתחם הנוער הבית הסגול, )ויחידת הנוער

 הפעלת הקפה לאוזן עם צעירים והורים , הכשרה וליווי, גיוס –הילה בישוב הפעלת סיורי גנים עם הק - ידת הנוער תפעל למעורבות קהילתית והוריתיח

 מפגשי הסברה והכשרה פתוחים להורי הישוב, מהישוב

 

Uנוער דתי 

 פעילות , ביחידת הנוער" יום הקדיש הכללי"מפגש זיכרון  -חברתי ייחודי לבני הנוער הדתי סביב לוח השנה העברי/יחידת הנוער תספק מענה תרבותי

 בנות/ערבי להקות מופרדים לבנים, )מופרד(פעילות מותאמת לנוער דתי , תוכן שונים שיעלו מהשטחתרבות מפגשי 

 הכוונה לגורמים רלוונטיים, ל"יפה לבנות המעוניינים לשרת בצהערב חש -ל"יחידת הנוער תספר הכוונה וייעוץ בנושא גיוס לצה 

  השתתפות פעילה  ,השתתפות פעילה במועצת הנוער היישובית - חילוני סביב לוח השנה העברייחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער

ערב , ראש חודש –הרקדת פורים , הידברות בטקס רבין, מפגש לקראת תשובה: ערכית סביב חגים ומועדים עבריים פעילות, בפורום רכזי תנועות הנוער

 באב לירושלים ' ר טסיו, צעדת יום ירושלים, גבורה וזיכרון

  קורס גשר, קורס צילום ערכי -יחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות מתודיים בין נוער דתי לנוער חילוני 
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Uהבית הסגול -מתחם הנוער" 

 שישי-חמישי(קטיביים במהלך השנה בערבים אטר" הבית הסגול"הפעלת מתחם הנוער  - יחידת הנוער תהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישוב( ,

הפעלת המתחם , 'מוסיקה וכד, סדנאות, טורנירים –ערבי נושא במתחם הנוער , שבת במהלך החופשים-בימים שני" הבית הסגול"פעלת מתחם הנוער ה

 .המתחםכניסה מבוקרת למתחם הנוער ועמידה על תקנון , מצבי סיכון ושמירה על מרחב בטוח איתור, מתבגר-י צוות בוגר המשמש לשיח בוגר"ע
 

Uל"גיוס לצה 

 ערב הוקרה ובהצלחה , )עם התיכון(יום אחים בוגרים , ן לשוהם"המשך מהלכים להבאת מד -ל"יחידת הנוער והצעירים תקדם חיזוק ועידוד גיוס לצה

 )פ צעירים"מותנה ובשת(ערבי בירה ונשירה לחיילים , ערב הצדעה לחיילים ובנות שירות לאומי בשירות, למתגייסים
 

Uמותנה( צעירים(U - הכשרות והעשרות, קורסים, ערב בירה ונשירה, צעירים בשוהם יכנס, הקמת פורום צעירים 

 

Uקשרי חוץ U- אירופה(שגרירים צעירים  - לפיתוח מנהיגות צעירה ומיזמים קהילתיים, ל"ל של שוהם עם קהילות יהודיות בחו"קידום ופיתוח שותפויות בינ( ,

 )גרמניה, נוצרים אוהבי ישראל( שוהם אאהוס

 

Uשיווק ומיתוג 

 רישום ותיעוד של קבוצות עבר , )התעניינות ושליטה, הטבות תמורת פרטים(הפקת כרטיס נוער  -יחידת הנוער תיצור מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער

 .ועתיד

  כניסה  ,הודעות טקסט ממוקדות על פי המאגר, )'אינסטנגרם וכד,פייסבוק(רשתות חברתיות ככלי מרכזי  -יחידת הנוער תפעל לשיווק משמעותי מול נוער

 )שלט אלקטרוני ומכוונים, באנארים(שלטי חוצות , עיתונות מקומית ,דיוור לתושב, ס"לכיתות ביה

 

U צוות היחידה של הכשרה ופיתוח 

 שיפור תנאים עובדים חדשים  ,וגיבוש לצוות היחידהערבי הוואי  - הכשרה ופיתוח צוות היחידה ועידוד העסקה עתידי, יחידת הנוער תפעל לשימור

עידוד , עידוד יציאה לסמינרי הכשרה של מנהל חברה ונוער, לימודי לצוות היחידה/מי סיור מקצועיי, מפגשי הכשרה לצוות אחד לחודשיים, וותיקים

 מיתוג הצוות כלפי חוץ ליצירת מתעניינים עתידיים מהישוב
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Uכח אדם 

