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  .2016כניות העבודה של המועצה לשנת והנני מתכבד להגיש לאישורכם את ת

 

מנהלי החברות העירוניות , והיחידות השונות מנהלי האגפים לתוצר של עבודת מטה מקיפה ומעמיקה בה היו שותפים כל ןהינת העבודה וכניות

  .בשיתוף העובדים ברמות השונותו

 

תוך ומנגנוני בקרה מקצועיים שנועדו להבטיח את ביצוע המשימות לוחות זמנים , מדדיםת העבודה נקבעו וכנייישום מיטבי של תבמסגרת החתירה ל

 .  רות והזמינות לתושבינהל תקין ואיכות השכללי מ, עמידה ביעדי התקציב

 

 :יעדים מרכזייםכמה ת וכניותהבבסיס 

 טףועד ' א-שנת הילדים מ: פיתוח הישוב לטובת משפחות צעירות במסגרת היעד השנתי של המועצה •

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי, הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות •

 2016יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה החל מינואר  •

 בשיתוף התושביםהמשך הכנת תכנית מתאר כוללת לישוב  •

 הטמעת שינוי ארגוני ושיפור תהליכי עבודה באגפי ההנדסה והגזברות •

 בניית תיק עובד ממוחשב •

 הדרכות וימי עיון , סדנאות, המשך העצמת המשאב האנושי באמצעות קורסים •

 שיפור והתייעלות בתחום תחזוקת הגינון וניקיון הישוב  •

 עצמיתחילת תהליך מעבר בתי הספר בישוב לניהול  •



 

 לרבות מוסדות החינוך, ס בכלל הישוב"והפעלת מערכות טמ 24/7שדרוג מערך השמירה והביטחון באמצעות מוקד צופה  •

 להרחבת מתחם רבדים לבית ספר טכנולוגי שישרת את כלל מוסדות החינוך בישוב גיוס תרומה •

 שבילי אופנים ועוד, שדרוג מכון הביוב בית עריף, יבור וחינוךמבני צ, לטובת הקמת גשר הידידות 2018-2015יישום תכנית הפיתוח הרב שנתית  •

 

 .בהכנת תכנית העבודהעל הירתמותם  ולעובדי המועצה החברות העירוניותלמנהלי , למנהלי האגפים, תודתי לראש המועצה

 

 ,בברכה

 דודי זביב

 ל המועצה"מנכ
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 2016לשנת מרכזיים יעדים 

 

 ועד טף' שנת הילדים מא: נושא שנתי

 שדרוג והעשרת מבני גני ילדים 

 הקמת מעון יום וגני ילדים בשכונת כרמים 

  י ילדים תכנית תאנים בגנהפעלת 

  הפעלה בגינות משחקים מרכזיות משתנות בישוב(הרחבת פעילות מפגשי גינה מאביב ועד הסתיו( 

  לגיל הרךבניית מנוי מופעים 

  סדנאות ליווי התפתחותי להורים ותינוקות ומפגשי הורים 

 יצירת חבילת הטבות והנחות לגיל הרך  

  לילדיםמנוי מוזל לבריכה 

  ליזמים צעירים" האב"ייזום הקמת 

  ציבוריות שדרוג גינות משחקים 

 הקמת גינות קהילתיות 

  רות מוקד לילה רפואייהפעלת שייזום 
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 :המועצה ל"מנכ

 תהליכי התכנון והבקרה לצורך קידום יעדי המועצה שיפור 

 ובין האגפים על מנת ליצור סינרגיה בעבודה השוטפת של המועצה אגפיםתוך העבודה בוממשקי הושיפור תהליכי  יםארגוני יםהטמעת שינוי 

 2018-2015שנתית -יישום תוכנית הפיתוח הרב 

  לרבות מוסדות החינוך, ס בכלל הישוב"והפעלת מערכות טמ 24/7שדרוג מערך השמירה והביטחון באמצעות מוקד צופה 

 בניית תיק עובד ממוחשב 

 הדרכות וימי עיון, סדנאות, המשך העצמת המשאב האנושי באמצעות קורסים 

 

 :חינוך וקהילה

 תחילת תהליך מעבר בתי הספר בישוב לניהול עצמי 

 והגדרה של מבנה מערכת החינוךינה בח 

 תלמיד-מורה: ח דיאלוג מכבד ואישיטיפוו העצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך 

 למיצוי ומצוינות במוסדות החינוך כניותושילוב ת 

 על רצף הגילאים מגן ועד יב" פיםמעברים ורצ"כנית ויישום ת' 

 ת המטפחות מעורבות ותרומה בקהילהכניווקידום ת 

 להרחבת מתחם רבדים לבית ספר טכנולוגי שישרת את כלל מוסדות החינוך בישוב גיוס תרומה 

 

 :איכות הסביבה

  מים ואנרגיה, התייעלות סביבתית בתחום אשפה –עתיד ירוק 

  העמקת הפיקוח והאכיפה ומניעת מפגעים סביבתיים –פיקוח ירוק 

  השקעה במערכות מים וביוב חדשות 

  שיפור והתייעלות בתחום תחזוקת הגינון וניקיון הישוב 
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 :פיתוח ותשתיות, בינוי -הנדסה 

  ושיפור רמת השירות לתושב 1.1.2016-החל מ יישום הרפורמה בתכנון ובניה –רישוי 

  פיקוח על הבניהייעול מערך ה –פיקוח 

  כוללת בשיתוף התושביםתוכנית מתאר ו' ליווי והובלה של תכנון תוכנית בניין עיר כא –תכנון 

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי, הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות 

 ים חדשים והשכרתם בשנים הראשונותלצורך בניית משרדרחבת בנין המועצה ה 

 המשך הכנת תכנית מתאר כוללת לישוב בשיתוף התושבים 

 

 :תכנון ויזמות כלכלית

  שבילי אופנים ועוד , שדרוג מכון הביוב בית עריף, מבני ציבור וחינוך, לטובת הקמת גשר הידידות 2018-2015יישום תכנית הפיתוח הרב שנתית 

  עדכניתמדידת נכסים ביצוע 

 באזור התעשייה הצפוניחדשות בשיתוף החברה הכלכלית  כלכליות מימוש יוזמות 
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 *רציונל מודל תוכנית העבודה

 "בינות" –אליעזר שוורצר , שוורצר נועה

 
 

