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 לכבוד
 ראש המועצה –גיל ליבנה 

 חברי המועצה
  4201תוכניות עבודה לשנת U: הנדון

 
 .2014וכניות העבודה של המועצה לשנת הנני מתכבד להגיש לאישורכם את ת

 
 .ושבי המועצהמתוך רצון לטייב את מתן השירות לת, תפוקות ומדדים בכל אגפי המועצה וחברות הבנות, בהכנת התוכניות ניתן דגש על הגדרת יעדים

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

 
 :מספר דגשים על תכנית העבודה לשנה הקרובה

 .התנעת הפעילות של המועצה הנבחרת ועבודת הוועדות •
 קיםייישום תכנית לעידוד למידת מדעים מדוי, ידוד המצוינות האישית והארגוניתע, תכנית התקשובהמשך יישום  ,"ועוז לתמורה" "אופק חדש"ת רפורמת הטמע •
 .שוהם' היי פארק'ואזור התעשייה שכונת רקפות , וס שכונת כרמיםאכל •

 .ובות לפיתוח מרכז העסקים בדרום הישכהיער, 'רקפות ב ,שכונת כרמים, 'היי פארק'אזור התעשייה  : תשתיות לפרויקטים מרכזיים  השלמת  •

 קמת מעונות יום בשכונת ה, וביצוע שבילי אופניים במרכז הישוב תכנון  ,שביל נוף מערבי ,ס שלהבת ויהלום"המשך פיתוח בי: פיתוח בישוב היישומה של תכנית  •
 .ח"הקמת מבנה למחלקות רווחה ושפ, כרמים              
המשך פעולות לחסכון , תאורת רחובות לתאורה חסכונית המשך החלפת , הרחבת מערך איסוף האשפה והמחזור: יישום מגוון תוכניות בתחום איכות הסביבה •

 .בצריכת מים
 .דרוג ושיפוץ גינות וותיקות בישוב ושיפור תשתיות רחובהמשך ש •
 .טרה ויחידות המתנדביםטחון בשילוב עם המשישל מערך הבושיתוף הפעולה שיפור המוכנות . שיפור ותרגול המוכנות לחרום של הישוב •
 . בדגש על אמצעים מקוונים, שיפור זמינות ונגישות השירות לתושב •
 .התייעלות ושיפור ממשקי עבודה פנים ארגוניים •
 ,בברכה                                                                    .GISהכנסתן של מערכות לניהול וועדת תכנון ובנייה בשילוב עם מערכת  •

 
 שי אברהמי                                                                                                        

 ל המועצה"מנכ                                                                                                                                                                                              
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U 2014יעדים לשנת 

 

Uחינוך וקהילה 

 טיפוח צוותי חינוך ועידוד מצוינות אישית וארגונית. 

 המשך הטמעת תכנית התקשוב היישובית. 

 גיבוש ויישום תכנית יישובית לעידוד למידת מדעים מדויקים      . 

  עוז לתמורה"ו" אופק חדש"המשך הטמעת רפורמות." 

  ימותיישוב ללא אל –שוהם "המשך יישום תכנית ." 

U איכות סביבה 
 עידוד והגדלת המחזור והפרדת פסולת במקור. 

 יישום תכניות להתייעלות אנרגטית וחסכון במים. 

 תשתיות מתבלות ושדרוג היישוב חזות טיפוח . 

 פיקוח ומניעת מפגעים ,שמירה על איכות החיים. 

 שדרוג מערך התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה. 
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U שךהמ - 2014יעדים לשנת 
Uבינוי ותשתיות, פיתוח 

  וכרמים ת רקפותושכונבפיתוח תשתיות השלמת. 

  שלהבת"ו  יהלום" ס "בתיההשלמת בינוי ." 

  ספורט וגנים ציבוריים, תרבותציבור בינוי מבני . 

 פיתוח שבילי אופניים ועידוד רכיבה בטוחה. 

  הקמת מערכת GIS. 

U יזמות ועצמאות כלכלית 
  שיווק ופיתוח מגרשים נוספים, "היי פארק שוהם"אכלוס. 

  דיור למגורים לזוגות צעירים בדגש על בני המקוםשיווק.   

  אייר פארק שוהם"קידום יזמות מרכז העסקים ." 

Uתרבות ופנאי 
 יישום תהליך ייעוץ ופיתוח ארגוני. 

  וטיפוח אורח חיים בריא" עיר בריאה"העצמת תכנית. 

 רבות ופנאי למבוגריםהרחבת פעילויות ת. 

 קבוצתית וקהילתית של נוער שהם, העצמה אישית. 
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 רציונל מודל תוכנית העבודה

 יועצי התוכנית –ואליעזר שוורצר  נועה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .בהתאם למשאבים

U______________________________________________________________________________________________________________

___            U                                                                                                                                                                                                                        

תודתנו לנעה פלר על חלקה בעבודה זו * 

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

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

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

 

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

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

 ).ערכים(המספריים לשנה הבאה 

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

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

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

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

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

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

 .הפוליטי

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

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

 ."מרוב עצים לא רואים את היער"ש

 

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

  .  משמעותי ביותר בהטמעת תוכנית העבודה בארגון
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 ל"אגף מנכ
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 ל"אגף מנכ

 

 תיאור כללי

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

 .  לשכת ראש המועצה וסגנים .א

 .ל המועצה"לשכת מנכ .ב

 ).106( מוקד שרות לתושב .ג

 .מחלקת בטחון .ד

 .משאבי אנושמחלקת  .ה

 .דוברות .ו
 .מחשובמחלקת  .ז

 .פניות ציבור וקידום מעמד האישה .ח

 רישוי עסקים .ט

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

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

 .יישום תקני האיכות והבטחת מתן שרות איכותי ויעיל לתושב

 

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

שנה האחרונה זכתה המועצה בפרס ב. ניהול כספי תקיןשר הפנים ל בפרס זה למעלה מעשורכמו כן המועצה זוכה  .2011ומצוינות לשנת 

 .לתרבות ולספורט –ופרסי שרת התרבות והספורט , פרס דגל היופי, החינוך המחוזי
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 נתונים

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

 ).₪ ןמיליו 120.8  –2013(₪  ןמיליו 124.8הוא  2014ת התקציב הכולל של המועצה לשנ

 :תאגידים 4למועצה 

 .חברה לתרבות נוער וספורט –חמש  .א

 .חברה כלכלית שהם .ב

 .תאגיד לחינוך שהם .ג

 .עמותת עמית .ד
 

 2014 ויים לשנתפצדגשים 

מסגרת זו יינתן דגש על ביצוע מעקב אחר המדדים והתפוקות של אגפי המועצה . 2014ל יפעל ליישום יעדי המועצה לשנת "אגף מנכ

 :תוכנית העבודה לשנה הקרובהבדגשים  .והתאגידים העירוניים

 .התנעת פעילות וועדות המועצה ובעלי תפקידים חדשים, תחילת כהונתה של המועצה החמישית •
תוך שילוב יחידות המשטרה  ושימור הישגי צמצום הפשיעה ה ביישובשדרוג אמצעי הביטחון והאבטח . שיפור המוכנות לשעת חירום •

 .והמתנדבים
 ".יישוב ללא אלימות –שוהם "תכנית  והובלת  המשך יישום  •
 .אשר נועדה להקלת הליך הרישוי, הטמעת הרפורמה לרישוי עסקים •
הטמעה , החלפה ושדרוג המרכזייה, GIS הקמה והטמעת מערכת : הטמעת מערכות וכלים לשיפור זמינות ונגישות השירות לתושב  •

 .אתר המועצה ועמוד הפיסבוק, והרחבת השימוש באפליקציה הסלולרית
 .הטמעת תוכנית התקשוב והתוכנית לקידום לימודי המדעים, טיפוח צוותי חינוך ועידוד מצוינות אישית וארגונית: חינוך  •
 . שיפור מערך איסוף והפרדת האשפהרגטית בתאורת רחובות ולהתייעלות אנרחבת התוכנית ה: ס"איכה •
 . פארק שוהם-היי, נות רקפות וכרמיםבשכו: השלמת עבודות פיתוח •
 .אזור תעשייה היי פארק שהם, ליווי והערכות לאכלוס שכונת כרמים •
בשכונת  הקמת מעונות יום , "שלהבת"אולם ספורט  ,"שלהבת"וישיבה תיכונית ואולפנה  "יהלום"ב "חט: המשך בינוי מוסדות חינוך •

 .כרמים
 תכנון שבילי אופניים, בינוי טיילת מערבית •
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 מחלקת משאבי אנוש
 

 תיאור כללי

 

 .0Tועד לשלב פרישתו מהמערכתשל העובד החל מקליטתו  0Tמחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון

 .לרווחתו וקידומו תוך התחשבות בצרכי המערכת, כל התחומים הקשורים לזכויותיו של העובדאת הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה ו

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

 .של העובד עם הארגון

. לתנאי עבודתם רה בקשרבנושא החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה אחריות משאבי אנוש היא לקבלת פניות ותלונות מצד עובדי קבלני הניקיון והשמי

 אחריות הגזברות היא לבדיקה מדגמית של תנאי העסקת העובדים ולבדיקה כי בהסכם ההתקשרות עם קבלני הניקיון והשמירה מופיעים הסעיפים אשר

 .מאפשרים עמידה של הקבלן בהוראות החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה לרבות התשלומים שיש לשלם לקבלן בגין שירותיו

 

 :עילות המחלקה כוללתפ

 .המתפרסמים בעיתונות המקומית ובעיתונות הארציתומכרזים חיצוניים גיוס עובדים באמצעות מכרזים פנימיים   ∗
 .כפוף לחוקים והסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיותכולל סיכום תנאי העסקה בצורה פרטנית ב, קליטת עובדים ∗
 .רמתם המקצועית ושביעות רצונם של העובדים במקום העבודה, ידיעותיהםהדרכות לצורך שיפור ו בניית תוכנית השתלמויות ∗
 .רווחת עובדים ∗
 .עובדיםוהעדרות נוכחות  ∗
 .מקצועיים מובילים בתחום םלבין סטנדרטי העובדיםיצירת התאמה ושילוב מרבי בין צרכי ודרישות  ∗
 .ארגוניים-פיתוח ערוצי תקשורת פנים ∗
 .התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה ∗
 .ייזום פעילויות לעובדים בהתאם לנושא המרכזי השנתי שהמועצה החליטה לגביו ∗
 .קיום טקסי עובד מצטיין בהשתתפות ועד עובדים ∗

0T המרכז לשלטון מקומי, משרדי ממשלה, ההסתדרות: ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון ,מועצהקיום קשר ישיר עם הנהלת ההעבודה נעשית תוך ,
 .'ביטוח לאומי וכו, קרנות השתלמות
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 נתונים

 .  עובדי תאגיד לחינוך  130 -כעובדי מועצה ול 230 -כהמחלקה מספקת שירותים ל

 .י אנושמנהלת משאבי אנוש ומזכירת מחלקת משאב  -עובדים  2 במחלקה :כח אדם

 .ח"ש 390,000: תקציב

 

 : לפי הפירוט הבא, פעילויותקיימה המחלקה  2013בשנת 

 ליווי מנהלים חדשים -

 שיפור אפקטיביות ניהולית של מנהלי המחלקות -

 העשרת כלים ומיומנויות העומדים לרשות המנהלים -

 יםגיבוש קבוצת הנמהלים כצוות עמיתים המקיים תהליכי חשיבה ולמידה משותפ -

 

 :פעילויות צפויות

 :ב תמקדמשאבי אנוש ת' מח 2014בשנת 

 אקסל ופאוור פוינט קורס -

 .פעילות הדרכה לעובדי המנהלה -

 למנהלי מחלקות ואגפים ניהול זמן אפקטיבי -
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סעיף שם החשבון
ערךמדד ביצועמטרהתקציבי

616-78020הוצאות אחרות
עבודות קבלניות- 

616-75241יועצים

מס' תקנים
מס' עובדים  (לא כולל מורים)

מספר עובדים כולל מורים
מספר קליטות בתקופה

אחוז קליטות שהסתיימו תוך 3 
100%חודשים

ממוצע ימי העדרות כולל מורים
ממוצע ימי העדרות לעובד (לא 

כולל מורים)

הגשת דוח שעות עבודה ושעות 
נוספות

יצורף 
למדידת 
תוכנית 
העבודה

מספר ימי השתלמות לעובדים
מספר עובדים שהשתתפו 

בהשתלמויות

הגשת דוח השתלמויות שנתי 
כן / לאמפורט

יצורף 
למדידת 
תוכנית 
העבודה

מס' עובדים שמולא לגביהם 
טופס הערכת עובד

מספר תאונות עבודה

עבודות קבלניות -
כן / לא616-75070בדיקות איכות

יצירת מסד נתונים 
רציף לצורך ניתוח 

והשוואה

תחזוקה של תו תקן 
iso9001קבלת תוי התקן

תכנון פעילות משאבי אנוש 2014

נושאים
יעדים

נתונים למעקב

תקציב 
2014

משאבים
הערות

סעיפים כללייים
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סעיף שם החשבון
ערךמדד ביצועמטרהתקציבי

נושאים
יעדים

תקציב 
2014

משאבים
הערות

 100%

סדנאות 
לעובדי 
מנהלה

הכשרת עובדי 
מנהלה בהתאם 
לצרכים העולים

2מספר הסדנאות שיתקיימו

הכנת 
תוכניות 

עבודה

הכנת תוכניות עבודה 
30.11השלמת התוכניות עד לתאריךומדידה חצי שנתית

הוצאות אחרות-רוחת 
616-781104עובד

טיפוח תחושת 
שייכות של עובדים 

ושביעות רצון 
מעבודתם

שוטף בשיתוף הוועד

איתור צרכים 
אין מדידה בשל רגישותמיוחדים של עובדים

קבלת הטפסים 
במועד

אחוז הטפסים המוגשים עד 
90%התאריך  שנקבע

הוצאות אחרות - 
616-78210עובד מצטין

הוצאות אחרות-
616-78322ביטוח בריאות

טיפול בטופס הערכת עובד

בניית הגדרות תפקיד 
בשיתוף עם מנהלי אגפים

טיפול בסוגיות שונות 
הקשורות לדיני עבודה

קביעת דרגה ותנאי עבודה
שוטף

בחירת עובד מצטיין

ביטוח בריאות

הכשרה 
616-760והשתלמות

רווחת עובדים - פעילויות 
ואירועים

רווחת עובדים - טיפול בפרט

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

150 שירותים מרשויות 
ומוסדות השתלמות

קליטת עובדים
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 106מוקד עירוני 
 תיאור כללי

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

 . המועצה השונים גורמיפניות מ

עם קבלת  .או באמצעות האפליקציה העירונית אינטרנטאו ב/בכתב ו, פ"בע, פנייתו של התושב למוקד העירוני יכולה להיעשות באמצעות הטלפון

 .הפניה נסגרת בסיום הטיפול. ת העברת הפניה למחלקה הרלוונטיתהפניה במוקד מתבצע

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

 . של המחלקות בפניות ומנתח את הסקרהטיפול ן אופגבי ל

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

  .הפנים ומקבל בקשות תושבים בנושא דרכונים ותעודות זהות

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

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

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

 נתונים

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

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

סעיף 
ערךמדד ביצועמטרהתקציבי

ע. קבלניות שכר
עבודות 

קבלניות -
 כ"א

761-750428

761-57026מיכוןפעולות שוטפות
מס' פניות (שנתי)

אחוז פניות במועצה שנסגרו עפ"י 
עמידה בזמני תקן

אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון 
מסגירות תקלות שהופנו למוקד 

(סקר שהמוקד מבצע)
אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון 

מטיפול המוקד (סקר סמיט)
מספר משתמשים בשירות שינוי 

כתובת
מספר משתמשים בשירות הוספת 

ילוד
מספר משתמשים בשירות ת.ז. 

ראשונה

מספר משתמשים בשירות דרכונים

מספר כניסות
מספר דפים שנצפו

הפצת דו"ח יומי למנכ"ל על פניות 
בולטות

שוטף 
יומיומי

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

מחלקה. מספר דו"חות

12

פורום תקלות 
ומפגעים - מנכ"ל, 

מנהל מוקד, 
מנהלת אגף 
אכה"ס, נציג 

הנדסה

נתוני פעילות 
למעקב

מוקד

מוקד- סניף מ.הפנים

אתר המועצה

תקציב 
2014

תכנון פעילות מוקד 2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

התאמת הדוחו"ת 
לצורך הפיכתם לכלים 

ניהוליים למנהלים

משאבים

דוחות קבועים 
ומיוחדים
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדד ביצועמטרהתקציבי

תקציב 
2014 נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

מדידת אחוז שביעות רצון תושבים 
כן / לאמטיפול בסוגי פניות שונים

S.M.S כן / לאהפעלת מודול

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

המעוניינים.

סקר שביעות רצון
קבלת משוב מהתושב 

על טיפול המחלקות 
בפניות

אחוז תושבים שחזרו אליהם בחודש 
50%(לא כולל אלמונים)

תיבחן האפשרות 
לקיים סקרים 

בנושאים ספציפיים 
ולא רק שביעות 

רצון כללית

אחריות על אתר 
האינטרט של 

המועצה (תחזוקה 
וניהול)

אחזקת אתר מעודכן 
ויעיל לשימוש התושב

הגדלת מספר הכניסות לאתר יחסית 
כן/לאל2013

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

שיפור שירותי המוקד 
לרווחת התושבים 

ועובדי המועצה

הטמעת והרחבת 
האפשרויות 

CRMC בתוכנת
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 חלקת דוברותמ

 

 תיאור כללי

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

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

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

 .מגווניםמודעות פרסום וחומרי הסברה , מיילים, המוניציפלי

 נתונים

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

 . )ל"חכ

 שינויים צפויים

  נוספים שיווקייםואמצעים  דגלים, מודעות, לוגו וסיסמה: 2014היעד המרכזי שייקבע לשנת שיווקית של ביצוע תכנית. 

  בשוהם" עיר ללא אלימות"ליווי פרסומי של תכנית 

  המועצהדף הפייסבוק של המשך הטמעת. 

 שיווק האפליקציה העירונית של שוהם לטלפונים חכמים. 
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרהתקציבי

עיר ללא 
אלימות - 

פרסום
614-55123

קשרי עיתונות -הודעות 
לעיתונות (כ 3 הודעות בשבוע)

העברת מידע שוטף 
על המועצה

אחוז ההודעות 
שנשלחות לעתונות 

ומתפרסמות
80%

העברת מידע שוטף עיתונות מקומית
על המועצה

מס' הודעות שפורסמו 
100בעיתונות מקומית

העברת מידע שוטף עיתונות איזורית
על המועצה

מספר הודעות יזומות 
שיפורסמו בעיתונות 

איזורית
50

העברת מידע שוטף עיתונות ארצית
על המועצה

מספר הודעות יזומות 
שיפורסמו בעיתונות 

ארצית
5

מנויים בסלולאר
שמירה על קשר 

והעברת מידע 
לתושב

במחצית 2013 7000מספר מנויים בסלולאר
6800

1חוברת יעד מרכזי שנתי
נתון למעקבפרסומים גדולים

נתון למעקבפרסומים בינוניים
70מספר שלטים שלטי חוצות מטעם המועצה

מספר תושבים בדיוור 
4500ישיר

אחוז המעוניינים בהסרת 
נתון למעקבשמם מהדיוור הישיר

2200מספר חבריםדף פייסבוק של המועצה

תכנון פעילות  דוברות 2014

נושאים
יעדים

הערות תקציב 
2014

משאבים

דוח שנתי לתושב

דיוור ישיר לתושבים במייל 
(פעם בשבוע)

1

הפקות דפוס

שמירה על קשר 
והעברת מידע 

לתושב
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שם 
החשבון

סעיף 
ערךמדדמטרהתקציבי

נושאים
יעדים

הערות תקציב 
2014

משאבים

מספר תושבים שהורידו אפליקציה עירונית
500את האפליקציה העירונית

העברת חומרים שוטפים 
לאתר האינטרנט של המועצה 

(יומיומי)
שוטף

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

עידכון שנתי של התיק.

היערכות לשעת 
חירום

יישום מסקנות תרגיל 
כן / לאמל"ח

מספר משתתפים בכנס 
נתון למעקבתושבים חדשים

אחוז המשתתפים 
30%מהמוזמנים

ישיבות ועבודה 
אדמניסטרטיבית

הוצאות 
614-7805אחרות

שמירה על קשר 
והעברת מידע 

לתושב

כנס תושבים חדשים - איסוף 
רשימת תושבים חדשים, 

משלוח הזמנות והפקת הכנס 
(פעם בשנה)

חשיפה המועצה 
ושירותיה לתושבים 

חדשים
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 מחלקת מחשוב
 

 כללי

 

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

 .השינויים

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

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

 

U כוללות מערכות מידע ומחשובמחלקת  פעולות  

 תחזוקת מערכות המחשוב במועצה -

 תחזוקת מערכות המחשוב בבתי הספר -

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

 .המידע

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

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

 .הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות -

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

 .יםהמשתמש צרכיעל  ותהעונייעודיות אספקה של מערכות  -

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

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

Uטכניים  

 )מעבר הדרגתי לשרתים וירטואליים( 16  - שרתים בתמיכת המחלקה

 53   - תוכנות בתמיכת המחלקה

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

 860 –) ומחשבים ניידים למורים כולל חינוך(מחשבים 

Uאותם משרתת המחלקהכ משתמשים "סה  

 )דינאמי ומשתנה( 160 –רשת שוהם 

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

 

 א"כ

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

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

 )ס היסודיים"ובתיה יהלוםב "חטמוצבים באופן קבוע בבתי הספר תיכון שוהם והטכנאים  3מהם ( טכנאים  4 -

 

  - 2014יעדים מרכזיים לשנת 

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

  .תרונות בתחום אבטחת המידע והרשתפ -

 .תרונות בתחום הסלולר וגישה מרוחקת למערכות וטלפונייהפ -

 .הטמעת תוכנת ארכוב שרת דואר -

 יות למערכתובניית שכבות בסיס.GISרכישה והטמעה של מערכת ניהול ועדה ומערכת  -
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סעיפי שם החשבון
סכום 2013תקציב

ערךמדדמטרה2014

עבודות סעיפים שוטפים
6217-751332335קבלניות - כ"א

ספרות 
6217-52030מקצועית

6217-570162162מיכון
6217-7401815חומרים
עבודות 

קבלניות  - 
הודעות

6217-75066

מספר עמדות מחשב 
נייחות

מספר מחשבים ניידים
אחוז עמידה בזמני תקן 
זמן תקן - 3 ימים.90%בנושאי תקלות במחשב

אחוז עמידה בזמני תקן 
זמן תקן - 3 ימים.90%בנושאי טלפונים

אחוז עמידה בזמני תקן 
זמן תקן - 30 ימים.90%בנושא מצלמות אבטחה

אחוז עמידה בזמני תקן 
זמן תקן - 3 ימים.90%בנושא מחשוב במוס"ח

שוטף - תמיכה 
טכנית שוטפת 

בתקלות

זמינות מירבית של 
המחשבים ומערכות 

נתמכות מחשב

ציון ממוצע בסקר שביעות 
סקר 1-5. יבוצע 4רצון על עבודת טכנאים

ע"י מחלקת מחשוב

אחוז מבחני גיבוי שיערכו 
ויעברו בהצלחה  (מינימום 

10 מבחנים מדגמיים)
שרת ענן. פרוייקט 95%

שהחל ב2013

הגדרה מחדש של חוקי 
כן / לאאבטחה במערכת

סיום תהליך הטמעת 
31.12.14השרת החדש עד לתאריך

נתונים למעקב

הטמעת מערכת 
שרתים חדשה לצורך 
שיפור זמינות ושיפור 

מערכות אבטחה, 
ניהול, שליטה וגיבוי

תכנון פעילות  מיחשוב

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

תמיכה טכנית 
שוטפת

מתן מענה לפניות 
משתמשים

החלפה ושדרוג 
של שרתים
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סעיפי שם החשבון
סכום 2013תקציב

ערךמדדמטרה2014
נושאים

יעדים
הערות בתכנית 

העבודה

משאבים

מתן ייעוץ ושירות 
למחלקות ומוסדות 

המועצה

ליווי פרוייקטים שונים 
מהפאן המחשובי - 

החל משלבי חשיבה 
ראשונים ועד ביצוע

מספר דוחו"ת סטטוס 
דוח חודשי12פרוייקטים שיוגשו למנכ"ל

הדרכות שוטפות 
לעובדים וסגל 

מורים ייעודי

שימוש נכון ומושכל 
בתוכנות ובמוצרים 

הטכנולוגיים שקיימים 
במועצה

שוטף

טיפול בתשתיות 
פיזיות ואלחוטיות.

זמינות מירבית של 
מערכת התקשורת - 
טיפול מהיר ואיכותי

שוטף

שיפור יכולת 
התאוששות בזמן 

אסון (גיבוי 
ושיחזור מסמכים) -

drp פרוייקט 

ציוד יסודי 
6217-931010מחשוב

סינכרון נכון יותר של 
השרתים כך שהגיבוי 

יהיה יותר יעיל

הצלחה במבדק יזום 
המדמה מצב אסון עד 

לתאריך
30.6.14

תוכנת ארכוב שרת 
רכישת תוכנה והטמעה עד ארכוב שרת הדוארדואר

30.6.14לתאריך

ייעול תהליכי וועדה תוכנת ניהול וועדה
לתכנון ובניה

הטמעת התוכנה עד 
30.12.14לתאריך

במידה ותהיה 
דרישה של מח' 

הנדסה

מספר עובדים שיעברו 
הכשרה לצורך תפעול 

GIS  מערכת
2

מספר שכבות מינימלי 
4שייבנה במערכת

ייעודי קרקע 
בשקיפות, 

תשתיות מים, 
חשמל, טלויזיה 

בכבלים

שיפור נגישות המידע 
על תשתיות עירוניות 

ע"י ייצור שכבות 
GIS במערכת

GIS מערכת
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 יועצת לקידום מעמד האשהו  פניות ציבור

 

 פניות ציבור

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

 . בכל תחומי העשייה העירונית, הצעות, הבהרות, שאלות

 : פעילות היחידה כוללת

 .עם תושבים ופיתוח דרכי קשר בלתי אמצעיותשל ראש המועצה מפגשים  בניית תוכנית .א

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

 יועצת לקידום מעמד האשה

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

 :פעילותה מתרכזת בנושאים הבאים

 פיתוח מודעות חברתית לנושאים מגדריים  . א

 העצמת נשים  .ב

 מתן מידע על זכויות ושירותים . ג

 מתן מענה לקבוצות נשים בעלות צרכים ייחודיים .ד

 . פיתוח אפשרויות לבילוי זמן פנוי בחברותא נשית .ו

 .עידוד עיסוק נשים בתחום הספורט .ז

  : נתונים

  . שהיכיועצת לקידום מעמד הא גםהמשמשת משרה  80% -בהיחידה מונה עובדת אחת 
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סעיפי שם החשבון
סכום 2013תקציב

ערךמדדמטרה2014

מספר סיורי ראש 
מועצה

מספר משימות 
בעקבות סיורי ראש 

מועצה
מספר משימות 

בעקבות סיורי ראש 
מועצה שהסתיים 

טיפולן ונסגרו

אחוז הסיכומים בהם 
בוצע מעקב על ידי 

פניות הציבור עד 
לסיום הביצוע במוקד

יש פניות שאינן רלוונטיות 85%
לביצוע בשנה זו או בכלל

הגשת דו"ח סטטוס 
חצי שנתי לראש 

המועצה ולמנכ"ל על 
פניות ציבור שלא 

קיבלו מענה במחצית. 
מספר דו"חות

2

נתון למעקבמס' פנ"צ שהתקבלו

מס' פנ"צ שהסתיים 
נתון למעקבטיפולן

הוצאת דו"ח פניות 
מסכם חודשי 

למנכ"ל. מספר 
דו"חות

12

נתונים למעקב

פניות על ידי הציבור

חיזוק הקשר עם 
התושב (מפגש 

בלתי אמצעי)

מתן מענה לתושב

תכנון פעילות פניות ציבור וקידום מעמד האשה 2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה

פניות 
ציבור

סיורי ראש מועצה

משאבים
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סעיפי שם החשבון
סכום 2013תקציב

ערךמדדמטרה2014

 

   
  

 

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה

 

  

משאבים

מס' פעילויות לקידום 
נתון למעקבמעמד האשה

נתון למעקבמס' משתתפות כולל

פרסום מקומות 
עבודה

סיוע במציאת 
עבודה

מספר מודעות דרושים 
שיפורסמו באתר 

המועצה
מספר כניסות של 

נתון למעקבאוטובוסים ליישוב ביום

מספר יציאות של 
אוטובוסים מהיישוב 

ביום
נתון למעקב

מספר אוטובוסים 
שעוצרים בכניסות  

ליישוב ביום
נתון למעקב

20

טיפוח תודעה 
מגדרית ומודעות 

לסוגיות וזכויות 
מגדריות ורישות 
חברתי של נשים 

למטרות חברתיות 
ועסקיות

תחבורה 
ציבורית

קידום 
מעמד 
האשה

שיפור ופיתוח 
תחבורה ציבורית 

ביישוב

הוצאת דוח סטטוס 
חצי שנתי על הפעילות 
כולל נתונים כמותיים - 

מספר דוחות

2

פרויקטים פעילויות
לקידום מעמד 

האשה
611-76120

25



 לשכההניהול  -לשכת ראש המועצה 

 

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

 . לבין התושבים והלקוחות השונים

 

 :  פעולות הלשכה כוללות

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

 נתונים

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

 תיאור כללי

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

 .התושבים

 .חברות ואנשים פרטיים בעלי הון ועניין, שותפויות, עמותות, ובכלל זה קרנות, ל"נסמך על תרומות מגופים פילנתרופיים בארץ ובחו "גיוס משאבים"

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

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

 : כוללתפעילות גיוס משאבים 

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

 

 נתונים

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

סעיף 
סכום 2013תקציבי

ערךמדדמטרה2014

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

ניהול ומיון דואר
גיוס וניהול כ"א בלשכה

אחריות על מערך המידע והמחשוב 
בלשכה

השתתפות בישיבות בלשכה בהתאם 
לצורך

מעקב ומתן מענה לפניות טלפוניות
מעקב אחר פניות חיצוניות ופנימיות 

למנהלי אגפים עד לקבלת מענה
מתן מענה בכתב לפניות המופנות 

לראש המועצה
הכנת ביקורים וסיורים של אורחים 

ביישוב וביקורי ראש המועצה בפגישות 
עם שרים ומשרדי ממשלה

תכנון לוח הפגישות של ראש המועצה
ליווי ראש המועצה בארועים

ביצוע משימות מיוחדות ופרויקטים לפי 
דרישת ראש המועצה

מספר סיורי ראש מועצה 
נתון למעקב.שיתקיימו

מעקב אחר ישיבות ראש המועצה וביצוע 
ההחלטות

וידוא ביצוע 
החלטות ראש 

המועצה

עבודה על פי יומן משימות 
ממוחשב העוקב אחרי המשימות 

עד לסיומן
ע"פ פרוטוקולכן/לא

תכנון פעילות לישכת ראש מועצה 2014

נושאים
יעדים

ניהול 
הלשכה

שוטף

הערות בתכנית 
העבודה

שוטף

משאבים
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שם 
החשבון

סעיף 
סכום 2013תקציבי

ערךמדדמטרה2014
נושאים

יעדים

 

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

מס' תושבים שהתקבלו לפגישה 
נתון למעקב.אצל ראש המועצה

אחוז הבקשות המתאימות 
100%שמתקבלות לפגישה בתוך חודש

חלק מהפניות 
מנותבות לבעלי 

תפקידים ולמנהלת 
פניות הציבור.

זמן ממוצע מפניית תושב ועד 
ע"פ נוהל, לא נמדד14לקיום פגישה בימים

הסכום שיגוייס במהלך 2014 
למדידה תצורף 1000(באלפים) ממשרדי ממשלה

טבלה מפורטת.
הסכום שיגוייס במהלך 2014 

150(באלפים) מגורמים פרטיים

מספר  אנשי מפתח פוליטיים 
ועסקיים (תורמים פוטנציאלים) 

שייפגשו עם ראש המועצה 
ומנהלת גיוס המשאבים עד 30.12

40

פנייה יזומה אחת לחצי שנה לכל 
אחד מהתורמים (לא פנייה 

לתרומה אלא עידכון/התייחסות 
וכדומה)

כן/לא

שליחת מכתבים לתורמים פוטנציאליים
בניית תיקי פרוייקטים עבור תורמים

מספר פעמים למשלוח ברכות 
לרשימת התורמים הפוטנציאליים 

לקראת החגים
2

הזמנת התורמים שתרמו בעבר 
לשהם, לארועים בישוב לפחות 

אחת לשנה
כן/לא

611-5505

מתן מענה 
לתושבים

10

השגת 
משאבים 

לקידום 
פרויקטים 

שונים ביישוב

ניהול 
הלשכה

גיוס 
משאבים 
ממשרדי 
ממשלה 
ותורמים 
פרטיים 

בארץ 
בחו"ל

גיוס כספים לפרויקטים חדשים וחסויות 
לארועים

גיוס 
משאבים

דלת פתוחה - תיאום פגישות אישיות 
עם תושבים

שוטף

קיום קשר רציף  עם תורמים 
כנ"לפוטנציאליים ותורמים בפועל

השגת 
משאבים 

לקידום 
פרויקטים 

שונים ביישוב

איתור תורמים פוטנציאליים והתאמת 
פרוייקטים לתורמים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

מיכון  - רישוי 
711-5709עסקים

עב' קבלנית - 
711-75710רישוי עסקים

נתון למעקבסך עסקים רשומים טעוני רישוי
אחוז עסקים (מינימלי) בעלי רשיון / 

90%היתר זמני

סה"כ בקשות בהליך או בהליך 
נתון למעקבמשפטי

נתון למעקבסה"כ הכנסות מאגרות רישוי
נתון למעקבציון בסקר מועצה

מספר עסקים בהם נערכה ביקורת 
נתון למעקבע"י תברואן

מספר עסקים בהם נערכה ביקורת 
נתון למעקבע"י וטרינר (איגוד)

אחוז עסקי מזון  בהם נערכה 
נתון למעקבביקורת (תברואן+איגוד)

כמות עסקי מזון שנמצאו בהם 
ליקויים בהם חשש לבריאות 

הציבור במהלך התקופה
נתון למעקב

עמידה בדרישות החוק החדשות 
ויישום הרפורמה

הכנת מפרטים אחידים לסוגי 
העסקים השונים הרלבנטים ליישוב 

עד לתאריך
31.12.14

נתון למעקבמספר הקייטנות טעונות רישוי

אחוז הקייטנות טעונות רישוי 
100%שקיבלו רשיון לפני תחילת הפעילות

נתון למעקבמספר ארועים תחת כיפת השמים
אחוז האירועים שקיבלו רשיון לפני 

100%קיום הפעילות

סעיפים כלליים

קייטנות קיץ

רפורמת רישוי 
עסקים

רישוי עסקים

רישוי עסקים

עמידה בדרישות החוק לגבי 
קייטנות טעונות רישוי

ארועים תחת כיפת 
השמים

עמידה בדרישות החוק לגבי 
ארועים תחת כיפת השמיים

תכנון פעילות רישוי עסקים

נושאים
הערות יעדיםמשאבים

בתכנית 
העבודה

פיקוח על עסקים בתחומי המועצה 
ע"פ חוק
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סכום 2013סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

722-110337359משכורת כוללתביטחון שוטף

השתתפות 
722-490124124בתקציב עזר

722-7801015הוצאות אחרות
722-7302434אחזקת רכב

אחוז מתקני חצר ומבנים 
100%העומדים בתקן בטיחות

תלוי תקציב. 
במידה ואין תקציב 

עובר לידיעת 
מנכ"ל להמשך 

טיפול

שיפור תחושת 
הבטחון

השלמת טמ"ס בהתאם 
כן / לאלאישור הנהלה

טלויזיה במעגל 
סגור ברחבי 

המועצה. תלוי 
תקציב

יישום חוק השמירה722-7331515רישוי וביטוח

עמידה ביעדי תוכנית אבטחה 
ישובית, חבילת מיגון 

למוסדות ולחינוך ובניצול 
תקציב

כן / לא

עבודות 
קבלניות גילוי 
אש +מוקדים

אחוז המקרים בהם יתוקנו 
מערכות גילוי אש ועשן תוך 7 

ימים מעת איתור הבעיה
70%

אחוז המקרים בהם יתוקנו 
מערכות גילוי אש ועשן תוך 
21 ימים מעת איתור הבעיה

100%

פרסום מכרז לכלל מערכות 
30.12.14גילוי אש ועשן עד לתאריך

ביטחון ובטיחות 
מוסדות חינוך 

ומוסדות ציבור  
וריכוז פורום 

בטיחות

כלים מכשירים 
וציוד

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

כמות דוחות
ימי לימודים200

722-7400

תכנית מדידת פעילות ביטחון ובטיחות 2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

125
תקינות של מערכות 

גילוי אש ועשן

722-750

בקרה על מאבטחים 
במוסדות חינוך

30

78

משאבים
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סכום 2013סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

ביטחון ובטיחות 
מוסדות חינוך 

ומוסדות ציבור  
וריכוז פורום 

בטיחות

תחקירים על תאונות 722-75#4020אחזקת טמ"ס
במוס"ח

ביצוע תחקיר ע"י יועץ 
בטיחות בכל ארוע תאונה 

במוס"ח
כן

כלול בנכסים 
ציבוריים 
בתחזוקה

מיגון מוסדות חינוך
בדיקת חבילת מיגון של 

מוסדות  חינוך והוצאת דו"ח 
פעמיים בשנה - מספר דוחות

2

הגשת תוכנית עבודה חצי 
שנתית של יועץ הבטיחות. 

מספר תכניות
ינואר ויולי2

הגשת דו"ח סטטוס לעמידה 
בתוכנית העבודה. מספר 

דוחות שיוגשו
2

קיום הארועים 
בהתאם לנהלי 
בטחון ובטיחות

מסירת תנאים לרישוי עסקים 
בנושאי בטחון ובטיחות 

ואבטחה ע"פ צורך

שוטף ע"פ 
צורך

ע"פ דרישות מח' 
רישוי עסקים

מספר ארועים שטופלו ע"י 
נתון למעקבהמחלקה (תנאים ואבטחה)

הפחתת  ואנדליזם
מספר משמרות 

בהשתתפות משטרה - 
ממוצע שבועי

מתוך 1521

תוספת מאבטח למחסום 
הצפוני (7 שעות בלילה) החל 

מתאריך
תלוי תקציב1.1.14

תוספת סייר גנים החל 
תלוי תקציב1.1.14מתאריך

הקמת מערכת קשר 
תלוי תקציב30.1.14הקמת מערכת קשר יישוביתיישובית

הבטחת בטיחות יועץ בטיחות
מתקני המועצה

קביעת נוהל 
בטחון באירועים 
וכנסים ואבטחתם

שיפור אבטחה
אבטחת ישוב
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סכום 2013סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

בטיחות בדרכים-
ייזום והטמעת 

תוכניות בדרכים

מטה בטיחות 
722-8148484בדרכים

הטמעת נושא 
בטיחות בדרכים 

בקרב אוכלוסיות גיל 
שונות ביישוב

סיכום שנתי של ביצוע מול 
תכנון פעולות להטמעת נושא 

הבטיחות בדרכים
כן / לא

בשיתוף הרשות 
הלאומית לבטיחות 

בדרכים.

רכישת ציוד רכישת ציוד
722-930010יסודי

הפצת נהלים ודרכי עבודה 
לכל בעלי התפקידים לתפקוד 

בשעת חרום אחת לשנה
כן / לא

הצטיידות לצורך תפקוד 
בשעת חרום (מיכלי מים, 

גנרטורים, משאבות וכד') לפי 
תוכנית מאושרת

מותנה תקציבכן / לא

מספר מפגשי וועדת מל"ח 
במשך השנה ע"פ הנחיות 

פק"ער ומטה רח"ל
4

מספר תרגולים ע"פ תרחישי 
2רח"ל ופקע"ר

משא"ז7221-7506060עבודות קבלניות

תחזוקת מבנה 
7221-75155חירום

הג"א723-75088עבודות קבלניות

השתתפות 
723-83088115הג"א ארצי

השתתפות 
723-8313218הג"א לוד-רמלה

השתתפות 
7241-830431271באיגוד ערים

הקפצות ניידת 
7241-75044כיבוי אש

מוכנות המועצה 
לתפקוד בשעת חרום

ניהול מערך מל"ח 
פס"ח

כוחות הצלה 
משא"ז הג"א כיבוי 

אש
שוטףמתן שירותים לתושבי הישוב בתחומי ההצלה
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סכום 2013סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

מתן שירותים 
לתושבי הישוב 
בתחומי ההצלה

30.1.14רכישת ציוד עד לתאריך

הקפצות ניידת 
שוטףמתן פתרון מיידי ומניעת נזקהגעה מידיית לטיפול7241-75044כיבוי אש

השתתפות מגן 
מתן פתרון מיידי ומניעת נזק  הגעה מיידית לטיפול8361-810345351דוד אדום

אחריות עקיפהשוטף(כולל ניידת אט"ן)

דוח חריגים

מתן מידע אודות 
ארועי בטחון 

ובטיחות חריגים 
בישוב

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

הפעלת מערכות 
טמ"ס  - שיפור 

תשתיות

אחוז ממוצע של מצלמות 
תקינות (שנתי)

יבוסס על מדידה 
יומית. נתון 

למעקב
תקן 

 OHAS18001
(בטיחות וגיהות)

שיפור תהליכי 
העבודה

עמידה בהצלחה בבחינות 
כן/לאמכון התקנים

מספר עבירות פריצה לדירה

מספר עבירות גניבת רכב

מספר עבירות פריצה לעסק

מספר עבירות גניבה מתוך 
רכב

נתונים למעקב עבירות פע"ר

שיפור תחושת 
הבטחון ומניעת 
עבירות וונדליזם

דוח יומי ע"י המוקד על מצב 
תקינות מצלמות וארועים 

חריגים
שוטף

הפעלת מערכות 
טמ"ס  - מוקד 

צופה וניהול מוקד 
לילה (22:00-

(04:00

כוחות הצלה 
משא"ז הג"א כיבוי 

אש
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סכום 2013סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

משאבים

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות להפרעת 

מנוחה
זמן התקן - יום75%

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות לחניה 

במקום אסור
זמן התקן - יום75%

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות לאדם 

חשוד
זמן התקן - שעה75%

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות לונדליזם 

/ אלימות
זמן התקן - יום75%

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות לגניבה / 

פריצה
זמן התקן - יום75%

אחוז עמידה בזמני תקן 
בפניות הקשורות למכונית 

חשודה
זמן התקן - שעה75%

אחוז תושבים שיהיו שבעי 
רצון מהטיפול בפניה (עפ"י 
משוב שיחות יזומות מוקד)

80%

נתון למעקבמספר ימי הדרכה לעובדהדרכה לעובדים

פניות תושבים
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ערךמדדמטרה

ע"פ מדיניות יו"ר 2מספר וועדות שיתכנסו
הוועדה

כן / לאהוצאת פרוטוקול לאחר כל ישיבה.