 מנהל מחלקה 

 רכזת התנדבות ותרבות 

 "שוהמביט"מתחם לילי ולהקה ייצוגית , פרלמנט, רכזת מועצת נוער

 מנהלה והשכרות וחיילים וצעירים , סיורי גנים, רכז קבוצות נוער

 צים ומנהיגות "רכזת מד

 ת נוער דתי /רכז

 רכזת עמיתי דילר

 אב בית 

 א זמני "כ

 

 

 

211



חמש - נוער

ערךמדדמטרה
שוטףעדכון נתוני עמותות וצרכי התנדבות בשוהם ומחוצה לה

קיום קשר שוטף עם רכזות התנדבות ורכזות חברתיות בבתיה"ס 
שוטףורכזי התנדבות בתנועות הנוער

מספר מסרים חינוכיים להתנדבות ועשיה שיתפרסמו באמצעי 
דף הנוער בעיתונות המקומית, פייסבוק4התקשורת המקומיים השונים

ליצנות רפואית, אמץ לך סבא, אני 100מספר בני נוער שיתנדבו במסגרת תוכניות היחידה
בשבילך, מד"צים, מועצת נוער

7מספר הפעילויות שיפעילו המתנדבים
45מספר מבוגרים שיתנדבו באופן קבוע

200מספר משתתפים בערב הוקרה לנוער מתנדב
ביצועקיום יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער

בחירת מועצת נוער בבחירות דמוקרטיות ותקניות בחינוך 
כ-40 נציגיםביצועהפורמאלי והלא-פורמלי

שוטףליווי שבועי של מליאת מועצת הנוער על ידי רכז היחידה
4מספר השתלמויות העשרה שיתקיימו למועצת הנוער

3מספר ארועים קהילתיים שתארגן מועצת הנוער
השתתפות סדירה של מזכירות המועצה בפורומים מחוזיים 

ביצועוארציים

מספר דו"חות חצי-שנתי שיוגשו לראש המועצה המתארים את 
2פעילות מועצת הנוער

מדריכי כיתות ג'25מספר מד"צים בעלי תפקיד
10מספר משתתפים קבועים בקורס מד"צים (תלמידי ט')
10מספר משתתפים קבועים בקורס מד"צים (תלמידי ח')
25מספר מד"צים שישתתפו בסמינרים ישוביים ומחוזיים

50מספר חניכים בקורס "שגרירים צעירים"
ציון ממוצע לשאלה "באיזו מידה הקורס נתן לך כלים להובלה של 

4יוזמה חברתית" (1-5)

8מספר מפגשי פורום רכזי תנועות נוער

רבין, תהלוכת לפידים, צעדת דגלים, 3מספר פעילויות תנועתיות יישוביות שיופקו
אוהל הידברות

ביצועקיום ערב משותף לשכבה הבוגרת של תנועות הנוער

עידוד התנדבות

מתן הכוונה וייעוץ לבני נוער 
המעוניינים להתנדב

יוזמה וליווי פעולות התנדבותיות 
אישיות וקבוצתיות

עידוד והוקרת נוער מתנדב

תכנון פעילות נוער וצעירים תשע"ז
כ-3,000 בני נוער (ז'-יב')

הערותיעדיםנושאים

מועצת 
נוער

טיפוח מנהיגות צעירה שותפה 
לקביעת מדיניות וקבלת 

החלטות בתחום הנוער בישוב

מד"צים
מתן מענה ומסגרת חלופית 

לנוער המעוניין להדריך שלא 
במסגרת תנועות הנוער

מנהיגות

מנהיגות 
צעירה

חיזוק והעצמת תחום המנהיגות 
הצעירה

תנועות 
נוער

ליווי והעצמת פעילות תנועות 
הנוער בישוב
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה

 

     
 

הערותיעדיםנושאים

קיום קשר שוטף עם צוותי חינוך, רווחה, שיטור, שפ"ח, עיר ללא 
שוטףאלימות והרשות למלחמה בסמים

שוטףהשתתפות בשולחנות עגולים בנושאים הקשורים לנוער
4מספר קבוצות שיפעלופיתוח מיומנויות חברתיות

8מספר פונים ממוצע ל"קפה לאוזן" בשבוע
10מספר מתנדבים קבועים ב"קפה לאוזן"

ביצועקיום מפגש עם רכזי תנועות וצוות היחידה בנושא

ביצועמפגש של רכזי תנועות עם עו"ס נוער

סוכות, פסח, קיץ60מספר ערבים בהם יתקיימו סיורי גנים בחופשים מבית הספר
8מספר ימים בהם יפעל מתחם זולה

30מספר מתנדבים שישתתפו בסיורי גנים
4מספר מפגשי הסברה שיתקיימו להורים

מינימום15מספר הורים ממוצע שישתתפו במפגשי ההסברה
3מספר משלחות נוער

10מספר משתתפים ממוצע במשלחת
3מספר פעילויות הכשרה (סדנאות) שיתקיימו ליוצאים למשלחות