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

לרוב נובע דבר זה מאי לקיחה . קלוש, לעיתים קרובות מוצאים כי הקשר בין הביצוע בפועל לתוכנית, גם בארגונים אשר כותבים תוכנית עבודה, עם זאת

 . בחשבון של אילוצי המשאבים וכן מחוסר בתהליך מדידה עקבי

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

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

בהתאם , מורה להוות את ההתחייבות של הכותבים לתוצאות מסוימות בשנה הבאהשתוכנית זו א, הגישה העומדת בבסיס תוכנית העבודה היא

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

 .נתונים מדויקים

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

,  אישור תוכנית העבודה על ידי ההנהלה. אולם תוצאות אלו מותנות בקיומם של המשאבים שהובטחו, עדיפויות להכניסם לתוכנית העבודה בשנה הבאה

 .שאביםבהתאם למ, מהווה הסכמה לתוצאות המצופות

 

 

U       ___________________________________________________________________________________________________
U                                                                                                                                                                                                                        

  .אשר סייעו בליווי תוכניות העבודה מטעם משרדנוולנעמה שוהם נועה בלומנטל לתודתנו * 
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 מאפייני תוכנית העבודה

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

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

 ).רהבודקים השגת המט

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

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

 . בוססות כוח אדםמ

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

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

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

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

כמו כן ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לנושא . ובה בשפה בהירה על מנת שניתן יהיה להבין ולבקר את מטרות היחידההתוכנית כת

 .ניתנת לבחינה פשוטה יותר

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

  ".לא רואים את היער

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

מדידה נקבעים אופי וקצב השינוי המדידה הינה תהליך משמעותי ביותר בהטמעת תוכנית העבודה בארגון ובהתאם לעומק תהליך ה. תהליך התכנון

  .בארגון

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

 .מעמיקים ומרחיבים את התהליך בהתאם ליכולות הארגון והקצב המתאים לו

מסייעת י וועדת היגוי ה"הכתיבה מלווה ע .בעיות ואתגרים רבים ביחידות השונות ניות העבודה ותהליכי המדידה מציפיםכתיבת תוכ –וועדת היגוי .8

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

 

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

 .העירוניות של המועצה

 

 :נושאים הבאיםניתן דגש רב ל ,לניהול השוטף של המועצהמעבר 

עמידה בלוח זמנים והסרת , תוכניות אלו מצויות במעקב ובקרה שוטפים לצורך בחינת איכותם - פיתוח הישוב לטווח ארוךתוכניות לקידום  .1

 .חסמים

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

במסגרת התכנון והמדידה של תוכנית עבודה מקושרת משאבים והן באמצעות הן המדידה והבקרה של הארגון , שיפור בתהליך התכנון .א

 .לרבות כלים מחשוביים, הטמעת השימוש בכלי מטה מתקדמים

נגזרו בכתיבת תוכנית העבודה , נבחרו יעדים מחלקתיים ואגפיים ומתוכם נגזרים היעדים המרכזיים -העבודה על פי יעדים העמקת  .ב

  .ובמסגרת תהליך המדידה יינתן דגש לבחינת העמידה ביעדים המשימות השונות לאור היעדים

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

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

פרס דגל , רס החינוך המחוזיבשנים האחרונות זכתה המועצה בפ. המועצה זוכה זה למעלה מעשור בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין ,כמו כן. 2011

 .ופרסי שרת התרבות והספורט היופי

 

 נתונים

 21,000-מחלקות במיקור חוץ הנותנים שירותים לכן ו עובדי תאגיד חינוך 134, )א"תקני כ 200-כ( תיכון מורי 110מתוכם , ובדיםע 224-מ שהם כ"במ

 ).₪ ןמיליו 131.2 - 2015בשנת (₪  ןמיליו 144הוא  2016התקציב הכולל של המועצה לשנת  כ"סה. תושבי הישוב
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 :2016לשנת ל "המנכיעדי 

 הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצה הובלת  •

 רות איכותי ויעיל לתושביטחת מתן שיישום תקני האיכות והב •

 תהליכי התכנון והבקרה לצורך קידום יעדי המועצהשיפור  •

 ובין האגפים על מנת ליצור סינרגיה בעבודה השוטפת של המועצה םאגפיתוך העבודה בוממשקי הושיפור תהליכי  יםארגוני יםהטמעת שינוי •

יוב בית שדרוג מכון הב, מבני ציבור וחינוך, הקמת גשר הידידות: כגון ,פרויקטים שוניםלטובת  2018-2015שנתית -וכנית הפיתוח הרביישום ת •

 שבילי אופנים ועוד, עריף
 

 יחידות המועצה

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

 :ל"מנכ ללשכתבנוסף קיימות יחידות נוספות בכפיפות ישירה 

 לשכת ראש המועצה וסגנים .א

 ל המועצה"לשכת מנכ .ב

 )106(מוקד שרות לתושב  .ג

 טחוןימחלקת ב .ד

 מחלקת משאבי אנוש .ה

 דוברות .ו

 מחלקת מחשוב .ז

 פניות ציבור וקידום מעמד האישה .ח
 

 תאגידים עירוניים

 .לחינוך שהם תאגיד. ג. חברה כלכלית שהם. ב.  חברה לתרבות נוער וספורט –חמש . א :תאגידים 3למועצה 
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 מחלקת משאבי אנוש

 

הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה  0T.0Tורישתפועד להעובד  החל מקליטת 0Tמשאב האנושי בארגוןבמשאבי אנוש אחראית לטיפול מחלקת 

  0T.קידומו תוך התחשבות בצרכי המערכתללרווחתו ו, כל התחומים הקשורים לזכויותיו של העובדאת ו

שילוב מוצלח  ,שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצהצורך לקליטת עובדים מתאימים וראויים הינן  המחלקהותיה המרכזיות של מטר

בחינה , שוניםעבודה מול האגפים ה - פיתוח ארגוני, של עובדים ודאגה לרווחתם העשרה ופיתוח מקצועי, ארגוןבתפקיד ובשל העובד ומספק 

החוק  יפוטיפול על  בקשר לתנאי עבודתם קבלן ניות ותלונות מצד עובדיקבלת פוכן , מתמדת של המבנה הארגוני ושינויו בהתאם לצורך

 .להגברת האכיפה בדיני עבודה

 

 :פעילות המחלקה כוללת

  וחיצונייםגיוס עובדים באמצעות מכרזים פנימיים.  

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

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

  קיום תהליכי הערכת עובדיםו, עובדיםעדרות יוהנוכחות מעקב אחר. 