הגשת דו"ח שנתי על פעילות הוועדה 
יוגש למנכ"ל31.12.14עד לתאריך

ארגון, ליווי ואירוח משלחות, ניהול 
הקשר - התכתבויות, שמירת יחסים 

וכד'
שוטף ע"פ צורך

דו"ח שנתי על פעילות שבוצעה 
יוגש למנכ"ל31.12.14במסגרת השותפות עד לתאריך

ריכוז אדמנסטרטיבי תקין ויעיל ריכוז וועדת קשרי חוץ
של וועדת קשרי חוץ של היישוב

תחזוק השותפות וריכוז הפעילותשותפות וונצואלה - שהם

תוכנית פעילות ריכוז וועדת קשרי חוץ ושותפות ונצואלה - שהם 2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה
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 השפלהמפעם 

 תיאור כללי

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

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

 . המפעם לפיתוח מקצועי של מספר תפקידי ליבה בפעילות הרשויות המקומיות

 פעילות אזורית ברשויות המקומיות

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

 :עם להשגת המטרות הבאותבמסגרת זו פועל המפ

 ביסוס תהליכי עבודה וגיבוש נהלים תוך טיוב עבודת הרשות •

 חיזוק ופיתוח יכולות ניהוליות  •

 תהליכים מקיפים לשיפור השירות לתושב ושיפור תהליכי עבודה במוקד העירוני •

 חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדים במגוון תפקידים •

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

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

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

 תהליכי העבודה באגף הגבייה והשתלמויות מקצועיות לעובדי גבייה ברשויות ייעול •

  ייעול והבניית תהליכי עבודה ברכש •

 לניהול עבודה מוניציפלית באמצעות קבלנים חיזוק יכולות •

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

 כלכלי-תוכניות אב לפיתוח עירוני חברתי •

 תוכנית אב לקיימות •

 תוכניות אב לחינוך •

 תוכנית אב לתרבות •

 .בתפקידים השונים לפיתוח מקצועי של העובדיםקורסים והשתלמויות . ד

 .פקידים ברשות המקומיתשל בעלי ת פורומים מקצועייםכינוס . ה

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

ראשונית של  קורסים מחוזיים להכשרה, המפעם יקיים בשיתוף מנהלי המחוזות. השנה יתקיימו בחירות ברשויות המקומיות – הכשרת נבחרים חדשים. ו 

 .המפעם יקיים הדרכת נבחרים ברשות המקומית על פי צרכים שיעלו ברשויות המקומיות. הנבחרים

 

 :פיתוח תפקידי ליבה נבחרים –פעילות ארצית 

מפעם . ארציתמטפל כל מפעם בכמה תחומים ברמה , במסגרת זו. מערכת המפעמים מקדמת תהליכי התמקצעות של התפקידים המשמעותיים ברשויות המקומיות

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

 :בתחומים הבאים ,ובמשרדי הממשלה השונים המקומי
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 : ניהול משאבי אנוש.א

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

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

 .התוכנית מתקיימת בשיתוף האיגוד והאגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים .אבי אנוש ברשויותותוגדר כהכשרה מחייבת למנהלי מש

 . להטמעת תקנות ונהלים חדשים בתחום משאבי אנוש, בשיתוף האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות ימי עיון ארציים ואזוריים

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

 .לפעילות הדרכה ברשות המקומיתגיבוש נהלים , נבחרים

 

 : ייעוץ משפטי. ב

 .ין ברשויות המקומיותהתוכניות מתקיימות בשיתוף איחוד עורכי הד .תוכנית מקיפה להכשרה מקצועית ליועצים המשפטיים ולעובדים בתחום

 .בנושאים נבחרים לעדכון מקצועי ימי עיון •

 .ליועצים המשפטיים ולעורכי הדין בלשכות המשפטיות שנתימקצועי  כנס •

 .ליועצים משפטיים קורס לפיתוח מיומנויות ניהול •

התוכנית תוגדר כהכשרה מחייבת ליועצים  .המיועדת ליועצים חדשים ולעתודה בתחום פיתוח הכשרה לתפקיד היועץ המשפטי ברשויות המקומיות •

 .משפטיים חדשים ברשויות המקומיות
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 משרד המשפטים, פרקליטות המדינה ,המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בשיתוף הפעילות מתקיימת: תביעה בתחום תכנון ובנייה

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

  .המשפטי לממשלה

 .בנושאים נבחרים, לעדכון מקצועי ימי עיון לתובעים •

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

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

 

 :פיקוח על הבנייה. ג

 התכנית. בתחום חיםומפק למנהלים מקצועית הכשרה תכנית מקיים המפעם. והבנייה התכנון חוקי אכיפת בתחום המעורבים הגורמים אחד הוא הבנייה על הפיקוח

 .המדינה פרקליטות – מקרקעין דיני לאכיפת המחלקהו, הפנים משרד – הבנייה על לפיקוח הארצית היחידה בשיתוף יימתמתק

 .בתחומים הנדרשים שקבע החוק סמכויות שוטרהקורס מעניק . במסגרת הכשרה מחויבת –קורס הכשרה למפקח על הבנייה  •

 .מקצועי וכלים ניהוליים לביסוס התפקיד הניהולימקנה ידע  – קורס למנהלי פיקוח •

 .מקנה מיומנויות וכלים לביצוע חקירה אפקטיבית. למפקחים ותיקים –קורס חקירות מתקדם  •

 .סוגיות מעשיות ואקטואליות לליבוןימי עיון למנהלים ומפקחים על הבנייה  •
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 : ביקורת ברשויות. ד

התוכנית מתקיימת בתמיכת האגף לביקורת במשרד הפנים ומשרד מבקר . ל תחום הביקורת ברשויות המקומיותמקיים תוכנית מקיפה לפיתוח מקצועי ש המפעם

  .ברשויות המקומיות איגוד המבקרים המדינה ובשיתוף

 בנושאים נבחרים לעדכונים מקצועיים ימי עיון •

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

 .אלו

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

 

 

 :רכזי נגישות. ה

לקידום והתמקצעות של רכזי נגישות ברשויות תוכניות  .המשפטיםגבלויות במשרד וויון לאנשים עם מונציבות שבשיתוף פעולה עם  ,מפעם השפלה מקדם

  .המקומיות

 ברשויות המקומיות קורס הכשרה לרכזי נגישות •

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

Uהיקף פעילותU : ותהרשויות הבא של מפעם השפלה כלולותהאזורית בתחום פעילותו : 

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

 . שהם, בית דגן, אזור  - מועצות מקומיות

 .עמק לוד, חבל מודיעין, גזר - מועצות אזוריות

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

 .ברשויות ונגישות לאנשים עם מוגבלויות

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

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

 .בתהליך אימון מנהלים בכירים ברשויות 80ילווה המפעם  2013בשנת 

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

  .ההתמחות

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

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

821-110852.55משכורת כוללת
821-54021הוצאות תקשורת

821-5607הוצאות משרדיות

821-73069.5536ליסינג
כלים מכשירים 

821-74014וציוד

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 ארצי
821-7501000

פרוייקטים 
פעילות והדרכות -

 אזורי
821-751750

פרוייקטים 
821-753385מיוחדים ארצי

עב' קבלניות - 
821-75215הנה"ח

דמי ניהול מועצה 
821-81034.25- מינהל כספי

821-78010הוצאות שונות
דמי שימוש 

בכותר 
העב.לחמש

821-761105

קיום 2 כנסים על פי בניית תוכנית עפ המחוזות2קיום כנסים אזוריים
כן/לאצרכי המחוז

שותפות בקיום כנס ראשי 
רשויות חדשים

ארגון על פי 
התוכנית שתיקבע

בניית תוכנית הדרכת ועדי ישובים במוא"ז
מתאימה וקיום 

בניית תוכנית וקיומה

הדרכת ועדות ביקורת בועדי 
משותף ל - 2 1ישובים

כן/לאקיום הפעילותבניית תוכנית מתאימה וקיום הפעילותמוא"ז

הכשרת נבחרים ברשויות: 
כן/לאקיום הכשרהעל פי צרכי הרשויות והיענות4תו"ב, תמיכות ומכרזים

הכשרת 
נבחרים

תכנון פעילות מפעם השפלה 2014 (פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה)

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

שכר

הוצאות שוטפות

פעולות 
אזוריות
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מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

פגישת היכרות ואיתור צרכים 
עם ראשי רשויות חדשים 

ומנכ"לים.
היכרות ובניית תשתיות קשר

פגישות עם ראשי רשויות 
הגדרת נושאים מרכזיים לטיפולותיקים ועם המנכלים

פיתוח 
מערך 

השירות

תהליכים להגדרת רמת 
שירות, אמנת שירות וחיזוק 

מיומנויות שירות
נותני שירות מסוגלים להשתמש חלק המפעם4 רשויות

בכלים אישיים מחזקים למתן שירות
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

תוכניות 
עבודה 

מקושרות 
תקציב

בניית תוכניות עבודה 
מקושרות תקציב ובקרת 

ביצוע
חלק המפעם3 רשויות

ברשויות שבפרוייקט מבצעים 
תהליכים לתכנון עבודה שנתית 

ומעקב אחר הביצוע

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

הבראה 
מערכתית 

ברשויות

בניית תוכנית מקיפה,  
ליווי בהתאם לדפוס בניית תוכנית מותאמת לצרכי הרשותחלק המפעם2 רשויותלהבראה ארגונית

כן/לאהליווי שגובש

חיזוק מיומנויות ניהול של מנהלים חלק המפעם5 רשויות
בכירים

איפיון צרכים וגיבוש 
כן/לאהכשרה מתאימה

בשיתוף עם 
מפעם יו"ש

בדיקת היתכנות וצורך 
כן/לאבניית מסגרת מתאיםהקמת הפורום

הגדרת תהליכי עבודה, 
כתיבת נהלים, חיזוק 
ממשקים בין האגפים

תהליכי עבודה תואמים את צורכי חלק המפעם3 רשויות
הרשות ומשאביה

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

חיזוק  שיתופי פעולה בין אגף 
החינוך לאגף הרווחה

פעילות 
מפגש בוגרי התוכנית לליווי הטמעת חלק המפעםשימור

התהליך
קיום מפגש משמעותי 

כן/לאלמשתתפים

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

חיזוק היכולת של מנהלים לנהל חלק המפעם1 קורסקורס לניהול עבודת קבלנים
פעילות באמצעות קבלנים חיצוניים

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

מפגש למנהלים מובילים 
חלק המפעם1 מפגשברשויות המקומיות - ניהול 

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

תהליך לבניית נהלי עבודה 
בגזברות וממשקים עם 

האגפים
תהליכי עבודה מגובשים ומוטמעים חלק המפעם1 רשות

בעבודת המנהלים בגזברות
קיום תהליכים 

כן / לאבהתאם למטרות

קיום תהליכים להסמכות 
הנחת תשתיות להסמכה חלק המפעם2 רשויותבתקן איכות

תיקוף שנתי של ההסמכה
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

1 סדנת הכנה לפרישה
הכנת מנהלים ועובדים לפרישהחלק המפעםהשתלמות

אחוז המשתתפים 
שיעידו שההשתלמות 

היתה משמעותית
90%

כמות
היכרות 
ואיתור 
צרכים

קיום המפגשים16

פיתוח מנהלים

תהליכי 
עבודה

הקמת פורום רשויות חרדיות

פעולות 
אזוריות
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מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

ביצוע פעולות לתכנון ארוך 
תוכניות ארוכות טווח לחינוך ברשויות חלק המפעם2 רשויותטווח ופיתוח תהליכי עבודה

שבפרוייקט
ליווי בהתאם לדפוס 

כן/לאהליווי שגובש

הכשרה מקצועית דו שנתית 
קבוצה שנה א'  2 קבוצותלסייעות

קבוצה שנה ב'
השתתפות 49 סייעות בהכשרה. 25 

סייעות מקבלות תעודת מקצוע

גיבוש הקבוצה וקיום 
הקורס בהתאם 

למטרות
כן / לא

הכשרה דו שנתית לסייעות 
המשך קיום הקורס השתתפות 25 סייעות בהכשרהשנה ב'1 קבוצהבגיל הרך

כן/לאבהתאם למטרות

הכשרה דו שנתית לסייעות 
המשך קיום הקורס השתתפות 25 סייעות בהכשרהקבוצה שנה ב'1 קבוצהבחינוך המיוחד

כן/לאבהתאם למטרות

הכשרת סייעות בהתאם לדגשים 4 קבוצותהשתלמות לסייעות בגיל הרך
ברשויות השונות

קיום תהליכים 
כן / לאבהתאם למטרות

השתלמות לסייעות בחינוך 
הכשרת סייעות בהתאם לדגשים 3 קבוצותהמיוחד

ברשויות השונות
קיום תהליכים 

כן / לאבהתאם למטרות

תהליכים להתאמת מבנה 
ארגוני ותהליכי עבודה לצרכי 

הפעילות ברווחה
2 רשויות

ברשויות מבנה מתאים לצרכי 
הפעילות ומנהלים מוכשרים לתמוך 

בפעילות

ליווי בהתאם לדפוס 
כן/לאהליווי שגובש

חיזוק מיומנויות עבודה 
עובדי רווחה משתמשים במיומנויות 1 רשויותברווחה

רחבות לקידום מטרות הרווחה
קיום תהליכים 

כן/לאבהתאם למטרות

30קיום 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 ואישור30במפעם

טיפול במערך הכספי לאימון -
 מול משרד הפנים

50 
אימונים

בקשות להתחייבויות כספיות ודרישות 
להחזר כספי מוגשות למשרד הפנים

קיום מעקב סדיר 
אחר הביצוע במשרד 

הפנים
80%

פיתוח 
מערך 
החינוך

פיתוח 
מערך 

הרווחה

אימון

פעולות 
אזוריות
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מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

השלמת פיתוח מודולות 
אישור והסכמת מודל קורס מאושר וביצוע המודולה2תהליכים(פותחו ןבוצעו 6 נותרו 1)

100%השותפים

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

כן / לאבהתאם למטרות

ביצוע קורס מקיף למנהלי 
בניית קורס אחדותי על סמך 1 קורסמשאבי אנוש

המודולות וגיבוש קבוצת למידה

אחוז משתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

פרסום מערך הסמכה 
פרסום ושיווק המסגרת המחייבת 1 מודללתוכנית ההכשרה

להסמכה.
פרסום ושיווק  

כן/לאמסגרת מוסכמת

חיבור פרויקט בניית הגדרות 
תפקידים לבעלי תפקידים 

ברשויות.

 49
תפקידים

תמיכה בפרויקט 
של משרד הפנים 

בכפוף לתקציב ייעודי

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

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

קבוצות מיקוד, יצירת תיאום בין 
השותפים לפרויקט

ממשק בין החברות 
המבצעות התקיים 
באופן תורם ומקדם

כן/לא

קיום תהליך לגיבוש נהלי 
עבודה לתחום ההדרכה 

ברשויות המקומיות. בעקבות 
דוח מבקר המדינה

תהליך 1
ע"פ הגדרת 

משרד הפנים 
בכפוף לתקציב ייעודי

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

כן/לאביצוע תהליך מוסכם

קיום ימי עיון לעדכון נהלים 
על פי צרכי 1 ימיםבמשאבי אנוש

השתתפות 80 בניית תוכניות מתאימות וביצועןמשרד הפנים
כן/לאמנהלים

קיום תהלך להגדרת האופי 
והצרכים הייחודיים בנושא 

הערכת עובדים

מיפוי הצרכים הייחודיים 
כן/לאקיום מסמך ממקדהעברת המסרים לחברות ייעוץ

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

המפעמים בצפון
כן/לאהבניית תהליך מוסכם

בניית מסגרת קיום הכשרה למנהלים בצפון
מתאימה

כן/לא

ליווי בהתאם לדפוס קיום תהליכים ב-10 רשויות
כן/לאהליווי שיגובש

פיתוח מודל הכשרה 
למבקרים, במסגרת פרויקט 

ארצי לבניית הכשרות 
מחייבות

כפוף לתקציב 1 קורס
ייעודי

מיפוי מצב הביקורת ואיפיון הצרכים 
הייחודיים לביקורת ברשויות המקומיות

תוכנית מאושרת 
ומוסכמת על ידי 

השותפים
כן/לא

הכשרה מקצועית למבקרים ועובדי 1 קורסביצוע קורס למבקרים
ביקורת

קיום הפעילות 
כן / לאבהתאם למטרות

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

כן/לאהצורך שהוגדר

השתתפות 60 מענה מקצועי לסוגיות אקטואליות2 יוםימי עיון
כן/לאמבקרים

בשיתוף 2 
מפעמים בצפון תהליך 1 בניית מערך לפיתוח תשתיות 

ניהול משאבי אנוש בפריפריה

פעילות 
ארצית

פיתוח 
מקצועי 
למנהלי 

משאבי אנוש

821-750

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת
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מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

קורס הכשרה לתובעים 
1 מחזורבתכנון ובנייה

הכשרה מקצועית לתובעים (תנאי 
להסמכה) השלמה ל100% 

מהתובעים בתו"ב

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות     

המשתתפים
כן/לא

כמות14 מסמכיםבניית מדיניות מקומית ב- 14 ועדות14 ועדות

קום תהליך וליווי על ליווי התהליך וטיוב מתמיד1 תהליך
כן/לאפי דפוס ליווי

קיום קורס למנהלי פיקוח על 
גיבוש תוכנית מתאימה וביצוע קורס1 קורסהבנייה

קיום הפעילות 
בהתאם למטרות 

שנקבעו. השתתפות 
20 מנהלים

כן/לא

ביצוע קורס למפקחים 
חדשים בממשק עם התביעה 

וביצוע הקורס
מפקחים מבצעים עבודתם בתיאום 2 קורס

עם צורכי התביעה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

בניית מודל עבודה לביצוע הקורס 
כן/לאמודל מוסכםברשויות גדולות

ביצוע הקורס על פי התוכנית. קורס 
הסמכה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

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

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

בניית תהליכי עבודה משותפים2 מפגשיםפורום 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

פיתוח הכשרה ליועצים 
משפטיים חדשים, במסגרת 

פרויקט ארצי לבניית הכשרות 
מחייבות

בכפוף לתקציב 1 תהליך
ייעודי

מיפוי הצרכים להכשרה ובניית 
הכשרה מתאימה

קיום תוכנית הכשרה 
כן/לאמתאימה

בניית מערך ליווי ליועמש"ים 
חדשים

1 כנס 3 כנס שנתי
ימים

חיזוק מקצועי והעמקת קשרים אישיים-
מקצועיים בין יועמ"שים

השתתפות 60 
יועמ"שים עמידה 

בייעדי הכנס
כן/לא

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

הטמעת מסגרת מדיניות 
אכיפה ותוכנית עבודה 

לאכיפה בוועדות המקומיות

בכפוף לתקציב 
ייעודי

4 קורסיםקורס חקירות למפקחים

פיתוח תחום 
אכיפה על 

תכנון ובנייה

פיתוח 
מקצועי 
ליועצים 

משפטיים

פעילות 
ארצית
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מספר תיאור
סעיף

סכום 
ערךמדד ביצועמטרה2014

נתונים נושאים
כמותיים

יעדיםמשאבים

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

קיום הפעילות רכזי נגישות מוכשרים לתפקידם1 קורסיםקורס לרכזי נגישות
כן/לאבהתאם ליעדים

ניהול תקציבי הפעילות מכלל 
הסכמים כספיים והתחייבויות תהליךהגורמים המממנים

מהגורמים המממנים. גבייה שוטפת
תהליכים מתקיימים 

כן/לאכסדרם

אכיפה 
סביבתית 

ורישוי 
עסקים

בניית שותפות עם מפעם 
גליל מערבי

בניית תוכנית משותפת למסגרת 
כן/לאבניית תוכנית מוסכמתהשותפות

השתתפות בצוות איפיון 
כן/לאמפגשים על פי הצורךהשתתפות פעילהמערכת מחשוב חדשה

כן/לאקיום מפגשיםקידום מקצועי למערכת המפעמיםהשתלמויות צוותי ניהול

השתתפות בצוות אתר נבנה ופועלבניית אתר אינטרנט
כן/לאמוביל

תהליכים לפיתוח מערכת 
המפעמים

משימות מערכתיות מבוצעות על ידי 
המפעם

השתתפות בצוותי 
כן/לאמשימה ובועדות היגויי

הטמעת השינוי הארגוני 
במפעם

הגדרת מסגרת תפקיד וחלוקת 
אחריות בהתאם

יועץ חיצוני מקבל 
אחריות ופועל 

בהתאם לתפקידו
כן/לא

מינהל כספי - תקבולים 
וחשבונות

תקבולים כספיים נרשמים במפעם 
ומופקדים במועצה

התאמה מלאה בין 
דוח המפעם לדוח 

המועצה
כן/לא

דוחות רבעוניים דוחות רבעונייםדוחות
כן/לאמוגשים למטה במועד

פיתוח צוות ותהליכי עבודה
חיזוק ההתמחות המקצועית  הרחבת 

תהליכים במיקור חוץ   מעקב אחר 
תוכניות עבודה ומדדים

תהליכי עבודה 
כתובים ומדידים        

                     
בדיקה רבעונית של 

עמידה בתוכנית 
העבודה

כן/לא

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

תהליכי עבודה 
ומיומנויות צוות 

המפעם, מינהל כספי, 
תקשורת

בכפוף לתקציב נגישות
ייעודי

פעילות 
ארצית

פעולות לפיתוח 
מערכת המפעמים
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 אגף כספים
0Bתאור כללי 

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

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

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

 
 מחלקת הגביה

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

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

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

  והתקשרויות רכש, חוזיםמחלקת 

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

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

  הנהלת חשבונות

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

  .שמירהואגרות  עבודות פיתוחלקרן  :גוןכ

  גזברות     

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

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

 .שותף בוועדת הנחות
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 נתונים

 כח אדם  

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

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

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

 .ביחידה גזבר ומנהלת לשכה -גזברות 

 

 2013שנת 

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

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

 . 2013יעדכן את תוכנית הפיתוח לשנת תוח של המועצה לשלוש השנים הבאות ואגף הכספים מרכז את תוכנית הפי
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סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

621-1102,174משכורת כוללת

621-750169עבודות קבלניות

השתתפות 
621-490178בתקציב עזר

דמי חבר 
621-5233באירגונים

621-530149הוצאות רכב
הוצאות 
621-54016תקשורת

621-57058מיכון
בדיקת 

621-75110פרוייקטים

621-76012השתלמויות
621-78015הוצאות אחרות

ציוד  יסודי - 
621-9315מיחשוב

30.11.14

מצורף כנספח 30.9.14
לתוכנית זו

31.3.15

תכנון פעילות גזברות - כללי

נושאים
יעדים

הערות

אישור תקציב 2015 עד לתאריך

סעיפים כלליים

משאבים

הגשת דו"ח פירוט הוצאות 2014 לפי פרקים (חצי שנתי) עד 
לתאריך

הגשת דו"ח שנתי - פירוט הוצאות 2014 לפי פרקים עד 
לתאריך

תקציב שוטף - הכנה 
ובקרה
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סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

נתון למעקבמספר מכרזים שיצאו

אחוז המכרזים בהם הזמן  
מדרישת האגף למכרז ועד 

להחלטת ועדת מכרזים הוא עד 
3 חדשים

90%

אחוז המכרזים בהם הזמן  
מהגשת כתב כמויות ומפרט 

טכני ועד להחלטת ועדת 
מכרזים הוא עד 10 שבועות

90%

הגשת דו"ח סטטוס מכרזים 
4רבעוני. מספר דוחות

45 יום לאחר רבעון. 
יוגש עם הדו"ח 
הרבעוני לגזבר

התקשרות עם זוכים 
טיפול מהיר ואדיבבמכרזים

אחוז המקרים בהם הזמן 
הממוצע משלב אישור הזכייה 

עד שלב חתימת ההסכם על ידי 
מורשה החתימה הוא עד 30 

ימים

75%
בכפוף להמצאת 

ערבות ביצוע ואישור 
קיום ביטוחים

מספר תביעות ביטוח חדשות 
נתון למעקב.בתקופה

נתון למעקבמספר תביעות שהגיעו לפשרה

נתון למעקבמספר תביעות פעילות

מעקב אחר הארכות הסכמיםהארכות הסכמים
דוח סטטוס רבעוני המפרט 

חוזים ותאריכי סיום הסכמים. 
מספר דו"חות

יוגש עם הדו"ח 4
הרבעוני לגזבר

הוצאת מכרזים במהירות 
וביעילות ועל פי כללי מינהל 

תקין

ביטוחים - תביעות

הגעה לפשרה לגבי גובה 
הסכום הנתבע (במקרים 

שבהם הרשות מכירה 
ברשלנות והסכום  מתחת 

להשתתפות העצמית)

מכרזים
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סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

דו"ח רבעוני הכולל דיווחים 
ומעקב כספים ממפעל הפיס. 

מספר דו"חות
יוגש עם הדו"ח 4

הרבעוני לגזבר

הגשת בקשה למפעל הפיס 
לקראת שנת 2015 ע"פ לוח 

הזמנים שיידרש
כן / לא

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מסיום שלב הדורש דיווח ועד 

דיווח בפועל הוא עד 45 יום
80%

טיפול מהיר וללא טעויותאישור חשבונות

בחשבוניות על בסיס חוזה / 
הסכם מסגרת / הזמנת עבודה - 

אחוז החשבוניות הנבדקות 
ומאושרות תוך 14 יום מיום 

קבלת החשבון

90%EPR ימדד בדו"ח

הכנת מכרזים וחוזים
שוטף בהתאם 
לתחילת זמן 

שכירות

חידוש חוזה או חוזה 
חדש

אחוז המקרים בהם חודש חוזה 
3100% חודשים לפני תום תקופתו

דו"ח דו חודשי למעקב אחר 
6תשלומים. מספר דו"חות בשנה

נתון למעקבמספר שוכרים

חתימת הסכמים עם שוכרים 
וקבלת תשלומים מראש 14 יום 

לפני מועד שכירות
כן / לא

תחזוקה שוטפת 
וקבלת מפתחות 

מהשוכרים באחריות 
מח' בינוי ותשתיות

מפעל הפיס

טיפול בחוזים ותשלומים של שכירויות של נכסי מועצה
שוכרי נכסי המועצה

טיפול מעקב ודיווחים אחר 
הכנסות מפעל הפיס
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סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

סיוע למנהלי אגפים בחוזים סיוע למנהלי אגפים
שוטףוחישובים כלכליים

טיפול בחוזים ותשלומים של מפעם
שוטףהמפעם
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

623-110140שכר

עבודות 
623-750914קבלניות

623-5506פירסומים

623-570115מיכון

הוצאות 
אחרות- 
תלושים

623-78014

מצורף כנספח לתוכנית 15.3.14הגשת דוח גביה שנתי 2013 עד לתאריך
זו

נתון למעקבמס' נכסים מחוייבים בארנונה - מגורים

נתון למעקבמס' נכסים מחוייבים בארנונה -  עסקים

אחוז הנכסים החדשים שקיבלו אישור 
מותנה בהעברת נתונים 100%טופס 4 ונמדדו ע"י חברת מדידה

מההנדסה

מספר הנכסים הותיקים אשר יעברו מדידה 
200ע"י חברת מדידה (אישורי טאבו ועוד)

הפקת תלושים 
    

100%אחוז חיובים שהופקו במועד

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

השגות - 49 יום 
(בחתימת מנהל ארנונה), 

ערר- 60 יום (בחתימת 
עו"ד)

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

דוחו"ת שיוגשו
12

גבייה 
ארנונהעירונית

עמידה ביעדי גביה

סעיפים כלליים

תכנון פעילות מחלקת גביה 2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

רישום נכון ומדוייק של 
שומות לצורך חיוב 

ארנונה

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

תשומה (משאבים)
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

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

גזבר) בפניות שאינן מצריכות מדידה 
מחודשת הוא עד 10 ימים

100%

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

מחודשת הוא עד 14 ימים

100%

נתון למעקבמספר פניות תושבים בנושא ארנונה
נתון למעקבמספר פניות מטופלות ע"י מוקד מלגם

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%

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%

מס' בקשות לנזקק באמצעות ועדת 
נתון למעקבהנחות

תאריכי הוועדות ייקבעו 4מספר ועדות שיכונסו
מראש

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

המידע על האיכלוס ועד להפקת השומה 
הוא עד 14 ימים

100%

ארנונה

בקשות להנחות 
על פי חוק

בקשות להנחות 
על פי מבחן 

הכנסה

גביה 
עירונית

בקשות לנזקק 
באמצעות ועדת 

הנחות

קליטת נכסים 
חדשים

מענה לפניות תושבים

מתן שירות הולם 
לזכאים

מתן שירות הולם 
לזכאים

מתן שירות הולם 
לזכאים

קביעת שומה 
מותאמת למצב הקיים 

בשטח,  עם האכלוס
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

8%עמידה ביעדי פחת מים  מקסימלי

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

דוחו"ת
דו"ח יוגש למנכ"ל, גזבר 6

והנה"ח

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

גינון למחלקת גביה)
מותנה בשיתוף המחלקות שוטף

הרלבנטיות

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

הגשת דו"ח שעוני מים תקולים אחת 
מדים כלליים6לחודשיים. מספר דוחו"ת שיוגשו

מתן שירות לתושב 
בזיהוי נזילות

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

קביעת חיוב  מותאם 
למצב הקיים בשטח 

באיכלוס חדש

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

עד 5 ימים
100%

נתון למעקבסך מדי מים
נתון למעקבמספר מדי מים שהוחלפו

אחוז מדי מים שהוחלפו מתוך סך מדי 
נתון למעקבהמים

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

מצריכות קריאת מים  מחודשת הוא עד 7 
ימים

100%

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

המצריכות קריאת מים  מחודשת הוא עד 
14 ימים

100%

מים ואגרת ביוב

גביה 
עירונית

מעקב אחר פחת מים

מים ואגרת ביוב 
(כ- 4600 מדי 

מים)

שימוש במדי מים 
תקינים

מענה לפניות תושבים
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

הכנת תכנית קליטת תשלומים חצי שנתית. 
2מספר תוכניות

מסירת משוב למנהלי המחלקות 
הרלבנטיות על ביצוע גביה עד חודש לאחר 

רבעון. מספר משובים
4

נתון למעקבאחוז משלמים בהוראת קבע בנק / אשראי

5%אחוז הגדלת התשלומים בהוראת קבע

נתון למעקבאחוז משלמים דרך האינטרנטמעקב

מניעת טעויות 
בהוראות קבע

בדיקת השומות לפני שליחתם להוראת 
כן / לאקבע פעם בחודשיים

גביית תשלומים עבור 
תאגיד החינוך

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

מספר דו"חות
4

חלוקת משימות 
הגביה הקשורות 

לתאגיד החינוך לאורך 
השנה (כרגע העומס 

מרוכז ביולי-ספטמבר)

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

התאגיד

נתון למעקבמספר פעולות

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

מסירת משוב למנהלי המחלקות 
הרלבנטיות על ביצוע גביה עד חודש לאחר 

רבעון. מספר משובים
4

גביה 
עירונית

הסדרי תשלום

גבית תאגיד (תאגיד 
חינוך)

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 
עירוניים בהתאם 

לדרישות המחלקות 
(חוקי עזר ומכירת 

שרותים)

הגדלת מספר 
המשלמים בהוראת 

קבע

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

מקוואות, שכ"ד 
על נכסי מועצה

גביית מפעם השפלה

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 

עירוניים בהתאם 
לדרישות המחלקות 

(חוקי עזר ומכירת 
שרותים)
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

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
נתון למעקבמספר פעולות

נתון למעקבמספר כניסות למקווה

הפקת חיוב בזמן 
לחוזה השכירות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 
100%החוזה ועד להפקת החיוב הוא עד יומיים

השוואת בסיסי 
הנתונים הקיימים 
בגביה ובהנה"ח 

(התאמה בין סעיף 
תקציבי לסוג שרות)

100%אחוז ההתאמה במאזנים חודשיים

תעוד אמצעי תשלום 
מדוייקים

אחוז ההתאמה לפי פילוח אמצעי תשלום 
100%במאזנים חודשיים

התאמה מלאה של 
נתוני גביה והנה"ח

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

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

כן/לאביצוע סקר שילוט בתחילת שנה
נתון למעקבמספר אגרות שילוט

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

ההנדסה / ועדה מקומית

נתון למעקבמספר היטלי השבחה

100%

100%

תעוד מסמכים 
ממוחשב

אחוז הנכסים החדשים / שעברו בעלות 
100%ונסרקה מפת נכס

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

(epr) המיחשוב

חיוב מתאים למצב 
בפועל אגרת שילוט

מתן מענה מהיר

אחוז נכסים בהם מסתיימת הגביה לפני העברת בעלות על הנכס

רישום תקין של חובות התושבים

הפקת אישורים לטאבו / 
למינהל

אגרות בניה והיטלי 
השבחה

סריקת כל המסמכים

גביית תשלומי צהר

התאמות מול רואי חשבון 
והנהלות חשבונות

דת
רישום נישואין

חיובי שכר דירה עבור 
נכסי המועצה המושכרים 

(21 נכסים)

גביית תשלומים עבור 
ארגון "צהר"
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שם 
החשבון

סעיף 
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

נתון למעקבמספר נישומים שקיבלו התראות
נתון למעקבמספר נישומים שקיבלו הודעות עיקול
נתון למעקבמספר נישומים שקיבלו הוצל"פ משפטי
נתון למעקבמספר תיקים שהועברו לטיפול משפטי

מספר נישומים שנרשמה הערת אזהרה 
נתון למעקבבטאבו

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

מתן שירות איכותי 
ומקצועי לתושבים 

בתחומי הגביה
95%אחוז עמידה ביעדי אמנת שרות

טיפול בהנחות, מענה 
טלפוני, מענה לפניות 
במייל, קליטת תושב 

חדש, מדי מים, אישורים 
לטאבו, הגשת תביעות, 

אכיפה מנהלית....

שרות לתושב

הפקת דו"ח פניות למוקד אחת למחצית - 
מספר פונים, מספר בירורים, מס' משלמים 

לאחר בירור, מספר משלמים ללא בירור. 
מספר דוחות

2

איכות ומקצועיות השרות

ניהול פניות דרך המוקד

הגברת גביה אכיפת גביה על חייבים
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ערךמדד ביצועמטרה
סך תשלומים לספקים

מס' ספקים
מספר חשבוניות שהוגשו לתשלום 

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

הנדסה)
מחתימת נתקבל10זמן מקבלת החשבון ועד קליטתו בימים

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

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

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

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

זמן מקבלת צו העיקול (בהנה"ח) ועד מתן תגובה מיידיתטיפול בספקים מעוקלים
מיידישליחת תגובה בימי עבודה

שכלול וייעול דרכי עבודה בעזרת טכנולוגיה
שיפור,ייעול ובקרה על 

תהליך ההזמנה ועד תשלום 
לספק

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

מידע. מספר דו"חות
4

על מנת שדו"חות 
רבעוניים יהיו מלאים יותר 

ופחות עבודה תצטבר 
לסוף שנה

מעקב 
יתרות בנקים

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

ביצוע מעקב אחר התנועות 
בבנקים ורישום תקין 

בהנהלת חשבונות
שוטף עדכון יתרות יומיומי בכל חשבונות הבנקים

מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת העברת תשלומים לגני ילדים
בכפוף לקבלת קופה קטנה 5לחודשיים)

מגנ"י
מעקב אחר הגשת דוחות 

ותשלומים
הגשת דוחות מעקב לאחראית גני ילדים 

100%פעמים בחודש (אחוז הדוחות שהוגשו)

העברת תשלומים לבתי 
הספר על פי הנהלים

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

הכנת שיקים לטקס חלוקת 
כן/לאהכנת השיקים עד לטקסהמילגות

בכפוף לפרוטוקול חתום 
ורשימה מפורטת ע"י יו"ר 

ועדת מלגות
נתון למעקבסך מלגות לסטודנטים

נתון למעקבמס' מקבלי מלגה

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

מתן שירות לזכאים

לאחר קבלת חשבוניות 
מאושרות מהאגפים

תשלומים לספקים

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

הגנים

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

תכנון פעילות הנהלת חשבונות

הערותתפוקה (יעדים)נושאים

נתונים למעקב

ספקים

תשלום לספק על פי תנאי 
זמן מחתימת סגן הגזבר ועד העברת דו"ח ההתקשרות (

5תשלומים (בימים )
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ערךמדד ביצועמטרה
הערותתפוקה (יעדים)נושאים

תשלום בזמן על פי 
פרוטוקול המועצה

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

בכפוף לפרוטוקול חתום 
ע"י יו"ר ועדת תמיכות 

ואישור מועצה

טיפול מידי ותשלום במס"ב הקרוב (אם הוא חידוש הקופה בזמן
בכפוף לדו"ח מפורט של שוטףעדיין פתוח)

ק"ק

התחשבנות תקינה על פי 
התקציב החודשי

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

תחשיב כולל סכום 
לתשלום אחרי קיזוזים 

והתאמות

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

דיווח תקין למס הכנסה 
ומע"מ

התאמה מלאה בין הנהלת החשבונות 
כן / לאופנקסי מס הכנסה

הגעה להתאמה מלאה עם 
מחלקת הגביה בנושא 

ההכנסות

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

הגעה להתאמה מלאה עם 
חברות האשראי ומחלקת 

גביה במועצה

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

חודש
כן / לא

התאמת ספרים מלאה מול 
ספקים

מספר ספקים גדולים מולם תתבצע בדיקת 
10התאמה בסוף שנה

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

לפני דו"ח רבעוני
מעקב הכנסות ממשרדי ממשלה ורישום

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

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

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

כן / לא

ניהול 
חשבונות 

מפעם
שוטףהנה"ח תקינה של המפעם

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

דו"ח רבעוני
רישום מדויק של כל 

ההוצאות שבוצעו במהלך 
הרבעון

הגעה למצב התאמה מלאה עם רו"ח עד 
45 יום אחרי רבעון

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

טיפול בחשבונות עזר

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

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

והתאמות כרטיסים רלוונטיים

התאמות ספקים סוף שנה

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

גביה והעברה בנקאית במס"ב

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

אחוז דוחות המאושרים על ידי משרד 
100%הפנים ללא הסתייגות

בדיקת עמידה בתחזית וטיפול באי 
התאמות

כלי לשימוש להנהלה ולמחלקות

התקציב באחריות הגזברריכוז בהכנת תקציב שנתי ותקציב מילואים

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

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

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

3(בימי עבודה)

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

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

התאמת תשלומים לספקים לסעיפי התאמת תשלומים לספקים לסעיפי תקציב
תקציב

דו"ח בדיקה רבעונית של רישום תשלומים 
4לספקים בסעיפים הנכונים. מספר דו"חות

ערך

50

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

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

שמירה על מינהל תקין ועמידה 
בקריטריונים.

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

תכנית פעילות רו"ח

נושאים
תפוקה (יעדים)

מדדמטרה
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נתון למעקבמספר הזמנות עבודה

15%אחוז הזמנות שיצאו תוך 1 יום

45%אחוז הזמנות שיצאו תוך 7  ימים
80%אחוז הזמנות שיצאו תוך 14 יום
85%אחוז הזמנות שיצאו תוך 25 יום

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

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

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

4

הערכות מראש לערבויות מעקב אחר ערבויות
העומדות להסתיים

הגשת דו"ח סטטוס ערבויות רבעוני. מספר 
יוגש עם הדו"ח הרבעוני 4דו"חות

לגזבר

ועדת רכש והתקשרויות - טובין מעל 
שוטףעמידה בכללי החוק15,000 ש"ח

שוטףעדכון סעיפי תקציב בהזמנות "מתמשכות"מעקב ועדכון תקציבגריעת הזמנות

שריון תקציבים בתקציב 2014 ע"פ חוזים 
1.2.14מתמשכים משנת תקציב קודמת. עד לתאריך

שוטףעדכון שוטף של שריון וגריעת תקציבים

ועדת השלושה למכרזים משותפים

הזמנת ציוד משרדי ואחריות על מלאי 
שוטףתפעול שוטף של המועצההציוד הקיים

ערךמדד

מעקב ועדכון תקציב שריון חוזים במערכת הכספית

טיפול בהזמנות עבודה
טיפול במהירות וביעילות 

תוך כדי שמירה על מינהל 
תקין

מקבלת בקשה מפורטת 
כנדרש (עם מפרט תקין 

וסעיף תקציבי) מהמחלקה 
ועד הוצאת הזמנת עבודה

תכנון פעילות רכש

נושאים
תפוקה (יעדים)

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

שוטףתשלום שכר בזמן ועל פי חוק

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

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

השתלמות וכד')

הכנת ההעברה הבנקאית לחתימת 
גזבר וראש מועצה עד לתאריך 2 

לחודש, בכל חודש
כן/לא

העברת התשלומים לחברה 
המנהלת לאחר החתימה עד 

לתאריך 5 לחודש. מספר החודשים 
שבוצע בזמן

12

קבלת דוחות מהחברה המנהלת 
ובקרה על ההפרשות השונות עד 

לתאריך 15 לכל חודש. מספר 
חודשים שבוצע בזמן

נדרש שת"פ של 12
החברה

בקרה שנתית על הפרשה 
מדוייקת של תשלומים

בדיקה מדגמית של 10 תלושי שכר 
לבדיקת הפרשות מדוייקות עד ה-

15 לכל חודש
כן/לא

90%אחוז הדוחות שהוגשו בזמןניהול תקין של מערכת השכרתחזוקת מערכת השכר

טיפול מהיר ומקצועי בשאלות בירורי שכר
העובד

עמידה בזמן מפניית העובד ועד 
באחריות מש"א80%סיום הטיפול - במשכורת הקרובה

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

ליווי מנהלים במחלקת משאבי אנוש 
בהכנת חומר (הדמיות שכר לעובדים 

עתידיים), ביקורת על חוזי העסקה

סיוע לדרג הניהולי בקבלת 
החלטות והכנת תקציבים 

בנושא שכר

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

תשלומי קופות קרנות וביטוחים חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

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

(כ-140) ועמותת 
עמית (3)

הכנת השכר,  ותשלום לעובד

עלות שכר

תכנון פעילות  שכר 2014

הערות בתכנית תפוקה (יעדים)נושאים
העבודה

תשלום הקופות בזמן ולמקום 
הנכון

67



ערךמדדמטרה

 

הערות בתכנית תפוקה (יעדים)נושאים
העבודה

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

שלטונות - מס הכנסה וביטוח לאומי.
שוטף

הכנת תביעות לביטוח לאומי - 
5%החזר תביעות מקסימלי לתיקוןהכנת תביעה תקינהמילואים, אימהות

קליטת פעולות השכר להנהלת 
החשבונות, בדיקת התאמת כרטיסים.