4מספר ערבי להקות נוער מקומיות שיתקיימו
100מספר משתתפים ממוצע בערבי להקות

ביצועקיום הפקת מקור ישובית
בתלות בהשתתפות 5 נגנים לפחות4מספר ערבי ג'אם סשן

ביצועמספר ערבי קריוקי שיתקיימו
מינימום15מספר משתתפים ממוצע בקריוקי

מספר סדנאות אומן שיתקיימו בנושא מניעת אלימות, סמים 
1ואלכוהול

9מספרי אירועים שתפעיל היחידה לקראת חגים ומועדים

ראש השנה, סוכות, יום הזיכרון ליצחק 
רבין, חנוכה, טו-בשבט, פורים, יום 
הזכרון לשואה ולגבורה, יום הזכרון 

לחללי צה"ל, יום ירושלים

נתון למעקב. בכל אירוע בין 40-500. סך משתתפים בארועי חגים ומועדים
מספר המשתתפים בכל ארוע מתועד

4מספר ערבי פעילות ייחודים שיתקיימו בשבוע הנוער
500מספר משתתפים מינימלאי בכל שבוע הנוער

3מספר מופעי תרבות לנוער (כולל מסיבת סוף קיץ)
ביצועהפעלת חדר הרכבים לנוער 3 ימים בשבוע

קידום והעצמת בני 
נוער

קידום וחשיבה משותפת על 
תחום הנוער על היבטיו השונים

מתן מענה ייעוצי לבני נוער 
בתחומים שונים

העלאת מודעות והסברה בנושא 
פשיעה ואס"א במערכות החינוך 

הבלתי פורמאלי בישוב

מענה לילי לבני נוער

מעורבות קהילתית והורית

חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות משלחות נוער
(ארה"ב) ועם נוער מגרמניה

תרבות

קידום פעילות מוסיקלית והפיכת 
יחידת הנוער למרכז לתרבות 

מוסיקלית מקומית

חינוך לערכים חברתיים 
אקטואליים ולמעורבות קהילתית

פעילויות תרבות לנוער
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה

 

     
 

הערותיעדיםנושאים

כולן מותאמות ומכוונות5מספר פעילויות מעורבות שיתקיימו לנוער דתי וחילוני

3פעילויות ייעודיות לנוער דתי
10מספר משתתפים בקורס צילום ערכי (שנתי)

1,500מספר בעלי כרטיס נועריצירת מאגר פרסומי ממוקד לבני 
שוטףעדכוני פייסבוק ואינסטגרם על בסיס יומי

2מספר התכנסויות בהן תתקיים פעילות שיווק של נציג היחידה
שוטףפרסום פעילות היחידה בדיוור השבועי לתושב

שוטףפרסום ידיעות וכתבות (קול הנוער) בעיתון המקומי
לא כולל חופשים25מספר ימי הפעלת מתחם הנוער הלילי במהלך השנה

60מספר ימי הפעלת מתחם נוער במהלך החופשים

טורנירים, סדנאות, מוסיקה וכדומה. 15מספר ערבי נושא בחופשים
מתוך סך ימי הפעלת המתחם בחופשים

ביצועקיום יום אחים בוגרים לשכבת י"ב עד לתאריך
מספר משתתפים בערב מתגייסים (לצה"ל, שירות לאומי, מכינות 

200ושנת שירות)

מספר משתתפים בערב הצדעה למשרתים (חיילים ובנות שירות 
200לאומי)

מותנה תקציב100מספר משתתפים בכנס צעירים
מותנה תקציב5מספר מפגשי פורומים/סדנאות לצעירים

מותנה תקציב10מספר משתתפים בפורומים/סדנאות לצעירים

נוער דתי ומורשת 
ישראל

עידוד וקידום הידברות בין נוער 
דתי לנוער חילוני

מתחם נוער (גם 
בתרבות)

יצירת תשתית פיזית למפגש 
חברתי של בני הנוער בישוב

עידוד שרות צבאי ולאומיחיילים וצעירים

שיווק פעילות היחידה בקרב שיווק ופרסום
הנוער
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2017 יתרה2016 יתרה20162017תחומים

סיכוםמועצההחזרעצמי סיכוםמועצה החזרעצמי

    1,309,000-1,410,169-      1,440,169      1,339,000           30,000               30,000          30,000          30,000מנהלה

          84,00058,919         351,201         408,000         410,120   150,000             260,120        492,000    150,000        342,000תרבות בית

       260,000-125,079-         700,039         757,000         574,960        99,600   129,000             346,360        497,000    134,000        363,000פיס כותר

          52,20052,608         131,443         127,800         184,050             184,050        180,000        180,000ספרא אולם

              28,000-990-         320,690         321,000         319,700      120,000   120,000               79,700        293,000    200,000          93,000בצוותא תרבות
 מרכז-  תרבות