  סיום העסקהליווי. 

 האגפיםושיפור ממשקי עבודה בין  ארגוניים-פיתוח ערוצי תקשורת פנים, הדרכותו בניית תוכנית השתלמויות: פיתוח ארגוני ,

 .התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה
 

0T המרכז , משרדי ממשלה, ההסתדרות: ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון, מועצהקיום קשר ישיר עם הנהלת ההעבודה נעשית תוך

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

 
 נתונים

 .לחינוך עובדי תאגיד 134-ו )תקנים 208.05( יכוןמורי ת 110, עובדי מועצה 114-כלהמחלקה מספקת שירותים 

 .וסטודנטית משאבי אנוש רכזת, מנהלת משאבי אנוש -עובדות  3 במחלקה :כח אדם
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 : 2016יעדי המחלקה לשנת 

 :השתלמויות והדרכות .א

 לכלל העובדים במועצהקיום השתלמות מקצועית  .1

 הפנים ומשרד האוצר בנושאי כח אדםמשרד , הידוק קשרי העבודה מול מרכז השלטון המקומי .2

 ל וכן מפגשי תמיכה תקופתייםלהתמודדות עם תושבים ועם תפקידים ככקיום הדרכה לסיירי ביטחון ופקחים בתחום  .3

 :טיוב נתונים .ב

והזנה שוטפת של חומרים לתיקים ' תיקים'האישיים של כלל עובדי המועצה למערכת  סיום סריקת התיקים -מחשוב תיקים אישיים  .1

 הממוחשבים

 להסכמי העבודהבקרה מקיפה על תלושי השכר במועצה והתאגיד והתאמה מיטבית ביצוע  .2

 :רווחת עובדים .ג

 2015בשנת  ואשר תוקננ הטמעת תהליכי פרישת עובדים .1

 ויצירת הלימה בין תהליכי ההערכה לבחירת העובדים המצטיינים ,לכלל עובדי המועצהמשוב  מתןוידוא  .2
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משאבי אנוש

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

בשנת 2015 - 221סך תקנים (כולל מורים וגמלאים)
בשנת 2015 - 114.6מספר תקנים (לא כולל מורים וגמלאים)

בשנת 2015 - 131מספר עובדים (לא כולל מורים וגמלאים)
בשנת 2015 - 110מספר מורים

בשנת 2015 - 134מספר עובדי תאגיד
בשנת 2015 - 1מספר עובדים שיצאו לגמלאות

בשנת 2015 - 9מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה
בשנת 2015 - 6מספר עובדים שנפגעו בתאונות עבודה

ממוצע שעות העדרות לעובד (לא כולל מורים)
יצורף למדידההגשת דו"ח שעות עבודה ושעות נוספות

נתון למעקב. בשנת מספר מכרזים שיפורסמו616-75110גיוס עובדים
12 - 2015

בשנת 2015 - 7מספר עובדים חדשים שיקלטו
שוטףקביעת דרגה ותנאי עבודה

100%אחוז קליטות שיסתיימו תוך 3 חודשים
שביעות רצון של 

מנהלים מעובדים 
שהתקבלו

אחוז דיווחים בכתב ממנהל האגף על החלטה 
100%לקליטה לקביעות או המשך תקופת נסיון

סיום סריקת התיקים האישיים של כלל עובדי 
31.3המועצה למערכת 'תיקים' עד לתאריך

תיוק מסמכים רלוונטיים בתיקי העובד 
שוטףהממוחשבים

הגדרות 
תפקיד

תיאום ציפיות וטיוב 
קליטה והעסקה

אחוז חומרים של הגדרות תפקיד (במכרז, 
בשינוי הגדרת תפקיד במהלך העבודה) שיוצאו 

בכתב
בשיתוף עם מנהלי 100%

אגפים

ניהול 
שוטף 

של 
העסקת 
עובדים

תיעוד ומעקב זמין, תיקי עובדים
נגיש ויעיל

תכנון פעילות משאבי אנוש 2016

נושאים
יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 
לצורך ניתוח 

והשוואה
נתונים למעקב

משאבים

קליטת עובדים

קליטה מהירה 
ויעילה
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משאבי אנוש

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

   
   

משאבים

נתון למעקבמספר ימי השתלמות לעובדים
נתון למעקבאחוז עובדים שישתתפו בהשתלמויות

יצורף למדידהביצועהגשת דו"ח השתלמויות שנתי מפורט

2מספר הקורסים שיתקיימו616-760180קניית שירותים
ניהול זמן ויומן למזכירות 

לשכה והדרכה לסיירי 
בטחון ופקחים

3מספר מפגשי תמיכה שיתקיימו לסיירים ופקחים
מספר עובדים שימולא לגביהם טופס הערכת 

נתון למעקבעובד

100%אחוז הטפסים שיוגשו עד התאריך שנקבע

העלאת מוטיבציה 616-78212עובד מצטיין
תהליך הבחירה יבוסס 4.16בחירת עובד מצטיין עד לתאריךוהוקרת עובדים

על הערכת העובדים
מניעת 

הטרדות 
מיניות

מידע לעובדים 
בנושא הטרדות 

מיניות
שוטףביצוע נהלים ע"פ חוק

פסח וראש השנה2מספר הרמות כוסית שיתקיימו616-781135רווחת עובדים

מופע עם בני זוגביצועקיום אירוע לעובדים ליום המשפחה

טיול גיבושביצועקיום אירוע קיץ לעובדים

סמינר עובדים בבית מלוןביצועקיום אירוע סוף שנה לעובדים

פגישות אחת לחודשמספר עובדים שיפגשו עם יועץ פנסיוניייעוץ פנסיוני
העברת תשלום שנתי לעובד עבור קורסים של 

11.16העמותה לקידום מקצועי עד לתאריך

11.16העברת תשלום שנתי לגימלאים עד לתאריך
נתון למעקבמספר שימועים עקב בעיות משמעת

נתון למעקבמספר הפסקות עבודה יזומות

התאמה מיטבית 
של תנאי ההעסקה

ביצוע בקרה מקיפה על תלושי השכר במועצה 
והתאגיד והתאמה מיטבית להסכמי העבודה עד 

לתאריך
1.16

ניהול 
שוטף 

של 
העסקת 
עובדים

מתן משוב לעובדים 
תוך תיאום ציפיות 

תקופתי

שמירה על תפקוד 
המועצה

הערכת 
עובדים

הכשרה והעשרה 
מקצועית של 

עובדים בהתאם 
לצרכים העולים

פעילויות 
ואירועים

הכשרה 
והשתלמות

דיני עבודה

רווחת 
עובדים

דמי חבר
דאגה לזכויות 

עובדים

טיפוח תחושת 
שייכות של עובדים 

ושביעות רצון 
מעבודתם
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משאבי אנוש