רישום השכר בספרי הנהלת 
חשבונות

התאמה ב- 100% או אי התאמה 
כן/לאמוסברת

קיזוז שכר לעובדים במקרי חוב 
למועצה ע"פ חוק

קיזוזי שכר לעובדים בהתאם 
לדיווחי מחלקת גביה. מספר 

פעמים בשנה
אפריל, אוקטובר2

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

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

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

(כ-180) ועמותת 
עמית (1)

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

קיזוז חובות עובדים למועצה ותאגידים דרך השכר
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  אגף איכות הסביבה
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 אגף איכות הסביבה
 

 

 כללי תיאור 

 

אחזקת , ציבורי ואכיפההסדר השמירת , ניקיון, גינון, תחזוקה: םנותן מענה לתושבים במכלול תחומיהאגף . של המועצה  זרוע הביצועית  הסביבה הינו אגף איכות 

מענה לפניות , מאפשר לתושבים לקבל במקום אחד, ול נושאים אלו על ידי האגף לאיכות הסביבההטיפול במכל .טיפול במפגעים סביבתייםו  חינוך סביבתי,  ח"בע

 . בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב

 .פ עם המשרד להגנת הסביבה "אשר הוקמה בשת -באגף פועלת היחידה הסביבתית המשותפת לשהם וחבל מודיעין 

 .באגף נציגות  של המועצה לישראל יפהו, )לפניות של דיירי הבתים המשותפים(ת האגודה לתרבות הדיור נותן מענה באמצעו איכות הסביבה אגף 

 .היעדים שהמועצה הציבה לעצמה השגתהאגף פועל ליישום מדיניות המועצה ול

U מטרות האגף 

 .מוביל ערכי איכות הסביבהכישוב הדוגל ו , בתחום איכות הסביבה והחינוך הסביבתיארציים  ומקומיים קידום פרויקטים  .1

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

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

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

 .עמידה בתקני בטיחות  .4

 .מתן מענה למפגעים סביבתיים  במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה הסביבתית . 5
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U 3201להלן מקצת הפעילויות שבוצעו בשנת : 

 

Uפרויקטים ופיתוחU-   

 .גן הירדן , גינת נורית, גן העמק, גינת הבשור ,גינת יובלים -שדרוג גינות משחק ותיקות

, רחוב לפיד, מגרש הכדורגל, שכונת סחלבים, (כדוגמת  גינון שצפים ומוסדות ציבור וחינוך בישוב , בשילוב  גינון בר קיימא ומים פעולות לחסכון באנרגיה יישום

 )שדרוג תשתיות בעקבות התרוממות שורשי עצים , החלפת עצים בישוב, חורשת העשרים

  , תעסוקהואזורי פיתוח שכונות במתן הנחיות סביבתיות 

  אנטנות סלולאריותשל היגוי לפריסה חדשה הועדת ריכוז 

  .אזור תעסוקה צפוני  ,  רקפות, כרמיםליווי פיתוח שכונת 

 .ל"העתיקות וקק בשיתוף רשות בפארק יער שהם  רבת תנשמתוח, הקדוש כנסיית בכחוס  שיקום ושימור 

 .שדרוג משאבות מכון הביוב בית עריף, שדרוג קו סניקה

Uעילות ירוקהפU – 

 .במקור כלל הישוב מפריד פסולת 

 .תוך יישום חוק האריזות והוספת מתקני מחזור, של חשיבות המהלך והטמעתו בקרב הציבור פעולת חינוך והסברה 

בלת סבסוד ממשרדי ק .התקנת מערכות בקרה ושליטה על תאורה במוסדות החינוך. ג ללד"החלפת תאורת נל –בתאורת רחובות עלות אנרגטית יפרויקט התי

 .הממשלה להתייעלות אנרגטית ברשות

הוספת ברזיות , ומתקניםסימוני כבישים חידוש , שדרוג תשתיות מים וביוב, תיקון תשתיות כבישים ומדרכות, ועמודי התאורה צביעת ריהוט רחוב  - חזות הישוב

 .שיתוף הציבורב" תובנות"במסגרת פרויקט  ח"בתחום בע הגברת פעולות אכיפה והסברה, קירוי גינות ציבוריות, בישוב

 .מתן מענה למפגעי מכרסמים .ויישום חוק האריזות תוספת מתקני מחזור בישוב
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Uעתיד ירוקU – 

 )מים אנרגיה ופסולת" (תג הסביבה"ביצוע פעולות לצמצום  בצריכת משאבים 

 .ועידוד המחזור פרדה במקורההחיזוק ושיפור הליך 

 בפארק יער שהם, חורבת תנשמתב –ופעילות חינוכיתכנסית בכחוס הקדוש חשיפת 

  .ל"פ קק"שיתוף הציבור וחברי ועדת איכות הסביבה בהכנת תוכניות לטווח הארוך   לפארק יער שהם בשת

 

  

Uתעודות ופרסיםU  –

 רשויות ירוקות 10 –" קלינטק"זכיה בתחרות 

 2012זכייה בכוכבי היופי לשנת 

 

U וקהילה ירוקה חינוךU–  

 , במקור ועידוד המחזור להפרדה תוכניות חינוכיות רה והדרכה במסגרת סיום הכש

 . להטמעת ערכי איכות הסביבה בתחום המחזור גמלאים ותלמידים בבתי הספר, פעולות קהילתיות עם מתנדבי פארק שהם

 .ס צוקים וחברי ועדת איכות הסביבה להכרת חשיבות ותועלת הסנוניות בתחום ההדברה הביולוגית"תוף תלמידי כיתה ג בבייבש" טסיות וסנוניות"פרויקט 

גינות חקלאיות , ל"הקמת כיתות פתוחות של קק, כיתות מנהיגות בבתי הספר, חינוכיות להעלאת המודעות לצרכנות נבונה תכניות, אימוץ אתרים על ידי בתי הספר

 .קשר עם פארק יער שהם לביצוע עבודות החקר -מגמת איכות הסביבה בתיכון, רבבתי הספ
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 א"נתוני כ

 תאור א"כ
 ניהול אגף איכות הסביבה מנהלת אגף

 עבודת מזכירות  בתחום האגף והמחלקות השונות מזכירות   2

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה 1
 מחסנאי בכיר 1

 אחריות לאחזקות הישוב ברמת מנע ושבר
 ל  המחסןניהו

  
  
 ניהול היחידה מנהל יחידה סביבתית 1
  
 מניעת מפגעים ושמירה על איכות החיים באמצעות אכיפה ופיקוח רכז פיקוח ותברואה 1
 מוסמך המשרד להגנת הסביבה, מניעת מפגעים סביבתיים ואכיפה מפקח יחידה סביבתית 1
 מניעת מפגעים ואכיפתם מפקח  1
  

U פיקוח+ שירותים מקצועיים  מתן –מיקור חוץ 

 תאור 
 מנהל מחלקת תחזוקה

 חשמלאי
 עובדים כלליים

 מתן שירותי תחזוקה

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

ניהול סניף . טעם האגףהסביבה וליווי פרויקטים מ
 וסניף המועצה לישראל יפההאגודה לתרבות הדיור 

  
 מתן שירותי ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי תברואן

 טרינריה בישובוניהול מקצועי של תחום הו איגוד ערים לשירותי וטרינריה גוש דן י "עשירותי וטרינריה 
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 :שינויים צפוייםו 2014יעדי האגף לשנת 

U התייעלות סביבתית בתחום אשפה מים ואנרגיה  –עתיד ירוק 

 .יישום חוק האריזות,שימור וחיזוק הפרדת פסולת לזרם רטוב ויבש    בישוב ועידוד המחזור   -אשפה

 המשך צעדי התייעלות במבני ציבור ומוסדות חינוך–חסכון בצריכת חשמל  -אנרגיה 

 ן ציבורי המשך חיסכון בצריכת מים בגינו     -  מים

  . . שדרוג תשתיות כבישים ומדרכותשדרוג תשתיות כבישים ומדרכות  ,שדרוג גינות ציבוריותשדרוג גינות ציבוריות, , טיפוח חזות הישוב טיפוח חזות הישוב 
 

U פיקוח ומניעת מפגעים  סביבתיים -פיקוח ירוק 

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

 .שום מתווה לתהליך שיתוף הציבור בנושא גידול אחראי של בעלי חייםיי

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

 אכיפה סביבתית  אכיפת חוק
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U יעדי היחידה הסביבתית-  

 .שדות התעופה ריכוז פעילות המועצה מול רשות

 .וחוק האריזות ניהול מערך ההפרדה במקור 

 חוק אכיפה סביבתית אכיפתו אוויראיכות ,קרינה ,רעש , ומזיקים יתושים, פסולת בניין: ביניהם הפעלת מערך פיקוח למפגעים סביבתיים

  –ושכונות חדשות בשילוב אלמנטים של בניה ירוקה וקיימות קידום אזור התעשיה החדש 

  .הגדלת אחוזי המחזור וצמצום נפחי ההטמנה תוך מציאת פתרונות לסוגי הפסולת השוניםסביבתי בכל מוסדות החינוך בשהם בדגש חינוך 

 הצעה לתכנון  מחודש של מערכת פריסת אנטנות  סלולריות בישוב

 . ס לגורמים המקצועיים"מתן יעוץ מקצועי בתחום איכה

 .ס"נושאי איכהב, יצירת שיתופי פעולה בין שתי הרשויות

  .ותבקרב תושבי המועצהסביבתית העלאת המודעות 

 .בתחום איתור משליכי פסולת בנין ומפגעים סייע לפעילות היחידהמאשר " משמר ירוק"הפעלת 
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

711-1101085.1משכורת כוללת

ע' קבלנית  מ' א"י  יפה  
711-75139.8רכזת+ אגודה לתרבות

711-75352.8ע' קבלנית  -אמניר
עבודות קבלניות - תובע 

711-75627.06עירוני

711-490177.58השתתפות בתקציב עזר

711-54016הוצאות תקשורת ודואר
711-7406כלים מכשירים וציוד

711-5709מיכון  - רישוי עסקים
711-76015השתלמויות
711-73056.039הוצאות רכב

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

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

שיצאו

4

קיום ישיבות חודשיות עם מנהל 
המוקד לצורך שיפור המימשקים 

וטיוב הנהלים והדוחו"ת. מס' 
ישיבות שיתקיימו

12

מבנה ארגוני
מבנה ארגוני 

מיטבי לשיפור 
השירות

כן/לאיישום שינויים נדרשים

מספר מנהלים איתם מתקיימות 
10פגישות אחת לשבועיים

8מספר ישיבות אגף כוללות

הערכות עובד
קיום ישיבות הערכה עם כלל 

העובדים בהתאם ללו"ז משאבי 
אנוש

כן/לא

תכנון פעילות אגף איכות הסביבה - הנהלה

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

בקרה וקיום 
עבודה מתואמת 

ומסונכרנת

תשומה (משאבים

סעיפים כלליים

הטמעת המוקדניהול פניות תושבים

שגרת מטה ניהול 
האגף
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים

 

ניהול 
האגף

תו תקן 
 iso14001

(סביבתי)

ניהול המדיניות 
הסביבתית של 
מועצה מקומית 

שהם לפי דרישות 
התקן הבינלאומי

עמידה בהצלחה בבחינות מכון 
כן/לאהתקנים

711-75440ע'ק קבלנית-פרוייקטיםסעיף כולל

כן/לאגידול באחוזי מחזור

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

 הגשת דוח שנתי של צריכה 
כן/לאועלויות

מצורף לתוכניתל זו 
וימדד במדידה 

שנתית

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

מיחשוב מערך 
711-9315ציוד יסודי - מיחשובהאכיפה

התייעלות 
והצטיידות 

מתאימה 
למפקחים

רכישת הציוד (מסופונים, תוכנה,) 
28.2עד לתאריך

מיחשוב ניהול מערכת 
711-93260אכיפה

ארועי שיא 
וחנוכת שצפי"ם

חשיפת הציבור 
לחנוכת שטחים 
ציבוריים חדשים

5מספר ארועים שיתקיימו

חסכון באנרגיה

מספר בתי אב המשולבים בתהליך 
הפרדה במקור

מ2012 כל בתי 
האב. כולל יישום 

חוק האריזות
4500

פרויקטים 

הפרדה במקור

אנרגיה

תג סביבה - 
צמצום צריכת 

משאבים בתחום 
פסולת, מים 

ואנרגיה.

תב"ר
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים

 

מספר פעילויות שיתקיימו ביער 
5(הדרכות + ארועי שיא)

הטמעת תוצרי הוועדות התכנוניות 
הפיזיות והתוכניות בתאום קק"ל 

וחברי וועדות עד
31.12

פעילות חינוכית וקהילתית בחרבת תב"ר
שיקום ושימור בוצעו שוטףתנשמת

ב2013
שיפוץ חזיתות 

בתים 
משותפים 
ותשתיות

שיפור חזות 
ותשתיות ביישוב

מספר בתים משותפים שייכנסו 
מימון תושבים3לפרוייקט

שכונות חדשות

ליווי וייעוץ בתכנון 
שכונות חדשות 
בדגש הנחיות 

סביבתיות

שוטף

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

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

זמן התקן - 2 ימים85%אחוז עמידה במדדי מוקד

אחוז שביעות רצון תושבים - 
90%שיחות יזומות מוקד

   -       7123-740כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-איסוף 

 2,187  7123-750אשפה

 2,207  7123-751עבודות קבלניות-הטמנה
אחוז שביעות רצון בתוצאות 

90%משוב שיחות יזומות מוקד

נתון למעקבציון לקבלן איסוף אשפה
זמן תקן - יום90%אחוז עמידה במדדי מוקד

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

ביצוע - מספר דוחות
12

פינוי אשפה (נתונים 
למעקב בנספח המצורף)

עבודות קבלניות

חשיפת היער 
ואוצרותיו בפני 

הציבור

פארק יער 
שהם

7122-750  1,855 
נקיון רחובות (33 ק"מ של 

כבישים ומדרכות)

פרויקטים 

שביעות רצון 
תושבים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים

 

הגשת דו"ח מיחזור למשרד 
להגנת הסביבה ולמנכ"ל (יצורף 

למדידה השנתית).
כן/לא

מספר דוחות בגין חניה אסורה - 
פקחי איכ"ס

מספר דוחות בגין חניה אסורה - 
פיקוח עירוני

מספר ערעורים
אחוז ערעורים שהתקבלו ובוטל 

הדוח
אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 

זמו תקן - שעתיים95%הקשורות לעברות חניה

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
95%משוב שיחות יזומות מוקד

מספר דוחות - שפע
מספר דוחות - וטרינריה

מספר התראות
מספר דוחות שגוים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן תקן - 5 ימיםהקשורות לשדה קוצים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
הקשורות להשלכת פסולת בשטח 

ציבורי
זמן תקן - שעתיים95%

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

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן תקן - שעה95%הקשורות למפוחים

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן תקן - שעתיים95%הקשורות לרוכלות

אחוז שביעות רצון בתוצאות 
95%משוב שיחות יזומות מוקד

נתון למעקבציון בסקר מועצה

מיחזור (נתונים למעקב 
בנספח המצורף)

חניה

שמירה על איכות פיקוח עירוני
חיי התושבים

נתונים למעקב

שמירה על החוק
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צפי 20092014

סך פינוי 
בטון

סך פינוי 
בטון

שינוי 
שינוי סך פינוי בטוןבאחוזים

באחוזים
סך פינוי 

בטון
שינוי 

באחוזים
סך פינוי 

בטון
שינוי 

באחוזים
סך פינוי 

בטון

2,023.62,081.23%2,270.19%2,63516%300114%3000גזם
5,320.65,811.29%5,547.7-5%5,329-4%5230-2%5000אשפה יבשה

8.876.7775%276260%629128%650פסולת אורגנית
246.4397.361%369.7-7%3721%338-9%350נייר

31.836.916%39.78%39-2%427%44פלסטיק
135.7172.627%160.9-7%1695%1817%190קרטונים

306.02300-1פסולת בניין
4.210זכוכית

2.44פסולת אלקטרונית
7758.28507.910%8770.73%9050.13%9421.04%9234סה"כ

2437.52696.711%3223.120%3721.604191.004234סה"כ אשפה ממוחזרת
31.4%31.7%0.3%36.7%5.1%41.1%4.4%44.5%3.4%46%אחוז אשפה ממוחזרת

נתונים למעקב - כמויות פינוי אשפה ומיחזור

החל ב- 2013
החל ב- 2013

2012 20102012 2011
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כן / לא7111-110294.6שכרשכר
כן / לא7111-5408תקשורתתקשורת

7111-73038אחזקת רכב

7111-75015יעוץ משפטי

7111-7605השתלמויות

7111-78020הוצאות מינהלה

7111-781115פעולות אחרות

7111-93110השקעות אחרות
מעקב וניטור תנועת מטוסים הגורמת למפגעי 

רעש מעל שהם ותלונות לרשות שדות התעופה 
במידת הצורך

שוטף

נתון למעקבמספר ארועי חריגות רעש בתקופה
אחוז עמידה בזמן תקן לתלונות תושבים 

זמן תקן - 3 ימים100%בנושאי רעש

הגברת אכיפה בנושא מבצעי אכיפה
איכות הסביבה

מספר המבצעים בשנה (בשיתוף משמר ירוק, 
בחבל מודיעין12מתמידים ומג"ב)

הגדלת אחוזי המחזור חוק האריזות
4דו"ח רבעוני לתאגיד תמיר מספר דו"חותבשוהם

כלול בפניות הדברה3%אחוז ירידה במספר תלונות למוקד בנושא

מפקח +מדביר . נתון מספר אירועי ניטור וריסוס
למעקב

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

נתון למעקבציון בסקר מועצה בנושא יתושים
השלמת סקר וריסוס וחומרי מניעה במקורות 

כן / לאמים במעטפת הישוב

סכום 
2014

צמצום מפגעי יתושיםיתושים - ניטור

הפחתת מפגעי רעש 
מטוסים

הוצאות 
שוטפות

רעש 

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

מדד

תכנון פעילות יחידה סביבתית

נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)

העבודה ערךמטרהמספר סעיףשם החשבון

תשומה (משאבים
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סכום 
2014

      
  

מדד נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)

העבודה ערךמטרהמספר סעיףשם החשבון

תשומה (משאבים

עבודה קבלנית - 
קבלת דיווח מקבלן הדברה על עמידה בתכנית מניעת מפגעי מזיקים 112   711-750הדברה

אפריל, אוגוסט2מנע. מספר דוחות

אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא הדברת 
זמן תקן - 5 ימים.95%נמלים

 אחוז עמידה בזמן תקן לפניות בנושא הדברת 
זמן תקן - 5 ימים.95%נדלים

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

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

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

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב שיחות 
90%יזומות מוקד - יחידה סביבתית

נתון למעקב90%ציון בסקר מועצה

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

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

נתוני חריגות

נתון למעקבמספר חריגות קרינה שאותרו
100%אחוז האנטנות סלולריות בהיתר שידור

הגשת הצעת תוכנית לפריסה מחודשת של 
31.12אנטנות סלולריות ע"י ועדת ההיגוי, עד לתאריך

יו"ר ועדת ההיגוי - 
מחזיק תיק  איכות 

הסביבה
מבצעי נקיון, ימי איכות סביבה, קורסי נאמני 

נערך באחריות חבל שוטףנקיון, הרשת הירוקה
מודיעין

2מספר מבצעי נקיון

פרוייקטים 
ברמה ארצית

ביצוע פרוייקטים ברמה 
1מענה לקולות קוראיםארצית במימון המשרד

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

קרינה - מיפוי

העלאת 
המודעות 

לאיכה"ס  - 

ניטור קרינה ממערכות 
סלולריות  ומניעת מפגעים

טיפול בתלונות על מפגעי הדברה וריסוס
מזיקים שונים

83



סכום 
2014

      
  

מדד נושאים
הערות בתכנית תפוקה (יעדים)

העבודה ערךמטרהמספר סעיףשם החשבון

תשומה (משאבים

מטמנת ברקת 
- פיקוח

פיקוח על עבודת המטמנה 
ושמירה על תנאי רשיון 

העסק

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

שבועי

ייעוץ מקצועי

העסקת אנשי מקצוע 
בתחום איכות הסביבה 

בהתאם לצרכי המועצות 
בדגש תכנוני

ע"פ 
צורך

ייעוץ רעש מטוסים, 
ייעוץ לתכנון סביבתי, 

חינוך סביבתי
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

741-110293.77משכורת כוללת
ע' קבלנית  כ"א -מ'  

741-751772.484תחזוקה

השתתפות בתקציב 
741-490177.583עזר

741-54030הוצאות תקשורת

741-71010הובלה
741-72080חומרים

741-721156.114בטיחות-יועץ בטיחות

741-730110אחזקת רכב
741-7338רישוי וביטוח

741-74022כלים מכשירים וציוד

עבודות קבלניות-
741-750320.34שבר והשלמות

עבודות קבלניות -
741-752215.685ליסינג פיקוח

ע' קבלנית צביעת 
741-753130ריהוט חצר ומתקנים

741-7805הוצאות אחרות
תחזוקה - מתקני 

741-93090ספורט

742-72030חומרים
742-72140ועדת תמרור

742-750140עבודות קבלניות

742-9100השתתפות בתב"ר

תכנון פעילות תחזוקה

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

שוטף תחזוקה- נכסים 
ציבוריים

אחזקת תשתיות - 
סעיפים למעקב
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

אורך כבישים ומדרכות לצורך    
תחזוקה

מספר גינות ציבוריות
מספר תמרורים

מספר ספסלי רחוב
מספר ברזיות

מספר סככות / פרגולות
מספר מחוונים

מספר גינות כלבים
מספר מתקנים לאיסוף צואת 

כלבים
מספר שלטים אלקטרונים

תאורת רחובות  - מס' עמודי 
תאורה ופנסים

פנסים נוספים בשטחי ציבור 
(חניונים, בי"ס, מגרשי ספורט 

וגינות)
100%אחוז מתקנים העומדים בתקן

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 15 ימים.90%בנושא עבודות אחזקה

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

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

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

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

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

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

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

נתונים למעקב אחזקת תשתיות - 
נתונים למעקב

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

אחזקת תשתיות - פניות 
תושבים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב    
90%שיחות יזומות מוקד

93%ציון בסקר מועצה
הכנת תוכנית עבודה  מחלקת 

תחזוקה משימות ברזל ושוטפות עד 
לתאריך

1.1

הגשת דוח סטטוס חודשי על 
עמידה ביעדי תוכנית העבודה 
וסיכומי סיורים - מספר דוחות

12

צביעת כבישים
צביעה כללית פעם בשנה (אפריל), 

צביעת מעברי חציה פעם נוספת 
(סוף אוגוסט)

כן/לא

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

נתון למעקבמספר החלטות ועדת תנועה ותמרור

אחוז החלטות שיבוצעו תוך 30 יום 
70%מהזנתן לתוכנת המוקד

הגשת דו"ח חודשי עבודות  מנע 
בשצ"פים וגינות ציבוריות. מספר 

דו"חות
12

הגשת דו"ח שבועי עבודות מנע 
45אחזקת מוס"ח. מספר דו"חות

הגשת דו"ח שבועי עבודות מנע 
45אחזקת תנועות נוער. מספר דו"חות

נתון למעקבמספר פניות לעבודת מנע
נתון למעקבמספר משימות שטופלו

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת 
נתון למעקבשנתית - תאורת רחוב

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת 
נתון למעקבשנתית - מים וביוב

אחזקת תשתיות - כללי

יישום ועדת תנועה 
ותמרור

אחזקת תשתיות - מנע

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

פיקוח יזום על רמת 
התחזוקה 

והתשתיות בגנים 
ציבוריים, מוס"ח 

ותנועות נוער

עבודה יזומה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת    
נתון למעקבשנתית - גינות משחקים

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת 
נתון למעקבשנתית - ריהוט רחוב

743-74044כלים מכשירים וציוד

עבודות קבלניות 
743-75071חשמל

ע' קבלנית צביעה 
743-75190עמודים

743-7711217חברת חשמל
קישוט הישוב751-72025חומרים

החלפת מגופים 911-7200חומרים
שאינם תקינים

עבודות קבלניות- 
הסכם מסגרת 911-75170בחירום

איתור נזילות

אחזקת מוסדות חינוך 
ומבני ציבור - נקיון 

ותחזוקה

כלול 
בתקציבי 
עזר של 

המחלקות 
השונות

פיקוח יזום על רמת 
נקיון ותחזוקה 

בבתי"ס ומוסדות 
ציבור

דוח  פיקוח בתי ספר ומוסדות ציבור 
נקיון ומפגעים אחת לשבועיים - 

מספר דוחות
על ידי סגן מנהל 25

מחלקת התחזוקה

746-950395.744תכנון ,יעוץ ופקוח
הגשת דו"ח פיקוח ופרוייקטים ע"י 

12.0מפקח הגינון. מספר דוחות

746-95172.924פיקוח השקיה
הגשת דוח סטטוס חצי שנתי על 

עמידה ביעדי חסכון במים ותכנית 
השקיה מבוקרת - מספר דוחות

2

746-57081.8979מיכון -- מחשב גינון

746-720110חומרים-שתילים

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב

אחזקת תשתיות - 
תאורת רחובות

סעיפים שוטפים

פיקוח יזום על רמת 
התחזוקה 

והתשתיות בגנים 
ציבוריים, מוס"ח 

ותנועות נוער

אחזקת תשתיות - מנע

גינון
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

זכייה בכוכבי יופי של המועצה לא"י    
כן / לאיפה

עמידה בהקצאת המים לגינון ציבורי 
תוך המשך שמירה על התייעלות 
בהשקיה וצריכה בהלימה להיקף 

שטחי גינון

כן / לא

הגשת דוח שנתי מסכם לרשות 
כן / לאהמים

גינון - עבודה 
746-750150קבלנית- פרויקטים

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

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן תקן - 10 ימים.90%בנושא גיזום

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן תקן - 7 ימים.90%בנושא גינון כללי

ממוצע סקר שביעות רצון שנתי 
הוחלפו קבלנים וחולק 93%(אם ייתקיים הסקר)

הישוב בין 2 קבלנים
אחוז מרוצים מטיפול בפניות 

90%למוקד

746-7512189.16אחזקת גינון
746-7721782.81מים להשקיה

נתון למעקבסך צריכת מים להשקיה
נתון למעקבצריכת מים לדונם גינון מושקה

שטח גינון אינטנסיבי (תחזוקה 
פעם בשבועיים)

נתון למעקב
שטח גינון אקסטנסיבי  (תחזוקה 

נתון למעקבפעם בחודש)

שטח גינון שנוסף בשנה זו (אם 
נתון למעקבקיים)

נתון למעקבעלות תחזוקת גינון לדונם
100%אחוז מתקנים העומדים בתקן

טיפול מהיר

חסכון במים גינון 
בר קיימא

גינון
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה 

הערות בתכנית 
העבודה

ציון לקבלן גינון על מצב הגינות  -    
נתון למעקבצפון

ציון לקבלן גינון על מצב הגינות  - 
נתון למעקבדרום

נתון למעקבמספר גינות בהם נערכה ביקורת
טיפול שבר911

972
פיקוח יזום על 

תחזוקת תשתיות 
זורמות

מספר אירועי הפסקת מים כלל 
נתון למעקביישובית

מספר שעות הפסקת מים כלל 
נתון למעקביישוביות

נתון למעקבמס' דגימות מים חריגות - פלואור

מס' דגימות מים חריגות - 
נתון למעקבקוליפורמים

נתון למעקבמס' דגימות מים חריגות - עכירות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 4 שעות90%בנושאי אינסטלציה

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 4 שעות.90%בנושאי סתימת ביוב ערונית

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 14 ימים.90%בנושאי תאורת רחובות

אחוז עמידה בזמני תקן בפניות 
זמן התקן - 7 ימים.90%בנושאי תשתיות חשמל

אחזקת תשתיות זורמות-
 מים, חשמל, ביוב וניקוז

גינון
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

הובלה והסגר 
714-7105כלבים

חומרים -חיסונים 
החל מ1.7.12 השרות ניתן 714-72050+ עיקור וסרוס

עי האיגוד הוטרינרי
חומרים -חיסונים 

714-72050+ עיקור וסרוס

714-7210צ'יפים לכלבים
714-75050עבודות קבלניות

עבודות קבלניות - 
714-75130תברואן

מס' כלבים רשומים
חיסוני כלבת לכלבים

מתוכם איגוד
מתוכם מרפאות פרטיות

אחוז הכלבים המחוסנים מתוך 
הכלבים הרשומים (ע"י האיגוד 

או פרטי)
100%

חיסוני כלבת לחתולים
מס' כלבים שנלכדו

בעח"י אחרים שנלכדו
כלבים ששוחררו לבעלים

אזהרה
המלצה לקנסות

ארועי נשיכה
הסגרים עקב נשיכה

תלונות שטופלו בנושא בעלי 
חיים

מתוכם קריאות חירום
סיורים

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

חיסוני כלבת

תכנון פעילות וטרינריה

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה

נתונים למעקב

טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)

סעיפים כלליים

משאבים

נתונים למעקב

שמירה על בריאות 
הציבור ע"י חיסונים 

למניעת מחלת הכלבת 
וע"פ חוק
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית העבודה

 

משאבים

מספר חתולים שעוקרו
מספר ביקורות לרישוי עסקים 

(איגוד)

ביקורות אחרות 
בעסקים/מוסדות חינוך/אתרים

מקרי החרמה/השמדה בדיקות 
משנה

חתולים משוטטים - אחוז 
זמן תקן - 7 שעות95%עמידה במדדי מוקד

כלבים משוטטים - אחוז עמידה 
זמן תקן - 6 שעות.95%במדדי מוקד

לכידת בע"ח - אחוז עמידה 
זמן תקן - שעתיים.95%במדדי מוקד

לכידת נחש - אחוז עמידה 
זמן תקן - שעה95%במדדי מוקד

נתון למעקב.מספר נחשים שנלכדו
פינוי פגר - אחוז עמידה במדדי 

זמן תקן - שעה95%מוקד

90%ציון בסקר מועצה
מניעת כלבת ע"י חיסון 
במסלול טבעתי סביב 
הישוב (שועלים, תנים 

באחריות האיגודכן / לאפיזור פתיונות כלבת אחת לשנה

שמירה על בריאות הציבור
הוצאת דוח ביקורות חודשי 

למנהלת האגף  של תכנון מול 
ביצוע  - מספר דוחות

באחריות ז'קלין12

פיקוח על מזון מן החי
מספר הלקויים המדווחים על ידי 

משרד הבריאות שלא ביוזמת 
הרשות (בדוח)

נתון למעקב

קבלת דו"ח פעילות חודשי 
12מהאיגוד. מספר דו"חות

קבלת דו"ח שנתי מהאיגוד עד 
31.12לתאריך

מניעת כלבת

מעקב ופיקוח אחר 
פעילות האיגוד הוטרינרי 

במסגרת ההתקשרות עם 
המועצה

דוח פעילות השירותים 
הוטרינרים הרשותיים 

בשוהם

ליקויים המדווחים ע"י 
משרד הבריאות

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

פיקוח תברואי 
במוסדות חינוך 

באמצעות תברואן

טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)

נתונים למעקב
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 הנדסה אגף
 

 :תיאור כללי

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

 .יון הישובשמירה על צבחיים ו

 :מחלקותי שת ותאגף פועלב

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

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

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

 

 :נתונים

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

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

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

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

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

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

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

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

 .קירוי מגרש הספורטו מבנה מנהלה ספריה ואודיטוריום הכולל "יהלום"ס "של ביה 'גהשלמת שלב  .בשכונת כרמים "שלהבת"ואולם ספורט בישיבה תיכונית  מקורה

הליכה /השלמת שביל אופניים,ברחבי הישוב הסדרי תנועה ,משרדים לשרות הפסיכולוגי ולמחלקת הרווחהמבנה  הקמת, כרמים ומעון יוםגני ילדים בשכונת  2 הקמת

 ..י חינוך ועודשדרוג ותוספות למבנ, הקמת כיכרות ,היקפי

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

 .יקה עשרות מתכננים קבלנים וספקים חיצונייםומעס, ומזכירה מפקח, בינוי ותשתיות מנהל: עובדים 3המחלקה מונה 

, שדרוג מגרש כדורגל', גן החבל שלב ג, "שלהבת"אולפנה ישיבה תיכונית ו ',שלב ב" יהלום"ס "בי שלמת פיתוחה :פרויקטים 15-בנייתם של כהושלמה  2013בשנת 

 .שדרוג ככר ברבור, הקמת גן המגדל, גני ילדים בשכונת סחלבים 2בניית 

וכן אנו מצויים בשלבי פיתוח מתקדמים של שכונת  ה הצפונייובאזור התעשי) ה"מ(למסירת מגרשים בשכונת רקפות עבודות הפיתוח והתשתיות  שלמווה 2013בשנת 

 .2014לקראת אכלוס ראשוני הצפוי בשנת  כרמים

 

 2014דגשים לשנת 

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

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

 .וכן שדרוג מערכת המידע התכנוני לתושב

  .ובאזור תעסוקה צפוני ורקפות שכונת כרמיםבהתשתיות לפיתוח  שלמתוה בית ספר יהלום שלמתבינוי ותשתיות הוא המחלקת של  יםהמרכזי יםהיעד
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סעיף שם החשבון
ערךמדדמטרהסכום 2014תקציבי

731-1101308משכורת כוללתמשכורות
השתתפות בתקציב 

731-490231עזר

731-5407תקשורת
731-57080מיכון

731-76010השתלמויות
731-78015הוצאות אחרות

731-9318ציוד יסודי - מיחשוב

תכנון

ייזום ותכנון 
תב"עות 
חדשות 

ותכניות מתאר

תב"ר 250

תכנון פעילות -הנדסה כללי
תפוקה (יעדים)

הערות

ראה דוח תכנון פעילות - יעדי תכנון 
פעילות (נספח 1)

נושאים

פעולות שוטף
שוטפות וציוד

תשומה (משאבים)
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אזורשם התכנית

שהםשה/1000תכנית מתאר להשוואת זכויות

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

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

תב"ע לשכונה כ"א

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

תעסוקהשה/14/9/69 ג'אזור תעסוקה דרומי

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

שכונת כרמים

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

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

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

קרנות פיתוחהוצאת היתרי בניהשווקו כל המגרשים

שיווק 5+7גרש 11 שווק

נמצא בבדיקה סופית של ועדה 
מחוזית לפני פרסום

שיווק הקרקע

קרנות פיתוח

בהליך תכנון ראשוני הכולל גיבוש 
פרוגרמה ותכנית ראשונית

אישור התכנית ע"י המועצה לקידום התב"ע 
בועדה מחוזית

וק
שו

קרנות פיתוח

נון
תכ

נמצא בבדיקה סופית של ועדה 
יוזמת החכ"לסיוםמחוזית לפני פרסום

התכנית פורסמה ממתינים לזימון 
תב"ר תכנוןסיוםלדיון בהתנגדויות ולמתן תוקף

הכנסות למועצה מאגרות

סיום

המשך מסלול בדיקה מהירה

 יעדי תכנון תב"עות והיתרים 2014

מקור תקציבייעד לשנת 2014סטטוס אוגוסט 2013נושא

היזם/בעל הקרקעאישור תוכנית בינוי ופיתוח

ים
תר

הי

הכנסות למועצה מאגרותאכלוסנמצא בבניה

הוצאו XX היתרים

שיווק כל המגרשים

תקציב שוטף

המגרשים שווקו ונמסרו ליזמים. 
הוצאו 30 היתרים

השלמת כל ההיתרים במתחם וגמר 
עבודות פיתוח השכונה עד יוני 2014
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סעיף שם החשבון
סכום 2013תקציבי

ערךמדדמטרה2014

פרסומים והודעות 
731-55055וועדה

731-7306069.03הוצאות רכב
רישוי וביטוח  פיקוח 

731-73370בניה

731-74088כלים מכשירים וציוד

731-7544030עבודות קבלניות -כ"א

הוצאות תכנון 
731-950030והעתקות

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

גבית תשלום עבור מידע תכנוני 
1.1.14סטטוטורי החל מתאריך

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מפתיחת תיק ועד תגובה לתושב 

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

אמנת שרות. ימדד בתוכנה100%

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

הוא עד 21 ימי עבודה
ימדד בתוכנה95%

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

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

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

חודשים והודעה לתושב על סגירת 
התיק. מספר פעמים בהם תעודכן 

הרשימה

יוני, דצמבר2

רישוי - הוצאת היתר

תכנון פעילות - רישוי ופיקוח

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

סעיפים למעקב

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק
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סעיף שם החשבון
סכום 2013תקציבי

ערךמדדמטרה2014
נושאים

תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)
הערות

 

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

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

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

מספר דו"חות שיוגשו
12

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

וסטטוס נוכחי. מספר דו"חות שיוגשו
12

לאור הדו"ח יהיה ניתן 
לזהות מגמות שכונתיות 

ויישוביות ולשפר את 
השרות לתושב

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

הוא עד 7 ימי עבודה
לבדוק מדדי מוקד95%

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

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

12

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

פיקוח ממוחשב הוא עד 14 ימי עבודה
95%

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

לטופס 4)
100%

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

וסטטוס). מספר דו"חות

12

פיקוח עקב 
תהליכי רישוי

פיקוח
פיקוח עקב 

תלונות

פיקוח יזום

פיקוח על 
הבניה

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק
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ינואר - יוני 20072008200920102011
ינואר - יוני 20122012

2013
1221201371001297316758
1291461491301737916671
7166645079208115

58%45%43%38%45%25%49%21%

4241386236395232

646170729355106101

71757281
55944516014
7015875133853284133

574,024 ₪₪ 1,229,787₪ 586,901₪ 1,666,664₪ 879,5742,569,635    4,085,658       881,602 
272,938 ₪₪ 4,009,343₪ 831,117₪ 635,927₪ 95,9696,232,817    3,494,921       203,746 

1211715115115

246283466247441*106427116
150116101120779271

3128322536142719
1611186148135

999141661412(תוקנו)
14411222221
21111112

362369381386312198258207

162419

  14,579,302    7,673,902 

זמן ממוצע מפתיחת בקשה עד בדיקה 
ראשונית (האיזו דורש עד 45 יום)

סה"כ סכום היטלי פיתוח

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

סה"כ סכום היטלי השבחה

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

טופס אישור העברה לטאבו

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

נספח 2 - מדדים נוספים עם נתונים עד מחצית 2013

אחוז בקשות שנפתחו והוצא היתר

מס' היתרי בניה שהוצאו
מס' בקשות שנפתחו

מס' בקשות שנפתחו והוצא היתר

צווי הריסה שהוצאו וטופלו ע"י המבקש

זמן ממוצע מפתיחת בקשה ועד לדיון ברשות 
רישוי

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

מס' עררים שהוגשו לועדת ערר
מידע על זכויות בנייה

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

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

האישורים והיתר
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סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2014סטטוס אוגוסט 2013מקור תקציביבאש"ח

ק.ע.פ. + מגן דוד אדום(186)+חבל מודיעין338500מתחם חירום - מד"א, כ"א, משטרה

מדא - המבנה הוצב טרם אויש 
כ"א - אושרה הקצאת קרקע 

באזור תעסוקה דרומי  
משטרה - בתכנון

איוש מדא ומשטרה

בניהיש אישור תכנון לאופק חדשמשרד החינוךשלהבת - שלב ג'
סיום פרוייקטתחילת ביצוע עבודות ביסוסקרן עבודות פיתוח 6500שלהבת - אולם ספורט

סיום הפרוייקט ביוני 2014בביצועמשרד החינוך+ק.ע.פ.(500)5000יהלום- מבנה מינהלה, אודיטוריום וספריה
לא ידוענדחה ל2014קרן עבודות פיתוח1500הגדלת במה וחדר שחקנים אמנויות הבמה

הפעלהבביצועמרכז אומנויות הבמה טאפטס בר
בביצועאש"ח ק.ע.פ. + 200 אש"ח מקרן עזבונות 70000שדרוג כיכר ברבור

סיום פרוייקטלקראת מכרז3000בינוי משרדי מחלקות הרווחה והשפ"ח (450 מ"ר)

סיום פרוייקט בספ 13בביצוע700קירוי מגרש ספורט בבי"ס ניצנים
ניצול תקציב500שדרוג מבני ציבור תרבות וספורט

בהקפאה500תכנון מרכז רבדים למצויינות בתיכון שהם

קרן עבודות פיתוח500כניסה לגן החבל 
בוצע חלקית ע"י איכהס 

הושלם  תכנון לקיוסק 
ושירותים

ביצוע

סיום פרויקטקרנות פיתוח (היטל שצ"פ) + תרומה500פיתוח גן המגדל שלב ב'
סיום ביצוע מרץ 2014לפני מכרזקרנות פיתוח (היטל שצ"פ)2000השלמת שביל אופניים וטיילת הליכה סובב שוהם

סיום עד סוף 2013קרן הרשות250הרחבת מנהלת בי"ס רבין

סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2014סטטוס אוגוסט 2013מקור תקציביבאש"ח

סיום פיתוחלפני סיום שלב א'קרנות פיתוח (שווק)20000תשתיות ופיתוח בשכונת כרמים
סיום פיתוח בחודש מאיבביצועקרנות פיתוח (שווק)10000תשתיות  שה/מק/40 "בני המקום"

בביצועקרנות פיתוח (שכונת כרמים)פיתוח שער הכניסה הצפונית לשהם
בביצועקרנות פיתוח (היטל שצ"פ)פיתוח וגינון סוללה אקוסטית כביש 444 כרמים

320 אש"ח מקרנות פיתוח + 320 אש"ח 640הסדרת טיילת נחל בית עריף
סיום אוקטובר 2014בביצועמרשות הניקוז

קרנות פיתוח (היטל ביוב) +מבנה 2773615קו ביוב גינתון-לוד
סיום דצמבר 2013בביצועתעשיה(600)

תכנון אומדניםהיטלי פיתוח תכנון וביצוע עבודות פיתוח במע"ר הדרומי

פרויקטים בינוי 2014
פרויקטים נמשכים משנים קודמות

עבודות פיתוח, תשתיות ופיתוח נופי
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סכום מס' תב"רשם הפרויקט
יעד ל2014מקור תקציביבאש"ח

סיום תכנוןתב"ר תכנון300תכנון פיתוח נחל בית עריף כטיילת נופית
תכנון וביצועתרומה500גן להנצחת השואה ברחוב תמר

סיום ביצועקרן קרנות פיתוח250פיתוח גן ברח' נורית
תכנון וביצועקרן קרנות פיתוח?תכנון וביצוע שביל אופניים ברח' עמק איילון

ביצועקרן קרנות פיתוח350שיפוץ רחבת חניה צופים
ביצוע עד מאי 2014משרד החינוך900פיתוח יהלום שלב ד'

בניית מעון יום בשכונת כרמים (3 כיתות + 2 
ביצועתמ"ת - 1300, נעמ"ת - 23001000כיתות גן)

פרוייקטים חדשים ל2014
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 חינוך וקהילה אגף
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 אגף חינוך וקהילה

Uאופק חינוכי 

 . האמונה כי החינוך הוא המפתח לחוסנה של החברה עומדת בסיסה של מערכת החינוך היישובית

 . על רצף הגילאיםעידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים , טיפוח תחושת השייכות, מבוססת על ערכי השוויוןהעשייה החינוכית 

 .הורים ותלמידים, סגלי ההוראה .נוער וספורט, החברה העירונית לתרבות -  המערכת פועלת תוך שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי

באמצעות תכניות רב שנתיות המשולבות  וחברי מליאת המועצה ומביאה למימושפעילות האגף מסתמכת על הרציונל החינוכי של ראש המועצה ו

 .החינוך משרדניות בתוכ

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

 תוך שימת דגש על) ייניםחנוך מיוחד ומצט, עולים(ת בעלות צרכים ייחודים ולרבות אוכלוסי ,'יב –ועד הגן  מגילתכניות דגש מושם על בניית מגוון 

 . של משרד החינוךהכלה היעד בהלימה ל טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה, איתור מוקדם ומניעה

, "עמותת עמית"ו "תאגיד לחינוך שהם" האגף מפעיל את .והמחלקה לשירותים חברתייםבאגף חינוך וקהילה משולבים השירות הפסיכולוגי 

 . יעוץ וטיפול מותאם, אבחון, תגבור, שירותי העשרההמאפשרים לתלמיד ולמשפחה 

Uיעדים מרכזיים 

 .תלמיד –מורה : טיפוח דיאלוג מכבד ואישי .1
 .העצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך .2
 .במוסדות החינוך למיצוי ומצוינות תכניות שילוב .3
 ...'למידת עמיתים וכו, "בוטיקהרו", "מה'פיג"ספריית  :עידוד ויזום תוכניות ייחודיות ויוזמות חינוכיות כדוגמת  .4
 .מתן מענה ייחודי ומותאם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים .5
 .על רצף הגילאים" מעברים ורצפים"יישום תכנית  .6
7. U פדגוגיה חדשניתקידוםU: 

 : מדע וטכנולוגיה
 הסקרנות וההתנסות המדעית והטכנולוגית, הרחבת הידע. 
 הגילדמה בכל שכבות יפיתוח יזמות וחדשנות ברוח הק . 
 שובי מוביל חדשנות מדעיתייצירת צוות י . 
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 : תקשוב

  ס היסודיים"בבתיה כפיילוט יישובי וארצי" גיטלייםיספרים ד"תכנית הטמעת. 
 יסודיים-ס  העל"שנתית והטמעתה בבתיה-ספרית ובניית תכנית רב-גיבוש תפיסה בית. 
 ילדים-הרחבת פורטל חינוכי לגני. 

 
 .ורבות ותרומה בקהילהקידום תכניות המטפחות מע .8
 .בהלימה לנושא המרכזי היישובית ופיתוח תכניות לימודי .9

 .סביבות למידה ייחודיות המזמנות הוראת למידה יצירתית ומפעילה תיציר .10
 

 

 :המדורים הבאים/ אגף החינוך וקהילה כולל בתוכו את המחלקות 

 מחלקת קדם יסודי. 

 מחלקת בתי ספר. 

 ח"שפ( מחלקת שרות פסיכולוגי.( 

  חינוך מיוחד(המדור לילדים בעלי צרכים מיוחד(. 

  ס"קב(המדור לטיפול בפרט(. 

 ועיר ללא אלימות מתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול . 

 רווחה(ה לשירותים חברתיים מחלק .( 

 רכזת מתנדבים. 

 רכזת פרוייקטים. 

  רובוטיקה"מדע וטכנולוגיה , לתקשוב: םיישוביירכזים." 