         135,700-63,002-      2,279,732      1,812,000      2,216,730      400,000          1,816,730     1,676,300     600,000     1,076,300הבמה אומנויות

                4,000-18         400,018         370,000         400,000             400,000        374,000        374,000תרבות סל-  תרבות
 כולל) כללי-  תרבות

       136,800-122,575-      2,435,375      2,322,800      2,312,800   1,770,000             542,800     2,186,000  1,575,000        611,000(פסטיבל

       873,800-954,680-      1,079,580      1,008,800         124,900             124,900        135,000        135,000ומוקד כללי העשרה

         38,000-30,942-      2,035,790      2,097,000      2,004,848      250,000          1,754,848     2,059,000     250,000     1,809,000קונסרבטוריון

            24,8001,044-         356,281         434,800         357,325      120,000             237,325        410,000     120,000        290,000מנגן ספר בית

           11,800-8,032         234,633         254,000         226,601      100,000             126,601        265,800     100,000        165,800ייצוגיים הרכבים

        347,000224,958      1,665,941      1,982,000      1,890,899          1,890,899     2,329,000     2,329,000מחול
 חוגים- העשרה

        123,000101,486         643,008         819,000         744,495             744,495        942,000        942,000ומדעים אמנות

           54,800-6,851-         720,511         740,800         713,660      435,000             278,660        686,000     400,000        286,000ספריה

          23,00037,208           30,148           34,000           67,356               67,356          57,000          57,000קייטנות

                -0           90,000           90,000           90,000        90,000          90,000       90,000האומנויות שנת

       89,000-143,912-         501,920         479,800         0.00358,008             358,008        390,800       35,000        355,800אתגר מרכז

        193,627      140,000      3,895,747      3,543,000      4,089,374          4,089,374     3,683,000     3,683,000יום מעונות

        516,200362,642      5,881,892      5,968,800      6,244,534          6,244,534     6,485,000     6,485,000צהרונים

23,000-184311-      1,770,485      1,770,800      1,586,174   1,150,000             436,174     1,747,800  1,100,000        647,800נוער
 תמיכות-  נוער

 כדרך ערך) ממשלה

 בסמים מלחמה, 72.5

 חוק, 59 אלא, 17.5

189,060      189,060         

189060

 זמני  - 2017-  חמש מרכז תקציב 

יתרותתשלומיםתקבוליםתקבולים

20162017
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2017 יתרה2016 יתרה20162017תחומים

סיכוםמועצההחזרעצמי סיכוםמועצה החזרעצמי

 זמני  - 2017-  חמש מרכז תקציב 

יתרותתשלומיםתקבוליםתקבולים

20162017

20,0000-           98,000           83,000           98,000        85,000               13,000          63,000       50,000          13,000וצעירים  חיילים
, דילר, חוץ קשרי

               27,000221-         595,234         562,000         595,455      120,000             475,455        535,000       60,000        475,000ונצואלה

           35,000-1,873-      4,100,869      3,926,000      4,098,996   1,000,000          3,098,996     3,891,000     900,000     2,991,000ספורט

     1,754,6001,738,838    1,738,838-    1,754,600-                -               -תפעול הוצאות

         91,824-             900    30,019,867    29,496,800    29,928,043   5,928,660   399,000        23,600,383   29,497,700  5,280,000    484,000   23,733,700כ"סה