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

   
   

משאבים

הנפקת דו"ח עובדים המיועדים לפרישה בשנת 
201612.15 עד לתאריך

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

אחוז פורשים שיזומנו לפגישה עם יועץ פנסיוני 
דן ארז100%טרם מועד הפרישה

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

עד 30 ימים טרם מועד הפרישה
100%

הדרכה-
תחזוקה של תו תקן 616-75075עב.קבלניות

ISO9001ביצועקבלת תווי התקן

616-78037אחרות
הוצאות אחרות-

616-78325ביטוח בריאות

יועצים-
616-75251עב.קבלניות

עיוץ פנסיוני-
616-75355עב.קבלניות

סעיפי תקציב

פרישת עובדים

ליווי רגיש של 
עובדים המיועדים 

לפרישה וסיוע 
לעובד במיצוי זכויות

מצויינות המועצה
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 106מוקד עירוני 

 

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

 . המועצה השונים גורמיפניות מ

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

על ידי אותה מחלקה  הפניה נסגרת. מחלקה הרלוונטיתטיפול ההפניה ל מועברתעם קבלת הפניה במוקד  .באמצעות האפליקציה העירונית

 .ועצה שנסגרות על ידי המוקדניותשעות פעילות המופניות שהתקבלו מעבר ללמעט פניות לטיפול מיידי , בסיום הטיפול

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

 . גינון והנדסה, במחלקות תחזוקה

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

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

  .של משרד הפנים ומקבל בקשות תושבים בנושא דרכונים ותעודות זהות כסניפו

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

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

 לסיירי השיטורמועברות השיחות לאחר שעות אלה . 21:00-1:00 ותבשע במוצאי שבתו 22:00-2:00בימי שישי בלבד בשעות ו 7:15-14:00

 . כונן או לפניות המחייבות הפעלת/טחון וימענה לפניות בנושא בשנותנים  הקהילתי

 

 נתונים

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

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

 

 :2016לשנת  יעדי המוקד

 ביצוע עקבי של שיחות סקר שביעות רצון •
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מוקד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נתון למעקב. כולל פניות מס' פניות (שנתי)
מעובדי המועצה.

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

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

נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות ת.ז. ראשונה

נתון למעקב.מספר משתמשים בשירות דרכונים
נתון למעקב.מספר כניסות

נתון למעקב.מספר דפים שנצפו

הנגשת אתר האינטרנט לאנשים עם 
מתקיים במסגרת חוק נגישות, ביצועמוגבלות

מבוצע על ידי חברה חיצונית.

מספר דו"חות שיוכנו בנושא פניות 
פתוחות וחורגות מהתקן ואחוז עמידה 

בזמני תקן לפי מחלקות

נתון למעקב. הדו"ח מוכן 
לקראת כל ישיבה של פורום 

תקלות ומפגעים בהשתתפות 
מנהל המוקד, מנכ"ל ומחלקות 

תחזוקה, גינון והנדסה.

מספר דו"חות חודשיים שישלחו למחלקות 
בנושא פניות פתוחות וחורגות מהתקן 

ואחוז עמידה בזמני תקן
12

אחוז תושבים שיחזרו אליהם לקבלת 
לא כולל אלמונים, מוסדות 75%משוב על טיפול המחלקות בפניות

ועובדי מועצה.
אחוז מרוצים בסקר שביעות רצון מסגירות 

תקלות שהופנו למוקד (סקר שהמוקד 
מבצע)

נתון למעקב.

שביעות רצון 
תושבים

תחזוקה וניהול 
של אתר 

האינטרנט של 
המועצה

משאבים

פורום תקלות 
ומפגעים

נתוני פעילות

תכנון פעילות מוקד 2016

נושאים
יעדים

הערות

פניות תושבים

אחזקת אתר מעודכן 
ויעיל לשימוש התושב

שירותי משרד הפנים

קבלת משוב מהתושב 
על טיפול המחלקות 

בפניות

שיפור עמידה בזמני 
תקן בטיפול בפניות
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מוקד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

משאבים

 

נושאים
יעדים

הערות

 

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

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

761-750380עב.קבלניות
עב.קבלניות - 

761-751120מוקד רואה

761-57051מיכון

שביעות רצון 
תושבים

סעיפי תקציב

שיפור שירותי המוקד 
לרווחת התושבים 

ועובדי המועצה
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 חלקת דוברותמ
 

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

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

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

 .מגווניםמודעות פרסום וחומרי הסברה , דואר אלקטרוני, המוניציפאליהאינטרנט 

 נתונים

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

 

 :2016יעדי המחלקה לשנת 

 .והכנת חומרי הדפוס והפרסום הרלבנטיים לאירועי שנה זו 2016ליווי פרסומי של היעד המרכזי לשנת  •

 .שובצועית למועצה והכנת סרט תדמית ליבניית מצגת מק •

 .אנגליתשפה הלהמועצה  אתרתכני תרגום  •

 .שיווק האפליקציה העירונית לטלפונים חכמיםו, משך הטמעת דף הפייסבוק של המועצהה: הרחבת הפעילות באמצעי ניו מדיה •

 . שובהצבת שלט אלקטרוני חדש בי •
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דוברות

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

הודעות 
לעיתונות

אחוז ההודעות שנשלחות לעתונות 
כ-3 הודעות בשבוע80%ומתפרסמות

עיתונות 
100מספר הודעות שיפורסמו בעיתונות מקומיתמקומית

עיתונות 
איזורית

מספר הודעות יזומות שיפורסמו בעיתונות 
50איזורית

עיתונות 
ארצית

מספר הודעות יזומות שיפורסמו בעיתונות 
5ארצית

מנויים 
בשנת 2015 - 7,4007280מספר מנויים בסלולרבסלולר

בשנת 2015 - 4,0003589מספר חבריםפייסבוק

מספר תושבים שיורידו את האפליקציה 
3,000העירונית

אחוז פניות מוקד שיתקבלו באמצעות 
נתון למעקבהאפליקציה

הפניות להורדת האפליקציה בפרסומי 
שוטףהמועצה

ביצועתרגום אתר המועצה לשפה האנגלית
העברת חומרים שוטפים לאתר האינטרנט 

שוטףשל המועצה (יומיומי)