 תלמידים הסעות. 
 .מנהל אחראי לתחום ומזכירה מדור/מחלקה לכל

 .האגף מפעיל את תאגיד החינוך
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Uתוכניות מרכזיות 
 . 'עד יב נות היוםממעו הפועלת כמקשה אחת מובילה חדשנית ואיכותית בישוביצירת מערכת חינוך  – הבניית הרצף החינוכי .א

 :ים שוניםבתחומת ורים ויכולוכישתלמידים להתמקצע ולממש אפשר לי, רצף חינוכי
 

Uמוסיקה U– חמש וןבשיתוף עם קונסרבטורי. 
 . המשתתפים המתמקצעים במגמה' בשאיפה להרחבת מס, יצירת רצף לימודי בתחום המוסיקה בין מסגרות הגיל            

 .ס היסודיים"בבתיהומקהלות  "בתי ספר מנגנים"הרחבת תכנית 
 .יםשילוב תלמידי המסלול במגוון אירועים וטקסים יישובי

 
 U מדע וטכנולוגיה 

  ספרית-תכניות העשרה ומתן במה לעשייה הביתלפיתוח גיבוש צוות מוביל יישובי . 
 מכון ויצמן"עבודות חקר ומפגשים עם גופים מקצועיים כ, טיפוח למידת חקר באמצעות סדנאות." 
 רובוטיקה"שוביות בתחום היותחרויות י" ימי שיא", פ"יצירת שת." 

 
Uמחול 

 .גילאיות -תוכניות לימודים ופעילויות רב, באמצעות צוות מורים משותף, ם ותיכון שהם"ב יהלו"ודי בין חטימיצירת רצף ל 
 
 Uערכים ומורשת 

 לוב מדרשת שהם בתוכניות הלימודיםשי. 

  כדוגמת ס"בתיהגני הילדים ותוכניות המטפחות מודעות לערכי מסורת ומורשת בהתאמה לתכנית הלימודים הנוספת של שילוב:  

 ...סיורים וסדנאות בזיקה לישוב וחגי ישראל ועוד, "רב גן", "ומורשתערכים "חידון יישובי 
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 :מתוקשבת למידהU .ב
 . הוריםהו הילדים, גננותהלשימוש , פורטל החינוך גם לגני הילדים כחלק מהפורטל החינוכי הכללי  השנה יורחב

 
או ששליטתם בקריאה , את ההתפתחות של ילדים צעירים אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתובהמיועד לקדם את החינוך ו בכלי ממוחש – "גוגלה"

 ). 'ב –' ילדי הגן וכתות א(ובכתיבה עדיין מוגבלת 
כמה ", מעבד תמללים לילדים –" כתוב לי", ל "דוא –" מייל לי"מנוע חיפוש לילדים  –" גלה לי: "עדכני לימינו" ארגז כלים"הכלים נועדו לתת לילד 

 .גיליון אלקטרוני לילדים" כמה
 

בתי ספר 100 שנבחר כאחד מתוך" ספרים דיגיטליים"פיילוט ס צוקים ל"יצטרף ביד "בשנת הלימודים תשע, בהמשך לתוכנית התקשוב הלאומית
 .)רשויות מקומיות 61מתוך ( .המשתתפים בפרויקט בארץ

 .'ו -'בשכבות ה בישובהיסודיים בתי הספר  התכנית תורחב ביוזמה יישובית לשאר 
 : ובעיקר 21להטמיע את השימוש בספרי לימוד דיגיטאליים בהוראה כדי לטפח מיומנויות מתאימות לבוגר מערכת החינוך במאה ה , התכניתמטרת 

 פיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות. 
  פיתוח לומד עצמאי. 
 עידוד למידת חקר ולמידה שיתופית. 
  ידעהקניית אוריינות מ. 
 העלאת המוטיבציה והעניין בלמידה. 
 פיתוח מיומנויות נוספות של שימוש בכלי תקשוב מתקדמים. 
 גמישות ועדכניות בהוראה ובלמידה. 

בבית הספר תתקיים השתלמות , שלהבת הצטרף השנה לתכנית התקשוב הלאומית ישיבה ואולפנה -הטמעת פדגוגיה חדשנית ממשיכה גם בעל יסודי
 . רונות של פדגוגיה חדשנית והטמעתהמורים שתקנה עק

 
השנה הדגש על הרחבה והטמעה במקצועות רבי , ם ממשיכה וממעמיקה למידה מתוקשבת למידה מקוונת במדעים המדויקים"בחטיבת הביניים יהלו

 .ס"ס ולמידה מתמשכת באמצעות אתר ביה"פריצת גבולות ביה, המלל בשילוב הילקוט הדיגיטלי
 

 :עיקריה של התכנית, תקשוב ויישומה בקרב הצוות הפדגוגי של בית הספר אותה מנחה ומוביל איש צוותה תת הטמעבתיכון ממשיכה תכני
 גיבוש חזון בית ספרי בתחום התקשוב ויצירת תכנית רב שנתית.  
  תקשוב צוות מוביל בניית. 
 שילוב תקשוב בתרבות הפנים ארגונית. 
 פריבניית מפרט טכנולוגי ההולם את החזון הבית ס. 
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 "עיר ללא אלימות"ו "הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" -מוגנות מניעה והסברהU .ג
 

 מתוך אמונה במעגל ההורים כאחד המעגלים, הורית במסגרת הפורמאליתההעלאת המעורבות תכנית מניעה והסברה בדגש על ב נמשיךהשנה 

 . המשמעותיים והמשפיעים ביותר הסובבים את הילד

 .יישובהוספר הבית : מעגליםהבשני , מניעה והסברה ,מוגנותהנתן דגש לחשיבות יי במסגרת התוכנית  

 :ימשיכו לפעול בנוסף 

 ובתיכון שהם" שלהבת"בישיבה אולפנה  ,ם"ב יהלו"מדריכי מוגנות בחט. 

  יעוץ והדרכה לסגלי חינוך - מנחי מנחים  -הנחיית סגלים. 

 ימות סמים ואלכוהולילדים בנושא מניעת אללהרצאות וסדנאות להורים ו . 

 סמינר עמיתים למניעה שימוש בסמים ואלכוהול. 
 

 חינוך סביבתיU .ד

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

 זהירות בדרכים, חשמל, העלאת המודעות לחסכון במיםו" הפרדה במקור"שום ייפעולות ההסברה ל כוימשי. יום לחלק משגרת היום  ןוהפיכת

 ".צרכנות נבונה"ו

 –גן "תנתן הנחייה לארבעה גנים לקראת קבלת . שנתית-כחלק מתוכנית תלת, הילדים ישולבו תכניות להסברה לסגלי חינוך וילדים בנושא קיימות-בגני

 . גנים ירוקיםהילדים ל-שנים כל גני 3בשאיפה כי תוך " ירוק

 .נפרד מחינוך לקבלת האחר וטיפוח קהילה מכבדת-ינגישות כחלק בלתבתתקיים הסברה להעלאת המודעות לצורך 
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 טיפוח קהילה מעורבתU .ה

  ס בשיתוף קהילת הורים"מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי, ואכפתיתכישוב קהילתי נמשיך לטפח אזרחות פעילה.  

 ש בשיתוף מנהל חברה ונוער במשרד "ועמותת פו" ידיד לחינוך"באמצעות תוכניות  המתנדבים המבוגרים בקהילה החינוכיתמערך  הרחבה וליווי

  . החינוך

  בגרות חברתית"עידוד התלמידים לתעודת." 
 

 "לא מוותרים על אף אחד םבשוה"U .ו

 
 .בכל מערכת החינוכית מאפשרות לסגל החינוכי תגבור פרטני וחיזוק התלמיד באופן אישיהמיושמות  –" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"תוכניות       

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

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

  לתחומים ייחודייםהקצאת סל השעות. 

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

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

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

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

  בר אילן לנוער מוכשר במתמטיקה "הפעלת תכנית. 

 צ"חהס רבין פעמיים בשבוע א"התכנית פועלת בביה. התכנית מיועדת לתלמידים מאותרים מגיל גן החובה ומעלה - ח שהם "מפת. 

  תכנית לטיפוח מנהיגות מדעית –נס טכנולוגיות. 
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 המחלקה לילדים בעלי צרכים מיוחדיםU .ז

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

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

 אנו פועלים לפתיחתן של כתות שיאפשרו מתן מענה לצרכי ילדי הישוב בהתאם לצורך ובכפוף לנהלי משרד החינוך ,ניות זויכהמשך למד . 

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

  ות אחר הצהרייםבפעילות  תנועות הנוער בשעשל ילדים בעלי צרכים מיוחדים שילובם. 
 

  U):סית"קב(מדור טיפול בפרט U .ח

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

 .ניתוח דיווחי תלמידים הנשלחים מבתי הספר ובניית תוכניות מניעה, ות בסיכון לנשירה גלויה וסמויהאיתור אוכלוסי :נשירה מניעת . ב

 

העצמה אישית של , ייעוץ והדרכה של צוותי חינוך ובניית תוכניות מניעה, איתור מוקדם של צרכים מיוחדים הפניית הורים להדרכה: Uח"השפU .ט

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

 .טיפולים פרטניים, מפגשים עם הורים, לתלמידים
 .ח יפעיל השנה סדנאות למורים ולתלמידים להגברת המוטיבציה ולחיזוק הפוטנציאל האישי של כל משתתף"השפ
 .י צוות מקצועי לכלל ילדי שהם במחירים מסובסדים"ייעוץ והדרכה ע, ת מגוון טיפוליםח מפעיל את עמותת עמית המאפשר"השפ
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  המחלקה לשירותים חברתייםU .י
 רואה את עצמה כנותנת שירותים לכלל אוכלוסיית הישוב םהמחלקה לשירותים חברתיים בשוה. 
 אם בקבלת ילד שאובחן . ליווי וטיפול, סיוע, ייעוץ, תמיכהזקוק בשלב כל שהוא של חייו ל, 8גם באוכלוסייה המדורגת באשכול , כל אחד

 ...אם בהתמודדות עם אבטלה ועוד, אם בתהליך גירושין קשה, אם בטיפול בהורה מזדקן, כאוטיסט
 מצא והן זה הנ, הן זה הלוקה כבר בקשיי תפקוד, הוא לאתר ולהגיע אל הזקוק לסיוע םתפקידה המרכזי של המחלקה לשירותים חברתיים בשוה

 .בסכנה כזו
 .לכל אלה הזכות לקבלת שרות

 ואנו פועלים לתכנן וליישם מגוון רחב של " מחלקה לשירותים חברתיים"-ל" מחלקת רווחה"-מכיוון שכך שינינו לאחרונה את שם המחלקה מ
לוסייה האוניברסאלית בחלקן תוכניות הפתוחות לאוכ, מסלולי התערבות ותכניות טיפול חדשניות בהתאמה למגוון הלקוחות והקהילות

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

 .הרווחה
 תוך שילוב מתנדבים ,בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, קבוצתיות וקהילתיות, מופעלות תוכניות פרטניות, לצורך הטיפול באוכלוסייה. 
 איתור ילדים , צרכים מיוחדים ואלימות במשפחה, נוער בסיכון, טיפול בילדים, טיפול סוציאלי בתושבים: תחומי העיסוק של המחלקה מגוונים

 .ביםוגיוס משא, היערכות לשעת חירום, טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות, טיפול בקשישים, ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה
  
 מרכז יחד לילדים ונוער עם צרכים , לגיל הרך" תאנים"תכנית , סדנאות להתארגנות תעסוקתית: כגון, המחלקה מפעילה מגוון תוכניות

קהילה , שרות יעוץ לאזרח, מעגל בנות, תוכניות לניצולי שואה, בית הגמלאי ומועדון הגמלאים, לגיל בית ספר יסודי" חוויה"מועדונית , מיוחדים
 .ותיאטרון גוף ונפש, אילוף כלבים: וכן קבוצות נוער כמו, תוכניות שונות בתחום ההתנדבות, תוכניות חונכות, כתתומ

 השנה תשתתף המחלקה בתהליך רפורמה בשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.. 
 חברתיים כשירות מקצועי וחזק תכיר במחלקה לשירותים, חלשה וחזקה כאחד, אחד ממדדי ההצלחה המרכזים הוא שכל אוכלוסיית שהם ,

  .ותפנה לקבלת טיפול
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 :Uתחומיםשני ב עבודת האגף הנה משולבת ודורשת ראיה כוללת של צרכי המערכתU .יא

Uהפדגוגי מישורבU: 

 יישום הרציונאל החינוכי של המועצה ומשרד החינוך בהתאם להישגים המצופים  ולמדיניות המועצה. 

  קיום ימי היערכות בשיתוף פיקוח  .המסייעות בהתמקצעות הצוות החינוכיהשתלמויות בניית מערך , חינוךפיתוח תכניות עבודה ויוזמות

 .ל"ט המועצה לפתיחת שנה"ח וקב"משה

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

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

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

 .שיבוץ התלמידים במוסדות חינוך מיוחד מחוץ ובתוך היישוב

 המאפשרים הוראה למידה יצירתית חדשנית) במבנה ומחוצה לו(ם ייחודיים תכנון ופיתוח מרחבים לימודיי. 

  והדרכהייעוץ  –מתן מענה לפניות תושבים.  

 כולל , הביצוע והמעקב בפועל, משלב הרעיון, לתגבור והעשרת האוכלוסיות וצרכי המערכת הפעלת תוכניות לימודיות במסגרת תאגיד חינוך

 .תקציב וגביה

  לגני הילדים בחופשת הקיץ –" יץגן ק"הפעלת תכנית. 

  סטודנטים ונוער(ריכוז מלגות ביישוב(. 

 עיר " "עמותת עמית", ת הוריםוהנהג, תאגיד חינוך ןדירקטוריו, ועדת חינוך: השתתפות בוועדות ציבוריות הפועלות בשיתוף עם אגף החינוך

 ...ועוד "ללא אלימות
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Uבתחום התפעולי: 
 דות החינוךרישום תלמידים ושיבוצם במוס. 

 מתן מענה לערעורים בעקבות שיבוץ. 

UבינויU: 

 :ליווי הביצוע בפועל, מעקב אחר הכנת תוכניות בינוי ופיתוח

 יסודי ממלכתי-על -ם"יהלו.  

 ".אופק חדש"התאמת מבניות במסגרת תכנית 

 .אודיטוריום וספריה, מבנה מנהלהוריהוט השלמת בינוי 

 "דתי-לכתייסודי ממ-ישיבה אולפנה על -  "שלהבת. 

 ".אופק חדש"כולל התאמות לתכנית , ס"של קמפוס ביה נוסףבניית שלב 

 .מתן מענה לביטחון ובטיחות במוסדות החינוך
 .סיוע בכל הקשור להתנהלות היומיומית במוסדות החינוך: מתן מענה לפניות הצוות החינוכי ואבות הבית

 שלבת אסתטיקה ופדגוגיה היוצרים אקלים מכבדשדרוג מבני מוסדות החינוך וסביבתם כתפיסה הוליסטית המ. 
מעקב אחר , תיקונים ובלאי, בניית תוכנית שיפוצים ורכש, איתור צרכים ודרישות: ביצוע תחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך בהתאם לתקציב

 .ניקיון

 זברותאדם וג -כח, תאום עם בתי הספר, תכנון שכר וחוזים למורות תגבור. 
 .מתן מענה לפניות התושבים, כולל תשלומים, ומחוץ ליישוב בישוב ,םהיסעיבניית מערך 

 בגני . אישור חשבוניות ותשלום, הכנת תוכנית תקציבית, הכנת חוזים, ביאדמיניסטרטיניהול : ן בבתי הספר"פיקוח על תוכניות תגבור ותל
 .ר להפעלת תוכניות בוקר"הילדים בניית תוכנית בשיתוף מרכז אתג

 
 טיפול בבעיות בין , ביקור בצהרונים, תאום ציפיות בין צוות הגן לצוות הצהרון, ישיבות צוות: ים בשיתוף מנהלי הצהרוניםפיקוח על צהרונ

 .סגירת צהרונים/ פתיחה , טיפול בפניות הורים, הצוותים
 
  במבני המועצההפועלים פיקוח על גנים פרטיים . 

 תפיקוח על מעונות היום ביישוב בשיתוף מפעילי המעונו. 
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

811-1101361משכורת כוללת
השתתפות 

811-490533בתקציב עזר

811-54028הוצאות תקשורת
811-55012פרסום

ע' קבלניות -- 
811-755115מחשוב+אחזקה

811-7570תוכנית אב לחינוך
811-76020השתלמויות

811-78025הוצאות אחרות

811-570106מיכון  ורישיונות
ע' קבלניות - בועה 

811-75110אקולוגית

811-93010רכישת ציוד יסודי
ציוד  יסודי - 

811-93110מיחשוב

811-75840יוזמות - מדרשה
8180-76124רווחת עובד

8180-76217ביטוח בריאות
שכר מינהלה 

8180-810402בתאגיד

תכנון פעילות אגף חינוך - הנהלה  תשע"ד

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות

סעיפים כלליים

השתתפות מועצה בתאגיד . ניהול 
התאגיד והפעלת תוכניות התאגיד

תשומה (משאבים)
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

25מספר גנ"י מ"מ
5מספר גנ"י ממ"ד

4מספר 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

מס' תלמידים ממוצע בכיתת גן

מס' תלמידים ממוצע בכיתת יסודי

מס' תלמידים ממוצע בכיתת חט"ב

מס' תלמידים ממוצע בכיתת תיכון

מספר מורים
מספר גננות

30.7.14הגשת דוח נתוני בי"ס עד לתאריך
בתשע"ד לא יהיו 

נתוני מיצב 
חדשים

מספר מוסעים
מספר מבוטחים בביטוח תאונות 

אישיות
הגשת דוח לגבי אחוז עובדי הוראה 

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

וכללי עד לתאריך

30.7.14

אחוז הזכאים לבגרות מתוך 
הלומדים בי"ב (בשוהם ומחוצה 

לה) בתשע"ג
בתש"ע (85.5%)86%

אחוז מתגייסים מקרב בוגרי שנתון 
בתש"ע 95%98%תשע"א

נתוני פעילות למעקבנתוני פעילות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

ניהול פניות ציבור בנושאי חינוך דרך 
1.1.14המוקד האגפי החל מתאריך

דו"ח חודשי המסכם מספר פניות 
12כולל פילוח לתחומים. מספר דוחות

התאמת תוכנת המוקד לרישום פניות 
של פונים שאינם תושבי שוהם 

(ולומדים בשוהם)
כן / לא

מותנה בקליטת 
מוקדן ובעזרת 

מנהל המוקד

קבלת תכנית עבודה שנתית מכל 
1.10.13אחד מצוותי העבודה עד לתאריך

קדם יסודי - א, 
יסודי - חט"ב (מ"מ 

וממ"ד), חט"ב - 
תיכון

מספר צוותים שייפגשו לפחות 3 
4פעמים במהלך שנה"ל

מפגש סוף שנה עם מנהלי בתיה"ס 
כן / לאלסיכום ולמידה על תכנית הרצף

אחוז תלמידי היסודי שעברו לחטיבה 
ועומדים בדרישות החטיבות שקלטו 

אותם
90%

מתוך 475 
תלמידים. ימדד 
בתחילת שנה"ל 
במבחני מיומנות

אחוז תלמידי החטיבה (מ"מ) שעברו 
לתיכון ועומדים בדרישות התיכון 

שקלט אותם אותם
90%

מתוך 1050 
תלמידים. ימדד 
בתחילת שנה"ל 
במבחני מיומנות

הגשת מסמך לגיבוש "אני מאמין" 
חינוכי לחינוך הממלכתי דתי בהלימה 
למדיניות המועצה ומשרד החינוך עד 

לתאריך

20.6.14

המשך הבנייה וביסוס 
של רצף חינוכי פדגוגי 
וחברתי מגן ועד י"ב 
בחינוך המ"מ והממ"ד

רצף חינוכי יישובי

מותנה בקליטת 
מוקדן חינוך 
לניהול פניות ניהול פניות תושבים

טיפול יעיל ומעקב אחר 
פניות תושבים לצורך 

שיפור שירות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

קיום ערב הוקרה למורים והענקת 
מסעיף יוזמות כן / לאאות הוקרה

חינוך
מספר הרצאות למורים במסגרת 

3"קפה ושיח"

מספר מנהלי בתיה"ס שיקבלו ליווי 
6שנתי (ע"פ תכנית שהוגשה מראש)

קבלת דו"ח משוב תהליך מכל אחד 
כן / לאמהמנהלים שקיבלו ליווי ארגוני

העמקת השיתוף של 
מובילי החינוך ביישוב

מספר מפגשים של פורום מובילי 
10חינוך

מספר סיורים ומפגשי עמיתים למידה מהצלחות
2למנהלים וצוותי חינוך

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה

אקלים מיטבי/ישוב 
811-823ללא אלימות

פרויקטים בחינוך - 
כולל הנחיית מנהלים 

וסגלי חינוך

ליווי ארגוני של מנהלי 
מוסדות חינוך בהתאמה 

לצרכים ייחודיים של 
בתיה"ס

העצמה, העשרה וטיפוח 
מורים

171
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

שיפור במדדי האקלים של האח"מ אקלים בי"ס
בתשע"ג לא כן/לאיחסית לשנה"ל הקודמת

התקיים מיצ"ב

סמינר 
עמיתים

מספר תלמידים שישתתפו בסמינר 
60עמיתים

קבוצות 
מנהיגות 

נוער
4מספר קבוצות מנהיגות נוער

מפגשי 
הורים 

תלמידים
10מספר מפגשים

קבלת דו"ח ביצוע מול תכנון עד 
20.6.14לתאריך

מספר תלמידים מאותרים לגביהם 
30דווח על ירידה בשוטטות

מספר ערוצי פרסום בהם יועבר מידע 
3בנושא

מקומון, אתר, 
בתיה"ס, שלטי 

חוצות..
תוכנית בר- 

אילן 
במתמט'

מתן מענה לתלמידים כ"א-תאגיד
2מספר הקבוצות בכיתה ז'מוכשרים במתמטיקה

נס 
כספי הוריםטכנולוגיות

פיתוח מודעות וזיקה 
למנהיגות טכנולוגית 

בקרב התלמידים
1מספר קבוצות בכיתה ט'

פיתוח 
תוכניות 
מצויינות 

בבתי הספר

כספי הורים
מתן מענה לתלמידים 

מוכשרים בתחומי דעת 
שונים

צוקים, ניצנים2מספר קבוצות בבתי הספר

40

רכזי מוגנות 
ב-3 בתי"ס 

(העברה 
לתאגיד)

עיר ללא 
אלימות - 
תוכניות 
למניעת 
אלימות 

בכל 
ביה"ס 
(כולל 
מנחה 

מנחים)

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה

עיר ללא אלימות

אס"א - סדנאות 
והרצאות להורים ולנוער

ה.לתאגיד חינוך-
811-811מדרכי מוגנות על"א

הקניית כלים לטיפוח 
האני ועידוד מעורבות 

חברתי, מתן ידע וכלים 
להתמודדות עם תופעת 
סמים ואלכוהול והעלאת 

המודעות לסכנות 
ברשתות החברתית.

79

פעולות מניעת 
סמים

תכנית שנתית לפעילויות מניעה 
להורים ונוער, בחינוך הפורמלי והלא 

פורמלי מותאמת לקבוצות גיל
העלאת מודעות של 

הורים ונוער לסיכונים 
שבשימוש בסמים 

ואלכוהול.

כן / לא

811-756

מיצוי ומצויינות - 
עידוד מצויינות

811-824

193
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

מרכז 
"רבדים" 

לתלמידים 
מחוננים 

(150 תל', 
מתוכם 60 

תושבי שהם)

כ"א - 
אדמניסטרט
יבי תאגיד

עידוד מצוינות החל מגיל 
ביה"ס היסודי תוך מתן 

מענה בישוב

אחוז משתתפים מתוך הזכאים 
95%תושבי שהם

מפת"ח 
(מרכז 
פיתוח 

תכניות 
חשיבה)

כספי 
הורים 
ותאגיד

עידוד מצויינות ופיתוח 
חשיבה לילדים מגיל גן 

חובה
בתשע"ג - 8570מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית

גיבוש צוות מוביל יישובי (רכזי 
כן / לאמדעים)

בניית תכנית העשרה יישובית בחינוך 
1.11.13הפורמלי (גן - י"ב) עד לתאריך

מספר פעילויות שיא יישוביות בנושא 
3מדעים וטכנולוגיה

כן / לאהקמת מרכז מדעים יישובי

שיפור ציון התלמידים בסוף השנה 
0.50ביחס לתחילת שנה (בממוצע)

מרתונים לקראת בחינות (חט"ב 
ותיכון)

ע"פ 
דרישת 

3מספר מחזורי קיץ שייפתחו

קורסים בהתאם 
לצרכים שיעלו 
לקראת שנה"ל 

תשע"ה

קירוב תלמידים בכל 
רצף הגילאים לתחומי 

מדע וטכנולוגיה

העלאת הישגי 8180-825
התלמידים המעוניינים

מדעים

0

מיצוי ומצוינות - 
עידוד מצויינות

מרכז 
לשיפור 

הישגים - 
מרכז למידה 

לתגבור, 
הכנת 

שיעורי בית 
והכנה 

למבחני 
הבגרות (ז-

יא)

מרכז למידה חט"ב 
ויסודי
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

נוער חונך 
ילדים 

במתמטיקה

חלק 
מסעיף 

 811-823
שלעיל

מעורבות פעילה של 
נוער בשיפור וקידום 

סביבתו הקרובה

מספר תלמידים חונכים שיפעלו 
15לאורך כל השנה (יפעילו 30 חניכים)

מציאת 
מסגרות 

לימוד 
חלופיות 

לכל תלמידי 
שוהם.

באחריות 
מדור טיפול 

בפרט

מספר בתיה"ס בהם תופעל תכנית 
5"מעבדה ניידת"

יישום התכנית בשני תחומי דעת 
כן/לאלפחות בכל בי"ס

שילוב והרחבת תוכניות 811-752100פרוייקטים ויחודיות
חינוכיות

מספר תוכניות יישוביות שישתלבו 
7בתוכניות  גנ"י וביה"ס ביישוב

80%מלווים בנסיעות
מילוי דו"ח על ידי המלוים פעמיים 

כן/לאבשנה

מספר ביקורות פתע ע"י רכזת 
20ההסעות בהסעות פנימיות

100%נסיעה בישיבה

שילוב המחשב כאמצעי 
הוראה / למידה

מעבדה 
ניידת תקשוב

פיתוח נושאים שנתיים ביוזמת 
המועצה

מיצוי ומצוינות - 
עידוד מצויינות

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

(למיעוט מהתלמידים יש זכאות) (א)

הסעות תלמידים 
ומורים

רכז הסעות

609 8178-710
מספר תלונות מקסימלי על מחסור 

בחגורות בטיחות ע"י הורים/מלווה / 
ביקורת פתע

0 שירות טוב

78 נסיעה בטוחה8178-810
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות
תשומה (משאבים)

השלמת חלוקת מלגות תשע"ג 
כן/לאבתחילת השנה

אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 
80%מחוייבות ההתנדבות שלהם

אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 
90%מחוייבות ההתנדבות שלהם

השלמת חלוקת מלגות תשע"ג 
כן/לאבתחילת השנה

0%אחוז נשירהמניעת נשירה

8152-82134פרוייקט היל"ה
שילוב תלמידים שנשרו 

במסגרות למידה 
חלופיות

3מספר הלומדים במסגרת הפרוייקט

40

עידוד השכלה גבוהה 
לסטודנטים תושבי שהם 
והתנדבות למען הקהילה

105

התנדבות למען הקהילה 
ומתן תמיכה לבני נוער 

מתנדבים

מלגות לסטודנטים 
769-813וקרן יצירה

769-816 מלגות קרן שלמה 
אמסלם

מילגות ותמיכות (כולל תכנית 
הלוואות)

טיפול 
בפרט

איתור אוכלוסיות 
בסיכון לנשירה גלויה 

פרויקט הילה
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 209    8122-110263משכורת כוללת

עבודות קבלניות 
- סיעות  כ"א 

תאגיד
8124-7524,474 4,420 

גננות עובדות 
 4,321 8124-8104,668מדינה

תקונים ובדק 
 135    8124-420135בית שיפוצי קיץ

 32      8124-42131אחזקת מתקנים

 292    8124-430261מאור מים וחימום

 27      8124-54032הוצאות תקשורת

 204    8124-720230חומרים - גנ"י
 20      8124-78020הוצאות אחרות
כלים מכשירים 

 40      8124-7400וציוד

8124-930040רכישת ציוד יסודי

סעיפים כלליים

תכנית פעילות חינוך קדם יסודי תשע"ד

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

משכורות
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

רכישת ציוד 
 8        8124-9318מיחשוב

מספר הגנים שיקבלו 
ליווי והדרכה מרכזת 

התקשוב
15

מספר גנים אשר יפעלו 
עם תוכנת "גוגל'ה"  

(גנים שנכנסו לפרוייקט 
בתשע"ג)

6
גני חט"צ. כולל 

מנוע חיפוש ומייל 
המותאם לילדי גן

מספר גנים שינצלו את 
סביבת העבודה באופן 

מלא
ע"פ בדיקת רכזת 6

התקשוב מול הגננת

מספר גני חובה אשר 
פועלים בתוכנת "אותיות 

הפלא" (הכנה לתהליך 
קריאה וכתיבה 

ומיומנויות שפה)

7

שיפור תקשורת 
חינוכית  בין 
הגננות ובינן 

להורים ושיפור 
ניראות הפעילות 

החינוכית בגנים

מספר הגנים שיכנסו 
לפרוייקט פורטל החינוך 

היישובי
31

מספר גנים שקיבלו 
אישור בטיחות בפתיחת 

שנה"ל
31

מספר גנים שקיבלו 
אישור  מכון התקנים על 
מתקני חצר עד סוף יולי

31

עמידה בדרישות 
משרד הבריאות

מספר הגנים העומדים 
בדרישות משרד 

הבריאות
31

עמידה בתנאי  851    758
הבטיחות

מיחשוב ותקשוב גנים

רישוי גנים

עבודות קבלניות 
8124-751- שמירה

שימוש במחשבים 
ככלי למידה חינוכי 

בגנים
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

תקציב בתרבות רב גן
תורנית

חיזוק והעמקת 
הערכים בנושאי 

מסורת יהודית

מספר הגנים בהם 
31תתקיים התכנית

אפיית מצות

התנדבות
 הגברת המודעות 
לשמירת הסביבה 

באמצעות מחזור

מספר הגנים בהם תופעל 
תוכנית הפרדת פסולת 

במקור
31

שינוי אורח חיים 
בגנים ע"י תהליך 
הכרה בגנים כ"גן 

ירוק"

מספר גננות אשר יעברו 
הנחיה בנושא חינוך 

סביבתי
פיילוט בשיתוף 4

משרה"ח

העברת משוב אחיד על 
ידי בתי הספר עד סוף 

שנה"ל וכתיבת דו"ח 
מסכם עד לתאריך

1.7.14

הקלת מעבר 
מהמעון  לגן טרום 

טרום (גילאי 
שנתיים וחצי - 

שלוש), חשיפה 
לדרכי עבודה בגן 

והורדת חששות

מספר גננות טרום טרום 
חובה שייפגשו עם צוותי 

מעון והורי הילדים 
במעונות המזינים אותם

2

פיילוט. בשיתוף 
תכנית "תאנים" 

לאיתור ילדים עם 
קשיים שונים 
בגילאי מעון.

מצעד 
הספרים

מתן כלי הכנה 
לקריאה וחשיפת 
הילדים לספרות 

חדשה

מספר הגנים שישתתפו 
מותנה בתקצוב 31בפרוייקט

משה"ח

יוזמות 
חינוכיות

שמירה על 
ערכי הסביבה

תוכנית 
מעברים 
ורצפים - 

בניית 
והעברת 

התוכנית על 
ידי הגננות 

ומורים מבית 
הספר

8124-8141515יוזמות חינוכיות

הקלת המעבר מן 
הגן לביה"ס – 

הכרות עם ביה"ס 
והצוות החינוכי- 
הורדת חששות 

ההורים 
והתלמידים.

כן/לאקיום התוכנית

127



סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

ספריית 
פיג'מות

עידוד לקריאת 
ספרים ועידוד דיון 

בערכים יהודיים 
בגן ובמשפחה

מספר הגנים אשר 
חדש. מימון משותף 31ישתתפו בפרוייקט

הורים ומועצה

פעילות 
לסיכום שנה

פעילות שיא 
לסיכום הנושא 

השנתי

מספר הגנים שישתתפו 
15בתערוכה

גן קיץ
הארכת שנה"ל 

לילדי גנים ב- 3 
שבועות

מספר גנים בהם תתקיים 
מופעל ע"י צוות הגן27התכנית

מתן מענה 
לאפשרויות 

התפתחות מגוונות 
בגני הילדים

מס' הגנים שישתתפו 
8בפרוייקט

חשיפת ההורים 
לתוכנית הלימודים 

הייחודית

מספר הגנים הייחודיים 
בהם יתקיים מפגש 

מסכם בשיתוף ההורים
8

כ"א  מהשפ"ח

מתן מענה מקצועי 
לגננות ולהורים 

לצורך איתור 
ואבחון מוקדם של 

צרכים ובמידת 
הצורך הנחיות ו/או 

הפניה לטיפול

מספר הגנים בהם נעשה 
31שיבוץ של פסיכולוג

בניית סל תרבות 
מתאים מבחינת 
תוכן וגיל הילדים

מספר הגנים שבוחרים 
לקחת את סל התרבות 

המורחב
20

יוזמות 
חינוכיות

עבודה משותפת עם 
מרכז אתגר - סל תרבות

      15 

שיבוץ פסיכולוגים בכל 
גני הילדים  (ולא רק גני 

חובה המחוייבים ע"פ 
חוק)

ייחודיות בגני הילדים 
(פיתוח תחום התמחות 
לגן - מוסיקה / תנועה / 

סביבה / מדע / אומנות...)

8124-75412ייחודיות
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

מספר ילדים ששובצו 
נתון למעקבלאחר 15.6

אחוז השיבוצים שייעשו 
ייבדק לאחר ועדת 85%בהתאם לבקשה

ערעורים

הרחבת ההרשמה 
באינטרנט גם לנרשמים 

חדשים
כן/לא

אחוז הנרשמים דרך 
60%האינטרנט

כולל חדשים. 
בתשע"ג 45% 

ללא חדשים
משלוח הודעות שיבוץ 

כן / לאדרך האינטרנט

מתן שירות טוב 
לצוות ומענה 

לבעיות ואתגרים
אחריות ומענה לכ-שוטף

100 נשות צוות

ממוצע סקר שביעות רצון 
(1-5) גננות המועבר 

בסוף שנה - מועבר לכלל 
הגננות

4

אחוז הסייעות עמן 
תתקיים שיחת סיכום 

ומשוב
100%

מספר תלונות מקסימלי 
תלונת גננת10במהלך השנה (מתועד)

התאמת הצוות 
החינוכי לצרכים 

המקצועיים וברמה 
הבינאישית בתוך 

הגן

שיבוץ בהתאם 
לבקשות וצרכים

מענה לפניות גננות 
וסייעות (בתחומים 
מקצועיים, אישיים, 

שיחות משוב וסיכום 
וכדומה)

ייעול תהליכי 
רישום ושיבוץ

רישום ושיבוץ תלמידים 
(כ- 850 תלמידים)

רכזת רישום 
ואדמיניסטרצי
ה - ההוצאות 
כלולות בבית 

הספר

קבלת, מיון ושיבוץ 
סייעות בגני הילדים 

ופיקוח במהלך השנה. 
(38 סייעות קבועות ו15 

מחליפות)
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

מספר הסייעות 
שישתתפו בהשתלמות 

שנתית (6 מפגשים)
35

מספר הסייעות שיעברו 
35בהצלחה קורס מד"א

הכשרה מקצועית 
והעשרה לצוות 

הסייעות

קיום יום הערכות לצוות 
כן / לאהסייעות

גיבוש והוקרה 
לצוות הגנים

קיום ארוע פתיחת שנה 
כן / לאלגננות וסייעות

מתן מענה מהיר 
והולם

אחוז הפניות אשר 
מקבלות מענה ראשוני 

תוך שני ימי עבודה
90%

לעיתים זמן הטיפול 
בפניה נמשך כמה 

ימים

 מספר החודשים שבהם 
הועברו דוחו"ת סייעות 

וגננות עד 10 לחודש
כולל גן קיץ11

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

תשלומים) עד ה10 
לחודש

11

עבודות קבלניות  
 20      8124-75025- עצמאות

גיבוש ותחושה 
קהילתית של ילדי 
גנים סביב חגיגות 

יום העצמאות

העברת משובים לאחר 
טקס יום העצמאות 

לצוותי החינוך וכתיבת 
דו"ח מסכם עד לתאריך

30.6.14
המימון לטקסי יום 
העצמאות ופתיחת 

שנה

היכרות, זמינות 
ופניות להורים, 
לצוותים ולילדים

אחוז הגנים בהם יתבצע 
ביקור לפחות 5 פעמים 

בשנה
90%

השתלמויות 
סיעות

הכשרה והתמקצעות של 
8124-7603525סייעות

שיפור רמה 
מקצועית של 

סייעות והעשרה 
בתחומים רלבנטים

העברת הדוחו"ת 
(למשה"ח ולכח 

אדם) בזמן

טקסים ואירועים (חגים 
וכדומה)

מעקב וביקורים בגני 
הילדים (יזומים 

ומזדמנים)

מענה לפניות תושבים  - 
טלפונים, מיילים ופגישות

דוחו"ת נוכחות לצוותי 
חינוך מעקב ומציאת 
מילוי מקום במקרה 

היעדרות
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סכום סעיף תקציבישם חשבון
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

פיקוח ומתן מענה 
לתלונות הורים 

ואנשי צוות.

אחוז פניות ההורים אשר 
קיבלו מענה ראשוני תוך 

2 ימי עבודה
90%

זמן הטיפול בפניה 
עשוי להמשך כמה 

ימים בתלות 
בגורמים המטפלים

מספר גנים פרטיים 
נתון למעקב6במבני מועצה

נתון למעקב5מספר מעונות בישוב
נתון למעקב28מספר צהרונים בישוב

בדיקת עמידה 
בתנאי החוזה

כתיבת דוחו"ת חצי 
במעונות נעשה ע"י כן / לאשנתיים לגנים הפרטיים

התמ"ת

בשותפות עם יועץ לפי צורך
משפטי ומנהל חוזים

בניית טופס נהלים 
למיסוד הקשר בין צוותי 

הבוקר (גן) לצוותי 
הצהרים (צהרון) עד 

לתאריך

15.9.13

קיום מפגש משותף 
כן / לאלצוותי הגנים והצהרונים

השתתפות ביום 
כן / לאההערכות של הצהרונים

החלפת ציוד בגנים 
ותיקים (שולחנות, 

כסאות, ארונות)

מספר גנים בהם יוחלף 
5הציוד

חידוש מתקנים 
וציוד בגנים 

והתאמתם לתקן

מספר גנים בהם ישודרגו 
מתקני החצר למתקנים 
חדשים העומדים בתקן

5

שיתוף וקשר בין 
הגנים לצהרונים

חידוש ציוד ומתקני חצר 
בגנים

שיתוף עם הצהרונים

הכנת מכרזים לגנים 
פרטיים וצהרונים

גנים פרטיים במבני 
מועצה, מעונות וצהרונים

פיקוח על צהרונים  
(מופעל באמצעות 

החברה העירונית) - כ 
650 ילדים בכ-30 

צהרונים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

8132-110924משכורת כוללת -
עבודות קבלניות - 

8132-753524כ"א

עבודות קבלניות - 
8174-750172תאונות אישיות

8132-93040רכישת ציוד יסודי
8132-93130ציוד  יסודי - מיחשוב

8132-7607השתלמויות
הגשת דוח נתוני בתי ספר תשע"ד 

יצורף למדידת 30.7.14עד לתאריך
תוכנית העבודה

15.6.14תאריך סיום שיבוץ
מספר עירעורים מקסימלי על השיבוץ 

5(ולא מסיבות אחרות)

אחוז בקשות מיוחדות שיקבלו מענה 
90%עד 20.7

נתון למעקבאחוז קוראים בסיום כתה ב

תוכנית צפיפות 
הקטנת מספר הילדים 8180-817297כיתות/שיפור הישגים

בכיתהבמקצועות הליבה

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

ש"ש)
בתשע"ב - 15 100%

כיתות

אחוז התלמידים ששיפרו הישגים 
80%(מבחן סוף קורס לעומת תחילתו)

קורס קיץ לבוגרי 
כיתות ו' 

במקצועות 
אנגלית 

ומתמטיקה

תכנון פעילות מחלקת בתי ספר  - יסודי תשע"ד

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

סעיפים כוללים

רישום ושיבוץ לבתי ספר (כ- 
550 תלמידים)

יצירת איזון בין בתי 
הספר (היסודיים)

השתלבות 
בתוכנית 

"אופק 
חדש"

אחוז התלמידים שייפגשו פגישה 
אישית  עם מחנך לפחות פעמיים 

במהלך השנה

הפעלת תוכנית 
לטיפוח קשר 
מורה תלמיד

מספר תחומים ממוצע בבי"ס לעבודה 
5בקבוצות קטנות

100%

מיצוי 
ומצויינות -

 שיפור 
הישגים 

במקצועות 
הליבה

למידה בקבוצות 
קטנות (בכיתות 

מעל 35 תלמידים)

מעקב אחר יישום 
התוכנית בבתי 

הספר

חיזוק הלמידה ע"י 
קבוצות מצומצמות 

וחיזוק הקשר האישי 
מורה - תלמיד

כספי הורים

נתון למעקב מס' המשתתפים
העלאת הישגים ומוכנות 

התלמידים לחטיבה

מספר משתתפים
העשרה בנושא לימוד 

אנגלית ומתן מענה ליום 
לימודים ארוך

61 כספי הורים

השתלמויות

קורסי אנגלית 
after school
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

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

ניצול שעות מעבדות המחשבים מתוך 
סך השעות העומדות (ברוב בתי 

הספר על 72 שעות מעבדה) - כאשר 
הרשת תקינה

90%

העצמת מורים בהובלה 
עצמאית של תהליכי 

הוראה /למידה /הערכה 
בסביבה מתוקשבת.

75% אחוז המורים שיש להם פורום פעיל

פורטל חינוך שנת 
8132-81540חינוך

שימוש באתרי בתיה"ס 
ככלי איכותי להעברת 

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

נתונים מספריים

טכנאי תקשוב - 
8132-75870ע'.קבלנית

שיפור זמינות מערכת 
התקשוב ומענה לבעיות 

טכניות
שוטףתמיכה טכנית לבתיה"ס

שילוב המחשב כאמצעי 
הוראה נוסף בכיתות

אחוז המורים המשתמשים במחשב 
90%ובמערכת ההקרנה

5מספר בתיהס בהם תפעל התוכנית

קבלת משוב מבתי הספר וניתוחו 
15.7.14באגף עד לתאריך

קיום פעילות מסכמת יישובית 
כן/לאלפעילים במצעד הספרים

מספר תלמידים משתתפים בפעילות 
100המסכמת

100

הפיכת המחשב לכלי 
עבודה זמין ובלתי נפרד 

מתהליכי הלמידה.

מיחשוב +תוכניות  
8132-821170פדגוגיה + ריכוז

370

מחשב לכל מורה

תיקשוב

השתתפות תל"ן - 
8180-818שעת מחשב

7

הרחבת מעגלי תקשורת 
מקוונים (פורומים או 

דוא"ל), במערכת החינוך 
ובקהילה לצרכי הוראה , 

למידה, ארגון ומנהלה.