2017 ל תוספת

5,280,0005,928,660648,660בפעילות השתתפות

     399,000        484,000 מהמועצה הוצאות החזר

5,764,0006,327,660המועצה השתתפות כ"סה

מועצה 

20162017
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	3. מיצוב היחידה בשני חתכי גיל מרכזיים: ז'-ט' ו-'ט'-י"ב (ט' כשכבה חותכת), במקביל לתכנון פיסי להרחבת היחידה, במטרה לעודד נוער רב יותר להגיע לפעילויות השונות ולהפיג חששות ממגע עם קבוצת הלא שווים של אותו הגיל.
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	 יחידת הנוער תהווה מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב - ניהול מאגר ארגונים שבהם אפשר להתנדב בשוהם ובסביבתה, קיום קשר רציף עם ארגוני התנדבות בישוב, רכזי התנדבות וקהילה בתנועות הנוער, רכזות חברתיות בחינוך הפורמאלי ורכזת מחויבות אישית בתיכון, פרסום מ...
	 יחידת הנוער תיצור, תקדם, תלווה ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה - קבוצת "מובילי דרך" – הכשרה מקצועית לנוער המבקש להתנדב על פי תחומי עניין אישיים (אומנות, מוזיקה וליצנות רפואית, תוכנית "אמץ לך סבא" בה אנו מכשירים ומלווים זוג...
	 יחידת הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדב - ערב הוקרה לנוער מתנדב, יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער
	 יחידת הנוער תפעיל ותארח אירועי התנדבות נוער - מסיבת פורים לבעלי צרכים מיוחדים, ערבי התרמה שונים, ופעילויות סביב הפרויקטים של "אני בשבילך" ו"מובילי דרך".
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	 יחידת הנוער תטפח מנהיגות צעירה שותפה לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישובי- יצירת פורום מועצה שיפעל לייצוג, תרומה, עשייה ופיתוח אישי, מועצת נוער צעירה – כיתות ז'-ט', מועצת נוער בוגרים "הפרלמנט" לכיתות י'-י"ב,  קיום בחירות דמוקרטיות ותקניות...
	 יחידת הנוער תפתח ותפעיל מענה חינוכי חברתי-מנהיגותי תהליכי  (תוכנית מד"צים – "תנועת הנוער העירונית") - פיתוח ועיצוב כיתות ז'-ח' סביב מיומנויות חברתיות וקהילתיות, פיתוח והכשרת כיתות ט' במיומנויות הדרכה ומנהיגות, קידום ופיתוח מדריכים חדשים וותיקים, קיד...
	 יחידת הנוער תפעל לחיזוק והעצמה מיומנויות המנהיגות הצעירה - קורס שגרירים צעירים (משרד החוץ והמרכז הרב תחומי), קורס הסברה לנוער, תוכנית מנהיגות דילר (חמש), וקבוצת מנהיגות בנושא זהות ישראלית וציונים
	 יחידת הנוער תלווה ותעצים את פעילות ומיקום תנועות הנוער בישוב - ליווי, ייעוץ והכוונה בקשר לתנועות הנוער ובתי הספר בשוהם, ליווי והנחייה של פורום רכזי תנועות הנוער (אחת לשבועיים), קידום שבוע תנועות הנוער בבתי הספר ובישוב, תמיכה בפעילות התנועתית הפנימית...
	Uמשלחות נוער וקשרי חוץ
	 יחידת הנוער תפעל להכרת קהילות ותרבויות מחוץ לישראל- גיוס, מיון והכשרה של בני הנוער למשלחות, הוצאת משלחות נוער: אהאוס, המבוגר (מותנה) בגרמניה, מדינות אירופה הסברתית ואירוח ונצואלה.
	 יחידת הנוער תפעל לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת - סדנאות הכשרה בנושאי יהדות, חגים ומועדים, סדנאות הכשרה בנושא אקטואליה והסברהתרבות והעשרת נוער
	Uפנאי ואירועים
	 יחידת הנוער תהווה מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית - גיוס, ניהול וליווי להקת הנוער הייצוגית "שוהםביט" והפעלתה בכל אירועי הישוב, ערבי להקות פנימיים וחיצוניים של הרכבים מקומיים (פאן, תחרותי וקאוורים), הפקת מקור שוהם (כוכב נולד, אקס פקטור וכד'), ערבי ג'אםסש...
	 יחידת הנוער תוביל ותפעל למעורבות הנוער בפנאי ובאירועים סביב חגי ומועדי ישראל - ראש השנה – ערב להקות באווירת חג, ופרויקט תפוח בדבש, סוכות – ערב קריוקי והפעלת סוכת הנוער בפסטיבל המוזות, יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל – הפקת הערב וההידברות, חנוכה – תהלוכת ...
	 יחידת הנוער תציין שבוע שבו הנוער במרכז העניינים - יום חילופי שלטון, ערב הוקרה לנוער מתנדב, פעילות פנאי ותרבות, שני ערבי תרבות כלליים
	 יחידת הנוער תספק מענה פנאי במהלך החופשים - פתיחת הקיץ לגיל תיכון, אירוע אמצע/סוף הקיץ – מסיבת חורף בקיץ, מתחם הנוער הבית הסגול שכולל משחקים וערבי שיא, פעילות שיא מקוריות (הישרדות, חפש את המטמון ישובי וכד'), הסעות לפארקים ולמרכזי בילוי
	Uקידום והעצמה
	 יחידת הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב- פגישות עבודה קבועות עם צוותי החינוך, רווחה, שיטור, השרות הפסיכולוגי, על"א ואס"א, השתתפות בשולחנות עגולים ופורומים ישוביים