בשנת 2015 - 4,5004,285מספר תושבים בדיוור ישיר

אחוז המעוניינים בהסרת שמם מהדיוור 
נתון למעקבהישיר

תכנון פעילות מחלקת דוברות 2016

קשרי 
עיתונות

הערותנושאים

אתר

ניו מדיה

ניוזלטר 
שבועי

שמירה על קשר 
והעברת מידע לתושב

אפליקציה 
עירונית

העברת מידע שוטף על 
המועצה

יעדים משאבים
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דוברות

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

 

הערותנושאים

    

יעדים משאבים

העלאת מודעות 
התושבים לנושא מרכזי 

וחשיפה למגוון 
הפעילויות בנושא זה

2.16הפקת חוברת יעד מרכזי עד לתאריך

הפקה ופרסום של דו"ח שנתי לתושב 
ביצועבהתאם להוראות חוק חופש המידע

ביצועפרסום בתחום החינוך

11מספר לוחות אירועים חודשיים שיופקו ויופצו

נתון למעקבמספר פרסומים גדולים
נתון למעקבמספר פרסומים בינוניים

עדכון מצגות קיימות והכנת מצגות על פי 
שוטףהצורך

יוכן על ידי ספק 6.16הכנת מצגת תדמית מקצועית עד לתאריך
חיצוני

ביצועעריכת סרט תדמית מקצועיסרט תדמית
13מספר שלטי חוצות

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

רכישה והצבה של שלט אלקטרוני חדש 
6.15עד לתאריך

3מספר שלטים אלקטרוניים שיפעלו
שוטףעדכון מסרים על גבי שילוט אלקטרוני

שוטףצילום אירועי המועצה
בסיוע צלמים 

מקצועיים ע"פ צורך 
ומשאבים הקיימים

באמצעות חברת שוטףעדכון וגיבוי בארכיון חומרי התיעוד
"יפעת".

יצירת זכרון חיובי 
שוטףחלוקת תשורות סמליות למבקרים נבחריםלמבקרים בעיר שי למבקר

העברת מידע לציבור 
באמצעי דפוס באופן 
שוטף ועל פי הצורך

הגדלת החשיפה 
והניראות של מוסדות 

העיריה ואירועיה

איסוף ותיעוד מידע תיעוד
תקשורתי ותמונות

הפקות דפוס

שילוט

מיצוב היישוב והמועצה מצגות
באמצעות הפקת 
חומרים מקצועיים

שילוט 
אלקטרוני

שלטי חוצות

חומרי 
פרסום
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דוברות

סעיף שם סעיף
תקציבי

תקציב 
ערךמדדמטרה2016

 

הערותנושאים

    

יעדים משאבים

נתון למעקבמספר תרגילי מל"ח שיערכו
אחוז תרגילי מל"ח אליהם יערך המכלול 

בשיתוף עם מוקד 100%כנדרש
106

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

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

פרסום - 
השתתפות 

ממשלה
614-55125

חשיפה המועצה 
ושירותיה לתושבים  כנס תושבים חדשים

מכלול מידע לציבור

הכנת מערך המידע 
שיסייע לציבור בשעת 
חרום, לרבות הוראות 

והנחיות כיצד לפעול

סעיפי תקציב
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 ומערכות מידע מחלקת מחשוב

 

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

תוך דגש על מועצה שמירה ואבטחת המידע ב; הסמך שלה ובבתי הספרביחידות , תחזוקת מערכות המחשוב במועצה: מחלקת כוללותה פעולות .תחומים

שמירה על זמינות הנתונים במערכות ; בהתחשב במשאבים הארגוניים הקיימים, מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיותואבטחת מידע מסווג ו פרטצנעת ה

ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור ; והתקינהיבוש הפעילות השוטפת לצורך הגנה מש, תנות ומניעת פגיעה בזמינוהחיוניות השו

ייעודיות אספקה של מערכות ; תוך מתן דגש לאתרים מרוחקים, דהעבוהביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית ; מועצההשרות והתפעול של הגופים השונים ב

 .מידעהש של עובדי המועצה במערכות מתן הדרכה לצורך העצמת היכולת והשימוו; יםצרכי המשתמשעל  ותהעונ
 

 טכנייםנתונים 

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

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

 

 פירוט מקבלי השירותים

, תמיכה ומתן שירות לטלפוניים ניידים לרבות חיבורים לרשת ואפליקציות עירוניות, שלוחות טלפון 150-כ -  IPמרכזיית, משתמשים 160-כ - רשת שוהם

  .תלמידים ומורים 4,300-בה משתמשים כ (S-online)רשת חינוך ותמיכה ב

 

 אדםוח כ

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

 ITטכנאי רשת  + )ניהול 20%, עבודה טכנית 80%(מנהל מערכות מידע  •

 ס היסודיים"ובתיה יהלוםב "חטמוצבים באופן קבוע בבתי הספר תיכון שוהם והטכנאים  4מהם , טכנאים 6 •
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 :2016לשנת  המחלקה יעדי

 אבטחת מידע .א

, הנהלת חשבונות, החינוך, ובהן מערכות בתחום הגביה(קיום סקר סיכונים בסיסי בשיתוף מנהלי אגפים על כלל המערכות הקריטיות והרגישות בארגון   .1

 . זיהוי והצפת הסיכונים לצורך חידוד נהלים וגיבוש חלופותוכן  )והנדסה

 .זיהוי פרצות ומתן אפשרות לגישה מאובטחת מרחוק, ת האבטחהחדשה לצורך שיפור רמ Firewallיישום והטמעה של מערכת , רכישה .2

  .ויישום ,איכותית ושרידה, ביבת גיבוי חדשהרכישת תוכנה וחומרה נדרשים לצורך מעבר לס .3

אבטחה ומדיניות רשת לאגפי המועצה והחתמת העובדים על כללי מדיניות , קיום הדרכות בתחום בקרה – שיפת סיכונים ואילוצים בפני מנהליםח .4

 .מועצתיים בתחום

 )הפרטת שירותי מחשוב( מעבר לשרתי ענן .ב

גדילה פוטנציאלית בתיבות חדשות , נפח צפוי, איסוף מידע עדכני לגבי מספר תיבות דואר פעילות –מעבר שרתי הדואר האלקטרוני לענן היערכות ל .1