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

העלאת מודעות 
וחשיבות הקריאה, 
היכרות עם סופרים 

עבריים וזרים וסגנונות 
כתיבה

מצעד הספרים תוכניות 
8132-814יוזמות חינוךחינוכיות

תוכניות 
חינוכיות
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

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

במסגרת תכנית 3ויסודי)
מעברים

מספר עמיתים מנחים שישתתפו 
40בתוכנית

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

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

שישתתפו
4

עידוד בתי הספר 
לפיתוח יוזמות חינוכיות

מספר בי"ס שיגישו תוכנית ליוזמות 
5חינוכיות

כספי הורים
הקניית בטחון עצמי 
במים ושיפור סגנון 

השחיה
5מספר בי"ס המשתתפים בתוכנית

(after school כולל) 750מספר התלמידים

15%אחוז הביטולים המקסימלי
מיפוי הסיבות לביטול השתתפות עד 

30.4לתאריך

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

יצירת קשר בין תלמידים 
לתלמידים בקהילות 

יהודיות מעבר לים
בשיתוף 2מספר בתי הספר שיקיימו את התכנית

הסוכנות היהודית

פיתוח יוזמות 
חינוכיות ע"י 

ביה"ס

לימוד שחיה 
בשכבת כתות ד'

"חווידע"

חברים מעבר לים

כנ"ל

הפעלה אפקטיבית של 
הארכת יום הלימודים

חינוך לערכים ולמורשת

העלאת מודעות ושינוי 
התנהגויות תלמידים 

והורים בנושא זהירות 
בדרכים

תוכניות 
חינוכיות

זהירות בדרכים

ערכים ומורשת

כספי הורים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

 

העלאת מודעות של 
תלמידים והורים 

לצרכנות נבונה

הטמעת נושא הפרדת 
פסולת וחוק האריזות

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
ע"פ דיווחי 5הפרדת פסולת (פלסטיק, רטובה, נייר)

איכה"ס

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

ייחודיים.

5

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

הגיל
5

95%אחוז שביעות רצון במשובים

אחוז התלמידים הלומדים קורס 
שמעבר לתוכנית הייחודית שבבית 

ספרם
90%

חינוך למעורבות 
קהילתית

מספר בי"ס שיקיימו תוכנית פעילות 
5של תרומה לקהילה

כ"א
העשרת תוכנית 

הלימודים הבסיסית של 
משרד החינוך

האחריות הפדגוגית היא של מנהלות 
שוטףבתי הספר

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

בדיקות והדרכה במוסדות החינוך 
ביישוב מגן חובה ועד כיתה ט' (מותנה 

בתקצוב משרד הבריאות)
כן / לא

העמקת הצביון הייחודי 
של כל בית ספר

100

טיפוח קשרים חברתיים 
, היכרות של תלמידי 

כיתות ו' והקלה על 
מעבר לחטיבה

שרות בריאות דנטלי

ע' קבלניות -- 
פרויקט יחודיות בת"ס

הפרדת פסולת

ייחודיות 
בית 

ספרית

ביטוי 
ברמה 

בית 
ספרית

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

מאושרות)

ביטוי 
ברמה 

יישובית
 - 

מרחבי 
בחירה 
בשיתוף

 
ח.מ.ש 
(כיתות 

ו)

צרכנות נבונה

תוכניות 
חינוכיות

תוכנית תרומה 
לקהילה

8132-754
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות

תקונים ובדק בית -  
8132-420288שיפוצי קיץ

8132-42171אחזקת מתקנים

עמידה בתקנים וקבלת אישור מיועץ הקפדה על בטיחות
כן / לאבטיחות

8132-433326חשמל מים בתי ספר

8132-74090כלים מכשירים וציוד
כלים מכשירים וציוד -

8132-74110 חט"צ

עבודות קבלניות - 
8132-7501,113נקיון

עבודות קבלניות - 
8132-751492שמירה

8132-52215ספרים לבוגרים
8132-78025הוצאות אחרות
הוצאות אחרות 

8132-78141דמוקרטי

8132-810235השתתפות - אבן חן

השתתפות  - א. 
8132-811264החושן

8132-812255השתתפות - רבין
8132-813118השתתפות - צוקים

8132-819254השתתפות - ניצנים

השתתפות - דמוקרטי
8132-81727

8132-82094השתתפות כללי

שמירה על איכות חיים 
בבתי הספר כחלק 

מאקלים
5 ממוצע תלונות חודשיות בנושא נקיון 

(מתועד)

3

העברות חלקות וללא 
תקלות (זמן ההעברה 

תלוי גזברות)

הכנת החומר עד ה 8 לכל חודש אי 
100%זוגי

מספר בתי הספר בהם נמדדה ירידה 
בצריכת חשמל בעקבות התקנת 

מערכות בקרה
חיסכון בחשמל

העברות תקציב  מועצה לבתי 
הספר  - שוטפות (

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

5 בתי ספר
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

סיום בניית שלב נוסף 
מותנה בהרשאת 30.5.14עד לתאריך

משה"ח
אחוז בוגרי כיתות ו' 

בממ"ד שימשיכו 
ללמוד ביישוב

75%

 734       8140-110חט"ב מ"מ - שכר
 30         8140-930ציוד יסודי

רכישת ציוד 
 10         8140-931מיחשוב

 515       8140-751ע. קבלניות נקיון

 156       8140-753עבודה קבלנית - 
 50         8140-740כלים מכשירים 

 164       8140-752ע. קבלניות שמירה

ע.קבלנית - 
 87         8140-750מיחשוב

השתתפות חט"ב 
 263       8140-812ממלכתי

 300       8140-433חימום מים וחשמל

 10         8140-780הוצאות אחרות

       700 

מדידת פעילות מחלקת בתי ספר על יסודיים

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

8140-761חט"ב דתית

המשך פיתוח 
הישיבה והאולפנה 

וביסוס מעמדה 
בקהילה

הוצאות שוטפות חט"ב יהלום

ישיבה/אולפנה 
העברה לתאגידשלהבת
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

        

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

  
  

  
  

ביסוס תוכנית הרצף 
החינוכי מכתה ו' ועד 

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

יעדים מפורטים 
בתכנית מינהל חינוך

בניית תוכנית עבודה 
ארגונית ופדגוגית  

כולל אבני דרך לביצוע 
ודרכי בקרה עד 

לתאריך

1.10.13

מפגש רבעוני לדיון 
ביישום והשלכות 
התכנית. מספר 

מפגשים

נובמבר, פברואר, 3
מאי

סיום בינוי
פתיחת מבנה מנהלה, 
אודיטוריום וספריה עד 

לתאריך
מותנה בקבלן30.3.14

 40        מספר משתתפים
ציון ממוצע בשאלון 

סקלה 1-5 4          שביעות רצון

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

המעודדים מצוינות.
מספר תלמידים 

 40        המעורבים בתוכניות

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

 100      מספר תלמידים

כיתה ללקויות 
למידה

משרד 
החינוך

מתן מענה לתלמידים 
בעלי ל"ל

מספר כיתות שייפעלו 
 4          בתשע"ד

תגבור סל שעות 
 763       8140-811תיגבור לימודילבית הספר

תגבור סל השעות 
להפעלת תוכניות 
שונות להעשרה 

והשבחה של תכנית 
הלמידה ולשיפור 

האקלים  הבית ספרי

מימון מועצה והורים שוטף
כ- 120 שעות

מיצוב ארגוני בבית הספר (בניית 
מערך ארגוני מיטבי)

חלק 
מסעיף  

 811-823
המופיע 
בלוח 

הנהלת 
האגף

התווית תוכניות 
עבודה ארגוניות 

אסטרטגיות לגיבוש 
הצוות החינוכי

חט"ב יהלום

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

מיצוי 
ומצויינות 

עידוד 
מצויינות

תוכנית למצטיינים

חט"ב יהלום

רצף חינוכי

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

הרחבת המענה 
למצטיינים

מסד נחשון - 
מנהיגות מדעית

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

עידוד תלמידים 
ללמידה בתחום 

המדעי

מיצוי 
ומצויינות - 

שיפור 
השגים
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

        

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

  
  

  
  

הקניית ערכי יהדות 
ומורשת ועידוד 

מעורבות חברתית

הפעלת תכנית 
כן / לאחברתית ערכית

הגברת המודעות 
ומניעת אלימות 

והתמכרויות

קיום מפגש שכבתי של 
הורי התלמידים בנושא 

אלימות והתמכרויות
כן / לא

מספר מערכות הקרנה 
 שיותקנו בחדרים 

ייעודיים
מותנה באישור 2

תקציב

מספר מורים 
שישתתפו בהשתלמות 

בהיקף 30 שעות
95

השתלמות לצוות 
חינוך

בניית כלי מעקב אחר 
שימוש במחשב 

בהוראה עד לתאריך
1.11.13

הפעלה רציפה של  931
כן / לאאתר ביה"ס

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

משכורת כוללת - 
מינהלי

8152-110    1,573 
משכורת כוללת - 

מורים
8152-112  22,642 

עבודה קבלניות  
קנית שירותים כ"א

8152-753       253 
כלים מכשירים 

וציוד
8152-740         80 

 26         8152-760אגרת תלמידי חוץ

 30         8152-930רכישת ציוד יסודי
ציוד  יסודי - 

מיחשוב
8152-931         10 

עבודות קבלניות - 
נקיון

8152-750       477 
עבודות קבלניות - 

שמירה
8152-751       182 

 20         8152-780הוצאות אחרות

 10         8152-822מסיבת סיום י"ב

         30 

שימוש באתר ככלי תקשוב
איכותי להעברת מידע

8140-814

תיכון

חט"ב יהלום

תוכניות העשרה ומניעה

שילוב המחשב מחשב לכל מורה
כאמצעי הוראה נוסף

מסיבת סיום כיתה ט'

יוזמות חינוכיות

סעיפים כלליים
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

        

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

  
  

  
  

חימום, מים 
חסכון בחשמל 100       8152-433וחשמל

תשלום חשבונות 
החשמל ע"י ביה"ס 
(ולא הרשות) החל 

מתאריך

1.1.14

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

 שיותקנו בחדרים 
ייעודיים

מותנה באישור 2
תקציב

מספר מורים 
שישתתפו בהשתלמות 

בהיקף 30 שעות
95

בניית כלי מעקב אחר 
שימוש במחשב 

בהוראה עד לתאריך
1.11.13

הפעלה שוטפת של 
כן / לאאתר ביה"ס

נתון למעקבמספר כניסות לאתר

מגוון מגמות 
והפעלות חינוכיות

יצירת מענה איכותי 
ומגוון לתלמידי יישוב

אחוז התלמידים 
הגרים בשוהם בחינוך 

מ"מ וממשיכים 
בתיכון שוהם

90%

משלחות לפולין 
(מלגות)

מלגות למשלחות 
סיוע במימון  50         8152-811פולין

לתלמידים

אחוז מקבלי מלגת 
נסיעה מתוך  הפונים 

המתאימים
100%

מגמת מוסיקה
הטמעת תכנית 

המוסיקה בתרבות 
הבית ספרית

מספר הלומדים 
במגמת מוזיקה בכל 

שכבה
15

פיתוח אומנויות 
(מגמות מחול, 

תאטרון, קולנוע)
 50         8152-816פיתוח אומניות

פיתוח ההתנסות 
האומנותית בתחום 

התוכן

מספר מגמות בהן 
3תופק יצירה מסכמת

תיכון

מיצוי 
ומצויינות - 

עידוד 
המצוינות

סעיפים כלליים

העברות תקציב  מועצה לבתי 
הספר  - שוטפות

השתתפות בבי"ס 
תיכון

שילוב המחשב 
כאמצעי הוראה נוסף

שימוש באתר ככלי תקשוב
איכותי להעברת מידע

מחשב לכל מורה

העברות חלקות וללא 
תקלות

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

גזברות

רכישת ספרים לבוגרים

8152-810       447 
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

        

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

  
  

  
  

פיתוח קשרי קהילה 22         8152-818משלחת לחו"למשלחות לחו"ל

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 

למידה

שמירה על אחוז 
הזכאים לבגרות

אחוז הזכאים לבגרות 
מתוך תלמידי י"ב 

בתיכון שוהם בתשע"ג
85%

אחוז התלמידים  
הלומדים 4-5 יח' 

מתמטיקה
70%

אחוז התלמידים 
הלומדים אנגלית 4-5 

יחידות
92%

מספר תלמידי י"ב 
הלומדים במגמות 

מדעיות

כלול 
בתקציב 

שכר

הובלת תלמידים 
להרחבת תחומי עניין 

המעודדים מצוינות.

מס' התלמידים 
        40 המעורבים בתחרויות

 60         8152-817תגבור למדעים

עידוד מצויינות 
וחשיפה לקבוצות 
נוספות שעוסקות 

בתחום

 מספר סדנאות 
4ותחרויות שיתקיימו

תקשורת מקדמת
במסגרת 

סל השעות 
של התיכון

 קידום והעצמת בני 
נוער בסיכון 

באמצעות עשיה 
קולנועית

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

היקף - 60 שעות

מרכז למידה 
לתלמידים בעלי 

לקויות

מרכז למידה - 
   -          8180-822תיכון

תגבור לסל שעות 
ביה"ס

הקצאת סל שעות 
כהכנה נוספת 

לקראת בחינות 
בגרות

שעות 
פרטניות

תוכנית "מחצית 
שלישית" בחודשי 

הקיץ

מימון 
משה"ח

העלאת מספר 
התלמידים הלומדים 
במגמות מדעיות וב- 
4-5 יחידות לימוד.

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 
ללמידה ברמות 
גבוהות ובמגמות 

מדעיות

תיכון

למידה בקבוצות 
קטנות לצורך הגשת 
כל תלמידי השכבה 

לבגרות (בתיכון 
שוהם) (א).

תגבור מדעים 
והשתתפות 

בתחרויות ארציות 
(כולל רובוטיקה)

מיצוי 
ומצויינות  - 

שיפור 
הישגים

חלק מסעיף משכורת מורים 
כוללת

כ"א יועצים 
מחנכים

כן / לאתגבור סל שעות

מיצוי 
ומצויינות - 

עידוד 
המצוינות

תגבור 160 שעות
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סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

        

נושאים
תפוקה (יעדים)תשומה (משאבים)

הערות בתכנית 
העבודה

 

  
  

  
  

מניעת אלימות 
הגברת המודעות  20         8152-815מניעת סמיםוהתמכרויות

ומניעה
מפגש שכבתי של הורי 

כן / לאהתלמידים בנושא

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

תיכון
תוכניות 
העשרה 

ומניעה
תוכנית לפיתוח 

מעורבות חברתית
תוכנית לטיפוח 

8152-819100%מעורבות חברתית
טיפוח התלמידים 

כבוגרים התורמים 
לקהילה

אחוז מתנדבים 
במסגרת מחוייבות 

אישית
         34 
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2013201420132014

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

 593         593         593         593        השתתפות מועצה - ליווי הסעות

   -                7,983      7,983      7,983      7,983     סה"כ

חווידע
חוגים מוקדים קהילתיים - 

 252         150         180         113                  אבן חן
 99           117         72           81                    אבני החושן

 119         110         85           80                    צוקים
 149         95           105         67                    רבין

 75           86           54           60                    ניצנים
 23           17                    דמוקרטי

 174         160                  רכז חוגים ושונות
 21           20                   אפטר סקול         

 10           4                     פרסום

חווידע כ מוקדים קהילתיים -   35               715         601         680         582        סה"

תל"ן - הורים
 120         141         122         145                  אבן חן

 11           24                    אבני החושן
 17           9             22           9                      צוקים

 114         66           108         63                    רבין
 107         118         111         112                  ניצנים

 43          תלן כיתות א מועצה

ן הורים  25               412         334         387         329        סה"כ תל"

תאגיד חינוך שהם
תקציב 2014

הנושא
תקבוליםתשלומים

תאגיד החינוך נמצא בבעלות מלאה של המועצה המקומית שהם. התאגיד פועל לקידום מערכת החינוך היישובית , הוא מספק שירותים בתחום החינוך.  בהתאם למדיניות 
משרד החינוך והמועצה. התאגיד משמש זרוע מבצעת של אגף חינוך במסגרתו מופעלות מגוון תוכניות תגבור והעשרה כדוגמת: תגבור סל שעות, חוגי חווידע, קורסים  

למצטיינים, גן קיץ ועוד.
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2013201420132014

הנושא
תקבוליםתשלומים

 372         383         564         564        תל"ן - מועצה  שעת מחשב
ן שעת מחשב  196         190        הכנסה הורים- תל"

מועצה  שעת מחשב  4                 568         573         564         564        סה"כ תל"ן - 
צפיפות כיתות תגבור לימודי - 

כולל דוברי אנגלית השתתפות הורים
 17           4                      אבן חן
 33                    ניצנים
 11                   צוקים
 17           7                      רבין

 290         216         367         227        השתתפות מועצה  -צפיפות כיתות
 824         650         824         650        יהלום - השתתפות מועצה +הורים

צפיפות כיתות כ תגבור לימודי -   1                 1,192      877         1,191      877        סה"

פרוייקטים תיכון - 
 12               מרכז למידה

 8             8                 ביס
 12               השתתפות מועצה

כ תיכון פרוייקטים    -                8             12           8             12          סה"
רבדים

 236         230             הורים
 261         242             ריכוז תוכנית-  שכר ותשלומים

 52           50               משרד החינוך
 8             28           66           70          שמירה  אב בית והסעות+ מזכירות

כ רבדים  31-              296         308         327         312        סה"

בר אילן כ נוער מוכשר -   49               240         240         191         194        סה"

מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות
 250         294        הדרכה

 50           39          מלגות מנס
 170         210        תשלומי הורים
 6             28          מלגות תאגיד

כ מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות  24-              226         277         250         294        סה"

מצוינות

 86           171         86           91          מפתח
144   -                86           171         86           91          סהכ מצוינות



עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2013201420132014

הנושא
תקבוליםתשלומים

חדש מחליף את דגש  מרכז למידה להשגים - 
ביהלום

 529         320        תשלומי הורים
     מועצה

 503         307        שכר מדריכים
 13           13          פרסום ושונות

כ שיעורי עזר חט"ב  13               529         320         516         320        סה"
   -               חוגי שחיה

 5-                76           70           81           81               הורים

כ גן קיץ  44               597         563         553         496        סה"

ישיבה אולפנא - 
מועצה

 650         545         1,360      1,369     שעות הוראה
 660         373        כוח עזר - מזכירה, אב בית, ניקיון, לבורנט

 160         160        תפעול - חשמל, מים, שוטף
 150         130        הצטיידות

 50           30          שונות
 50           26          משרד החינוך שיכפול ומלאכה

 980         787        משרד החינוך
 335        יתרה משנת תשעב

כ מועצה  1,680      1,358      2,380      2,062     סה"

הורים
 1,690      1,451      990         1,219     השלמת שעות

 410         537         410         400        פרוייקטים חינוכיים וחינוך חברתי
כ כללי ישיבה אולפנה    -                3,780      3,346      3,780      3,681     סה"

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

 80           70          השתתפות מועצה - מועדון גימלאים
 70           40           40           40          השתתפות מועצה - גימלאים כללי

 300         300        חוגים והדרכה
 10           10          שונות - פעילויות

כ מרכז לגימלאי  40               390         350         350         350        סה"
אחרות
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עודף / גרעון
 תקציב תקציב תקציב תקציב
2013201420132014

הנושא
תקבוליםתשלומים

 15           15               יעוץ משפטי
 59           47               שרותי הנה"ח וביקורת

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

 63           53          תקורת דמי ניהול
 17           17           24           56               שונות+ בריאות

 18           18               ריבית ועמלות
כ אחרות  242-            41           41           283         293        סה"

   16,747    17,533    16,350    17,411            -122 
גרעון)  122-              -           עודף/(

227יתרות תאגיד שנים קודמות
גרעון)  105            עודף/(
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

סיעות כ"א - 
העברה 
לתאגיד

8126-752   2,479 

יוזמות 
 10        8126-814חינוכיות

עבודות 
קבלניות - 

שמירה
8126-754        48 

עבודות 
קבלניות - 

הזנה
8126-751        34 

רכישת ציוד 
 30        8126-930יסודי

מענה איכותי 
והתמקצעות 

סייעות

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

סייעות)

השתלמות למלווי 
הסעות

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

נתון למעקבמספר ועדות השמה עד 31.5

מספר ועדות השמה מקסימלי 
נתון למעקב לאחר 31.5

נתון למעקב.מספר ילדים שנדונו בועדות

וועדות השמה

תוכנית פעילות חינוך מיוחד - תשע"ד

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה

תשומה (משאבים)

        15 

הפעלת מסגרות חינוך מיוחד 
ביישוב

השתלמויות 
8126-760סיעות חינוך
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה

תשומה (משאבים)

    

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

חובה וכתות א בחינוך הרגיל
במהלך אוקטובר כן / לא

2014

מספר ילדי גן הזכאים לחינוך 
נתון למעקבמיוחד

מספר ילדי גן המקבלים מענה 
נתון למעקבביישוב

אחוז הילדים בגן הזכאים 
לחינוך מיוחד ונמצא להם 

מענה בתוך היישוב
75%

מספר ילדי גן המקבלים מענה 
נתון למעקבמחוץ ליישוב

מספר כיתות חינוך מיוחד 
נתון למעקבביישוב בבי"ס

מספר תלמידים בכיתות חינוך 
נתון למעקבמיוחד ביישוב בתשע"ד

נתון למעקבמספר גנים טיפוליים ביישוב

מספר ילדים בכיתות גן של 
נתון למעקבחינוך מיוחד ביישוב

מספר סייעות במסגרות חינוך 
נתון למעקבמיוחד

מספר שעות סייעות
נתון למעקב. 

במימון מועצה 
ומשרד החינוך.

התאמרת 
מסגרות חוץ 

לצרכים של ילדי 
חנ"מ שלא נמצא 
להם מענה בישוב

מספר ילדים ששובצו לאחר 
נתון למעקבפתיחת שנה"ל

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים

מתן מענה 
מקסימלי לילדים 

הזכאים לחנ"מ 
בתוך הישוב

מסגרות חינוך 
מיוחד

שיבוץ ילדים 
בגנים טיפוליים 

במטרה לצמצום 
פערים וחזרתם 
למסגרת רגילה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה

תשומה (משאבים)

    

מספר ילדים המשולבים 
נתון למעקב.בחינוך רגיל

מספר שעות לחונכים לילדים 
משולבים

נתון למעקב. 
במימון מועצה 

(30%) ומשרד 
החינוך (70%)

נתון למעקבמספר סייעות שילוב

שילוב מוצלח של 
התלמידים 

באמצעות בניית 
תוכנית אישית 

לכל תלמיד 
בהתאם 

לקריטריונים של 
משרד החינוך

בקשת דו"ח שנתי ממשרד 
החינוך המסכם את מספר 

שעות השילוב בהתאם לזכאות 
של התלמידים

כן/לא

מתן מענה 
לפעילות חינוכית 
וחברתית בשעות 

הפנאי

עידוד קבלת 
השונה בקרב 

הקהילה

מעקב 
תלמידים בישוב

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

ביקורים בבתי"ס בשהם 
למעקב אחר תלמידים 

משולבים והלומדים במסגרות 
החנ"מ

 שוטף
 ע"פ
צורך

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים

מיצוי משאבים 
בהתאם לזכאויות 

הילדים ע"פ חוק

מספר הילדים והנערים בכל 
15תנועות הנוער ובמתחם הנוער

שילוב 
במסגרות 
חינוך רגיל

שילוב 
תלמידים  בעלי 

 לקויות 
מורכבות 

בפעילות של  
תנועות נוער 

וחוגים בקהילה
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה

תשומה (משאבים)

    

אחוז התלמידים שיתקבל 
עבורם דו"ח שנתי / סיכומי  
פגישות  מתוך אלו שאינם 

עולים לועדות השמה

25%

חידוש ועדת השמה 
אחת ל3 שנים. 

הדוח מיועד לקבל 
תמונת מצב גם 

בתוך השלוש שנים 
הללו.

 מספר בי"ס שיערך בהם ביקור
 במהלך השנה וייכתב דו"ח

מסכם
8

נתון למעקב.מספר תלמידי חוץ

מספר מוסדות בהם לומדים 
נתון למעקב.ילדי חינוך מיוחד מחוץ ליישוב

נתון למעקב.מספר ילדים מוסעים
נתון למעקבעלות הסעות

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

הנהג)
מתוך 45

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 
מתוך 3.54מהמלויים

עמידה ביעד הכנסות (משרד 
כן / לאהחינוך והורים)

מלווי 
הסעות - 
העברה 
לתאגיד

בקרה וטיפול  553      8126-753
בתקלות אפשריות

אחוז ביצוע הערכת מלווי 
הסעות ושיחות משוב עד  

30.7. (כ12 מלוים)
90%

הסעות + מלווי הסעות

   2,017 

      553 

עבודות 
קבלניות - 

הסעות
8126-710

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

אגרת 
תלמדי חוץ 
ח' מיוחד

מעקב תלמידי 
חוץ

שרות איכותי 
בהסעות (אמינות, 

יחס, טכני, לו"ז, 
מלווים איכותיים)

8126-761
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
תפוקה (יעדים)

הערות בתכנית 
העבודה

תשומה (משאבים)

    

הנגשת כיתות 
ללקויי שמיעה

 הנגשת מקסימום כיתות
כן/לאבהתאם לזכאות

מספר כיתות מונגשות ביישוב 
נתון למעקב./ שהונגשו בשנה הנוכחית

 חלק
 מסעיף

8126-930 
שלעיל

הקמת חדר 
לטיפולים פרא 

רפואיים בחט"ב 
יהלום

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

הנגשות של כיתות לימוד 
ללקויי שמיעה (תלוי באיתור 

ילדים נוספים)

חדר טיפולים (בחטיבת 
יהלום)

151



סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

 1,455  1,300 8173-110משכורת כוללת

חימום מים 
 32       29      8173-433וניקיון

הוצאות 
 10       18      8173-540תקשורת

 3         3        8173-570מיכון
כלים מכשירים 

 5         5        8173-740וציוד

קנית שירותים - 
 90       75      8173-760הדרכה

 5         5        8173-780הוצאות אחרות

השתתפות 
 10       10      8173-810הנחות לנזקקים

ציוד יסודי - 
 8         8        8173-931מיחשוב

ועדות 
השמה

התאמת מסגרת חינוכית 
כן / לאהשתתפות בועדות השמהלתלמידים עם צרכים מיוחדים

ועדות 
שילוב

מתן זכאות לסיוע ללומדים 
עם צרכים מיוחדים 

המשולבים במסגרות החינוך 
הרגיל מתוך שעות חנ"מ

השתתפות בועדה הקובעת זכאות 
ע"פ מסמכים קבילים עד לתאריך 

15.5
כן / לא

תכנון פעילות שפ"ח - תשע"ד

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

סעיפים כלליים

ועדות בין 
מקצועיות

משאבים

152



סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

 

משאבים

ועדות 
מספר ילדים שנדונו בועדות סיוע מקצועי לשילובשילוב

נתון למעקבשילוב

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

מספר ילדים שנדונו בועדות 
נתון למעקבתכנון טיפול

ועדות 
יישוביות 
בנושאים

 שונים

מתן היבט פסיכולוגי חינוכי 
בועדות יישוביות בנושאים 

שונים

השתתפות  בועדות יישוביות ע"פ 
כן / לאהזמנת האגפים השונים

נתון למעקב.סך שעות הדרכה למורים

מספר מורים שקיבלו הדרכה
נתון למעקב.סך שעות הדרכה להורים

מספר הורים שקיבלו הדרכה

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

להדרכה (ציון 4 או 5)

80%

מזה כמה שנים 
מוחזרים מעט 

שאלונים - מונע 
מדידה משקפת. יש 

לפעול יחד אגף 
חינוך למציאת דרך 
לקבלת משוב יעיל.

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
הדרכת צוות משותפת של יועצת 

ופסיכולוג אחת לחודש עם כל 
שכבה

3
מתוכננים 8 

מפגשים עם כל 
שכבה

אחוז אנשי הצוות המתמידים 
90%(85%) במפגשים

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

(שאלונים למנהלי בי"ס ומורים 
לגבי הדרכת הפסיכולוגים וכן 

הדרכה בחדרי מורים)

90%

הדרכת מורים בנושא 
מוטיבציה

מספר מורים שישתתפו בקבוצת 
חדש8הדרכה (15 מפגשים)

הדרכת הורים ומורים

ועדות בין 
מקצועיות

ועדת 
תכנון 
וטיפול

מתן היבט פסיכולוגי חינוכי 
בועדות תכנון וטיפול

הדרכת הורים ומורים

העצמת והכשרת מורים 
בחדרי מורים

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיים של ילדים
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סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
2013

סכום 
ערךמדדמטרה2014

נושאים
יעדים

הערות בתכנית 
העבודה

 

משאבים

ממוצע שביעות רצון גננות 
4מהתערבות השפ"ח (1-5)

מספר הפסיכולוגים שיעניקו טיפול 
4אחד לטווח ארוך

סך שעות טיפול פרטני
מספר ילדים שטופלו

נתון למעקב.מספר תקנים

נתון למעקב.מספר פסיכולוגים
אחוז תקנים שפעלו כמילוי מקום 

נתון למעקב.בתקופה

נתון למעקב.אחוז תחלופה
נתון למעקבותק ממוצע של עובדים

נתון למעקב.מספר שעות ביקור בגנים
נתון למעקב.מספר ביקורים בבי"ס

הגשת דוח ביקורים מפולח לפי 
יצורף למדידת 30.7מוסדות חינוך עד לתאריך

תוכנית זו
הגשת דוח ניתוח שעות עבודה 

של פסיכולוגים למנכ"ל עד 
לתאריך

יצורף למדידה30.7

קיום תהליך למידה צוותי 
שוטף לצורך העמקה 

והתמקצעות בנושאים שונים

מספר צוותים שיעבירו השתלמות 
4לצוות בנושא בו העמיקו

כן / לאקליטת פסיכולוג נוסףהרחבת המענה המקצועי

הדרכת גננות

טיפול פרטני

חלוקה לצוותים 
להעשרה 

והתמקצעות לפי 
נושאים

צוות

מתן שירות

דיווח שעות

ביקורים בגנים 
ובבי"ס - נתוני 

פעילות

מעקב תקנים 
ומשרות
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ערךמדדמטרה

משכורת 
8410-1101487כוללת

8410-75319בת שרות

חימום מים 
8410-4336וחשמל וניקיון

הוצאות  
8410-54028תקשורת

כלים 
8410-74023מכשירים וציוד

הסעות מעון 
8410-75279שיקומי

8410-78020הוצאות אחרות

ציוד יסודי - 
8410-93110מיחשוב

8410-76048השתלמויות
עבודות 

8410-75059קבלניות- כ"א

הגשת דו"ח חצי שנתי למנכ"ל 
הכולל מספר תיקים, מפולח לפי 

תחומי הטיפול השונים. מספר 
דוחו"ת

2 כללי

הוצאות שוטפות

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

תכנון פעילות רווחה 2014

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

נתון למעקבמספר תקני עו"ס

נתון למעקבמספר עובדים סוציאליים

נתון למעקבמספר רכזים

נתון למעקבמספר משרות רכזים

נתון למעקבעובדי מינהל וזכאות

נתון למעקבמספר משרות - מינהל וזכאות

משפחות 
במצוקה 
בקהילה

החלת הרפורמה בשרותי רווחה 8435-84240
כן /לאבכל היבטי פעילות המחלקה

תהליך 
שהתחיל 

ב2013

סדנאות 
8435-84616בתנאי נופש

אחוז הפניות החדשות אשר 
מטופלות בהתאם לכלים שמכתיבה 

הרפורמה  (אינטייק, תכנון טיפול)

נתון למעקב. 
תלוי בהנחיית 

הרפורמה

סיוע 
למשפחות עם 

ילדים
8435-84450

אחוז התיקים בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול על פי השגת היעדים 

לפחות פעמיים בשנה
90%

מרכז למניעת 
8435-84520אלימות

טיפול ומניעת 
אלימות 

במשפחות 
הסובלות 

מתופעה זו

אחוז השמה במשפחות אשר נמצאו 
95%מתאימות ומעוניינות בטיפול

טיפול לפי אופי 
בעייה

מרכז למניעת אלימות 
במשפחה

נתוני כח אדם למעקב

טיפול במשפחות - 
בעיות ביחסים בתוך 
המשפחה (גירושין, 

הורים - ילדים, אחים 
וכדומה) ומצוקה 

כלכלית
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

אחוז הפניות החדשות אשר 
מטופלות בהתאם לכלים שמכתיבה 

הרפורמה  (אינטייק, תכנון טיפול)

נתון למעקב. 
תלוי בהנחיית 

הרפורמה

אחזקת ילדים 
אחוז השמה (במצב שיש הסכמת השמה מתאימה8439-843348בפנימיות

95%הורים וילדים)

ילדים מעונות 
100%אחוז השמההשמה מתאימה8439-84146יום

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מקבלת פניה ועד העברת הבקשה 

למפקחת הוא עד 14 ימים
90%

אחוז המקרים בהם משך הזמן 
מקבלת תשובה מהמפקחת ועד 

מסירת הודעה למשפחה הוא עד 3 
ימים

90%

2

טיפול לפי אופי 
בעייה

טיפול בילד 
בקהילה

8436-843
טיפול 

בפגיעות 
מיניות

ילדים בסיכון

290 8439-845
אחוז התיקים בהם בוצע דיון 

בהמשך טיפול על פי השגת היעדים 
לפחות פעמיים בשנה

90%

סיוע במימון 
טיפול לפונים

ילדים בסיכון
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

חונכות 
אישית

העשרה וקידום 
ילדים עם בעיות 

רגשיות
10מספר זוגות חונכים-חניכים

פרויקט 
ידידים - 

סיירת 
סטודנטים

מניעת עבריינות 
נוער

קיום שיחות סיכום ומשוב עם הורי 
כן /לאהחניכים בסוף התכנית

מועדונית 
חוויה 

ומרכז יחד

מועדונית חויה - 
קידום ילדים עם 

בעיות רגשיות 
ומשפחתיות

מספר הילדים במועדונית חוויה  
15(המספר המקסימלי הוא 15)

טיפול בנוער 
8436-84150וצעירים

אחוז התיקים בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול על פי השגת היעדים 

לפחות פעמיים בשנה.
90%

בית חם 
2מספר קבוצות שייפתחו6436-843לנערות - חדש

נתון למעקב. 
תלוי בהנחיית 

הרפורמה
17

אחוז הפניות החדשות אשר 
מטופלות בהתאם לכלים שמכתיבה 

הרפורמה  (אינטייק, תכנון טיפול)

תוכנית 
פנים 

לקהילה 
(ילדים 
בסיכון 
ונוער 

במצוקה)

8439-842

טיפול 
8436-840בחבורות רחוב

נוער במצוקה

100

טיפול לפי אופי 
בעייה

תוכנית עם 
הפנים לקהילה
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

אחוז הפניות החדשות אשר 
מטופלות בהתאם לכלים שמכתיבה 

הרפורמה  (אינטייק, תכנון טיפול)

נתון למעקב. 
תלוי בהנחיית 

הרפורמה

אחוז התיקים בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול על פי השגת היעדים 

לפחות פעמיים בשנה.
90%

טיפול קבוצתי 
1מספר קבוצות שייפתחולנערות

נתון למעקבמספר נכים בפנימיות

אחזקה 
אוטיסטים 

במסגרת
8411-840744

טיפול בהורים 
8411-84155ובילדיהם

מועדונים 
8411-842133.1לילדים

אחזקת נכים 
8468-841686.490%בפנימיות

סה"כ כ- 30 
נכים ומפגרים 

בפנימיות

95%השמה מתאימה של נכים בפנימיות ומשפחות אומנה

אחוז המקרים בהם היה קשר טלפוני /ביקור  בפנימיות 
פעם בשנה

נוער במצוקה

חולי ונכות (מחלות, 
נכויות, פיגור) (117 

תיקים) 23 אוטיסטים, 
(חלק מהתיקים שייכים 

ליותר מסעיף תקציבי 
אחד)

8436-842 טיפול בנערות 
במצוקה

טיפול לפי אופי 
בעייה 20
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

הדרכת עיוור 
8468-8482ובני ביתו

8468-8405שיקום נכים

מפעלי שיקום 
לעיוור - חדש

תעסוקה 
8468-84232מוגנת למוגבל

מ.יום 
ותעסוקה 

לבוגרים
8411-8437

תוכנית לילד 
8468-843140החריג

מעון יום 
שיקומי 

לאוטיסט/נכה
8468-844140

מפגרים במעון 
8451-84220אמוני

מפגרים במעון 
8451-843156טיפולי

משפחות 
8451-8448אומנה למפגר

סידור מפגרים 
8451-840811במוסדות

8452-84240מע"ש למפגר

נופשונים 
8451-84510לנכים ומפגרים

חולי ונכות (מחלות, 
נכויות, פיגור) (117 

תיקים) 23 אוטיסטים, 
(חלק מהתיקים שייכים 

ליותר מסעיף תקציבי 
אחד)
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

מסגרות יום 
8468-849132לילד המוגבל

פעילות פנאי 
חברתית וסיוע 

למשפחות
30מספר הילדים שישתתפו

אחוז המקרים בהם משך הטיפול 
בבקשה ממילוי  טופס פניה, הצהרה 

והגשת המסמכים הנדרשים על ידי 
הפונה ועד למסירה לעובדת זכאות  

הוא עד 4 ימי עבודה

80%

אחוז המקרים בהם משך הטיפול 
בבקשה מקבלת המסמכים 

הדרושים עד תשובה לפונה הוא עד 
14 ימי עבודה

90%

נתון למעקבמספר השמות
נתון למעקבסך עזרה חומרית (מת"ס)

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה חומרית

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה סמך מקצועית

מיצוי זכויות 
הפונים תוך 
טיפול מהיר

בקשות לסיוע חומרי

מרכז יחד - מועדונית 
שיקומית לילדים עם 

נכויות
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

שיתוף רב יותר 8444-84040קהילה תומכת
נתון למעקבמספר משתתפים בקהילה תומכתשל תושבים

מסגרות 
8444-8434100%יומיות לזקן

מועדונים 
לזקנים/מועדון 

גמלאים
8444-84280300

טיפול בזקן 
8444-84132בקהילה

תוכנית 
8444-84620העשרה לזקן

אחוז הפניות החדשות אשר 
מטופלות בהתאם לכלים שמכתיבה 

הרפורמה  (אינטייק, תכנון טיפול)

נתון למעקב. 
תלוי בהנחיית 

הרפורמה

אחוז התיקים בהם בוצע דיון 
בהמשך טיפול על פי השגת היעדים 

לפחות פעמיים בשנה
65%

תפעול בית 
הגמלאי ומרכז 

8444-781112

נתון למעקב.מספר תסקירים - קשישיםאפוטרופסות

8444-75170גמלאים כללי
קיום פעילויות 

קהילתיות 
לקשישים בשהם

פרסום פעילות בית הגמלאי באתר 
עדכון שוטףכן /לאהמועצה ודיוור לתושב

90%

אחוז השמה מתאימה

מספר תושבי שהם ההמשתתפים בפעילות בית 
הגמלאי (המטרה היא לשמור על המספר הקיים)

לקשישים בחוק סיעוד - אחוז המקרים בהם עומדים 
בתוכנית המוגדרת על ידי העו"ס וביטוח לאומי כאשר 

אין התנגדות מצד הקשיש

טיפול לפי אופי 
בעייה (ללא חוק 

סיעוד)

קשישים
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

20

כן /לא

נתון למעקב.