	 יחידת הנוער תוביל מסגרות טיפול והעצמה עם ערך מוסף לבני הנוער הן ברמה הרגשית והן ברמה החברתית- קבוצות העצמה מאותרות/משולבות – מחשבות ורגשות, פסיכודרמה, איג"י שנתי וכד', קבוצות העצמה משולבות – קאוצינג, דימוי וסטיילינג, תזונה, קולנוער, די גיי וכד'
	 יחידת הנוער תהווה מרכז ייעוץ והכוונה לנוער- קפה לאוזן – גיוס, הכשרה וליווי הקפה ייעוצי לנוער, שיתופי פעולה עם ארגוני ייעוץ והכוונה ממוקדים (חושן וכד'), "דלת פתוחה" שבועית אצל רכזת קידום והעצמה, יישוּג (Reaching Out) ) באירועים השונים
	 יחידת הנוער תוביל מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס"א במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בישוב - מפגש רכזי תנועות הנוער ויחידת הנוער עם גורם מניעתי אכיפתי, מפגש הסברה מניעתי לשכבות הבוגרות של תנועת הנוער, מד"צים ומועצת הנוער (סכנות ברשת, פשיעה, חוק וכד'), מפגש ...
	 יחידת הנוער תפעל לייצר מענה מותאם ורך בלילות החופשים - הפעלת סיורי גנים בחופשים (סוכות, פסח, קיץ), הפעלת מתחם הזולה (משותף לעל"א ויחידת הנוער), הפעלת מתחם הנוער הבית הסגול, הפעלת קפה לאוזן (משותף לרווחה ויחידת הנוער)
	 יחידת הנוער תפעל למעורבות קהילתית והורית - הפעלת סיורי גנים עם הקהילה בישוב – גיוס, הכשרה וליווי, הפעלת הקפה לאוזן עם צעירים והורים מהישוב, מפגשי הסברה והכשרה פתוחים להורי הישוב
	Uנוער דתי
	 יחידת הנוער תספק מענה תרבותי/חברתי ייחודי לבני הנוער הדתי סביב לוח השנה העברי- מפגש זיכרון "יום הקדיש הכללי" ביחידת הנוער, פעילות תרבות מפגשי תוכן שונים שיעלו מהשטח, פעילות מותאמת לנוער דתי (מופרד), ערבי להקות מופרדים לבנים/בנות
	 יחידת הנוער תספר הכוונה וייעוץ בנושא גיוס לצה"ל- ערב חשיפה לבנות המעוניינים לשרת בצה"ל, הכוונה לגורמים רלוונטיים
	 יחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער חילוני סביב לוח השנה העברי - השתתפות פעילה במועצת הנוער היישובית, השתתפות פעילה בפורום רכזי תנועות הנוער, פעילות ערכית סביב חגים ומועדים עבריים: מפגש לקראת תשובה, הידברות בטקס רבין, הרקדת פורים – ר...
	 יחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות מתודיים בין נוער דתי לנוער חילוני - קורס צילום ערכי, קורס גשר
	Uמתחם הנוער- הבית הסגול"
	 יחידת הנוער תהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישוב - הפעלת מתחם הנוער "הבית הסגול" בערבים אטרקטיביים במהלך השנה (חמישי-שישי), הפעלת מתחם הנוער "הבית הסגול" בימים שני-שבת במהלך החופשים, ערבי נושא במתחם הנוער – טורנירים, סדנאות, מוסיקה וכד', הפעלת המת...
	Uגיוס לצה"ל
	 יחידת הנוער והצעירים תקדם חיזוק ועידוד גיוס לצה"ל- המשך מהלכים להבאת מד"ן לשוהם, יום אחים בוגרים (עם התיכון), ערב הוקרה ובהצלחה למתגייסים, ערב הצדעה לחיילים ובנות שירות לאומי בשירות, ערבי בירה ונשירה לחיילים (מותנה ובשת"פ צעירים)
	Uצעירים (מותנה)U - הקמת פורום צעירים, כנסי צעירים בשוהם, ערב בירה ונשירה, קורסים, הכשרות והעשרות
	Uקשרי חוץ U- קידום ופיתוח שותפויות בינ"ל של שוהם עם קהילות יהודיות בחו"ל, לפיתוח מנהיגות צעירה ומיזמים קהילתיים - שגרירים צעירים (אירופה), שוהם אאהוס (נוצרים אוהבי ישראל, גרמניה)
	Uשיווק ומיתוג
	 יחידת הנוער תיצור מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער- הפקת כרטיס נוער (הטבות תמורת פרטים, התעניינות ושליטה), רישום ותיעוד של קבוצות עבר ועתיד.
	 יחידת הנוער תפעל לשיווק משמעותי מול נוער - רשתות חברתיות ככלי מרכזי (פייסבוק,אינסטנגרם וכד'), הודעות טקסט ממוקדות על פי המאגר, כניסה לכיתות ביה"ס, דיוור לתושב, עיתונות מקומית, שלטי חוצות (באנארים, שלט אלקטרוני ומכוונים)
	Uהכשרה ופיתוח של צוות היחידה
	 יחידת הנוער תפעל לשימור, הכשרה ופיתוח צוות היחידה ועידוד העסקה עתידי - ערבי הוואי וגיבוש לצוות היחידה, שיפור תנאים עובדים חדשים וותיקים, מפגשי הכשרה לצוות אחד לחודשיים, ימי סיור מקצועי/לימודי לצוות היחידה, עידוד יציאה לסמינרי הכשרה של מנהל חברה ונוע...
	Uכח אדם
	מנהל מחלקה
	רכזת התנדבות ותרבות
	רכזת מועצת נוער, פרלמנט, מתחם לילי ולהקה ייצוגית "שוהמביט"
	רכז קבוצות נוער, סיורי גנים, מנהלה והשכרות וחיילים וצעירים
	רכזת מד"צים ומנהיגות
	רכז/ת נוער דתי
	רכזת עמיתי דילר
	אב בית
	כ"א זמני