מהלך זה יאפשר למועצה לקבל שירותים עדכניים ותמיכה שרתית . Office 365כצעד ראשון לקראת מעבר לכלל שירותי , ואיסוף הצעות מחיר בהתאם

 .לאורך זמן רציפה

 .לצורך העלאת השרידות ואבטחת המידע החיוני לתפקוד המועצה -EPRכנת הוי ענן עבור תקידום מדיניות של מעבר לשרת .2

 חדשנות טכנולוגית .ג

 באמצעות טלפונים ניידיםסגירת פניות מוקד ל לגבי שימוש באפליקציה ל"יישום החלטת מנכ .1
 גיבוש המלצה להכנת תשתית להחלפת מדי מים בקריאה מרחוק .2

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

 ודיווח תקופתי מוסדר) כולל מצלמות(בניית תכנית עבודה שנתית לאחזקת מנע של תשתיות מחשוב  .ה

 טכנאותהס עבור שירותי "קיום סקר שביעות רצון שנתי למנהלות בתיה - שירות לקוחות .ו
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מחשוב

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

160מספר עמדות מחשב נייחות - מועצה
10מספר מחשבים ניידים - מועצה

470מספר עמדות מחשב נייחות - חינוך
950מספר מחשבים ניידים - חינוך

נתון למעקבמספר פניות בנושאי תקלות מחשוב וטלפונים

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

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

זמן תקן - 30 ימים.90%אבטחה אינה תקינה

נתון למעקב.מספר פניות בנושאי תקלות מחשוב במוס"ח

אחוז עמידה בזמני תקן בנושא תקלות 
זמן תקן -7 ימים.90%מחשוב (בתיכון שוהם)

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

קיום סקר שביעות רצון למנהלות בתיה"ס 
6.16עבור שירותי הטכנאות עד לתאריך

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

מעבר לסביבת גיבוי חדשה 
ואיכותית

רכישת תוכנת גיבוי ורפליקציה ושרת תואם, 
תכנת 6.16VEEMוהטמעה עד לתאריך

רכישת ציוד 
מספר מבדקים יזומים שיערכו לבדיקת 6217-93110מיחשוב

אחת לחודש12עמידת המערכת בזמן אסון

90%אחוז מבחני גיבוי שיערכו ויעברו בהצלחה
 Firewall רכישה, יישום והטמעה של מערכת

3.16עד לתאריך

בתלות בהקצאת ביצועביצוע מבדק חדירה למערכת החדשה
תקציב

מעקב לצורך בקרה והשוואה רב-
נתון למעקבשנתית

גיבוי ושרידות מיטבית של 
השרתים

יבוצע ע"י מחלקת 
מחשוב

זמינות מירבית של המחשבים 
ומערכות נתמכות מחשב 

במערכת החינוך

שיפור רמת האבטחה, זיהוי 
פרצות ומתן אפשרות לגישה 

מאובטחת מרחוק

תכנון פעילות מחלקת מיחשוב 2016

יעדים
הערות

משאבים

מתן מענה מהיר ויעיל לפניות 
משתמשים

שירות ותמיכה טכנית 
שוטפת

נושאים

Firewall

גיבוי

אבטחת 
מידע
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מחשוב

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

קיום סקר סיכונים בסיסי (פנימי) בשיתוף 
מנהלי אגפים על המערכות הקריטיות 

והרגישות בארגון עד לתאריך
גביה, הנה"ח, 12.2

חינוך, הנדסה

מספר הדרכות אגפיות שיעבכו בתחום 
חינוך, הנדסה, 4בקרה, אבטחה ומדיניות רשת

גזברות ואיכה"ס
מספר עובדים מינמאלי שיחתמו על כללי 
70מדיניות מועצתיים בתחום אבטחת מידע

רישום 
רישום כלל מאגרי המידע באתר משרד עמידה בדרישות החוקמאגרי מידע

כ-10,000 רשומות 12.2המשפטים עד לתאריך
אישיות

איסוף מידע עדכני לגבי מספר תיבות דואר 
פעילות, נפח צפוי, גדילה פוטנציאלית 

בתיבות חדשות עד לתאריך
3.16

Office 365 ביצועמעבר בפועל לשירותי
העלאת השרידות ואבטחת 

ביצועמעבר תכנת ה-EPR לשרתי ענןהמידע החיוני לתפקוד המועצה

יישום החלטת מנכ"ל לגבי שימוש 
באפליקציה לסגירת פניות מוקד באמצעות 

טלפונים ניידים
ביצוע

לצורך היישום 
נדרשת מעורבות 

מנכ"ל
גיבוש המלצה להכנת תשתית להחלפת מדי 

בשיתוף יועץ חיצוני12.2מים בקריאה מרחוק עד לתאריך

בניית תכנית עבודה שנתית לאחזקת מנע 
של תשתיות מחשוב (כולל מצלמות) עד 

לתאריך
1.16

מספר דו"חות ביצוע רבעוניים שיועברו 
4למנכ"ל

שיפור הנגישות למידע על 
תשתיות עירוניות ע"י ייצור 

GIS שכבות במערכת

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

הרשות

6217-751348עב.קבלניות
300תב"ר חדשמחשוב

6217-570196מיכון
6217-72040חומרים

עב.קבלניות-
6217-75023גיבוי מרחוק

אחזקה יזומה של תשתיות 
מחשוב

אסדרת שירותים עדכניים 
ותמיכה שרתית רציפה (הכנת 

 Office תשתית למעבר לשירותי
(365

בתלות בהקצאת 
תקציב

קידום פתרונות טכנולוגיים 
חדשניים לשיפור תפקוד הרשות

שיקוף הסיכונים והאילוצים 
הקיימים במערכות המידע 

הרגישות והדרכת העובדים 
בהתאם

אחזקת תשתיות מנע

GIS מערכת

מעבר לשרתי ענן

חדשנות טכנולוגית

סקר סיכונים

סעיפי תקציב
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 תחבורה ציבוריתורכזת  שהייועצת לקידום מעמד הא ,פניות ציבורממונה על 

 

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

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

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

 .הםהמתקיימים בנושא תכנית המתאר לש מפגשי שיתוף הציבור
 

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

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

ויום המאבק  הבינלאומיציון יום האישה ; הכנת תכניות מתאימות להןו תור צרכים של קבוצות נשיםאי: פעולות היועצת כוללות. עמותות שונות ועוד

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

פיתוח קווים ל, בשאיפה לייעול הקיים, מול משרד התחבורה והזכיין פעילות להצפת הפעריםו הקיים התחבורה הציבוריתמערך כוז המידע בנושא רי