2

כן /לא

נתון למעקבמספר תסקירים (לא כולל קשישים)

עמידה בזמן 
הנקבע ע"י  בית 

המשפט

אחוז התסקירים שיש עמידה בזמן 
80%שבית המשפט קבע

יש צורך 
בשעות 

נוספות על 
מנת לעמוד 

ביעד

אחוז ההמלצות שהתקבלו בבית 
90%משפט

אחוז תסקירים מקסימלי בהם היתה 
5%ביקורת של בית משפט

התנדבות וקהילה 
(כולל סדנאות 

תעסוקה)

פע' התנדבות 
מספר מתנדבים פעילים8435-843וקהילה

מספר מתנדבים חדשים שיגוייסו

שמירה על מספר מתנדבים קיים

מספר סדנאות תעסוקה לדורשי עבודה

עריכת ערב הוקרה למתנדבים

80

תסקירים 
איכותיים

הכנת תסקירים 
(גירושין, אפוטרופסות, 
אלימות, היתר נישואי 

קטינה, המרת דת 
וכיוצ"ב)
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

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 
3חינוך ואחרות

נתון למעקב.מספר פונים בחוק נוער

נתון למעקב.מספר פונים חדשים בשנה זו

95%אחוז גבייה מסך חוב המשפחותגבייה מקסימלית

בסעיפים: 
פנימיות, 

מסגרות יום, 
מועדוניות ועוד

נתון למעקבסך גביה ממשרד הרווחה

נתון למעקבאחוז גבייה ממשרד הרווחהגבייה מקסימלית

טיפול מהיר

הגברת מודעות 
ודיווחים אודות 
ילדים עם חשד 

להזנחה או 
התעללות

 חוק נוער - ילדים שיש 
לגביהם חשד להזנחה 

או להתעללות

גבייה ממשפחות

גבייה ממשרד הרווחה
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ערךמדדמטרה

 

הערות תפוקה (יעדים)
בתכנית 
העבודה סכום 

2014
סעיף 

תקציבי

שם החשבוןנושאים

תשומה (משאבים)

עבודות 
העלאת כמות 8410-750קבלניות- כ"א

5%אחוז עלייה ביחס לשנה קודמתהפניות

נתון למעקב.סה"כ פניות לשי"ל (משהם)

מספר "הקפצות" מעבר לשעות 
נתון למעקב.העבודה (פיזית/ טלפונית) עבודה מעבר לשעות 

העבודה

שי"ל
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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

 תיאור כללי

גד את שירותי בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם לתא, 1999הוקמה בשנת , )צ"חל( מ"בע) חמש(נוער וחוגי ספורט , החברה העירונית לתרבות –חמש 

פנאי , תרבות, להפעיל ולקדם את הפעילות בשהם בתחום החינוך המשלים, לארגן, ליזום"ההגדרה האסטרטגית של חמש היא . התרבות והחינוך המשלים בישוב

 ".וספורט

פיתוח , של המועצה לצורך הגדלהשבאפשרותה להשיג משאבים נוספים לפעילותה מחוץ לתקציב השוטף , ביצועית של המועצה -חמש הינה זרוע מקצועית 

 .תקציב חמש מתנהל כמשק כספי סגור. ושמירה על איכות שירותים גבוהה

 . חמש מתפעלת את רוב שרותי התרבות והפנאי בשהם במגמה להגדלת היקף פעולתה למציאת מקורות הכנסה עצמיים נוספים, כיום

 מבנה ארגוני

ר "ראש המועצה מר גיל ליבנה מכהן כיו. המתנהלת באמצעות דירקטוריון, )חברה לתועלת הציבור( צ"וחל) חברה ללא כוונת רווח(ר "חמש הינה מלכ

. לציבור ולמועצה המקומית יש שליטה והשפעה על הנעשה בחברה, כך. חברי מועצה ובעלי תפקידים במועצה, בין חברי הדירקטוריון נציגי ציבור, הדירקטוריון

 .בהשקעה ובייצור שירותי פנאי נוספים,  רווחי החברה חוזרים לטובת הציבור

מנהל תחום  ממונהתחום כל על . העשרה ופנאי, תרבות , , ספורט,  נוער ,הגיל הרך: החברה מפעילה חמישה תחומים מרכזיים. ל"בראש החברה עומדת מנכ

 . המבנים בהם מתקיימת הפעילות ועלשל התחום והביצוע פעילויות התוכן האחראי על כל , מקצועי

 ). וייעוץ משפטי, מוקד רישום, דוברות, מנהל אדמיניסטרציה ורכש, ח"רו(עובדי מנהלה ועובדי מיקור חוץ , ל"לצד המנכ

המתמקד באפקטיביות מערכת   ISO 9001 (International Organization for Standardization): לאומיים-עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת   

המהוות חלק מכלל המטרות , התקן מגדיר תשתית ניהולית שעל בסיסה יכול הארגון לממש  מטרות איכות אסטרטגיות. והתהליכים המרכיבים אותה   ניהול האיכות 

 .האסטרטגיות שלו
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 :תוניםנ

 כח אדם

קשורה החברה , בנוסף. י החברה"המופעלים עמטפלות במעונות היום ובצהרונים  130-וכ, עובדי מטה ועובדים מקצועיים בתחומים השונים 50-החברה כוללת כ

 .כפרילנסרים, בתחומי תוכן שונים) מורים, מרצים, מדריכים(נותני שירותים  150 -עם כ

 לקוחות הארגון 

 . מגיל לידה עד זקנה, הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגוןוישובי הסביבה נפש  20,000-המונה היום כ, תושבי הישוב

 פעילות החברה

 .הפנאי והחינוך המשלים בשהם, חמש מתפעלת כיום את רב שרותי התרבות  -החברה העירונית לתרבות

ו "בט" חגיגה בירוק", מרוץ שהם, סובב שהם, פסטיבל ארצי בן יומיים המתקיים בחול המועד סוכות" מוזות בסוכות"פסטיבל : הפקת אירועים יישובים •

 .ואירועי קיץ, שבועות,  יום העצמאות, בימי זיכרוןטקסים ,  מימונה,  עדלאידע בפורים, בשבט

 .הצגות ומופעים שונים, קונצרטים, ערבי תרבות •

 .הפעלת סל תרבות יישובי בתוך בתי הספר וגני הילדים •

 חוגי העשרה לילדים נוער ומבוגרים  •

 קונסרבטוריון  •

 .מרכז חמש למחול –בית ספר למחול  •

 ).'מצעד הספרים וכד, סיפור שעת(כולל פעילות העשרה  -ספריה ציבורית •

 .הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר •

, העובד והלומד(תנועות נוער  3, טיפוח מועצת נוער יישובית וקבוצות מנהיגות, א"פעולות מניעת אס, לפעילות תרבות ופנאי לנוער" בית הסגול"הפעלת ה •

 .קידום נוער ועוד) הצופים ובני עקיבא
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 .'פעילויות ספורט קהילתיות ומקצועיות וכו, אגודות ספורט, ספורטחוגי  •

 ).תרבות לגיל הרך, אמנות(ר "הפעלת תוכניות העשרה לגני ילדים במרכז אתג •

 .הפעלת שני מעונות יום •

 )צהרונים 30 -כ(הפעלת כל צהרוני היישוב  •

 הפעלת מרכז אומניות הבמה •

 הפעלת אולם ספרא לאירועים ושמחות משפחתיות •

בית , מרכז לגיל הרך, מגרש כדורגל, )ויהלום אבו חן, רבין, אבני החושן, תיכון, ניצנים(אולמות ספורט  6: והשכרת מתקנים, תחזוקה,תפעול , יהולנ •

 .ילותר של שטחי פע"מ 22,000 -כ כ"סה. מרכז אומנויות הבמה, אולם ספרא, הבית הסגול לפעילות נוער, שני מבני מעונות יום, כותר פיס, תרבות

 

 :2014יעדים מרכזיים לשנת  

 .שיבחר במועצה אירועים  ופעילויות  חוצי תחומים בנושא השנתי  •

 ". האחר הוא אני"בזיקה לנושא השנתי של משרד החינוך "  שונות" בנית תכנית העשרה וסל תרבות לילדי הגנים בנושא  •

  .כעיר בריאהפעילות לקהילה כחלק מהפעילות של שהם  •

 ..ת המלצות היועצת הארגוניתיישום והטמע •

 .מרכז אומנויותשדרוג והרחבת  •

 ".מוזות בסוכות"הגשת הצעה חלופית לפסטיבל  •
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 )תרבות לגיל הרך, אמנות( - ר.ג.ת.א

 מעונות וצהרונים, מרכז לגיל הרך

Uחזון: 
הורים וצוותים חינוכיים מתוך אמונה בהעצמת הילד הצעיר לקראת חיים בוגרים ועצמאיים באמצעות פעילויות העשרה ופנאי , חמש טף פונה לילדים מלידה ועד גיל שש

 .בחינוך המשלים

 .צהרונים 30-במעונות יום וב, ר.ג.ת.המרכז לגיל הרך א: עיקריים רכזיםמהשירותים מתרכזים בשלושה 

 

Uר.ג.ת.פרויקטים מרכזיים במרכז א: 

 .הפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות הבוקר ואחר הצהריים •

 ', משחקיה וכד, הצגות, הפעלות: הפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כגון •

 .כולל הצגת תערוכות מתחלפות בגלריה, ה ייחודיות לילדי הגנים בתחומי האמנות השוניםבנייה והפעלת סל תרבות ותוכניות העשר, תכנון •

 .סדנאות וקבוצות תמיכה, הרצאות, מתן הדרכה והעשרה להורים בתחומי הורות ומשפחה באמצעות חוגים •

 .סייעות ומטפלות, גננות: הפעלת מערך השתלמויות לצוותי החינוך השונים בישוב •

 

Uמעונות יום 

 . ת"י משרד התמ"מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלש המוכרים ומפוקחים ע 2הפעלת   -ות מכבים ושגיא מעונ

 

Uצהרונים 

 )ג-כיתות א(כמסגרת המשך לגן ולילדי בית הספר , הפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי הגנים בישוב
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 :ופרויקטים צפויים 2014יעדים מרכזיים לשנת  

 ר.ג.ת.מרכז א

• Uכנית העשרה וסל תרבות לילדי הגניםבנית תU  בזיקה  ים אורחיםהתוכנית תשלב אמנ". האחר הוא אני"בזיקה לנושא השנתי של משרד החינוך "  שונות" בנושא

 . הקמת תערוכות מתחלפות בנושא בשיתוף מדור קדם יסודי באגף החינוך והפיקוח. הגנים המשתתפים יקבלו ערכת פעילות  .לשונות

• Uהיצע פעילויות והרצאות להוריםU :סדרת הרצאות  קבוצת הורים לתאומים ,מפגשים בנושאי הורות ומשפחה' סדנא מונחית בת מס -קבוצת הורים בגישת אדלר

 . בנושאים הקשורים להתפתחות הילד

• Uומבוגרים פעילות נשים:U הוספת פעילויות והרצאות למבוגרים : אישה במועצהעל בסיס קבוע בשיתוף היועצת למעמד הומבוגרים היצע פעילויות לנשים רחבת ה

 ."ה'אמאל"נוסף דוגמת אירוע ערב מגדרי  וארגון ', וכד, כלכלה ,בריאות, בנושאים שונים כגון

• Uהרחבת פעילות המשחקיהU  ,קפה-מפגשי בוקר", פעילויות מיוחדות והדרכת אמהות".  

• Uפעילויות בוקר לאמהות ותינוקותU :פתחותיפילטיס נשים וליווי הת. 

  -מעונות •

 .באמצעות הדרכת הצוות" תאנים"חיזוק החיבור לתכנית 

 .באמצעות השכרה חלקית של המבנה חיזוק תקציבי של מעון שגיא

 .במעון מכבים" גן גפן"המשך פיתוח 

  -צהרונים •

 "ירף'שפת הג" -הפעלת תכנית התערבות למניעת אלימות

 בבתי הספר' לילדי כיתות גפיתוח תכנית מיוחדת 

 )מותנה בקבלת אישור משרד הכלכלה( 1הגשה למטפלות סוג  -מטפלות יהעשרה והשתלמויות לצוות, חיזוק-צוותי חינוך •

 השתלמויות בתנועה לצוותים חינוכיים
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 כח אדם 

 משרה  100% -מנהלת תחום

 משרה 100%  -מנהלת צהרונים

 משרה 80% -רכזת ארגונית צהרונים

 משרה 75% -רכזת חוגים והעשרה

 משרה 50% -נהלת מעון שגיאמ

 משרה 100% -מנהלת מעון מכבים

 משרה 100% -אב בית

 מטפלות  30-כ –מטפלות מעונות 

 מטפלות 80 -כ–מטפלות צהרונים 
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80מספר משתתפים בחוגים

4.7שביעות רצון של ההורים
6מספר פעילויות שיתקיימו
15מספר משתתפים ממוצע

7מספר פעילויות שיתקיימו
אמאל'ה, 4 ארועי קיץ 
בשכונה, שבוע הספר 

(תקציב בתרבות)
300מספר משתתפים ממוצע

5מספר חוגים בשנההפעלת היצע חוגים לנשים על בסיס שכירותחוגים לנשים
חלק מהפעילות בשיתוף 

יועצת לקידום מעמד 
האישה במועצה

מספר ימי השתלמות והכשרה 
7לצוותי חינוך

קיום קורס העשרה לסייעות 
6 מפגשיםכן / לאצהרונים בנושא מניעת אלימות

מספר משתתפות בקורס מניעת 
70אלימות

ממוצע שביעות רצון מהקורס (עד 
כמה הקורס נתן כלים 

משמעותיים לעבודתך) (1-5)
4.5

10מספר הצגות שיתקיימו בשנה
25מספר משתתפים ממוצע

הפעלת משחקיה במהלך השבוע לציבור הרחב משחקיה
כולל ילדי חוגים80מספר משתתפים בחודשולילדי החוגים כדפוס בילוי משפחתי

3מספר סדנאות שנתיות
12מספר משתתפות ממוצע בשבוע

מרכז אתגר

הצעת מגוון חוגים בסיסיים לגיל הרך ושמירה על חוגים לגיל הרך
כמות המשתתפים

הפעלת הצגות ומופעים על בימת התאטרון במרכז הצגות
בהתאמה לגילאים השונים.הרחבת קהל יעד.

ערךמדדמטרה

קיום פעילויות בוקר לאמהות ותינוקות

הפעלות חד פעמיות

הצעה של מגוון פעילויות חד פעמיות לגיל הרך 
(במרכז עצמו)

הצעה של מגוון פעילויות חוץ למשפחות הגיל הרך 
(ארועי חוץ)

השתלמויות לצוותי 
הכשרת והעשרת סייעות וגננותחינוך

פעילויות לאמהות 
ותינוקות

תכנון פעילות תשע"ד

נושאים
תפוקה

הערות
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ערךמדדמטרה נושאים
תפוקה

הערות

מספר סדנאות שיפתחו (בין 
מפגש אחד ל10 מפגשים תלוי 

בנושא)
אדלר, תאומים, הרגלי 5

שינה

10מספר משתתפים ממוצע
תוכנית בוקר של 

סביב הנושא השנתי של 13מספר גנים שישתתפו בתכניתקיום פעילות בוקר לגני ילדים בנושאים רב תחומייםתרבות
משרד החינוך

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון שביעות רצון של הורים
4.5(סולם1-5)

ללא צהרוני קיץ680

4.5

4.6

צהרונים - 30 צהרונים
מספר תלמידים כולל (בתשע"ד)

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון שביעות רצון של הוריםהפעלת 2 מעונות (130 ילדים)
(סולם 1-5)

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון 
(סולם 1-5)

מרכז אתגר

הכשרת והעשרת הורים בנושאי הורות ומשפחה סדנאות להורים
והקמת קבוצות הורים בנושאים יחודיים

סל תרבות לגני ילדים 
שביעות רצון של הגננות(26 גנים)
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 וספרייה, קונסרבטוריון, חוגים ומרכז חמש למחולמוקד רישום  - העשרה
 

, למידה איכותית, תוך שילוב מפעילים מקצועיים, זאת. פיתוח תכנים תרבותיים ואומנותיים לאוכלוסיית שהם והסביבה על כל גווניה והינ העשרה מטרתו העיקרית של תחום

 .ילדים בחוגים ובפעילויות השונות 3,000בחמש לומדים מעל . ית גבוההקורסים ייחודיים ופעילות ברמה מקצוע, ערכית
 :פעילים המרכזים הבאים, במסגרת תחום זה

Uמוקד חמש -U  על מיצוב והתמקצעות עבודת המוקד אנחנו ממשיכים בשימת דגש . 

 .2011השנה המשכנו בקיוון הרשמת החוגים באמצעות אתר האינטרנט החדש שעלה לאוויר בסוף  •

 . בוחנים את נושא שיפור השירות ושכלול נהלי הרישום שיהיו ברורים ונגישים יותר לתושבאנו  •

 .היתרון הגדול של העסקת עובדות קבועות ומנוסות במוקד הרישום מאפשרת לחברה לשרת במקצועיות רבה יותר ולשפר את השירות •

 .איכות השרות נתחיל במסורת של משוב שביעות רצון מהמוקד על מנת לשפר את 2014בשנת  •

Uספרייה ציבורית  -U   פרויקטים , פרויקטים לעידוד קריאה, השאלת ספרים, חדר עיון ויעץ: ספרות וספרים, מספקת שירותים לקהל הרחב בכל התחומים הקשורים במידענות

 . כותרים בנושאים שונים 28,000מעל ויים בספרייה מנוי אב בת 2,100כיום מעל  .מפגשי סופרים ועוד, קורסים וסדנאות, משותפים עם מערכת החינוך הפורמאלי

 :'ועדכון וכ, קטלוג, לעבודה השוטפת של השאלת ספרים בנוסףבתוכנית עבודה השנה 

 :פרויקטים חינוכיים חדשים ופרויקטים ממשיכים

 .בספרייה' הדרכות קבועות לתלמידי כיתות ב •

• Uילדים מספרים לילדיםU – את ההכשרה המעשית ". להיות מספר"צ וילמדו איך "מפגשים אחה 4-5ס יגיעו לסדנה מרוכזת של "ל ביהי כ"ו שייבחרו ע-תלמידי כיתות ד

 .הלכה למעשה בתוך בתי הספר בהזדמנויות שונות, שלהם יפעילו

 . ניהשתפעל זו השנה השסדנה לקריקטורות וציורי קיר  •

• Uמצעד הספריםU – שובו בכל בתי הספר ביי -פרויקט לעידוד קריאה לכיתות ד . 

• U"קראתי נדבקתי"U – במהלך השנה הילדים המשתתפים צריכים לקרוא את כל הכותרים ולאסוף . 'לילדי כיתות ג מצויניםותרים כ 16בה נבחרו , תוכנית ייחודית

 .י בתי הספר ביישובסגל מנהלי ומור,ה בנוכחות ראש המועצהזוכה בטקס מרשים בסיום השנ –הראשון שמסיים את הסדרה ראשון . מדבקות בחוברת מיוחדת
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 :תוכניות תרבות בספריה

 .מפגשי סופרים למבוגרים 3 •

 .שעות סיפור קבועות אחת לשבוע •

בשיתוף ' לילה לבן לילדי כיתות ד, שעות סיפור הגינות הציבוריות, חגיגות הספר ביישוב שכללו מפגשי סופרים לילדים ולמבוגריםפעילות במסגרת : חגיגות הספר •

 . ר.ג.ת.ד ושוק הילדים בשיתוף מרכז אהנוער העובד והלומ

UקונסרבטוריוןU   : 

 :יתמקד הקונסרבטוריון בפרויקטים הבאים 2014בשנת 

 .בישובכל בתי הספר היסודיים הפעלת מודל שכבתי ב: פרויקט בית ספר מנגן •

 ..הרכבים חדשים ותחומי עניין מוסיקליים נוספים: מגמת מוזיקה בחטיבת יהלום הפעילות במסגרת הרחבת •

 .הקונסרבטוריוןומגמת מוסיקה בתיכון חיזוק הקשר בין  •

הכרה זו מאפשרת קבלת מענקים כספיים לרכישת כלים ותמיכה בתלמידים בעלי קשיים  -ס למוזיקה של משרד החינוך  "הגשת מועמדות להכרה כביההמשך תהליך  •

 .שמירה על ייחוד ואיכותיות בית הספר ועוד, יותהשתתפות בתחרויות ארצ, מאפשרת יציאה לקונצרטים וכנסים ארציים, כלכליים

 .בכל בתי הספר ביישוב' חליליות בכיתות ג ן"המשך טיפוח תל •

 .אנו שואפים להקים הרכב כלי הקשה לגיוון הרכבי הקונסרבטוריון –הקמת הרכב כלי הקשה  •

 .ומבוגרים )נוער(צעירה ובוגרת , תזמורות שלשבקונסרבטוריון  •

סולנים , הרכבים, בסוף השנה כל מורה מקיים קונצרט סיכום ומתקיימים קונצרטים ייחודיים כגון. אחת לחודש מתקיים קונצרט. הלך השנהמופעים וקונצרטים במ •

 .כל הקונצרטים פתוחים ללא תשלום לקהל הרחב. ועוד

 .השתתפות בסדנאות וכנסים ברחבי הארץ •

את הערכות כותב כל מורה על תלמידיו ובנוסף תתקיים שיחה עם . מורים של חציונים וסוף שנה השנה אנו ממשיכים בהכנסת הערכות –הערכות אמצע וסוף שנה  •

 . תעודות הערכה שנתיות יוענקו בסוף השנה והמצטיינים יזכו בהכרה פומבית). למעוניינים בלבד(הורי התלמיד 
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 . טוריון בחודשי האביב במקום בסוף השנהלראשונה התקיים הקונצרט החשוב והגדול של הרכבי הקונסרב –קונצרט אביב יישובי  •

 . החל הקונסרבטוריון בתהליך הערכת התלמיד על ידי מבחני שלב 2013בשנת  •

 תלמידים בקונסרבטוריון 550 -צפי לכ •

 תלמידים 180 -ס מנגן כ"צפי ביה •

 

 

Uמרכז חמש למחולU -   

  :יםארציים ובינלאומי, מרכז למחול ישתתף במספר אירועים ישוביים 2014בשנת 

    כנס מחול אילתישתתף המרכז למחול ב – 27-30.11.13
 .כנסי מחול ברחבי הארץ 3 –קבוצות המחול והלהקות ישתתפו ב  –בחנוכה 

 מופע אמצע שנה – 2.3.14
 .ס למבחן האקדמיה האמריקאי"רקדניות בלט קלאסי של ביה 100-ייגשו כ –במרץ 

 .ס"ת זמר בביצוע הלהקות הבוגרות של ביהלמרץ תועלה הפקה גדולה בנושא סרטים ומחזו 3-ב

 )פרמיירות(במהלך חודש יוני יתקיימו מופעי הבכורה של תלמידי המרכז למחול 

 ).ס זכה במקום שלישי"ביה 2012בשנת (הלהקות ישתתפו ויתחרו בפסטיבל כרמיאל  חודש יוליב

 .הרצל ס ישתתפו בטקס הדלקת המשואות בהר"נשקלת האפשרות כי גם השנה להקות ביה

 ).הנחה את הפרויקט עידו תדמור, 2012בשנת ( ס "בהנחיית אחד הכוריאוגרפים מהמובילים בארץ בו ייקחו חלק רקדנים מצטיינים מביה –המשך פרויקט מצוינות 

 
 .במהלך חודש נובמבר יתקיים כנס מחול בגבעת חביבה*
 

U"הקות זמרלהקות ייצוגיות ול, תיאטרון( ס לאומנויות במה שוהם"ביה" הבמה(U – במגוון גילאים, בתחום זה אוחדו מספר קבוצות פעילות בתחומי הזמר והתיאטרון . 

 .להקת נוער ייצוגית לשוהם הקמת
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 :התחום כולל

 קבוצות תיאטרון לילדים ונוער  •

 ין נאכט'תיאטרון למבוגרים בהנחיית יוג •

 )וגריםקבוצות ילדים וב(בהנהלת ארי אסנר "  2000בימות "קבוצות מחזמר של  •

 להקת נוער ייצוגית •

 "שהם בשיר"חבורת זמר  •

 .פתח במהלך השנה סדנאות ייזומות הפתוחות לתלמידי התחום ללא קשר לפעילות הקבועה וזאת על מנת לאפשר התמקצעות וייחודיות בתחוםהמשיך ולבכוונתנו ל

 .מתאימהמערכת הגברה ותאורה , במה בחדרס אמנויות הבמה שבו יתקיימו רוב הפעילויות "חדר ייעודי לביה הוסב  2013בשנת 

Uקייטנות וסדנאות בחופשותU -  מרבית הקייטנות . 'ו-'לילדי כיתות א, בתחומים שונים, פועלות מגוון קייטנות וסדנאות קיץ, )פסח וחופש גדול, חנוכה(במהלך החופשות

 . והסדנאות מופעלות על ידי זכיינים חיצוניים

U קייטנות קיץ-  

ספגנו ירידה משמעותית ברישום , בשל שינוי קייטנות הגנים והפיכתם לגני קיץ עם הצוות הקבוע. ו-במתכונת מורכבת לילדי כיתות א "חמשושים"קייטנת השנה התקיימה 

 . בהחלטה אסטרטגית הוחלט להשקיע בקייטנה איכותית למרות מיעוט הנרשמים בתקווה לשיפור בשנת הפעילות הנוכחית. לקייטנה

Uמרכז העשרהU -  

 .  ריקודים סלוניים ופיסול, בישול: בינהם, הציע מגוון של חוגים חדשים תחום העשרה 2013בשנת 

 . כמו גם למידה מתמדת והפקת לקחים משנה קודמת ,ומגוון רחב של קורסים והרצאות למבוגרים מגמת החידוש והכנסת חוגים ופעילויות חדשות תמשךהשנה 
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ערךמדדמטרה

2175מספר משפחות מנויות
78,000מספר השאלות שנתי

מספר פעולות יזומות לילדים (סדאות, הרצאות ,מפגשי 
9סופרים וכדומה)

600מספר משתתפים

40מספר שעות סיפור לילדים בספריה

40מספר משתתפים ממוצע
קיום סדנת קומיקס לילדים בספריה (מינימום 10 

כן / לאמשתתפים)

מספר פעולות יזומות למבוגרים (סדנאות, הרצאות ,מפגשי 
2סופרים וכדומה) - מבוגרים

100מספר משתתפים בתשלום פעולות יזומות  - מבוגרים
מספר ילדים שישתתפו בפרוייקט "קראתי נדבקתי" ו"לילה 

בשיתוף אגף חינוך230לבן"

16.5יעד הכנסות שנתי

לא כולל 25מספר חוגים לילדים ונוער שייפתחו בכל התחומים
קונסרבטוריון ומחול

480מספר נרשמים לכל החוגים
5מספר חוגים חדשים שיפתחו

90%אחוז מפעילי החוגים הממשיכים יותר משנה אחת
4.7ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)

מתוך הנ"ל120מספר נרשמים לחוגי מדעים
מתוך הנ"ל160מספר נרשמים לחוגי אומנות פלסטית

מתוך הנ"ל10מספר חוגים שייפתחו בתחומי אומנויות הבמה
מתוך הנ"ל110מספר משתתפים

אומניות במה 
(תיאטרון 

תכנון פעילות העשרה תשע"ד

תפוקה
הערות נושאים

קירוב התושבים 
לצריכה של שירותי 

הספריה
ספריה

העשרה

מרכז אומנויות 
ומדעים

היצע חוגים בתחומי 
מדעים ואומנות

שביעות רצון

היצע מגוון של חוגים

היצע חוגים בתחומי 
אומנויות הבמה

כללי
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תפוקה
הערות נושאים

  
   

מנחי יוגה צחוק, 4מספר חוגים שיפתחו
ליצנות רפואית, 

מתוך הנ"ל50מספר משתתפים
20יעד הכנסות שנתיעמידה ביעדי הכנסההכנסות

אחוז הביטולים (המקסימלי) מתוך הנרשמים (למוקד 
10%השפעה רבה בשיכנוע לעבור מחוג לחוג)

לצורך כך תתקיים 
ישיבה עם המוקד 

לדרכי פעולה

הטמעת נוהל ביטול חוגים רק במקרים בהם המוקד יעביר 
כן / לאטופס עם סיבת ביטול

שביעות רצון 
מפעילות המוקד

ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5) מפעילות 
יש לבנות שאלון4המוקד

780מספר נרשמים

אחוז התלמידים הותיקים (אלו שלומדים מעל שנה 
70%ברציפות)

מספר תלמידים שהתקבלו למוסדות גבוהים למחול (תלמה 
12ילין, אקדמיה וכדומה) או לתכנית מצטיינים מקומית

מספר התלמידים שניגשו לבחינות האקדמיה האמריקאית 
80לבאלט והועלו בדרגה

100%מורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
90%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)

1,800יעד הכנסות שנתיעמידה ביעדי הכנסה

העשרה
העשרה 

למבוגרים

היצע פעילויות 
העשרה למבוגרים 

(מעל גיל 30)

הוראת מחול 
איכותית ושביעות רצון

צמצום מקרי ביטול 
הרשמה (תלוי לא 

מעט במוקד)

מרכז למחול

מוקד חמש
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תפוקה
הערות נושאים

  
   

500מספר תלמידים פרטניים
אחוז התלמידים הפרטניים הותיקים (אלו שלומדים מעל 

60%שנה ברציפות)

150מספר תלמידים בבית ספר מנגן

מספר תלמידי בי"ס מנגן בתשע"ג שלומדים בקונסרבטוריון 
30בתשע"ד

בתשע"ג למדו 100 
תלמידים בבית ספר 

מנגן
7מספר הרכבים

120מספר המשתתפים בהרכבים
100%מורים בעלי תואר אקדמי או נסיון אקויולנטי

ההערכה מועברת 100%אחוז התלמידים אשר עוברים הערכת מורה פעמיים בשנה
להורים

אינדיקציה לרמת 50מספר התלמידים שיעברו מבחני שלב
התלמיד וההוראה

4.5ערך ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
90%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)

השתלבות פעילות 
הקונסרבטוריון 

בפעילות התרבות 
היישובית

מספר הארועים היישוביים בהם יקחו חלק תלמידי 
11הקונסרבטוריון

כולל בי"ס מנגן1,800יעד הכנסות שנתיעמידה ביעדי הכנסה
מספר ידיעות שיופיעו בעיתונות המקומית על פעילות 

40ההעשרה של חמש

11מספר מופעי סיום של חוגים פתוחים לקהל הרחב
1900מספר צופים מינימלי במופעי הסיום

הוראה מוסיקלית 
איכותית ושביעות רצון

חינוך מוזיקלי בסיסי 
ועידוד תלמידים 
להמשך לימודים 

בקונסרבטוריון

הוראה מוסיקלית 
איכותית ושביעות רצון

העלאת מודעות 
התושבים לפעילות 
ההעשרה של חמש 

בישוב

ניראות (visibility) של 
פעילות העשרה

קונסרבטוריון
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 מרכז אמנויות הבמה,  תרבות בצוותא, סל תרבות, אירועים קהילתיים, תרבות

 :חזון

  .ייזום פעילויות תוכן אמנותי והפקת פעילויות התרבות ביישוב לקהלי היעד השונים

 .ערכי סביבה ותרומה לקהילה, בדגש על איכות חיים, תחומיים בשיתוף הקהילה ואמנים מקומיים-פיתוח תכנים תרבותיים רב

 .הן באיתור צרכים והן בדגשים לתכני הפעילויות השונות, התחום פועל בשיתוף פעולה עם קהילת שהם

 

 :פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים

 .אירועים קהילתיים המוניים לכל קהלי היעד בכניסה חופשית .א

 . פעילות סל תרבות יישובית בבתי הספר .ב

 . נוער וילדים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים, מופעים, מפעל מנויים: מרכז אמנויות הבמה .ג

וילדים תוך שימת דגש על חיבור ומתן מענה לציבור   אירועי תרבות פנאי איכותיים למבוגרים  יצירת: פעילות תרבות בצוותא .ד

 .הדתי והחילוני ביישוב בדגש למסורת היהודית

 

  אירועים קהילתיים

ערב יום , )ל"יום הזכרון לחללי צה, יום השואה והגבורה(טקסי ימי הזיכרון , עדלאידע ונשף פורים יישובי, בשבט' טובפארק שוהם לכבוד  –חגיגה בירוק 

, שבת תרבות, "מוזות בסוכות" - פסטיבל אמנות רב תחומי , אירוע סיום הקיץ ויריד חוגים יישובי, קולנוע קיץ בגן הירדן, אירועי קיץ בשכונות, העצמאות

 .אות באולם בית התרבותמופעים והרצ
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 סל תרבות 

 .קולנוע וספרות, פלסטית. א, מחול, מוזיקה, תיאטרון: בתחומים, בנית תכנית סל תרבות עשירה ומגוונת לתלמידי שוהם מגיל גן ועד לתיכון
 .גיוון ומפגש עם יוצרים חדשים, מתן דגש על התאמה גילאית של התוכנית

 

 תרבות בצוותא

, ערכי ומסורתי לתושבי הישוב כולו מבוגרים וילדים , במסגרת תחום תרבות בצוותא ניתן מענה ייחודי , תושבים דתיים ושאינם דתיים  בשוהם חיים ביחד

 .חגים ומועדים ,  אירועים ופעילויות רבות נעשות סביב מעגל השנה העברית 

 :מתחלק לשני נושאים עיקריים 

 .ים תוך מתן מענה ודגש סביב המסורת היהודית ומותאמים לכלל הציבור יצירת אירועי תרבות ופנאי למבוגרים וילד .1

 .תרבותי ומגוון לציבור הדתי בישוב , מתן מענה ייחודי  .2

U פעילויות קבועות: 

סדרת הרצאות עם דב  ,חדש –קבלות שבת , חדש  -סדרת סיורים,  "ערכים"הרצאות , "נשים לומדות גמרא"  , ך"לומדים תנ – "מתחילים מבראשית " 

    חדש -אלבויים 

Uאירועי תרבות בצוותא : 

ופעילויות , תשעת הימים, ערב יום העצמאות, יום הקדיש הכללי –בטבת ' י, באב' ט, שבועות, יום ירושלים, יום הזיכרון, פסח, פורים, חנוכה, אירועי תשרי

  .מופעים לציבור הדתי, בת מצווה –תכנית בר , ש תרבות"מוצ, ברוח המסורתהצגות , שבת פייטנים, שבת חזנות, הרצאות: כלליות נוספות כגון
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 מרכז אמנויות הבמה

 

 : מפעל מנויים ותכנים חדשים .1

 .  8-13לגילאי מפגשים ארבעה לסדרה בעלת הגדלת סדרה מיני מנוי  -! חדש •

 )מותנה בכמות נרשמים. (4-10גילאי מפגשי מחול תיאטרון ומוסיקה ל 4  -סדרה חדשה במסגרת מנויי ילדים  -! חדש •

 )מותנה בכמות נרשמים. (מופעים מוסיקליים קלאסיים של טובי היוצרים 4" הרביעייה הקלאסית"  –סדרה חדשה למבוגרים  -! חדש •

 )מותנה בכמות נרשמים. (מפגשים הקרנות טרום בכורה קולנוע זר ומפגש עם יוצר 6סדרת של  –מועדון הסרט הטוב  –! חדש •

 

 :שיווק ומכירות .2

 .  ק ומכירת המרכז לאירועים פרטייםשיוופיתוח  •

 .הידוק הקשר עם חברות ונציגי וועדי העובדיםופיתוח  •

 

 :טכני ובינויאחזקה  . 3

 .חדר סטודיוהכשרת שטח למשרדים ב •

 .דרוג מבנה קופה בלובי המרכזהעתקה וש •

 .הצטיידות ציוד טכני מערכות הגברה ותאורה •

 .רסאות האולם וחידוש משטח במהכו,ניקוי שטיחים  •
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U כח אדם 

 100% - מנהלת תרבות ומרכז אמנויות הבמה 

 100% - תחזוקה ואב בית מרכז אמנויות הבמה 

 100% -אחראית קופות ומנויים 

  90% -רכזת סל תרבות יישובי ורכזת מנויים במשכן 

 60%רכזת תרבות בצוותא 

  100%אחראית שיווק והנהלת חשבונות 

 בית תורנים אבות

 יות/סדרנים

 כח אדם זמני לשיווק מנויים 

 כח אדם טכני זמני על פי פרויקטים

 משרות קבועות 5.5כ "סה
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4,000מספר משתתפיםחגיגה בירוק
7,000מספר משתתפיםעדלידע

4,000מספר משתתפיםערב יום השואה
6,000מספר משתתפיםערב יום הזכרון

13,000מספר משתתפיםערב יום העצמאות
2,000מספר משתתפיםקולנוע קיץ (4 מפגשים)

2,000מספר משתתפיםמפגשי קיץ בשכונה (4 מפגשים)
3,500מספר משתתפיםארוע סוף קיץ

20,000מספר משתתפיםפסטיבל סוכות
העשרת תרבות במסגרת 

בתי הספר
ממוצע סקר שביעות רצון 

(1-5)5

שבת ומוצ"ש תרבות, 10מספר אירועים
קורטוב של ידע

1,650צפי משתתפים כולל

1,250מספר משתתפיםארועי תישרי

תקיעת שופר, שרים 
סליחות, מופע 

פייטנות, דרשת שבת 
שובה, תפילות יו"כ

במסגרת מוצ"ש 300מספר משתתפיםיום ירושלים
תרבות

אמספר משתתפיםהקפות שניות
700מספר משתתפיםתשעה באב, קריאת מגילה

350מספר משתתפיםפורים מסיבות קהילה דתית מבוגרים

העשרה תרבותית ערכית 
מסורתית סביב לוח השנה 

העברי וחיזוק קשרים 
קהילתיים בין דתיים 

וחילוניים

פעילות סל תרבות

אירועים קהילתיים 
פתוחים

סדרות תרבות בכניסה חופשית

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים , 
תוכנית בר/ בת 

מצווה)

העשרת תרבות הפנאי

תכנון פעילות תרבות 2014

נושאים
תפוקה

הערות

העשרת תרבות הפנאי
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נושאים
תפוקה

הערות

  

חנוכה, יום 500מספר משתתפיםפעולות תרבות לילדים
העצמאות, שבועות

בכל סיור35מספר משתתפיםסדרת סיורים בירושלים (6 סיורים)

150מספר משתתפיםסיורי סליחות וחנוכיות

500מספר משתתפיםמימונה
פעילות ייחודית מסורתית-לומדים 

תנך
מספר משתתפים שבועי 
60ממוצע (למעט ואוגוסט)

מספר משתתפים שבועי פעילות נשים
70ממוצע (למעט אוגוסט)

750מספר משתתפיםערב חזנים - שבת
800מספר משתתפיםתפילת יום עצמאות

400מספר משתתפיםתיקון ליל שבועות

8מספר קבלות שבת

כן / לאקהל מעורב דתי - חילוני
300מספר משתתפיםשבת פייטנטת
300מספר משתתפיםשבת בקשות

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים , 
תוכנית בר/ בת 

מצווה)

העשרה תרבותית ערכית 
מסורתית סביב לוח השנה 

העברי וחיזוק קשרים 
קהילתיים בין דתיים 

וחילוניים

קבלות שבת משותפות להורים 
וילדים דתיים וחילוניים
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35מספר האירועים

8,600מספר המבקרים
78,000יעד הכנסה שנתי - נטו

דו"ח סטטוס רבעוני על מספר ארועים, משתתפים 
יוגש למנהלת חמש במרץ, יוני, 4והכנסות. מספר דו"חות

ספטמבר, דצמבר
50מספר האירועים

14,000מספר המבקרים

19,000יעד הכנסה שנתי - מופעים שנרכשו

45מספר האירועים
13,000מספר המבקרים
210,000יעד הכנסה שנתי
35מספר האירועים
12,000מספר המבקרים

10,500יעד הכנסה שנתי  - נטו
12מספר האירועים
3,600מספר המבקרים
50,000יעד הכנסה שנתי

ביוני 2012 - 930 מנויים.975מספר מנויים מבוגרים
340מספר מנויים ילדים (גילאי 3-8)

350מספר מנויי מיני מנוי (גילאי 8-13)
150מספר מנויים סרטים

מספר מנויי סדרת מחול מוזיקה תאטרון לילדים (4-
חדש10250)

חדש200מספר מנויי מוזיקה קלאסית למבוגרים
חדש200מספר מנויי מועדון הסרט הטוב

דו"ח עונתי (אוקטובר - מאי) המסכם מספר מנויים 
30.6.14והכנסות. דו"ח יוגש עד לתאריך

קהל מנויים קבועמנויים

העשרת תרבות אירועים קהילתיים מועצה + תיכון
הפנאי

תכנון פעילות מרכז אומנויות הבמה - 2014

נושאים
תפוקה

הערות
ערךמדדמטרה

חינוך בלתי פורמאלי סל תרבות
לתרבות

יצירת הכנסותאירועים פרטיים

העשרת תרבות מופעי אמרגנים
הפנאי

אירועים פנימיים של חמש, נוער, 
זמר, הצגות ילדים ומופעים שנרכשו

העשרת תרבות 
הפנאי
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 ספורט
 

 
Uחזון:U  " למען הבריאות ואורח חיים בריא 120לעשות ספורט מגיל הגן ועד" 

 
ספורט כשירות ומתוך מגמה לבנות תשתית לספורטאים מצטיינים בשהם ולעודד אורח חיים בריא -פיתוח ספורט עממי ותחרותי תוך כדי מתן דגש על תרבות

 .ביישוב

 .ם בריאות באמצעות מתאם יישובי שייזום ויוביל פעילות במסגרת הפרויקטערי -הפיכת שהם לעיר בריאה במסגרת פרויקט 

 .יזמים פרטיים ותושבים, אגודות הספורט, בתי הספר,  החברה הכלכלית, החברה העירונית, במערך הספורט בשהם מעורבים המועצה המקומית

מרוץ , אירועי ספורט עממי כמו צעדה ,ארציות, אזוריות, ויות מקומיותתחר, חוגים בכל הענפים: פעילויותמגוון רחב של עוסק אחראי להספורט מכאן ש

 .ליגת כדורסל עממית ועוד ,השכרת מתקני ספורט,"ספורטיאדה", "סובב שהם"אופניים 

מתן מענה , יםגיוס חסויות לאירועים ממשרדי ממשלה ואחר, אגודות הספורט, חינוך גופני בבתי הספר :הספורט מטפל בתחומים יישוביים נוספים כמו

 . תחזוקת המתקנים הקיימים ופיתוח מתקנים חדשים,  פיתוח פעילויות ספורט ויוזמות חדשות, לתושבים בבעיות הקשורות לספורט ומתקנים

 

U 4201פעילויות מרכזיות לשנת 

  

משחקים של , ספורטיאדה , יםסובב שהם באופני, עממי ותחרותי, מרוץ ערב-8-מרוץ שהם ה -ריצה: אירועי ספורט עממים ותחרותיים כמו •

התעמלות קרקע  וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט , אומנויות לחימה: סופי שבוע של פעילויות ספורט כגון, ספורט חופשי ,פעם

 .ועוד.והחוגים

 .תחזוקת מתקנים וסיום פרוייקט מגרש הכדורגל ,תוספת שבילי אופניים והליכה ,בניית אולם ספורט ומגרש משולב בחטיבת שלהבת •

 וכדורגל ,טניס שולחן, כדורסל, קארטהאליפות , אליפות התעמלות אומנותית: אירועי ספורט משותפים עם אגודות הספורט כגון - אגודות הספורט •

 .ועוד
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 .גיוס כספים לבניה ותחזוקת מתקני ספורט •

 )נוער ומבוגרים, ילדים 1,500הספורט מעל כיום משתמשים במערך חוגי (תפעול מערך החוגים  •

', פרויקט שחייה לכיתות ד, )מחניים בנות, כדורסל בנים, משחקים של פעם, כדורגל בנים(טורנירים ,פתיחת מגמת ספורט בתיכון שהם -הספר-בתי •

 .ועידוד הגעה רגלית או על אופניים לבתי הספר ג"נילחפורום מורים 

 .בשיתוף איגוד האופניים' ו' ה' דפתיחת מועדון אופניים לכיתות  •

, כמו שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים, עיר פעילה בפעילויות ספורט -כעיר בריאהל פעילות עממית כחלק מהפעילות של שהם שדגשים  •

  .ואירועים, פעילויות ספורט חינם

 

Uאדם  חכו 

 מישרה 100%–מנהל תחום  •

 משרה 50%מנהל מתקנים ותחזוקה  •

 משרה  40% -ורט ספ ת חוגירכז •

 משרה 100% -אב בית אולם תיכון •

 משרה 50%  -אב בית אולם ניצנים •

 40% –ערב  –אב בית אולם ניצנים  •

 משרה 100% -אב בית אולם יהלום •

 משרה 50% -אב בית מגרש כדורגל •

 משרה 70% -מזכירה •

 שעות בחודש עבודת נוער 10 –כח אדם זמני  •

 משרות  6כ "סה   
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ערךמדדמטרה

מגוון חוגים - מספר סוגי החוגים שנפתחו 
24בפועל

4ממוצע כללי במשוב
10מספר התחרויות המקומיות

4000מספר משתתפים בכל התחרויות

4מספר תחרויות ארציות (אירגון ואירוח)

1000מספר משתתפים בכל התחרויות
6מספר אירועים

1500מספר משתתפים בכל האירועים
פרסום קריטריונים להגשת בקשות למלגות 

30.9.13בעתונות המקומית עד לתאריך

סיום בדיקת הבקשות וקבלת החלטות עד 
30.11.13לתאריך

כן / לאהפקת סרטי תדמית על הספורטאים
30.12.13חלוקת המלגות עד לתאריך

נתון למעקב5מספר עמותות
נתון למעקב11מספר ענפי ספורט

נתון למעקבמספר ספורטאים תחרותיים בעמותות
הכנת טבלת תמיכות ע"פ קריטריונים 
שנקבעו לעמותות עד ישיבת הוועדה 

המקצועית
כולל איסוף נתונים מאיגודי כן / לא

ספורט

כגון: צעדה, סובב שוהם 
באופניים, ספורטיאדה, 
טורניר כדורגל מקומי, 

ליגת בתי כנסת כדורסל, 
מרוץ שהם (עממי).