	ר12 נוער
	נוער
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	תוכן לתוכנית עבודה

	עמוד ריק
	עמוד ריק
	עמוד ריק
	תוע
	ר1 חמש
	החברה העירונית לתרבות נוער
	וחוגי ספורט, שהם (חמש) בע"מ (חל"צ) החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט, שהם (חמש) בע"מ (חל"צ)
	נתונים:
	כח אדם
	קהל היעד
	תושבי הישוב, המונה היום כ-21,000 נפש ויישובי הסביבה הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגון, מגיל לידה עד זקנה.
	פעילות החברה


	ר2 חמש אתגר
	ר3 חמש אתגר
	גיל רך 

	ר4 העשרה
	העשרה - מוקד רישום, חוגים, קתדרה למבוגרים, מרכז מחול, קונסרבטוריון, ספריה

	ר5 העשרה
	העשרה

	ר6 תרבות
	תרבות, אירועים קהילתיים, סל תרבות, תרבות בצוותא, מרכז אמנויות הבמה

	ר7 תרבות
	תרבות

	ר8 אומנויות הבמה
	אומנויות 

	ר9 ספורט
	1. פיתוח וקידום הספורט עממי במקביל לתמיכה בספורט תחרותי -  מיסוד תשתית הספורטאים המצטיינים ביישוב, ופיתוח פעילויות ואפשרויות לעידוד הספורט העממי, כולל הנגשת מתקנים לתושב.
	2. קידום היישוב כמוביל בריאות ואורח חיים בריא במסגרת 'רשת ערים בריאות', מתוך חשיבה כי אורח חיים בריא הוא אבן יסוד בתרבות הספורט
	3. תפעול מערך החוגים לצד ארגון ושיתוף פעולה בביצוע אירועי ספורט גדולים, כחלק מתפישה המעודדת השתתפות תושבים בפעילויות ספורט ובמטרה להגדיל מעגל המשתתפים באירועים ובפעילויות  השונים.
	4. קידום ענפי הספורט הנותנים מענה לחתך הגילאים של בני הנוער והבוגרים (גילאי 12 – 20)
	5. פיתוח וקידום ספורט לנשים ביישוב
	6. יישום תכנים מתוכנית אסטרטגית לספורט ואורח חיים בריא.
	7. שדרוג ותחזוקת מתקני הספורט בהתאם לתקנים, לנהלים ודרישות בטיחות.