 .בוא טכנולוגיות תומכותיתוך י בורה הציבוריתשירותי התח שדרוגלחדשים ביישוב ו
 

 .משרה 80%-בהיחידה מונה עובדת אחת : נתונים
 

 :2016יעדי המחלקה לשנת 

Uפניות ציבורU  

 חיזוק הקשר עם התושב •

 קידום תהליך שיתוף הציבור לגבי תוכנית המתאר לשהם •
Uקידום מעמד האישה 

 פיתוח מודעות מגדרית •

 קידום השתתפות נשים בספורט •

 בינוניים של נשים וקידום יזמות עסקית-קידום עסקים קטנים •

 העלאת מודעות לסרטן השד •
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Uתחבורה ציבורית 

 )י אגף הנדסהמבוצע על יד(התעסוקה וף תחבורה ציבורית וחדר נהגים באזור שותפות בהקמת מס •

 ארכת מסלולי הקווים לצורך מתן מענה תחבורתי לאזור התעסוקהה •

 םהחבורה הציבורית והנגשתה לתושבי שליווי ההטמעה של הרפורמה בת •

 הפקה והדפסה של לוח זמנים לקווי האוטובוס ביישוב לרווחת נוסעי התחבורה הציבורית •
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

3מספר סיורי ראש מועצה

נתון למעקבמספר משימות בעקבות סיורי ראש מועצה

אחוז משימות בעקבות סיורי ראש מועצה 
יש פניות שאינן רלוונטיות 80%שהסתיים טיפולן ונסגרו

לביצוע בשנה זו או בכלל

ביצוע מעקב על הטיפול בפניות הציבור 
שוטףשנדונו בסיורים

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

נושאים עד לתאריך
1.16

שיתוף ציבור
קידום תהליך שיתוף 
הציבור לגבי תכנית 

המתאר לשהם

קיום מפגש תושבים עם משרד 
החומרים שיוצגו בפגישה ביצועהאדריכלים להצגת תוכנית המתאר

יועלו לאתר המועצה.

נתון למעקבמס' פנ"צ שיתקבלו
90%אחוז פנ"צ שיסתיים הטיפול בהן

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

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

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

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

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

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

תכנון פעילות פניות ציבור וקידום מעמד האשה 2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

פניות 
ציבור

מתן מענה לתושב

חיזוק הקשר עם 
התושב (מפגש בלתי 

אמצעי)

סיורי ראש 
מועצה

פניות 
תושבים
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

   
     

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 30 ימים90%פ"צ: תלונות כוח אדם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פניות 
ציבור

פניות 
מתן מענה לתושבתושבים
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

   
     

מספר מפגשי נשים שיתקיימו במסגרת 
3פרויקט סיפורי נשים

מפגשים אינטימיים עם 
דמויות מעוררות השראה 

בנושא המגדרי
ביצועקיום אירוע לציון יום מעמד האישה

קיום אירוע לציון יום המאבק באלימות 
ביצוענגד נשים

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

שיתוף פעולה עם יחידת 4מספר סדנאות לנשים בחופשות
הספורט בחמש.

ביצועתמיכה בהקמת קבוצת כדורסל נשים

2מספר מפגשים שיתקיימו בנושא בריאות

ביצועקיום אירוע ביום המודעות לסרטן השד

מספר נשים שישתתפו בכנסים של 
10עמותת יסמין

בשיתוף פעולה עם 
עמותת יסמין לקידום 

עסקי נשים קטנים-
בינוניים.

2מספר סדנאות מעוף שיתקיימו

16מספר נשים מינימלי שישתתפו בכל סדנה

העלאת מודעות לסרטן 
השד

קיום אירוע להעלאת מודעות לסרטן השד 
10.16עד לתאריך

בשיתוף סניפי קופות 
החולים בישוב ויחידת 

הספורט בחמש.

העשרת פעילות הפנאי 
4מספר סדנאות פנאי שיתקיימובקרב נשים

בצק סוכר, פוטושופ, 
טיפול ברכב ושיפוץ 

רהיטים
נתון למעקבמס' פעילויות לקידום מעמד האשה

נתון למעקבמס' משתתפות כולל

מספר דו"חות סטטוס חצי שנתיים שיופקו 
2על הפעילות (כולל נתונים כמותיים)

קידום השתתפות נשים 
בספורט

במימון חלקי של משרד 
הכלכלה.

קידום עסקים קטנים-
בינוניים של נשים 

וקידום יזמות עסקית

קידום מעמד האשה
פרויקטים 

לקידום מעמד 
האשה

611-76125

פיתוח מודעות מגדרית
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פניות ציבור וקידום מעמד האישה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

   
     

מספר מודעות דרושים שיפורסמו באתר סיוע במציאת עבודה
נתון למעקבהמועצה

חלוקת מזון לקשישים 
ונזקקים בחגים

מספר חגים בהם תתקיים חלוקת אוכל 
מבושל לקשישים וניצולי שואה שלא 

יכולים לבשל לעצמם
בשלושת הרגלים.3

הקמת מסוף תחבורה 
ציבורית וחדר נהגים 

באזור התעסוקה
מבוצע על ידי אגף שוטףקיום מעקב אחר התקדמות הפרויקט

הנדסה.

מספר קווים לגביהם יוגשו בקשות בכתב 
למתכנן האזורי במשרד התחבורה 

להארכת מסלול הקו לאזור התעסוקה
7

מספר תחנות אוטובוס שיוקמו באזור 
2התעסוקה

הטמעת הרפורמה 
בתחבורה הציבורית 

והנגשתה לתושבי שהם

הפצת מידע הסבר בנושא הרפורמה 
3.16לתושבים עד לתאריך

כניסה למעגל שני 
במטרופולין ת"א - 

הטבות אזוריות ושינוי 
בתעריפי התח"צ. בתלות 

בקבלת עדכון ממשרד 
התחבורה.