עידוד הצטיינות מילגות לספורטאים מצטיינים

טיפול בעמותות הספורט / אגודות

מספר משתתפים (חוגים בלבד ללא 
1000פעילות במסגרת אגודות ספורט)

תמיכות לעמותות

עידוד הספורט תחרותיתחרויות ארציות
כגון: מרוץ שוהם, קארטה, 

השרדות, התעמלות 
אמנותית

עידוד פעילויות ספורט בבתי פעילות חינוכית
הספר

עידוד הספורט העממיארועי ספורט עממי

תכנון פעילות ספורט תשע"ד

נושאים
תפוקה

הערות

חוגי ספורט בחמש- הפעלה 
שוטפת

עידוד פעילות הספורט העממית 
וההנאה מספורט
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ערךמדדמטרה

     
   

נושאים
תפוקה

הערות

        
 

ביקורת נתונים בשטח לקיום 
הפעילות המדווחת

ביקור בשטח בכל אחד מהענפים לווידוא 
11אמינות דיווחים. מספר ענפים שיבוקרו

1.9.14הכנת תכנית פעילות במתקנים עד לתאריךחלוקת שעות פעילות במתקנים

מספר המתקנים שיעמדו בבדיקת מכון תחזוקה ואב בית
כל האולמות (7) 17התקנים

והמגרשים (10)

מספר מתקנים שיעמדו בדרישות רישוי רישוי עסקים למתקני ספורט
מגרש כדורגל ו-3 אולמות4עסקים

50מספר שעות שבועיניצול שעות מירבימגרש כדורגל

75מספר השעות השבועיניצול שעות מירבי כולל בתי ספראולם תיכון

75מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם ניצנים
45מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם יהלום

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם אבני החושן

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם אבן חן

50מספר השעות השבועיניצול שעות מירביאולם רבין

מגרשים 
משולבים (9)

תחזוקה שוטפת של מגרשי 
ספורט פתוחים

דו"חות תחזוקה המפרטים את מצב 
המגרשים ופעולות תחזוקה שבוצעו. מספר 

דו"חות בשנה
מתקציב מועצה6

דו"ח רבעוני על הכנסות ממתקנים. מספר הכנסות ומעקב הכנסותהכנסות ממתקנים
דו"חות

יוגש למנהלת חמש4

בניית 
מתקנים, 
אחזקתם 
והשכרתם

טיפול בעמותות הספורט / אגודות
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 בנות שירות  וצעירים, חיילים, יחידת הנוער

 

Uחזון 

 .בנות שירות וצעירים בשוהם שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער בישוב, חיילים, יחידת הנוער

מובילה למנהיגות נוער  ,והם ומחוצה לההגברת מעורבותם ותרומתם לקהילה בש, חיזוק הסולידאריות החברתית, אנו מאמינים כי העצמת תחושת השייכות בקרב בני הנוער

 .אחראית שתתרום ותוביל לבניית דור מנהיגים בעתיד

 .דמוקרטיים ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ישראל בארץ ובתפוצות, ערכים הומניסטיים, רב תרבותיות, נפעל לעידוד מצוינות

 .הכוונה והכשרה, פיתוח, דרך ייעוץ, מרמת המידע, בחיי בני הנוער והצעירים בשוהםנמשיך לפעול למיצוב יחידת הנוער הבית הסגול כמקום מרכזי  2014בשנת 

העצמה וקידום , תרבות, התנדבות, הכשרה וליווי מוסיקלי, קורסי מנהיגות והסברה, ליווי תנועות הנוער, צים"מד, מועצת נוער ישובית, מנהיגות נוער –תכנית העבודה כוללת 

מנהל , פרויקטים יישוביים בשיתוף האגודה למען החייל, הרווחה' קפה לאוזן בשיתוף מח, סיורי גנים בחופשות, ת מתחם הנוער במהלך השנההפעל. נוער וחילופי משלחות

 .שי הכוונהערבים חברתיים או מפג, וכמובן תחום החיילים והצעירים שבא לידי ביטוי במפעלי הוקרה. הרשות למלחמה בסמים ועוד, "עיר ללא אלימות", חברה ונוער

 ).כרבע מאוכלוסיית שוהם( 25ועד גיל ) 'כיתה ז( 13מגיל , תושבים 5000-קהל היעד של היחידה מונה כ

Uהתנדבות נוער 

 מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב 

 יוזמה וליווי פעילויות התנדבותיות אישיות וקבוצתיות 

 עידוד והוקרת נוער מתנדב 
 

Uמנהיגות נוער 

 צעירה לשותפות בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישובי טיפוח  מנהיגות 

 חיזוק והעצמת המנהיגות הצעירה 

  צים"מד(פתיחת מסגרת נוספת לנוער המבקש להדריך ולא מוצא את מקומו בתנועות הנוער העירוניות( 

 ליווי והעצמת פעילות תנועות הנוער בישוב 
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Uמשלחות נוער 

 בויות מחוץ לישראלפעולות להכרת קהילות ותר 

 פעילות לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת 
Uתרבות והעשרת נוער וצעירים 

 מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית לנוער וצעירים 

  מעורבות הנוער באירועים סביב חגי ומועדי ישראל בשיתוף תחום תרבות 

 שבוע הנוער 

 פעילות בחופשים 
Uקידום והעצמה 

 שיתוף פעולה עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב 

  א ופשיעה"אס, העצמה בשל קשיים רגשיים וחברתיים, הפעילויות מוכוונות העצמה חברתית(פעילות העצמה לבני נוער במצבי סיכון( 

 מרכז ייעוץ והכוונה לנוער המבקש 

 א במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בישוב"מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס 

 ה בשיתוף מחלקות הרווחה בחבל מודיעין ושוהם"ס בפרויקט היל"ווי בני נוער הנושרים מביהלי 

 איתור בני נוער במצבי סיכון 

 מעורבות קהילתית והורית 
Uנוער דתי 

 מפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער חילוני סביב לוח השנה העברי 

 חברתי לבני הנוער הדתי/מענה תרבותי 

  והתרבות היהודיתהכרות עם עולם המסורת 

 ליווי תנועת הנוער בני עקיבא לאורך שנת הפעילות 
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U הבית הסגול: "מתחם הנוער" 

 הבית הסגול מהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישוב 
Uשיווק ומיתוג 

 יצירת מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער 

  שיווק משמעותי של פעילות היחידה לבני הנוער 

 תהליך מיתוג פנימי וחיצוני 
Uהכשרה ופיתוח עובדי היחידה, השקעת משאבים לשימור 

  ערבי הוואי וגיבוש לצוות היחידה 

 מפגשי הכשרה לצוות היחידה 

 לימודי לצוות היחידה/ימי סיור מקצועי 

 עידוד יציאה לסמינרי הכשרה של מנהל חברה ונוער 
Uחיילים ובנות שירות לאומי 

  ערב הצדעה לחיילים 

 יום אחים בוגרים 

 םכנס מתגייסי 

  צעירים+חיילים(ערבי בירה ונשירה( 
U מותנה(צעירים( 

 והרצאה") זהב לבן עבודה שחורה("הקרנת סרט : יום זכויות עובדים 

 קורסי אינטרנט 

 קורס יזמות לצעירים 

  הרצאות הכנה לטיול הגדול של אחרי הצבא –" רואים עולם"הרצאות 

 טיולים לצעירים 

  צעירים+חיילים(ערבי בירה ונשירה( 
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Uדםכח א 

 ).משרה 100%( מנהל  תחום  

 )משרה 100%(מוסיקה , מנהיגות תרכז

 ).משרה 100%(תרבות , רכזת התנדבות

 ).משרה 100%(רכזת קידום והעצמה 

 ).משרה 84%(רכז מנהלה ופרויקטים 

 )משרה 16%(רכז חיילים 

 ).משרה 40%(רכזת נוער דתי 

 )33%משרה( צים "רכזת מד

 ).משרה 30%(אב בית 

 

 מישרות 6: כ"סה
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ערךמדדמטרה

עדכון נתוני עמותות וצרכי התנדבות בשוהם ומחוצה לה 
סה"כ 7 עמותותכן / לאאחת לשנה

קשר שוטף עם רכזות התנדבות ורכזות חברתיות 
שוטףבבתיה"ס ורכזי התנדבות בתנועות הנוער

מספר פרסומים של מסרים חינוכיים להתנדבות ועשיה 
דף הנוער בעיתונות 7באמצעי התקשורת המקומיים השונים

המקומית, פייסבוק

80מספר בני נוער מתנדבים במסגרת תוכניות היחידה
ליצנות רפואית, מובילי 
דרך, מד"צים, מועצת 

נוער
7מספר הפעילויות שיפעילו המתנדבים

6מספר בני נוער מתנדבים במסגרת "קפה לאוזן"

45מספר מתנדבים מבוגרים קבועים

200מספר משתתפים בערב הוקרה לנוער מתנדב
כן / לאקיום יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער

בחירת מועצת נוער בבחירות דמוקרטיות ותקניות בחינוך 
כן / לאהפורמאלי והלא פורמלי

כ- 30 חברים. בתי"ס, 
תנועות נוער, מד"צים 

ומרכז "יחד"

שוטף ליווי שוטף של מליאת מועצת הנוער ע"י רכז היחידה
שבועי

4מספר השתלמויות העשרה למועצת הנוער

3מספר ארועים קהילתיים שתארגן מועצת הנוער

השתתפות סדירה של מזכירות המועצה בפורומים 
כן / לאמחוזיים וארציים

דו"ח חצי שנתי שמתאר את פעילות מועצת הנוער. מספר 
ינואר, יולי2דו"חות

מועצת מנהיגות
נוער

טיפוח מנהיגות צעירה 
שותפה לקביעת מדיניות 
וקבלת החלטות בתחום 

הנוער ביישוב - מועצת נוער

יוזמה וליווי פעולות 
התנדבותיות אישיות 

וקבוצתיות

עידוד והוקרת נוער מתנדב

התנדבות

הכוונה וייעוץ לבני נוער 
המעוניינים להתנדב

תכנון  פעילות נוער וצעירים תשע"ד
כ 3000 בני נוער (ז'-יב)

נושאים
תפוקה

הערות
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ערךמדדמטרה

    
 

נושאים
תפוקה

הערות

מדריכי כיתות ג'20מספר מד"צים ותיקים (כתה י') פעילים

15מספר משתתפים קבועים בקורס מד"צים (תלמידי ט')

10מספר משתתפים קבועים בקורס מד"צים (תלמידי ח')

30מספר מד"צים שישתתפו בסמינרים ישוביים ומחוזיים

מספר חניכים בקורס "שגרירים צעירים" (קורס חדש 
בשיתוף משרד החוץ, 50וקורס המשך)

המרכז הרב תחומי
ציון ממוצע לשאלה "עד כמה הקורס נתן לך כלים להובלה 

4של יוזמה חברתית" (1-5)

8מספר מפגשי פורום רכזי תנועות נוער

3מספר מפעלים תנועתיים יישוביים שיופקו
מפגן תנועות הנוער, 

תהלוכת לפידים, 
צעדת דגלים

כן / לאציון שבוע תנועות הנוער ביישוב
כן / לאקיום ערב לשכבה בוגרת של 3 תנועות הנוער

קשר שוטף עם צוותי חינוך, רווחה, שיטור, שפ"ח, עיר 
שוטףללא אלימות והרשות למלחמה בסמים

השתתפות בשולחנות עגולים רלוונטים לנושאים הקשורים 
שוטףלנוער

טיפול והעצמה של בני נוער 
(העצמה חברתית, רגשית 

ולנוער במצבי סיכון)
ממוצע 8 משתתפים, 5מספר קבוצות שיפעלו

10 מפגשים

8מספר פונים ממוצע ל"קפה לאוזן" בשבוע

10מספר מתנדבים קבועים ב"קפה לאוזן"

קידום והעצמה

קידום וחשיבה משותפת על 
תחום הנוער להבטיו השונים

מתן מענה ייעוצי לבני נוער 
בתחומים שונים

מנהיגות מנהיגות
צעירה

חיזוק והעצמת תחום 
המנהיגות הצעירה

תנועות 
נוער

ליווי והעצמת פעילות 
תנועות הנוער ביישוב

מד"צים
מסגרת לנוער המבקש 

להדריך אך לא במסגרת 
תנועות הנוער - מד"צים
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ערךמדדמטרה

    
 

נושאים
תפוקה

הערות

כן/לאקיום מפגש עם רכזי תנועות וצוות היחידה בנושא

כן / לאמפגש של רכזי תנועות עם עו"ס נוער

3מספר תלמידים

ליווי שוטף של תלמידים, מפגשים עם מנהלת פרוייקט, 
שוטףמלווה מקצועי וקב"סית

סוכות, פסח, קיץ60מספר ערבי הפעלת סיורי גנים בחופשים
8מספר ימים בהם יפעל מתחם זולה

30מספר מתנדבים בסיורי גנים
4מספר מפגשי הסברה להורים

בכל מפגש20מספר משתתפים במפגשי הסברה להורים

3מספר משלחות נוער

12מספר משתתפים ממוצע במשלחת
מספר פעילויות הכשרה (סדנאות) שיתקיימו ליוצאים 

4למשלחות

4מספר ערבי להקות נוער מקומיות
70מספר משתתפים ממוצע בערבי להקות

כן / לאקיום הפקת מקור ישובית

5מספר ערבי ג'אם סשיין (מינימום 5 משתתפים)

4מספר ערבי קריוקי
20מספר משתתפים ממוצע בקריוקי

1סדנת אומן בנושא מניעה

9מספרי אירועים שתפעיל היחידה לקראת חגים ומועדים

ראש השנה, סוכות, 
טקס רבין, חנוכה, טו 

בשבט, פורים, יום 
הזכרון לשואה 

ולגבורה, יום הזכרון 
לחללי צהל, יום י-ם

בין 40 מספר משתתפים  בארועי חגים ומועדים
ל500

ישנו תעוד של מספר 
משתתפים בכל ארוע

משלחות נוער
חיזוק הקשר עם יהודי 

התפוצות (ארה"ב) וחיזוק 
יחסים עם נוער מגרמניה

קידום פעילות מוסיקלית 
והפיכת יחידת הנוער למרכז 

לתרבות מוסיקלית מקומית

תרבות

חינוך לערכים חברתיים 
אקטואליים  ולמעורבות

איתור בני נוער במצבי סיכון

קידום מעורבות קהילתית 
והורית

קידום והעצמה

העלאת מודעות והסברה 
בנושא פשיעה ואס"א 

במערכות החינוך הבלתי 
פורמאלי בישוב

ליווי  וקשר עם הנערים 
הנושרים מביה"ס בפרויקט 

היל"ה המשותף לחבל 
מודיעין ושוהם
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ערךמדדמטרה

    
 

נושאים
תפוקה

הערות

4מספר ערבי פעילות ייחודים בשבוע הנוער
500מספר משתתפים בכל שבוע הנוער

3מספר מופעי תרבות לנוער (כולל מסיבת סוף קיץ)
כן / לאהפעלת חדר הרכבים לנוער 3 ימים בשבוע

6מספר פעילויות מעורבות לנוער דתי וחילוני

מספר קבוצות פעילות מעורבות (התנדבות / מוסיקה / 
מתוך כ68העשרה..)

מספר שבועות בהם יתקיים ערב פעילות לנוער דתי 
8במהלך הקיץ

30מספר משתתפים ביום הקדיש הכללי
4מספר משתתפים בהרכב מוסיקלי

כן / לאקיום ערב להקות דתיות

30מספר משתתפים בערב להקות

כן / לאהפעלת קבוצת בנות מצווה

6מספר זוגות אם ובת שישתתפו בקבוצה

כן / לאהפעלת קבוצת בני מצווה

12מספר משתתפים בקורס צילום ערכי (שנתי)

ליווי תנועת הנוער בני 
12מספר מפגשים של רכזת הנוער הדתי לבין נציגי בנע"קעקיבא לאורך שנת הפעילות

כולל  900 מתשע"ג1500מספר בעלי כרטיס נועריצירת מאגר פרסומי ממוקד 
שוטףעדכוני פייסבוק על בסיס  יומי

2מספר כניסות של נציג יח' הנוער לכיתות ביה"ס בשנה
90%אחוז פעילויות היחידה אשר יפורסמו בדיוור לתושב

שוטףפרסום ידיעות וכתבות - קול הנוער - בעיתון המקומי

נוער דתי ומורשת 
ישראל

הכרות עם עולם המסורת 
והתרבות היהודית

שיווק פעילות היחידה בקרב שיווק ופרסום
הנוער

נוער דתי ומורשת 
ישראל

מתן מענה תרבותי/חברתי 
לבני הנוער הדתי

קיום שבוע אירועי תרבות 
לנוער

פעילויות תרבות לנוער
תרבות

עידוד וקידום הידברות בין 
נוער דתי לנוער חילוני
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ערךמדדמטרה

    
 

נושאים
תפוקה

הערות

לא בחופשים64מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך השנה

סוכות, חנוכה, פסח, 60מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך החופשים
קיץ

טורנירים, סדנאות, 20מספר ערבי נושא בחופשים
מוסיקה וכד

חיילים בוגרי תיכון כן / לאקיום יום אחים בוגרים לשכבת י"ב
שוהם עם תלמידי י"ב

מספר משתתפים בערב מתגייסים (לצה"ל, שרות לאומי, 
200מכינות ושנת שרות)

מספר משתתפים בערב הצדעה למשרתים (חיילים ובנות 
200שרות לאומי)

עידוד שרות צבאי ולאומיחיילים וצעירים

מתחם נוער (גם 
בתרבות)

יחידת הנוער תהווה מקום 
מפגש חברתי לבני הנוער 

בישוב
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20132014תחומים
סיכוםמועצההחזרעצמיסיכוםמועצההחזרעצמי

 1,463 1,373 36 36 18 18מנהלה
 480 439 371 116 255 344 107 237בית תרבות 

 712 556 555 105 450 541 105 436כותר פיס
 133 131 230 230 174 174אולם ספרא

 4,898 4,884 4,464 1,675 80 2,709 4,511 1,685 80 2,746תרבות כולל בצוותא
 1,148 1,179 226 226 160 160העשרה כללי ומוקד

 1,790 1,875 1,942 1,942 1,980 1,980קונסרבטוריון
 336 175 320 100 220 203 100 103בית ספר מנגן

 217 236 217 100 117 192 100 92הרכבים ייצוגיים
 2,143 1,626 2,600 2,600 2,032 2,032מחול

 700 575 909 910 704 704אמנות ומדעים
 676 672 599 350 249 609 350 259ספריה

 0 80 0 0 80 80קורסים והעשרת מבוגרים
 118 190 212 212 341 341קייטנות

 3,446 3,389 3,281 35 3,246 3,302 35 3,267מרכז אתגר ומעונות יום
 5,866 5,958 6,118 6,118 6,281 6,281צהרונים

 1,321 1,367 1,325 950 375 1,382 900 106 376נוער
 126 126 147 50 97 127 50 77חיילים בנות שרות וצעירים

 508 312 508 60 448 312 312קשרי חוץ ופרויקטים
 3,202 3,130 3,479 400 300 2,779 3,291 550 150 2,591ספורט

(1,744)(1,691) 0 0העמסות
 27,539 26,579 27,538 3,660 661 23,218 26,579 3,770 548 22,266סה"כ

מועצה
 3,660 3,770השתתפות בפעילות

 113 661 548החזר הוצאות 
כ מועצה  3 4,321 4,318סה"

 תקציב חמש - 2014
תשלומיםתקבולים

2014
תקבולים

2013
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 שהם" עמית"עמותת 

 תיאור כללי

במטרה להרחיב את סל השירותים המקומיים הניתנים על ידי השירות הפסיכולוגי , 2001שהוקמה בשנת , שהם הינה עמותה ציבורית" עמית"עמותת 

ן שירותים לתושבי שוהם לכל במסגרת זו ניתנים מגוו. משרד הבריאות או משרדים ממשלתיים אחרים, ואינם מתוקצבים על ידי משרד החינוך, חינוכי

מנהלת העמותה ובהתאם להנחיות המקצועיות של  ,של פסיכולוגית בכירה השירות ניתן תחת פיקוח מקצועי , הגילאים על ידי אנשי מקצוע מנוסים

מנציגי ציבור ומן הצוות ועד העמותה מורכב . המחירים הינם בפיקוח של הועד המנהל ונמוכים יחסית למחירי שוק. משרד החינוך ומשרד הבריאות

 . המקצועי של המועצה

 במקרים בהם יש צורך ניתנות הנחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ועד מנהל ומאושרים על ידי ועדת ההנחות של העמותה

מטפלות , הוראה מתקנתורה לממאבחנת דידקטית , פסיכיאטר, מטפלים משפחתיים וקליניים,לל פסיכולוגים חינוכייםהצוות המקצועי של העמותה כו 

 באומנויות ודרמה תרפיה

 

U כולל" עמית"סל השירותים בעמותת: 

 .שלשה שבועות –טיפול פסיכולוגי לילדים הכולל מפגשים שבועיים פרטניים והדרכה הורית אחת ל  – טיפול פרטני לילדים ∗

 .יווי מקצועי ותמיכה נפשיתתחושות וחוויות תוך ל, מאפשר מרחב לעיבוד תהליכים – טפול פרטני למבוגרים ∗

לצורך ביסוס תחושת , הזוגיות והתקשורת הבינאישית, טיפול המתמקד בשיפור התפקוד של המערכת המשפחתית –  זוגי/טיפול משפחתי ∗

הטיפול כולל מפגשים עם כל המשפחה וכן עם תתי קבוצות . הביטחון במשפחה וכדי לאפשר צמיחה מלאה יותר של כל חברי המשפחה

 .  בנפרד) כגון ההורים(חה מהמשפ

 –מלווה בהדרכה הורית אחת ל ליצירת חוויות חיוביות . מציאת פתרונות למצבים  יום  יומיים ל  בכלים מתחום  האומנויותטיפול    ∗

 .ארבעה שבועות/שלשה

תמיכה , שיתוף בקשיים ם הקבוצה מאפשרת לה. משותף כנהילדים המתמודדים עם קשיים בעלי ממיועד  – סדנאות לילדים  ובני  נוער  ∗

 . חברתית וחשיפה לאופני התמודדות שונים

 .אבחון וטיפול  פסיכיאטרי  לילדים  ונוער ∗
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, טיפוח הבנת הנקרא, קריאה וכתיבה, מיומנויות שפה: לימוד פרטני או בקבוצות קטנות בתחומי למידה שונים כגון – הוראה מתקנת ∗

 ...חשבון ועוד

תהליך האבחון הפסיכו דידקטי הינו מעמיק ומורכב והוא . לאיתור מקור הקשיים של ילד בבית הספר אבחון – אבחון פסיכו דידקטי ∗

, מסקנות האבחון מאפשרות הבנה טובה יותר לגבי קשיי הילד. עוד לפני המפגש עם הילד, מצריך איסוף מידע רב מההורים ומבית הספר

הוות בסיס לטיפול המשכי בהתאם לצרכיו לוכן  הדרכה לגורמים שוניםמתן המלצות ו, העלאת הדימוי העצמי ,השפעות רגשיותהפחתת 

 .  המיוחדים

 .אבחונים לצורך זיהוי מוקדי כוח או קשיים הגורמים לקושי ברכישת מיומנויות השפה או החשבון – אבחון דידקטי ∗

זמן ישנם תפוחים המקדימים את האחרים ואין לכך  כשם שרוב התפוחים על העץ מבשילים כמעט באותו פרק-  הדלגה –אבחון בשלות  ∗

 לא  מדובר על  פרסום  אלה על  דוח  מקצועי .... לא מתאים  למקום  זה –שום משמעות לאיכות טעמו של התפוח 

ותר ילדים איטיים התפתחות זקוקים לזמן ממושך י. זקוקים לעיתים להדלגה על מנת למצות את הפוטנציאל  –ילדים זריזי התפתחות 

מטרות האבחון הינן להבחין בין קצב התפתחות לקשיי התפתחות ולאתר מוקדי חולשה וכוח להתמודדות . במסגרת חינוכית רכה ועוטפת

 .יתרונותיה וחסרונותיה, עם ההחלטה שתתקבל

בהנחיה , משותפת תמיכה וחשיפה, רעיונות חדשים, הסדנא הקבוצתית מאפשרת חשיפה לסגנונות שונים של הורות – להורים  סדנאות ∗

  .ולהורים מתלבטים עם צרכים מיוחדיםלילדים  להורים , להורים לגיל הרך והורים למתבגריםמיועדות ל . מקצועית

הערכת תפקודי קשב ,CPTמבחן ממוחשב :היחידה מציע אבחון  מורחב בנושא קשב וריכוז הכולל – יחידה לאבחון  וטיפול בקשב וריכוז ∗

המלצות יינתנו לפונים  בהתאם  לצורך  . הערכה נוירולוגית או פסיכיאטרית, לאבחנה מבדלת גשיות נוספותבדיקות ר,בחיי היומיום 

 להמשך  טיפול

 

Uעמותת עמית למען הקהילה 

 .לכלל  האוכלוסייההרצאות בשנה המתאימות  2י "ע,  עמותת עמית מתחברת לקהילה
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 פרויקטים מיוחדים

U וטיפול בקשב וריכוז  הפעילות של  היחידה לאבחון  ביסוסU-    והכוונה הינה לעלות את מודעות בקרב התושבים   2011יחידה זו  הוקמה  בסוף  שנת

 .על  שירות זה

U עם  אחים  בעלי  צרכים  מיוחדיםלילדים   תמיכה סדנא  

אחות /עם  החיים  המשותפים  עם  אח סדנאת לאחים לילדים  בעלי  צרכים  מיוחדים  המיועדת להוות קבוצת תמיכה ולהקנות כלים  להתמודדות

 .ת/מיוחד

 .פסיכולוגים או טסי תרפיי"הסדנאות יונחו ע 

U בעלי צרכים מיוחדיםקבוצת תמיכה להורים  לילדים 

 

 כח אדם 

 .אנשי מקצוע  16-17, מזכירה, מנהלת עמותה
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עמותת עמית תקציב 2014 

20142013הוצאות20142013הכנסות

טיפולים פארה-רפאיים

 ריפוי בעיסוק

קלינאית תקשורת

          52800577503432037,538טיפול באומנויות פרטני

          52800577503432037,538סה"כ טיפולים פארה-רפואיים

טיפולים פסיכולוגיים

             675016200472511,340טיפול משפחתי

           210000213,500     305,000    300,000טיפול פרטני

אבחונים פסיכולוגיים

             945001100007087582,500אבחון פסיכודידקטי

               18201,820         2,600        2,600אבחון הדלגה

אבחון רגשי

43003225אבחון פסיכודיאגנוסטי

25002500הדרכה פסיכולוגים

        410650436300324965309,160סה"כ שירותים פסיכולוגיה

               1250012000100009,600אבחונים דידקטיים

הוראה מתקנת

             26000280002080022,400הוראה מתקנת פרטני

          38500400003080032,000סה"כ הוראה מתקנת

פסיכיאטר טיפול 

024000018000אבחון פסיכיאטרי

          1800210011701,365.00אבחון  קשב וריכוז 

180026100117019,365          

      503750560150391255398,063סה"כ טיפולים פסיכולוגיים
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20142013הוצאות20142013הכנסות
פרוייקטים שפ"ח

               81001269052658,249סדנאות ופרוייקטים מיוחדים -קבוצות בי"ס 

הרשות למלחמה בסמים 

               4320800028085,200סדנאות ופרוייקטים להורים 

2800020000השתתפות מש.הרווחה בגין הנחות

             4042040690807313,449סה"כ סדנאות ופרוייקטים מיוחדים

1700010000תגמולים  משנים  קודמות

   399328411,511  561170600,840סה"כ הכנסות טיפולים

הוצאות אחרותהכנסות אחרות

10000תמיכות,השת.מועצה ותרומות

הוצאות ניהול
             66,462שכר מזכירות 

             30,000שכר מנהל

               7,080עבודה קבלנית י'משפטי

             22,000עבודה קבלנית רו"ח

               5,500פירסום  ומייתוג שיווק

               1,500רכישת שירותי הדרכה

             25,000 הנחות 

               3,500הוצאות מימון ואגרות

           161,042סה"כ הוצאות ניהול

הוצאות תיפעול
               1,000עבודתה קבלנית נקיון

               2,300חמשל,מים

               1,600הוצאות תקשורת

               1,000הוצאות אחרות

                  900ספרותת מקצועית

                   -כלים וציוד

               1,000תחזוקת מבנים

               3,000החזקת מחשבים ותוכנות

10,800             

        171,842סה"כ הוצאות תפעול

           571170571,170סה"כ הכנסות
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 החברה הכלכלית שוהם
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Uבואמ 

 
הרחיבה החברה את פעילותה בתחום התשתיות , בשנים האחרונות. יה הצפוניבאזור התעשיהתשתיות   פתוחבתחום בפעילות נרחבת  2010בשנת החברה החלה 

 .ושכונת כרמים ) 'וב' שני שלבים א(שכונת רקפותוהחלה בעבודות פיתוח בלמתחמי מגורים  

 .מרכז העסקים הדרומי תכנון של של אזור התעסוקה הצפוני ו' ח את שלב בותיפהתחיל בננת החברה למתכ 2014בשנת 

 

Uםפעילות הפרויקטי   

U אזורי תעסוקה 

למעט עבודות (מ "כולל מע ח"מלש 140את פיתוח התשתיות בפארק התעסוקה הצפוני בעלות כוללת של כ  סיימה החברה  2013בשנת  - יה הצפונייאזור התעש

דונם נוספים  100של הפארק במסגרתו ישווקו כ ' את פיתוח שלב בהחברה מתכננת להתחיל  ) בודדים שמתוכננים לשלב מאוחר יותר₪ וליות בסכום של מיליוני ש

 ) . 11ו  5-7מגרשים (  למתחמי תעסוקה

 .במרכז העסקים הדרומי בתכנון  להתחילמתכננת החברה  –מרכז תעסוקה דרומי 

 

Uמגורים פיתוח שכונות 

אמורה   2014ובתחילת שנת  2013ובמהלך סוף שנת ד "יח 64הכוללת , של פיתוח התשתיות בשכונה' את שלב א 2011החברה השלימה בסוף שנת  –'א שכונת רקפות

  .ח"מלש 2של הפרויקט בהיקף של  לסיים את עבודות הגמר

 . ספלט נותרו עבודות הגמר של הפרויקט הכוללים מדרכות ושכבה נוספת של א

 . ₪מיליון  6 -יסתכם לסך של כ 2014ד  היקף העבודות הצפוי בשנת "יח 48של פיתוח התשתיות הכוללת ' שלב א 2013החברה החלה בשנת  –'ב שכונת רקפות

   ₪ 4,760,000-כ   של  בסך הינן) ללא כספיי המחלוקת( ב החוזה הקיים "ע  הפרויקטשל   העבודות שנשארו להשלמה

 1.6- סך נוסף ו  העבודה בהתאם לחוזה המקורייתרת ₪ מיליון  3.6-כ    סך של   העבודות כוללות ובמהלך שנה הבאה   2013 וצעו החל מחודש נובמברהעבודות יב

 : כדלקמן   הנדסיות נוספות ידועות' עב  ח"מש

 .   )חודש הביצועככל שי (  2013בשנת    ₪ 200,000 -כ   ₪  636,000-כ -   פיתוח בתחום הכבישים' עב. א

 )ככל שיחודש הביצוע(  2013בשנת   ₪ 400,000 -כ  ₪ 1,815,240 -  פ "פיתוח בתחום השצ' עב .  ב

 )שיחודש הביצוע  ככל(  2013בשנת   ₪ 1,100,000 - כ   ₪ 1,504,000 -הפיתוח בתחום המגרשים ' עב.  ג

 )ככל שיחודש הביצוע(  2013בשנת   ₪ 200,000 - כ ₪  805,000 -   חשמל תאורה מים וביוב' עב. ד
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בשכונה נאמד בכ  2014בשנת היקף עבודות הפיתוח . ד"יח 670המיועדת לכלול כ , את פיתוח התשתיות לשכונת כרמים 2014החברה תמשיך במהלך  –שכונת כרמים 

 .ח"מלש  8

 ).מ בין מזמין העבודה לקבלן"נמצאים במו( מחלוקת  לא כספיל  מ"ללא מע  ₪ 10,165,000-בהתאם לחוזה הינן בסך של כ' שלב א   יתרת העבודות

 : כדלקמן  2013העבודות יבוצעו החל מחודש נובמבר 

 .  2013בשנת לביצוע   ₪ 98,000-כ  ₪  98,000-כ -   ככר מרכזית. א

 .  2013בשנת    ₪ 200,000-כ  ₪  650,000 - מזרקה . ב

 .  2013בשנת ₪  200,000-כ ₪  1,390,000 -חשמל . ג

 .  2013בשנה   ₪ 170,000-כ  ₪  521,000 - וחניית אולם   שמל מגרש ספורטח. ד

 . 2013בשנת ₪  160,000-כ ₪ 160,000 -מגרש ספורט משולב  .ה

 .  2013בשנת   ₪ 925,000 - כ ₪  4,575,000 - פיתוח שלב א . ו

  .2013בשנת  1,000,000 -כ ₪  1,125,000 -כבישים וניקוז . ז

 . 2013בשנת   ₪ 600,000-כ  ₪  1,646,000 -  כניסה צפונית כולל סוללה .ח

 . 'משלב ב₪ מיליון  1.2  -עבודות נוספות של כ. ט

     
Uהכנסות מדמי ניהול 

 .   7 % הכנסות דמי ניהול של הפרויקטים בסך של מתכננת החברה 

 

U מועדון הספורט והנופש 

כמות המנויים  1%צפוי גידול של , כשבבסיס ההכנסות, ופש כשתקציב המועדון מחושב על בסיס הוצאות והכנסותהחברה מפעילה את מועדון הספורט והנ

 .ירי המנוי והכרטיסים החד פעמיים חבמ 5%והכרטיסים החד פעמיים והעלאה של 

 

Uתקציב השקעות במועדון 

 . ₪מיליון  1.1שופצו המלתחות בעלות כוללת של כ  2013בשנת שנת התקציב ב

 . לרכישה ושדרוג של ציוד במכון הכושר₪ אלף  300 -מהם סך של כ₪ אלף  370להשקיע סך של  החברה מתעתדת

U מימון ההשקעות 

 . מהון חוזר של מועדון הספורטההשקעות ימומנו 
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U הוצאות הנהלה וכלליות 

 : הוצאות הנהלה וכלליות חושבו כדלקמן

 . ושלושה משרות של עובדים נוספים , י יועץ הנדס, ל "כוללות העסקת מנכ – הוצאות שכר

 

 :  הוצאות ייעוץ מקצועי

  .שוטפותת יולחודש בגין פעילו₪  20,000נוסף של וסכום וסווגו כחלק מהוצאות הפיתוח החדשים   םהפרויקטי  1/2%חושב לפי  –ייעוץ משפטי 

 .ם ודוחות חצי שנתייםעבור דוחות כספיים שנתייכוללים ביקורת פנימית וחיצונית  –ביקורת  ישירות

 . י הסכמים עם נותני השירותים"י ניסיון העבר ועפ"יתר ההוצאות חושבו עפ

U2014 לשנת שהם הכלכלית החברה  יעדי 

 
 

1. Uהצפוני התעסוקה אזור -  park shoham-hi 

 .בפרויקט' השלמת פיתוח תשתיות של שלב א .א

 . מהיקף הפרויקט 40% –ל כ דונם וביצוע בהיקף ש 100-בהיקף של כ 'שיווק מגרשים בשלב ב .ב

 .של הפרויקטים' פיתוח תשתיות עם שיווק מגרשים בשלב ב .ג

 
2. U רקפות שכונת  

 .השלמת תשתיות ציבוריות בשכונת רקפות לאחר שמרבית הזכיינים יסיימו את הבניה במתחם .א

 
3. Uכרמים שכונת 

 .מסך התשתיות הציבוריות במתחם 80%-השלמת כ .א

 . גרשים השלמת פתוח בהתאם לשווק יתרת המ  .ב

 .צ המרכזי טרם אכלוס"לקראת חודש מאי השלמת פתוח השפ  .ג
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4. Uמרכז עסקים דרומי 

 . ותכנון המתחםח "מלש 35יציאה למכרז פיתוח תשתיות במרכז העסקים הדרומי בהיקף של כ 

5. Uונופש ספורט מרכז 
 

 . במועדון המנויים מספר להגדלת שיווקית תכנית הפעלתהמשך  .א
 . המועדון מתקני תחזוקת .ב
 . נון חדר חוגים והגדלת חדרי הכושרתכ .ג
 פלוסץ  50הפעלת תוכנית שיווקית לבני  .ד
 . הפעלת תוכנית חוגי אתגר לנוער .ה
 . תכנון בריכה שלישית .ו
 . תכנון בית קפה במקום בריכה לילדים והעתקת בריכת הילדים .ז
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2014

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-

סה"כמ"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות7-11

     28,318          214       3,521       9,242      1,348    13,994הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

הכנסות מעתיקות

הכנסות מפיתוח מגרשים

          -           -מימון 

     28,318          214       3,521       9,242      1,348    13,994         -סה"כ הכנסות אזור תעשייה

     24,200          -       3,000       8,000      1,200    12,000סה"כ תשתיות ופתוח

          960          200            50          200           10         500תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

       1,846            14          228          602           88         7.00%914דמי ניהול

          908           -          113          300           45         3.75%450פיקוח וניהול

          300           -          100          100         100          -משפטיות 

          105            30            40             5           30 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

     28,318          214       3,521       9,242      1,348    13,994         -סה"כ הוצאות 

-         -         -         -          -          -          -          

תקציב לשנת 2014

אלפי ₪
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2014

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-

סה"כמ"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות7-11

תקציב לשנת 2014

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-

סה"כמ"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות א7-11

     50,845           -       8,994     18,887         873      8,648    13,444הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

הכנסות מעתיקות

הכנסות מפיתוח מגרשים

            70           -            17            28             1             7           17מימון 

     50,915          -       9,011     18,914         874      8,655    13,461סה"כ הכנסות אזור תעשייה

     45,300          -       8,000     17,000         800      7,000    12,500סה"כ תשתיות ופתוח

       1,200           -          200          200          -         750           50תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

       2,408           -          445          934           43         420         5.25%565דמי ניהול

       1,461           -          280          595           28         245         313פיקוח וניהול

          400           -            60          140          -         200          -משפטיות 

          147            26            45             3           40           33 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

     50,915          -       9,011     18,914         874      8,655    13,461סה"כ הוצאות 

-         0             -         -          -0            -          -0            

אלפי ₪

תקציב לשנת 2013
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2014

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-

סה"כמ"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות7-11

תקציב לשנת 2014

הכנסות
אחוז 

מההכנסות

אזור 
התעשייה 

שלב א - וב' 
גמרים

אזור 
התעשייה 

שלב ב' 
מגרשים 5-

סה"כמ"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות א7-11

     36,793           -       6,744     13,211         978    15,861הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

הכנסות מעתיקות

הכנסות מפיתוח מגרשים

            60           -            11            22             2          -           26מימון 

     36,853          -       6,755     13,233         979         -    15,887סה"כ הכנסות אזור תעשייה

     30,933          -       7,214     10,004      1,000    12,715סה"כ תשתיות ופתוח

          510          200          225             7           77תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

       1,700           -          392          534           56         5.25%719דמי ניהול

          668           -          178            41           35         414פיקוח וניהול

          330           -          110          180           40          -משפטיות 

          120            28            39             4          -           49 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

     34,262          200       7,922     11,023      1,142         -    13,974סה"כ הוצאות 

ביצוע צפוי לשנת 2013

אלפי ₪
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2014

 עדפעילות הברכה

הערותסה"כ13\9-12אוגוסטהפרשהכנסות

מעבר למנויי קיץ6%   3,980   3,755    1,270  2,485      (195)      3,755      3,950     3,980 מנויים

מעבר של מנויים שנתיים6%   1,560   1,478       180    1,298       445      1,478      1,033     1,550כרטיסים  ומנויים קצרים

ירידה בשכירות בריכה       454       301      132      169        (69)         301          370        454שכירות

       890       958       330       628        (42)         958      1,000        890פעילות

   6,884   6,492    1,912    4,580       139      6,492      6,353     6,874סה"כ

הוצאות

הוצאות תפעול

 50,000ש"ח  בגין ש"ק3%   1,849   1,795       594    1,201       231      1,795      1,565     1,849שכר עבודה וסוצאליות

וגידול בעובדי תפעול4%-       533       555       170       385        (23)         555          578        533שכר מדריכים 

1%       330       327       104       223        (41)         327          368        330חברת ניקיון

6%       200       189         80       109        (11)         189          200        200אחזקה ותיקונים

4%       110       106         35         71          (4)         106          110        110חומרים כימיים וניקיון

36%         15         11        -         11           1           11            10          15ציוד

7%         65         61         10         51           1           61            60          65גינון

4%       250       241         80       161         21         241          221        250שמירה

6%         70         66           6         60           6           66            60          70פעילויות קיץ ומופעים

0%       650       651       212       439           1         651          650        650חשמל וחימום

0%       280       280         91       189        -         280          280        280מים וביוב

29%-         50         70         35         35         35           70            35          50ביטוחים

0%       500       500       167       333        -         500          500        500פחת ציוד בריכת שחיה

4%       280       270         90       180        -         270          270        280שכירות בריכת שחיה

0%       300       300         75       225          (7)         300          307        300ארנונה

   5,482   5,422    1,749    3,673       210      5,422      5,213     5,482סה"כ

   1,402   1,070       163       907        (71)      1,070      1,141     1,392רווח (הפסד) גולמי

        -הוצאות הנהלה וכלליות -בריכה

       280       279         92       187           9         279          270        280שכר עבודה וסוציאליות

       150       138         44         94        (12)         138          150        150 שכר עבודה וסוצאליות מנה"ח

         70         70         22         48        -           70            70          70העמסה הוצ' ניהול חכ"ל

       180       180         60       120        -         180          180        180דמי ניהול נווה נופש

         20         21           7         14           1           21            20          20טלפון ודואר

         25         18           6         12          (7)           18            25          25צרכי משרד

בונוס גידול בהכנסות       150       194         40       154         44         194          150        150פירסום

         20         14         10           4          (6)           14            20          20מיסים ואגרות

         10           3           2           1          (7)             3            10          10שירותי מחשב ותוכנה

 רישוי עסק , ייעוץ         80         70         10         60         30           70            40          80הוצאות אחרות

         70         60         15         45        (10)           60            70          70כיבודים, ארוח ימי עיון ומתנות

         40         36         10         26          (4)           36            40          40כבלים ואינטרנט

   1,095   1,083       318       765         38      1,083      1,045     1,095סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

       307       (13)      (155)       142      (109)            (13)            96        297רווח לפני הוצאות מימון

         80         70         20         50        (10)           70            80          80עמלות בנקאיות וכרטיסי אשראי

       227       (83)     (175)         92       (99)           (83)            16        217רווח לאחר הוצאות מימון

 שיעור 

גידול

 תקציב 

2013

 ביצוע 

חזוי 2013 20142014
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 החברה הכלכלית לשהם בע"מ

תקציב לשנת 2014

 תקציב השקעות

מתחם הבריכה

5055חדרי חוגים

011001148שיפוץ מלתחות*

3007020ציוד למכון כושר

105010השקעות בבריכות

31012701233

משרדי הבריכה

50203ציוד היקפי 

1030120ציוד נוסף

6050123

37013201356סה"כ השקעות

כולל תקציב שלא נוצל בשנת 2012*

תקציב 2013
תקציב 

2013
תקציב 

סה"כ2012

בוצע  עד 
לחודש 
אוגוסט

צפוי 
ספטמבר -

הפרשסה"כ דצמבר

505055555חדרי חוגים
6005001,1009981501,14848שיפוץ מלתחות

70702020-50ציוד למכון כושר
70701010-60השקעות בבריכות

202033-17ציוד היקפי
303012012090ציוד נוסף

7905001,2901,1311701,35611סה"כ

אלפי ₪

אלפי ₪

 תקציב 

2014

 ביצוע 

חזוי 2013

 תקציב 

2013
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החברה הכלכלית לשהם בע"מ 

תקציב לשנת 2013

תקבולים ותשלומים בגין השקעות ומימונם במתחם הבריכה

אלפי ₪תקבולים  צפויים

        217רווח צפוי מפעילות שוטפת לפי תקציב 2014

      500הוצאות פחת צפויות שאינן מהוות תשלום  במזומן

       -הלוואה מהמועצה 

      717סה"כ תקבולים צפויים

תשלומים צפויים

השקעות מתוכננות

מתחם הבריכה

       -חדרי חוגים

       -שיפוץ מלתחות

      300ציוד למכון כושר

        10השקעות בבריכות

300      

משרדי הבריכה 

        50ציוד היקפי 

        10ציוד נוסף

60        

      360סה"כ תשלומים בגין השקעות

החזרי הלוואות  ותשלום ריבית

      190תשלומי קרן בגין הלוואות ישנות

        70תשלומי ריבית בגין כל ההלוואות

      260סה"כ תשלומים החזרי הלוואות

      620סה"כ תשלומים בגין השקעות והחזרי הלוואות צפויים

        97תקבולים פחות תשלומים בגין השקעות ומימון השקעות

 תקציב 

2014
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תקציב לשנת 2014

פעילות המטמנה

₪ אלפיהכנסות

        1,230הכנסות מתמלוגים

גביית דמי ניהול ופיקוח

        1,230סה"כ הכנסות ממטמנה

 הוצאות

           984תשלום דמי חכירה למינהל

הוצאות  ניהול פיקוח ומדידיות

984           

 החברה הכלכלית לשהם בע"מ
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 הוצאות הכנסות

הכנסות 

הערותצפוימאושרנטו

הכנסות נטו מפעילות 

       140        246        246       984    1,230מטמנה

        (103)          16         217    6,657    6,874פעילות הבריכה

         69          69          69         69דמי ניהול בריכה

         20          20          20         20אחרות

    1,700     2,419     1,846  26,473  28,318דמי ניהול פרויקטים 

    1,826     2,663     2,398  34,113  36,512סה"כ 

הוצאות הנהלת החברה

       748        900     1,150משכורת ונלוות

שלושה כלי רכב       141        130        180הוצאות רכב ודלק

לחודש ₪ 8000         96        100        100שכירות

         67        100        100אחזקת משרד, משרדיות ואגרות

       263        280        280משפטיות

       157        180        180ביקורת פנימית וחיצונית והנהלת חשבונות

         24          40          40ביטוח נושאי משרה

       243        330        -ייעוץ הנדסי 

           3        100          30פרסום 

         93        100        100אחרות ,פחת,עמלות

    1,834    2,260    2,160סה"כ הוצאות הנהלה

============

         8-        403        238רווח (הפסד)לפני מיסים על ההכנסה

לשנה לחודשפירוט שכר

       32384עובדים

       312         26מוטי זמיר

       408         34מנכ"ל

    1,104סה"כ

תקציב לשנת 2014

 תקציב 2013 תקציב 2014

 אלפי ₪
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 המועצה תקציב
 2014  לשנת
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2013201420132014הכנסות2013201420132014הוצאות   
ב-%ב-%ב-%ב-%

45,19247,75937.4%38.3%ארנונה כללית4.2%4.2%11       5,257       5,089מינהל כללי61
1,2236721.0%0.5%מענקים3.7%3.6%19       4,507       4,479מינהל כספי62
0.4%0.4%          519          513הוצאות מימון63

כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים8.3%8.3%   10,282   10,080סה" 46,41548,43138.4%38.9%סה"

9871,3880.8%1.1%תברואה7.0%7.3%21       9,045       8,502תברואה71
6967820.6%0.6%בטחון1.8%1.6%22       1,960       2,125בטחון  72

1,1411,3010.9%1.0%קרן אגרת שמירה0.9%1.0%       1,301       1,141קרן אגרת שמירה
2,3822,4682.0%2.0%בנין ערים1.7%1.7%23       2,128       2,075הנדסה73
6.9%7.1%       8,836       8,336נכסים ציבורים74
0.5%0.5%          575          550חגיגות וטקסים75
0.0%0.0%            -            -השתתפויות ותמיכות1.4%1.3%       1,672       1,676השתתפויות ותמיכות76

כ שירותים מקומים כ שירותים מקומים19.3%19.4%   24,216   23,264סה" 4,0644,6393.4%3.7%סה"
מקומיים כולל קרן שמירה מקומיים כולל קרן שמירה20.2%20.5%   25,517   24,405סה"כ ש. 5,2055,9404.3%4.8%סה"כ ש.