	ר10 ספורט
	ספורט

	ר11 נוער
	נוער וצעירים
	חזון
	יחידת הנוער והצעירים שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער והצעירים ביישוב. היחידה תטפח העצמה אישית ותקדם מצוינות, רב תרבותיות, ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים, ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ומורשת יהודית וישראלית בארץ ובתפוצות. היחידה תפעל לחיזוק הסול...
	Uיעדים מרכזיים לשנת 2017
	1. יושם דגש על המשך מיצוב יחידת הנוער והבית הסגול כמקום מרכזי בחיי בני הנוער והצעירים בשוהם,  ע"י מתן מידע, ייעוץ ופיתוח, הכוונה והכשרה.
	2. חדשנות ורב-גווניות בבחירת המתודות ושיטות העבודה ומתן מענה מותאם, ייחודי וייעודי לנוער בגילאים ומאפיינים שונים.
	3. מיצוב היחידה בשני חתכי גיל מרכזיים: ז'-ט' ו-'ט'-י"ב (ט' כשכבה חותכת), במקביל לתכנון פיסי להרחבת היחידה, במטרה לעודד נוער רב יותר להגיע לפעילויות השונות ולהפיג חששות ממגע עם קבוצת הלא שווים של אותו הגיל.
	4. ליווי, עיצוב ותכלול של פעילות תנועות הנוער בישוב – שבט ראם, עמית ורעות, קן הנוע"ל, סניף בנע"ק, ארגון עוז, ארגון מד"א ואיג"י,
	5. קידום פורום צעירים בעזרתו יווצרו מענים התחלתיים לתחום הצעירים בשוהם.
	Uמטרות ופעילות עיקרית
	Uהתנדבות נוער
	 יחידת הנוער תהווה מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב - ניהול מאגר ארגונים שבהם אפשר להתנדב בשוהם ובסביבתה, קיום קשר רציף עם ארגוני התנדבות בישוב, רכזי התנדבות וקהילה בתנועות הנוער, רכזות חברתיות בחינוך הפורמאלי ורכזת מחויבות אישית בתיכון, פרסום מ...
	 יחידת הנוער תיצור, תקדם, תלווה ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה - קבוצת "מובילי דרך" – הכשרה מקצועית לנוער המבקש להתנדב על פי תחומי עניין אישיים (אומנות, מוזיקה וליצנות רפואית, תוכנית "אמץ לך סבא" בה אנו מכשירים ומלווים זוג...
	 יחידת הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדב - ערב הוקרה לנוער מתנדב, יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער
	 יחידת הנוער תפעיל ותארח אירועי התנדבות נוער - מסיבת פורים לבעלי צרכים מיוחדים, ערבי התרמה שונים, ופעילויות סביב הפרויקטים של "אני בשבילך" ו"מובילי דרך".
	Uמנהיגות נוער
	 יחידת הנוער תטפח מנהיגות צעירה שותפה לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישובי- יצירת פורום מועצה שיפעל לייצוג, תרומה, עשייה ופיתוח אישי, מועצת נוער צעירה – כיתות ז'-ט', מועצת נוער בוגרים "הפרלמנט" לכיתות י'-י"ב,  קיום בחירות דמוקרטיות ותקניות...
	 יחידת הנוער תפתח ותפעיל מענה חינוכי חברתי-מנהיגותי תהליכי  (תוכנית מד"צים – "תנועת הנוער העירונית") - פיתוח ועיצוב כיתות ז'-ח' סביב מיומנויות חברתיות וקהילתיות, פיתוח והכשרת כיתות ט' במיומנויות הדרכה ומנהיגות, קידום ופיתוח מדריכים חדשים וותיקים, קיד...
	 יחידת הנוער תפעל לחיזוק והעצמה מיומנויות המנהיגות הצעירה - קורס שגרירים צעירים (משרד החוץ והמרכז הרב תחומי), קורס הסברה לנוער, תוכנית מנהיגות דילר (חמש), וקבוצת מנהיגות בנושא זהות ישראלית וציונים
	 יחידת הנוער תלווה ותעצים את פעילות ומיקום תנועות הנוער בישוב - ליווי, ייעוץ והכוונה בקשר לתנועות הנוער ובתי הספר בשוהם, ליווי והנחייה של פורום רכזי תנועות הנוער (אחת לשבועיים), קידום שבוע תנועות הנוער בבתי הספר ובישוב, תמיכה בפעילות התנועתית הפנימית...
	Uמשלחות נוער וקשרי חוץ
	 יחידת הנוער תפעל להכרת קהילות ותרבויות מחוץ לישראל- גיוס, מיון והכשרה של בני הנוער למשלחות, הוצאת משלחות נוער: אהאוס, המבוגר (מותנה) בגרמניה, מדינות אירופה הסברתית ואירוח ונצואלה.
	 יחידת הנוער תפעל לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת - סדנאות הכשרה בנושאי יהדות, חגים ומועדים, סדנאות הכשרה בנושא אקטואליה והסברהתרבות והעשרת נוער
	Uפנאי ואירועים
	 יחידת הנוער תהווה מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית - גיוס, ניהול וליווי להקת הנוער הייצוגית "שוהםביט" והפעלתה בכל אירועי הישוב, ערבי להקות פנימיים וחיצוניים של הרכבים מקומיים (פאן, תחרותי וקאוורים), הפקת מקור שוהם (כוכב נולד, אקס פקטור וכד'), ערבי ג'אםסש...
	 יחידת הנוער תוביל ותפעל למעורבות הנוער בפנאי ובאירועים סביב חגי ומועדי ישראל - ראש השנה – ערב להקות באווירת חג, ופרויקט תפוח בדבש, סוכות – ערב קריוקי והפעלת סוכת הנוער בפסטיבל המוזות, יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל – הפקת הערב וההידברות, חנוכה – תהלוכת ...
	 יחידת הנוער תציין שבוע שבו הנוער במרכז העניינים - יום חילופי שלטון, ערב הוקרה לנוער מתנדב, פעילות פנאי ותרבות, שני ערבי תרבות כלליים
	 יחידת הנוער תספק מענה פנאי במהלך החופשים - פתיחת הקיץ לגיל תיכון, אירוע אמצע/סוף הקיץ – מסיבת חורף בקיץ, מתחם הנוער הבית הסגול שכולל משחקים וערבי שיא, פעילות שיא מקוריות (הישרדות, חפש את המטמון ישובי וכד'), הסעות לפארקים ולמרכזי בילוי
	Uקידום והעצמה
	 יחידת הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב- פגישות עבודה קבועות עם צוותי החינוך, רווחה, שיטור, השרות הפסיכולוגי, על"א ואס"א, השתתפות בשולחנות עגולים ופורומים ישוביים
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