44,73144,58437.0%35.8%חינוך47.8%47.2%31     58,767     57,767חינוך81
1301300.1%0.1%תרבות, נוער וספורט 3.0%3.1%32       3,814       3,644תרבות, נוער וספורט 82

2.2%2.6%        3,263        2,624מפעם2.2%2.6%       3,263       2,624מפעם
0.0%0.0%בריאות 0.3%0.3%33          368          368בריאות 83
3,8354,6463.2%3.7%רווחה4.7%5.5%34       6,853       5,718רווחה  84
1,1791,3891.0%1.1%שירותי דת1.6%1.7%35       2,178       1,958שירותי דת85

כ שירותיים ממלכתיים כ שירותיים ממלכתיים59.7%60.4%   75,243   72,079סה" 52,49954,01343.5%43.3%סה"

10,65811,3968.8%9.1%מפעל המים8.4%7.4%41       9,254     10,137מים91
2,8142,9662.3%2.4%ביוב1.7%1.9%47       2,340       2,113ביוב97
2312250.2%0.2%פנסיונרים0.4%0.5%51          580          540פנסיונרים 91
4,0712,9483.4%2.4%תקבולים בלתי רגילים 2.1%2.2%59       2,703       2,541תשלומים בלתי רגילים והנחות99

כ מפעלים כ מפעלים12.7%11.9%   14,876   15,331סה" 17,77417,53514.7%14.1%סה"
120,752124,618100%100%סה"כ120,755124,618100%100%סה"כ

תקציב 4 1 0 2  לפי פרקים
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2013201420132014הוצאות   
ב-%ב-%

8.3%8.3%    10,272   10,080הנהלה וכלליות
7.0%7.3%        9,045       8,502תברואה
1.8%1.6%        1,960       2,125בטחון  
1.7%1.7%        2,138       2,075הנדסה

6.9%7.1%        8,836       8,336נכסים ציבורים
2.8%2.9%        3,582       3,366שירותים מקומיים אחרים

47.8%47.2%      58,686     57,767חינוך
4.7%5.4%        6,781       5,718רווחה  

7.1%7.7%        9,618       8,594שירותים ממלכתיים אחרים
12.7%12.0%    14,876   15,331מפעלים

120,755124,461100%100%סה"כ

חלוקת הוצאות לפי פרקים נבחרים

,  הנהלה וכלליות
8.3% 

7.3%, תברואה 1.6%, בטחון     

1.7%, הנדסה  

,  נכסים ציבורים
7.1% 

שירותים מקומיים  
2.9%, אחרים  

47.2%, חינוך  

5.4%, רווחה    

שירותים  
,  ממלכתיים אחרים

7.7% 

12.0%, מפעלים  
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אחוזסכוםאחוזסכוםאחוזסכום
120,755100%121,274100%124,618100%סה"כ תקציב 

54,56545%53,65844%55,12444%שכר
66,19055%67,61656%69,49456%אחר

התפלגות תקציב לפי שכר וסעיפים אחרים

20132013
2014

מעודכןמקורי

44%, שכר  

56%, אחר  
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2013201320132013
מעודכןמקורימעודכןמקורי

מינהל כללי61
מיסים11הנהלה כללית611

32,28732,32533,947ארנונה למגורים100שכר
8,8438,7109,309ארנונה לא למגורים300         661         658         661משכורת נבחרים110
796992957ארנונה פיגורים200         396         372         374משכורת  111

כ שכר 603603752ארנונה לא למגורים פיגורים300      1,057      1,030      1,035סה"
כ ארנונה כללית 42,52942,63044,965סה"

פעולות שוטפות
2,6642,6582,794הנחות ארנונה100         178         178         178השתתפות בתקציב עזר490
כ ארנונה כללית           12           12           12אשל וכיבודים510 45,19245,28847,759סה"
           15           15           15רכישת מתנות514
מענקים19           12           12           12ספרות מקצועית520
851699547מענק כללי910           86           98           83הוצאות רכב530
125125125תפעול מפעם911             5             5           10תרגומים וגיוס משאבים550
---רזרבת שר913           12           12           12תקשורת540
-247247מענקים אחרים916           15           12           12השתלמויות760
כ מענקים           20           10           20פרויקטים לקידום מעמד האשה761 1,2231,071672סה"
           20           20           15אחרות780
          -          -          -ציוד יסודי מיחשוב931
           50           50           50הוצאות עודפות970

כ פעולות שוטפות 303303531אגרת שלטים220         424         424         418סה"

כ הנהלה כללית כ מיסים ומענקים      1,482      1,453      1,453סה" 46,71846,66248,962סה"

2014

הוצאות והכנסות תקציב שנתי - 
תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014
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2013201320132013
מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מזכירות613
שכר

      2,085      1,971      1,933משכורת110
           32           16          -העברה לתאגיד ע"ח שכר810

כ שכר       2,117      1,987      1,933סה"

פעולות שוטפות
         178         178         178השתתפות בתקציב עזר490
           50           50           50דמי חבר באירגונים523
           79           75           75הוצאות רכב530
           20           20           28תקשורת540
           77           83           83מיכון570
           10           10           10מיכון-החזר שיחות נוכחות571
           17           12           12השתלמויות760
           50           50           50אחרות780

כ פעולות שוטפות          481         478         485סה"

פרוייקטים
           10           10           10נסיעות לחו"ל513
           20           15           30שיתוף תושבים-עב.קבלנית755
           30           30           30פעולות מבקר פנים757
           15           10           15עבודה קבלנית - יעוץ.758

כ פרוייקטים            75           65           85סה"

רכישת ציוד
             5             5             5רכישת ציוד יסודי930
             8             5             5רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד            13           10           10סה"

בחירותבחירות
           -          247          247משרד הפנים - מימון בחירות916          -         100         100הוצאות אחרות - בחריות781

כ בחירות            -          247          247          -         100         100סה"
כ מזכירות            -          247          247      2,686      2,639      2,613סה"
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2013201320132013
מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

הסברה ויחסי ציבור614

פעולות שוטפות
         180         180         180פרסום550
           23           23           30פרסום - השתתפות ממשלה551
             5             5             5אחרות780

כ פעולות שוטפות          208         208         215סה"
כ הסברה ויחסי ציבור          208         208         215סה"

ש והדרכה616 " או
פעולות שוטפות

           70          -          -הדרכה-עב.קבלניות750
           10           10           10גיוס עובדים751
           41           41           41יועצים-עב.קבלניות752
---השתתפות בהדרכות912         150         135         135קניית שירותים760
           20           35           35אחרות780

כ פעולות שוטפות          291         221         221סה"

פרוייקטים
         104         104         104רווחת עובדים781
           10           10           10עובד מצטיין782
           22           22           22הוצאות אחרות-ביטוח בריאות783

כ פרוייקטים          136         136         136סה"
ש והדרכה " ש והדרכה         427         357         357סה"כ או "            -           -           -סה"כ או
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

שרות משפטי617
שכר

         344         341         341שכ"ט שרות משפטי750
         100         100         100שכ"ט שרות משפטי-תביעות משפטיות751

כ שכר          444         441         441סה"
פעולות שוטפות

           10             5           10אגרות ובולים581
כ פעולות שוטפות            10             5           10סה"

כ שרות משפטי          454         446         451סה"
כ מינהל כללי     5,257    5,103    5,089סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מינהל כספי62
גזברות621

שכר
      2,174      1,563      1,680משכורת110

כ שכר       2,174      1,563      1,680סה"

פעולות שוטפות
         178         178         178השתתפות בתקציב עזר490
             3             3             3דמי חבר באירגונים523
         149         118         109הוצאות רכב530
           16           16           20תקשורת540
           58           62           62מיכון570
         169         660         625עבודות קבלניות750
           10           10           10פרוייקטים-עב.קבלנית751
           12           12           12השתלמויות760
           15           15           15אחרות780

כ פעולות שוטפות          610      1,074      1,034סה"

רכישת ציוד
             5          -          -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד              5          -          -סה"
כ גזברות       2,789      2,637      2,714סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מיחשוב6217
שכר

         335         332         332עב.קבלניות751
כ שכר          335         332         332סה"

פעולות שוטפות
          -          -             3ספרות מקצועית520
         162         162         162מיכון570
           15           15           18חומרים720
             6             6             6עב.קבלניות-גיבוי מרחוק750

כ פעולות שוטפות          183         183         189סה"

רכישת ציוד

           10          -          -רכישת ציוד מיחשוב931
כ רכישת ציוד            10          -          -סה"

כ מיחשוב          529         516         522סה"

גביה623
         140         144         145שכר110

כ שכר          140         144         145סה"

פעולות שוטפות
         914         944         944עב.קבלניות750
             6             6             6פרסום550
         115         119         124מיכון570
           14           14           24אחרות780

כ פעולות שוטפות       1,050      1,083      1,098סה"
כ גביה       1,189      1,227      1,243סה"

כ מינהל כספי     4,507    4,380    4,479סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

הוצאות מימון63
         328         328         320עמלות והוצאות610
          -          -             2הוצאות ריבית620
         191         185         191הנחות מימון860

כ הוצאות מימון          519         513         513סה"
כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים  10,282    9,996  10,080סה" 46,71846,66248,962סה"

שרותים מקומייםשרותים מקומיים
תברואה21תברואה71
איכות הסביבה212איכות הסביבה711

שכר
      1,085         890         934משכורת110
         112           91           91עבודה קבלנית-הדברה750
         27         26         26עבודה קבלנית-תובע עירוני756
           10           10           10יעוץ חסכון בארגיה761

כ שכר       1,234      1,017      1,061סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
8084100קנסות איכות הסביבה220         178         178         178השתתפות  בתקציב עזר490
40--הכנסות מחניות221           16           16           14תקשורת540
142424אגרת רשיונות לעסקים290             6             6             6כלים מכשירים וציוד740
             9             9             9מיכון570
           56           56           56הוצאות רכב730
           15           15           15השתלמויות760
           10           10           10אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות         290         290         288סה" 93108164סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

פרוייקטיםפרוייקטים
           40           45           45א"י יפה751
           53           15           12עבודה קבלנית-פינוי נייר753
           40           50           40פרוייקטים שנת איכה"ס754
           10          -          -עב' קבלנית - רישוי עסקים757
          -          -          -השתתפות בתבר איכות סביבה910

כ פרוייקטים כ פרוייקטים         143         110           97סה" ---סה"

רכישת ציוד
             5             5             5רכישת ציוד מיחשוב931
           60          -          -מיחשוב ניהול מערכת אכיפה932

כ רכישת ציוד            65             5             5סה"
כ איכות הסביבה כ איכות הסביבה      1,732      1,421      1,450סה" 93108164סה"

יחידה סביבתית211יחידה סביבתית7111
שכר

183183183השתתפות משרד הגנת הסביבה990         295         297         288שכר110
כ שכר          295         297         288סה"

145155161השתתפות מוא"ז מודיעין510
--10קנסות 410פעולות שוטפות

             8             8             8תקשורת540
           38           38           36אחזקת רכב - ליסינג730
           15           15           15יעוץ משפטי750
             5             5             5השתלמויות760
           20           20           20הוצאות מינהלה780
         115         100         100פעולות אחרות781

כ פעולות שוטפות          201         186         184סה"

רכישת ציוד
           10           10           10רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד            10           10           10סה"
כ יחידה סביבתית כ יחידה סביבתית         506         493         482סה"           344          338          337סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

נקיון רחובות2122נקיון רחובות7122
      1,855      1,775      1,775עבודה קבלנית750

כ נקיון רחובות       1,855      1,775      1,775סה"

איסוף אשפהאיסוף אשפה7123
922אגרת אשפה620          -          -          -כלים מכשירים וציוד740
158158253השתתפות - הפרדה במקור510      2,187      2,399      2,399עבודה קבלנית-איסוף אשפה וגזם750
      2,207      1,881      1,923עבודה קבלנית-הטמנה751
          -          -          -עבודה קבלנית-הפרדה במקור752

כ איסוף אשפה כ איסוף אשפה      4,394      4,280      4,322סה" 167160255סה"

שרות וטרינרישרות וטרינרי714
שכר

         424         416         368עבודות קבלניות - שרותי וטרינריה752
כ שכר          424         416         368סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
869494חיסון כלבים4-211תקשורת540
פרסום550
             5             3           15הובלה והסגר710
           50             2           15חומרים720
          -          -          -צ'יפים לכלבים721
           80           97           75עבודות קבלניות כולל תברואן750

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות         135         102         105סה" 869494סה"
כ שרות וטרינרי כ שרות וטרינרי         559         518         473סה" 869494סה"

כ תברואה כ תברואה      9,045      8,487      8,502סה" 683700857סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

שמירה בטחונית22שמירה בטחונית722
שכר

---         359         305         337משכורת110
         467         454         451משכורת - סיירים111
          -          -          -שיטור קהילתי-עבודה קבלנית752

כ שכר ---         826         760         788סה"

פעולות שוטפות
         124         124         124השתתפות בתקציב עזר490
           44           44           44תקשורת540
           34           24           24הוצאות רכב730
         194         209         218אחזקת רכב -סיור קהילתי731
548548661העברה מקרן אגרת שמירה1-810           15           15           15רישוי וביטוח733
           30          -          -כלים מכשירים וציוד740
           78         145         125גילוי אש +מוקדים750
             6          -          -השתלמויות760
           15           15           10אחרות780

כ פעולות שוטפות          540         576         560סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
          -          -          -עב' קבלנית-רכז שמירה ותחבורה ציבורית755
724545ממשלה - עיר ללא אלימות1-991        -        -        -עיר ללא אלימות 753

         20         20         40אחזקת טמ"ס
727272תחבורה-בטיחות1-990           84           84           84מטה בטיחות בדרכים814

כ פרוייקטים כ פרוייקטים         104         104         124סה" 144117117סה"

רכישת ציוד
           10          -          -רכישת ציוד יסודי930
          -          -          -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד            10          -          -סה"
כ שמירה ובטחון כ שמירה ובטחון      1,480      1,440      1,473סה" 691665778סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

משמר אזרחי221משמר אזרחי7221
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

444ממשלה-משא"ז910           65           65           65עבודה קבלנית750
כ משא"ז כ משא"ז           65           65           65סה" 444סה"

"א723 הג
             8             8             8עבודה קבלנית750
         115         115           88השתתפות הג"א ארצי830
           18           18           32השתתפות הג"א לוד831

"א כ הג          141         141         128סה"

כיבוי אש7241
             4             4             4הקפצות ניידת כיבוי אש750
         271         436         456השתתפות באיגוד ערים לכבאות830

כ כיבוי אש          275         440         460סה"
כ שמירה בטחונית כ שמירה בטחונית      1,960      2,086      2,125סה" 696669782סה"

       1,301       1,141       1,141קרן אגרת שמירה      1,301      1,141      1,141קרן אגרת שמירה
כ שמירה בטחונית כולל קרן שמירה כ שמירה בטחונית כולל קרן שמירה      3,261      3,227      3,266סה"        2,083       1,810       1,836סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מהנדס המועצה23מהנדס המועצה73
שכר

           -           -            30קנסות בגין חריגות בניה3-410      1,308      1,229      1,278משכורת110
            70            66            80הכנסות ממכרזים3-411         267         265         265יעוץ משפטי-עבודה קבלנית750

       1,219       1,852       2,002אגרת בניה31-200
            30            30            30חילוט ערבויות אגרת מידע31-201
          240          240          240השתתפות חכ"ל שהם - פיקוח מטמנה33-511
        910         -         -השתפות ק.ע.פ. בכיסוי הוצ.הנדסה33-810

כ שכר כ שכר      1,575      1,494      1,543סה"        2,468       2,188       2,382סה"

פעולות שוטפות
         231         231         231השתתפות בתקציב עזר490
             7             7             7תקשורת540
             5             5             5פרסום550
           80           57           82מיכון570
           69           68           60הוצאות רכב730
          -          -             7רישוי וביטוח733
             8             8             8כלים מכשירים וציוד740
           30           40           40ביקורת מבנים ותשתיות / תגבור ועדה754
           10           10           10השתלמויות760
           15           15           15אחרות780
           61           60           60יעוץ  תנועה951
          -          -          -דמי פיקוח מטמנה952

כ פעולות שוטפות          515         501         524סה"
פרוייקטים

           30           50          -תכנון / צילומים והעתקות950
כ פרוייקטים            30           50          -סה"

רכישת ציוד
             8             8             8רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד              8             8             8סה"
כ מהנדס המועצה כ מהנדס המועצה      2,128      2,052      2,075סה" 2,3822,1882,468סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

נכסים ציבורייםנכסים ציבוריים74
נכסים ציבוריים741

שכר
         294         300         300משכורת110
         772         936         936עב.קבלניות-ב.מ.נ751

כ שכר       1,066      1,236      1,236סה"

פעולות שוטפות
         178         178         178השתתפות בתקציב עזר490
           30           30           30תקשורת540
           10           10           10הובלה710
           80          -          -חומרים720
         156         155         155בטיחות  ומכון התקנים721
         110           95           95אחזקת רכב730
             8             8             8רישוי וביטוח733
           22           22           22כלים740
         320         320         300עב.קבלניות-שבר750
         216         191         191ליסינג -רכב פיקוח ותחזוקה752
         130          -          -צביעת ריהוט חצר753
          -          -          -פיסול - ע' קבלנית754
             5             5             5אחרות780

כ פעולות שוטפות       1,265      1,014         994סה"

רכישת ציוד
           90           20          -רכישת ציוד יסודי930

           90           20          -סה"כ רכישת ציוד
כ נכסים ציבוריים       2,421      2,269      2,230סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

כבישים ומדרכות742
פעולות שוטפות

           30          -          -חומרים720
           40           40           40ועדת תמרור721
         140         180         140צביעת כבישים750

כ פעולות שוטפות          210         220         180סה"

פרוייקטים
          -          -          -השתתפות בתב"ר910

כ פרוייקטים           -          -          -סה"
כ כבישים ומדרכות          210         220         180סה"

תאורת רחובות743
פעולות שוטפות

           44          -          -כלים וציוד740
           71           84           84עב.קבלניות-תיקונים כולל חשמלאי750
           90          -          -צביעת עמודים751
      1,217      1,414      1,248חשמל771

כ פעולות שוטפות       1,422      1,498      1,332סה"
כ תאורת רחובות       1,422      1,498      1,332סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

גנים ונטיעות746
שכר

         396         390         404משכורת תכנון950
           73           74           74פיקוח השקיה951

כ שכר          469         464         478סה"

פעולות שוטפות
           82           81           81מיכון570
         110          -          -חומרים - שתילים720
         150         150         150עב.קבלניות-גינון פרוייקטים750
      2,189      2,076      2,143אחזקת גינון751
      1,783      1,743      1,743מים להשקיה ומוס. מועצה772

כ פעולות שוטפות       4,314      4,050      4,117סה"
כ גנים ונטיעות       4,783      4,513      4,595סה"

כ נכסים ציבוריים כ נכסים ציבוריים      8,836      8,501      8,336סה" ---סה"

חגיגות וטקסים75
פרוייקטים

פרוייקט יום העצמאות
           25          -          -חומרים720
         550         550         550עב.קבלניות750

כ יום העצמאות          575         550         550סה"

כ חגיגות וטקסים כ חגיגות וטקסים         575         550         550סה" ---סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מוקד עירוני761
שכר

         428         428         428עב.קבלניות750
כ שכר          428         428         428סה"

פעולות שוטפות
           26           26           26מיכון570

כ פעולות שוטפות            26           26           26סה"
כ מוקד עירוני כ מוקד עירוני         454         454         454סה" ---סה"

השתתפות במוסדות26השתתפות במוסדות769
פרוייקטיםפרוייקטים

-          60           60           
         832         832         892השתפות במוסדות810
           81           81           81השתתפות בועד עובדים812
מענקים אחרים916         100         104         104השתת.בקרן סיוע לנזקקים815
         105         105         105מלגות813
---מלגות קרן שלמה אמסלם26-510           40           40           40מלגות קרן שלמה אמסלם816

כ השתתפות במוסדות            -           -           -      1,218      1,222      1,222סה"

כ שרותים מקומיים כ שרותים מקומיים  24,216  23,351  23,264סה"      4,107     3,557     3,761סה"
כ כולל קרן אגרת שמירה כ כולל קרן אגרת שמירה  25,517  24,492  24,405סה"      5,408     4,698     4,902סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

שרותים ממלכתייםשרותים ממלכתיים
חינוךחינוך81

שכר
          110          110          136עיר ללא אלימות11-992      1,361      1,410      1,376משכורת מנהל חינוך110

כ שכר           110          110          136      1,361      1,410      1,376סה"

פעולות שוטפות
         533         533         533השתתפות בתקציב עזר490
           28           28           38הוצאות תקשורת540
           12           10           10פירסום550
         106         106         106מיכון ועיבוד נתונים570
          -          -          -ע. קבלנית-ליסינג530
          -          -          -עיצוב מבואות740
         115         114         114אחזקת מחשבים755
          -           15           15יעוץ בנושא מיתוג ותכנית אב757
           40           30           40עב.קבלנית - מדרשה 758
           20           40           40השתלמויות760
           25           28           20הוצאות שונות780

כ פעולות שוטפות            -           -           -         879         904         916סה"

פרוייקטים
         193         141         140ה.לתאגיד חינוך-מדריכי מוגנות על"א811
           15           30           30פרוייקט מתנדבים בחינוך פוש812
           10           10           10בועה אקולוגית751
         171         171         171אקלים מיטבי / ישוב ללא אלימות823
         100         100         110פרוייקטים ויחודיות 752
           79           79           89עיר ללא אלימות - אמנה עירונית וטכס824
           40           34           30פעולות מניעת סמים756

כ פרוייקטים          607         564         580סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

רכישת ציוד
           10          -          -רכישת ציוד יסודי930
           10          -          -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד            20          -          -סה"
כ מינהל חינוך כ מינהל חינוך      2,867      2,877      2,871סה"           110          110          136סה"

גני ילדים3122גני ילדים8124

שכרשכר
       2,869       2,765       2,863השתתפות ממשלה-גנ"י חובה920         209         243         263משכורת מינהל קדם יסודי110
       4,054       4,122       4,148השתתפות ממשלה-ט.חובה920      4,420      4,358      4,395שכ"ע סייעות752
           -           -           -הורים - טרום חובה410      4,321      4,460      4,506גננות עובדות מדינה810

          187          187          187השתתפות חמש-שכר סייעות קיטנה411
כ שכר כ שכר      8,950      9,061      9,164סה"        7,111       7,074       7,198סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
         135         115         135תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
           32           31           31אחזקת מתקנים421
         292         261         261חשמל מים וחומרים430
           27           27           32תקשורת540
            11            12            12השתתפות הורים-ח.מלאכה922         204         224         230חומרים720

           10          -          -חומרים - גנ"י מוכר ולא רשמי
          145          145          132הכנסות מועדונית21-411           40          -          -כלים ומכשירים740
           20           20           25עבודות קבלניות-עצמאות750
           25           25           35השתלמויות סייעות760
          583          518          518השתתפות ממשלה-שמירה921         851         758         758עבודות קבלניות-שמירה751
           15           12           12ייחודיות 754
           20           15           20הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות      1,670      1,488      1,539סה"           739          675          663סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

פרוייקטים חינוך 
           15           15           15יוזמות חינוכיות814

כ פרוייקטים חינוך            15           15           15סה"

            28            16            16השתתפות הורים-מזגנים וביטוחים420רכישת ציוד  
           40          -          -רכישת ציוד יסודי930
             8             8             8רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד יסודי כ השתתפות הורים           48             8             8סה"             28            16            16סה"
כ גני ילדים כ גני ילדים    10,683    10,572    10,726סה"        7,877       7,765       7,877סה"

חינוך מיוחד3126חינוך מיוחד8126
            23            11           -הורים-סייעות אישיות410      2,479      2,312      2,312סייעות כ"א - העברה לתאגיד752
          218          237          226אגרת תלמידי חוץ440         553         446         446מלווי הסעות - העברה לתאגיד753
            27            40            40משרד הבריאות - סייעות אישיות990      2,017      1,915      1,994עבודות קבלניות - הסעות710
          835          766          716סיעות אישיות - ממשלה910           10             7           10יוזמות חינוכיות814
          664          622          666סיעות כיתתיות - ממשלה911           34           34           34עבודות קבלניות - הזנה751
            48            76            76שמירה - ממשלה920           15             5           15השתלמויות סיעות חינוך760
          126          118          118ממשלה - 921PDD         48         76         76עבודות קבלניות - שמירה754
          961          609          935הסעות922         553         530         530אגרת תלמדי חוץ ח' מיוחד761
           10          -          -הוצאות אחרות780
          266          297          283הסעות-ליווי923         30        -        -ציוד יסודי930

כ חינוך מיוחד כ חינוך מיוחד      5,750      5,325      5,418סה"        3,168       2,776       3,059סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

בתי ספר יסודיים3132בתי ספר יסודיים8132
שכרשכר

            39            38            38השתתפות ממשלה-קב"ט928         924         887         932משכורת בי"ס110
            62            61            61השתתפות ממשלה-קב"ס929         524         538         538עבודות קבלניות-כ"א753
           70           70           70טכנאי תקשוב - ע'.קבלנית758

כ שכר כ שכר      1,518      1,495      1,540סה"           100            99          100סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
          152          152          170השתתפות ממשלה-שיפוצים924         288         248         288תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
           71           70           70אחזקת מתקנים421
         326         311         311חשמל מים433
           15           15           20ספרות מקצועית522
           90          -          -כלים מכשירים740
           10           10           10כלים מכשירים-חט"צ741
      1,113      1,009      1,009עבודות קבלניות-נקיון750
          368          342          342השתתפות ממשלה-שמירה920         492         450         450עבודות קבלניות-שמירה751
             7             3             7השתלמויות760

            84            84            84אגרת תלמידי חוץ440
           25           20           20הוצאות אחרות780
           41          -          -הוצאות אחרות - דמוקרטי781
          478          471          426השתתפות ממשלה-אבן חן920         235         215         218השתתפות בבי"ס אבן חן810
          531          505          598השתתפות ממשלה-א.החושן921         264         263         263השתתפות בבי"ס א.החושן811
          624          566          581השתתפות ממשלה-רבין922         255         242         242השתתפות בבי"ס רבין812
          531          502          533השתתפות ממשלה-צוקים923         118         120         120השתתפות בבי"ס צוקים813
          478          457          505השתתפות ממשלה-ניצנים920         254         232         232השתתפות בבי"ס  ניצנים819
           27          -          -השתתפות - דמוקרטי817
            40            40            40השתתפות ממשלה-א.שכפול927           94           94           94השתתפות בבי"ס  כללי820

            82            84            84השתתפות ממשלה-ח.מלאכה922
כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות      3,724      3,302      3,355סה"        3,369       3,202       3,363סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

פרוייקטיםפרוייקטים
           34           34           34משמרות בטיחות754
         100         105           90יוזמות חינוכיות814
           40           61           61פורטל חינוך815
          116          126          116השתתפות ממשלה-אחזקת מחשוב21-929         170         173         173מיחשוב פדגוגי - ריכוז821
           -           -           -השתתפות ממשלה - ש.בריאות דנטלי990          -          -          -שירות בריאות דנטלי757
         100           85         100פרוייקט יחודיות בתי"ס754

כ פרוייקטים כ פרוייקטים         444         458         458סה"           116          126          116סה"

רכישת ציודרכישת ציוד
          174          195          146השתתפות הורים420           40           84          -רכישת ציוד יסודי930
           30          -          -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד           70           84          -סה"           174          195          146סה"
כ בתי ספר יסודיים כ בתי ספר יסודיים      5,756      5,339      5,353סה"        3,759       3,622       3,725סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

חטיבות ביניים3140חטיבות ביניים8140
שכר

          240          235          235השתתפות תל"ן - הורים421         734         733         726חט"ב מ"מ - שכ"ע מינהלה110
       2,428       2,360       2,325השתתפות ממשלה - חט"ב920          -          -          -חט"ב שכר כללי / העברה לתאגיד112
          105            93            93השתתפות ממשלה - משטרה921         156         137         157עבודות קבלניות-כ"א753

כ שכר כ שכר         889         870         883סה"        2,774       2,688       2,653סה"

פעולות שוטפות
         300         300         318חימום מים וחשמל433
           50          -          -כלים מכשירים וציוד740
           87           86           86עבודות קבלניות-מיחשוב750
         515         422         422עבודות קבלניות-נקיון751
         164         145         145עבודות קבלניות-שמירה752
            44            44            44אגרת תלמידי חוץ440         700         575         537חט"ב דתית - ישיבה / אולפנה761
           10           10           10הוצאות אחרות780
           10           10           10מסיבת סיום ט'781
         763         719         650ה.לתאגיד חינוך - תגבור לימודי811
השתתפות תל"ן - הורים421         263         285         285חט"ב מ"מ - השתתפות מועצה812
           30           30           30תגבור לימודי מדעים813
           30           30           30יוזמות חינוכיות814
           10           10           10מניעת סמים815

כ פעולות שוטפות       2,932      2,622      2,533סה"

רכישת ציוד
           30          -          -רכישת ציוד יסודי930
         10        -        -רכישת ציוד מיחשוב931

-          -          40           

       2,818       2,732       2,697סה"כ חט"ב       3,861      3,493      3,416סה"כ חט"ב 
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

חינוך על יסודי3152חינוך על יסודי8152
שכרשכר

     24,251     23,733     24,208השתתפות ממשלה-תיכון920      1,573      1,548      1,549שכ"ע110
          402          408          378השתתפות הורים-תיגבור לימודי421    22,642    22,304    22,932משכורת כוללת מורים112
         253         249         239עבודות קבלניות-כ"א753
           60           60           60תגבור למדעים817

כ שכר כ שכר    24,528    24,161    24,780סה"      24,654     24,141     24,587סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
         100         100         100חשמל מים433
           35           32           35ספרי עיון522
            48            51            51השתתפות ממשלה-ח.מלאכה922           80          -          -כלים מכשירים וציוד740
         477         422         422עבודות קבלניות-נקיון750
          164          179          179השתתפות ממשלה-שמירה920         182         179         179עבודות קבלניות-שמירה751
            37            54            75אגרת תלמידי חוץ440           26         198         198אגרת תלמידי חוץ760
           20           20           20הוצאות אחרות780
         447         451         451השתתפות בבי"ס תיכון810
           50           50           50מלגות למשלחות פולין - תיכון811
           14          -          -מלגות למשלחות פולין - שלהבת812
           20           20           20מניעת סמים815
            50            49            45השתתפות רשות למלחמה בסמים990           50           50           50פיתוח אומנויות816
           22           20           20משלחת לחו"ל818
         10         10         10מסיבת סיום י"ב822

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות      1,533      1,552      1,555סה"           299          333          350סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
           34           34           34תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית819
           42           42           42יוזמות חינוכיות820
           34           34           34היל"ה821

כ פרוייקטים כ פרוייקטים         110         110         110סה"            -           -           -סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

רכישת ציודרכישת ציוד
           30          -          -רכישת ציוד יסודי930
           10          -          -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד           40          -          -סה"            -           -           -סה"
כ חינוך על יסודי כ חינוך על יסודי    26,211    25,823    26,446סה"      24,953     24,474     24,937סה"

שרות פסיכולוגי3173שרות פסיכולוגי8173
שכרשכר

          904          902          907השתתפות ממשלה-שכר920      1,455      1,283      1,330משכורת110
כ שכר כ שכר      1,455      1,283      1,330סה"           904          902          907סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
           32           29           29חימום מים ונקיון433
           10           10           18תקשורת540
             3             3             3מיכון תוכנה לשפ"י570
             5             5             5כלים מכשירים וציוד740
753DRIVE - 10          -          -עב' קבלנית           
            63            53            53השתתפות ממשלה-הדרכה921           90         121           75השתלמויות760
             5             5             5הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות         155         173         135סה"             63            53            53סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
           10           10           10השתתפות בהנחות לנזקקים810

כ פרוייקטים כ פרוייקטים           10           10           10סה"            -           -           -סה"

רכישת ציוד
             8             8             8רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד              8             8             8סה"
כ שרות פסיכולוגי כ שרות פסיכולוגי      1,627      1,474      1,483סה"           967          955          959סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

שרותי בריאות וביטוחשרותי בריאות וביטוח8174
         172         172         175שרותי בריאות וביטוח750

כ שרותי בריאות וביטוח כ שרותי בריאות וביטוח         172         172         175סה"            -           -           -סה"

הסעות תלמידים3178הסעות תלמידים8178
          695          684          677השתתפות תושבים-הסעות420         609         609         768הסעות תלמידים710
          157          301          585השתתפות ממשלה-הסעות920           78           78           78רכז הסעות - העב.לתאגיד810

כ הסעות תלמידים כ הסעות תלמידים         687         687         846סה"           851          985       1,262סה"

תאגיד חינוך ופרוייקטיםתאגיד חינוך ופרוייקטים
81803180
           24           24           24רווחת עובד761
           -           -           -         297         267         216צפיפות כיתות/שיפור הישגים817
           -           -           -         370         338         338השתתפות תל"ן שעות מחשב818
           -           -           -           17           17           17ביטוח בריאות762
           -           -           -          -          -          -מרכז למידה חט"ב825
          80          80          80דמי שימוש420         43        -        -השתתפות תל"ן - כיתות א'826

כ יסודי כ יסודי         751         646         595סה"             80            80            80סה"
בתי ספר על יסודיים3180בתי ספר על יסודיים8180
           -           -           -          -           12           12מרכז למידה - תיכון821

כ בתי ספר על יסודיים כ בתי ספר על יסודיים          -           12           12סה"            -           -           -סה"
מינהלה

         402         458         427העברה לתאגיד שכר מינהלה810
כ מינהלה כ מינהלה         402         458         427סה"            -           -           -סה"

כ תאגיד חינוך ופרוייקטים כ תאגיד חינוך ופרוייקטים      1,153      1,116      1,034סה"             80            80            80סה"

כ חינוך כ חינוך57,76756,87858,767סה"      44,584     43,498     44,731סה"
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מעודכןמקורימעודכןמקורי

2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מפע"ם321מפע"ם821
       1,100       1,130       1,100השתתפות ממשלה990         853         829         833שכר110

כ שכר        1,778       1,950       1,124השתתפות עובדים ורשויות משתלמים410         853         829         833סה"
          385          400          400השתתפות ממשלה - פרויקטים מיוחדיםפרוייקטים

           21           21           21תקשורת540
             7             7             7משרדיות560
           70           69           69אחזקת רכב730
           14           14           14כלים מכשירים וציוד740
      1,000      1,238         635פרוייקטים פעילות והדרכות - ארצי 750
         750         757         500פרוייקטים פעילות והדרכות - אזורי751
           15           15           15עב' קבלניות - הנה"ח752
         385         400         400פרוייקטים מיוחדים ארצי753
           34           15           15דני ניהול מועצה - ניהול כספי810
           10           10           10הוצאות שונות780
         105         105         105דמי ניהול חמש761

כ פרוייקטים       2,411      2,651      1,791סה"
כ מפעם כ מפעם      3,263      3,480      2,624סה"        3,263       3,480       2,624סה"

חינוך לא פורמאלי32חינוך לא פורמאלי82
השתתפות בח.מ.ש

         100           80           80קונסרבטוריון812
         300         300         300מרכז אומנויות הבמה-אחזקה ותפעול810
           35           35           35מרכז אתגר811
      1,000      1,050         925תרבות כללי761
            80            80            80ממשלה-תרבות תורנית920           80           80           80תרבות תורנית764
         350         350         350ספריה - עבור שכר760

כ השתתפות בח.מ.ש       1,865      1,895      1,770סה"
כ תרבות כ תרבות      1,865      1,895      1,770סה"             80            80            80סה"
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2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

נוער328נוער828
         627         597         627השתתפות בח.מ.ש- שכר760
         373         373         373השתתפות בח.מ.ש- פעולות761
           60           60          -משלחות נוער762
          -          -          -קבוצות נוער - ביטוח לאומי763
          -          -          -ישוב ללא אלימות - רכז מוגנות764
           18           18           12ישוב ללא אלימות - רכז סיירת הורים765
           51           51           47ישוב ללא אלימות - מדריכי נוער766

כ נוער כ נוער      1,129      1,099      1,059סה"            -           -           -סה"

ספורט329ספורט829
שכר

         120         125         116משכורת110
כ שכר          120         125         116סה"

השתתפות בח.מ.ש
            50            50            50השתתפות רשות הספורט920         700         700         700השתתפות בח.מ.ש- פעולות761

         700         700         700סה"כ השתתפות בח.מ.ש
כ ספורט כ ספורט         820         825         816סה"             50            50            50סה"

כ חינוך לא פורמאלי כ חינוך לא פורמאלי      7,077      7,299      6,269סה"        3,393       3,610       2,754סה"
ש כולל יום העצמאות       4,095      4,095      3,940סה"כ ח.מ.

שרותי בריאות36שרותי בריאות836
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

           12           18           18תקשורת540
             5             5             5עבודה קבלנית-מתנדבים750
         351         345         345מד"א-השתתפות810

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות         368         368         368סה"            -           -           -סה"
כ שרותי בריאות כ שרותי בריאות         368         368         368סה"            -           -           -סה"
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2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

רווחה34רווחה84
שכרשכר

          728          728          728ממשלה-משכורת1,4561,4681,4871-931משכורת110
            20            20            27עיר ללא אלימות2929591-991עבודה קבלנית - כ"א750
201319בת שירות753

            12              3              7תוכנית לילדי PDD - הורים11-410מועדונית שכר39-111
כ שכר כ שכר1,5061,5101,565סה"           760          751          762סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
846חשמל מים וחימום1-433
322828תקשורת1-540
5523כלים מכשירים וציוד1-740
---עב' קבלנית - קו תקשורת1-754
            32            32            32השתלמויות484848השתלמויות1-760
201020אחרות1-780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות11395125סה"             32            32            32סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
       2,758       2,159       2,113חולי ונכות2/3468    3,493    2,759    2,694חולי ונכות8411/8

          254            78          125נוער במצוקה3/3436         336         104         167נוער במצוקה8435
          603          525          595ילדים בסיכון3439         807         686         766ילדים בסיכון8439

          140          124          118קשישים וזיקנה3444         400         325         363קשישים וזיקנה8444

            79            68            68בעיות במשפחה5-932/4         90         90         70בעיות במשפחה8435-8

            20            22            22מרכזי למניעת אלימות3030273435מרכזים למניעת אלימות8435
כ פרוייקטים כ פרוייקטים4,0893,9945,153סה"        3,855       2,976       3,041סה"

רכישת ציוד
10610רכישת ציוד מיחשוב1-931

כ רכישת ציוד 10610סה"
כ רווחה כ רווחה5,7185,6046,853סה"        4,646       3,759       3,835סה"
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תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

שרותי דת351שרותי דת851
שכרשכר

          297          292          292ממשלה-השתתפות דתות990         745         722         720משכורת110
          170          165          165דמי שימוש במקווה650         399         393         379כ"א-בלניות750

         172         193         183כ"א העברה לתאגיד
כ שכר כ שכר      1,316      1,308      1,282סה"           467          457          457סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
           10             8           12תקשורת540
          920          821          720רישום נישואין651         499         403         369רישום נישואין550
              2              2              2אגרת  כשרות         100           80           65חומרים720
           23           23           23כלים מכשירים וציוד740
           68           68           68עבודה קבלנית-עירוב הדרכת כלות751
           85           85           75תרבות תורנית753
           30           30           30עבודות קבלניות - שיפוצים ותוספות855
           47           34           34אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות         862         731         675סה" סה"
כ שרותי דת כ שרותי דת      2,178      2,039      1,958סה"        1,389       1,280       1,179סה"

כ שרותים ממלכתיים כ שרותים ממלכתיים  75,243  72,189  72,079סה"    54,013   52,147   52,499סה"
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2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

מפעלים4מפעלים9
מים41מים911

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
            42            72            25מדי מים810          -          -          -חומרים720
         406         402         402עב.קבלניות-מדי מים750
           70           50           40עב.קבלניות - תיקון בחירום751
         240         246         246חשמל771
     11,048     11,652     10,263אגרת מים-שוטף210      7,360      7,752      7,096קניית מים - מקורות772
          306          350          350אגרת מים-פיגורים220      1,178      2,000      2,335קרן שיקום מים 774
           -              6            20היטל בצורת211          -             5           17היטל בצורת773

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות      9,254    10,455    10,137סה"      11,354     12,008     10,633סה"
     11,396     12,080     10,658סה"כ מים      9,254    10,455    10,137סה"כ מים

ביוב47ביוב972
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

       2,796       2,672       2,672אגרת ביוב210         643         562         562עב.קבלניות-תיקונים751
          170          143          143השתתפות ביוב חבל מודיעין510         163         112           91חשמל771

כ פעולות שוטפות          806         674         653סה"

פרוייקטים
           51           48           48השתתפות ביוב עירוני830
         400         400         350השתתפות ניקוז ערים לוד831
      1,083      1,062      1,062השתתפות איגוד ערים832

כ פרוייקטים       1,534      1,510      1,460סה"

כ ביוב כ ביוב      2,340      2,184      2,113סה"        2,966       2,815       2,814סה"
כ מפעלים כ מפעלים    11,594    12,639    12,250סה"      14,362     14,895     13,472סה"

1,222       2,256       2,768       
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2014

תקבוליםתשלומים

תיאורסעיף
תקציב שנתי

תיאורסעיף
תקציב שנתי

2014

תקבולים בלתי רגילים51תשלומים בלתי רגילים99

          200          195          195הכנסות שונות500
          650          666          722שכירות משרדים מועצה590      2,603      2,473      2,441הנחות ממיסים עפ"י חוק860

          450          300          460הכנסות מריבית שוטף502
       1,012       1,040       1,040שכירות אולמות ספורט/מ. נוער/גנ"י592

          395          382          382שכירות בריכת שחיה593         100         100         100העברות לתב"רים910
          129          116          146דמי ניהול שכירויות594
            51           -           -שכ"ד דמוקרטי גנ"י ובי"ס597

           -              4              4ביטול הוצאות שנים קודמות3-690
           -          988          988שימוש בעודפים3-691

            60            92          134החזר עמלות משכ"ל595
           -           -           -דמי שימוש חדרי טרנספורמציה596

          225          231          231השתתפות אוצר בפנסיה990         580         526         540תשלומי פנסיה310
כ תשלומים בלתי רגילים כ תקבולים בלתי רגילים      3,283      3,099      3,081סה"        3,173       4,014       4,302סה"

   124,618   121,274   120,752סה"כ תקציב   124,618  121,274  120,755סה"כ תקציב 
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תקציב 2013
הצעת תקציב 
תקציב 2014מילואים 2013

הוצאות

מחסום752722               313              332              332עבודה קבלנית - 
חופשות מחלות ועוד752722               127              120              120עבודה קבלנית - 
מוקדן לילה ותגבור חגים752722               140              141              141עבודה קבלנית - 
              661              548              548העברה מקרן שמירה למימון שכר סיירים ורכב752722
                60               -              -הוצאות אחרות וב.צ.מ.752722

           1,301           1,141           1,141סה"כ הוצאות

הכנסות

                18           1,103           1,076השתתפות תושבים4102221
                38                38                65עיר ללא אלימות9902221

           1,245               -              -עודפי קרן שמירה
           1,301           1,141           1,141סה"כ הכנסות

                  0               -                  0עודף/גרעון

    מועצה מקומית שהם   

תקציב קרן אגרת שמירה 
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