הפקת עלון לוח זמנים 
לקווי האוטובוס בישוב 

לרווחת נוסעי 
התחבורה הציבורית

הפקת, הדפסת והפצת לוח זמנים מעודכן 
3.16לקווי האוטובוס בישוב עד לתאריך

2מספר קווים חדשים בישוב
שאטל לצומת אל-על 
ולחניון הנתיב המהיר 

(שפירים).
אישור תחנה חדשה לקו 504 ליד מבוא 

ביצועמודיעים

ביצועשינוי קו 505 לנסיעה ישירה לירושלים
מספר קווים שתוגבר תדירות הנסיעות 

קווים 500 ו-2.58היומית שלהם בישוב

תחבורה ציבורית

מתן מענה תחבורה 
ציבורית לאזור 

התעסוקה

שיפור התחבורה 
הציבורית לרווחת 

התושבים

פרסום מקומות עבודה

פרויקט כרובית
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 לשכההניהול  -לשכת ראש המועצה 
 

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

תאום פגישות עם גורמי פנים ניהול יומן ו, השונותסיוע לראש המועצה במטלות : פעולות הלשכה כוללות. ראש המועצה לבין התושבים והלקוחות השונים

, ניסוח מכתבים ופניות לגורמי חוץ, חר פניות טלפוניות ומתן מענה להןמעקב רצוף א, מעקב ובקרה אחר החלטות, ראש הרשות לתושביםקישור בין , וחוץ

תיאום , י ראש הרשותל ידגפי המועצה בפרויקטים המונחים עסיוע לא, הנהגת תהליכי עבודה איכותיים ויעילים בממשק עם אגפי המועצה וגורמי חוץ

ביקורי , פעילויות, ליווי ראש הרשות בפעילויות נבחרות ובאירועים ייצוגיים, גזר הציבורימביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי מפתח בממשלה וב

 .ואירועים ,משפחות
 

  גיוס משאבים עוזרת ראש המועצה ומנהלת. 1     :בלשכה וח אדםכנתוני 

 מזכירת לשכת מועצה וסגנים .2

 )חמישה ימים בשבוע( 16:30נוסף מעבר לשעה  יכח עזר מזכירות .3
 

 גיוס משאבים
 

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

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

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

ראש הרשות ופועלת  י"ע מונחית מנהלת גיוס משאבים, רך כךלצו .לים לפרויקטים ופעילויות להם לא נמצא מקור תקציבי הולם אחר מטעם הרשותרגי

 .ל וגזבר הרשות"מנכ בתיאום מלא עם
 

 

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

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

ייזום פרויקטים , קומיות בגיוס חסויותות ואגודות מסיוע לעמות, איתור מתווכים פוטנציאליים במטרה להרחיב את מעגל התורמים, פוטנציאליים

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

 .ראש המועצה כעוזרתגם היחידה מונה עובדת אחת המשמשת  - נתונים

33



לשכת ראש המועצה

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

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

העדיפויות של ראש המועצה
ניהול ומיון דואר

אחריות על מערך המידע והמחשוב בלשכה
השתתפות בישיבות פנימיות וחיצוניות

מעקב ומתן מענה לפניות טלפוניות
מעקב אחר פניות חיצוניות ופנימיות למנהלי אגפים עד 

לקבלת מענה
מתן מענה בכתב לפניות המופנות לראש המועצה

הכנת ביקורים וסיורים של אורחים ביישוב וביקורי ראש 
המועצה בפגישות עם שרים ומשרדי ממשלה

ליווי ראש המועצה בארועים
ביצוע משימות מיוחדות ופרויקטים לפי דרישת ראש 

המועצה
סיורי ראש 

המועצה
תיאום סיורים לצורך 
נתון למעקב.מספר סיורי ראש מועצה שיתקיימושיפור וקידום היישוב

מעקב אחר 
ביצוע החלטות

מימוש החלטות ראש 
המועצה

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

נתון למעקב.מספר תושבים שהתקבלו לפגישה אצל ראש המועצה

אחוז הבקשות המתאימות שמתקבלות לפגישה בתוך 
100%שבועיים

חלק מהפניות 
מנותבות לבעלי 

תפקידים ולמנהלת 
פניות הציבור.

משימות 
שוטפות

ניהול יעיל ומיטבי של 
לשכת ראש המועצה 

לצרוך מימוש 
מדיניות המועצה

שוטף

תכנון פעילות לשכת ראש מועצה 2016

נושאים
יעדים

הערות

ניהול 
הלשכה

משאבים

דלת פתוחה - 
תיאום פגישות 

אישיות עם 
תושבים

מתן מענה לתושבים
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לשכת ראש המועצה

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
    
   

  
 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

הסכום שיגוייס במהלך 2016 (באלפי ש"ח) מגורמים 
2,000פרטיים

מספר מתווכים עימם נחתמו הסכמים לצורך גיוס 
2תורמים פוטנציאליים

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

מספר אנשי מפתח פוליטיים ועסקיים (תורמים 
פוטנציאלים) שייפגשו עם ראש המועצה ומנהלת גיוס 

המשאבים
30

שוטףבניית תיקי פרויקטים עבור תורמים
מספר פניות יזומות לתורמים שיתקיימו שלא לצורך גיוס 

עדכון/התייחסות 2תרומה
וכדומה

הזמנת התורמים שתרמו בעבר לשהם לארועים בישוב 
ביצועלפחות אחת לשנה

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

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

ארגון, ליווי ואירוח משלחות, ניהול הקשר - התכתבויות, 
על פי הצורךשוטףשמירת יחסים וכד'

הגשת דו"ח שנתי למנכ"ל המועצה על פעילות שבוצעה 
31.12במסגרת השותפות עד לתאריך

גיוס 
משאבים 

וקשרי 
חוץ

ריכוז ועדת 
קשרי חוץ

שותפות 
ונצואלה - שהם

תחזוק השותפות 
וריכוז הפעילות

איתור תורמים 
פוטנציאליים 

והתאמת 
פרויקטים 
לתורמים

תרגומים 
וגיוס 

משאבים

קשר עם 
תורמים 

פוטנציאליים 
ותורמים בפועל

611-550

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

4

השגת משאבים 
לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

ריכוז אדמנסטרטיבי 
תקין ויעיל של הועדה
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 ביטחון

 

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

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

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

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

 .עירונייםה םאירועיהת המחלקה מטפלת באבטח

בהתאם להנחיות משרד , מבצעת ביקורות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוך באמצעות יועץ בטיחות מוסמךהמחלקה , בתחום הבטיחות

וכן כמנהל  ישוביתועדת בטיחות  ר"ט המועצה משמש כיו"קב. וכן מבצעת מעקב אחר תיקון ליקויים בטיחותיים שנמצאו בביקורות, החינוך

 .מטה בטיחות בדרכים ישובי

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

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

ט המועצה מנהל מעקב "וקב) ל"ובהיעדרו המנכ(ח "ר ועדת מל"ראש המועצה משמש כיו. ומכינה את ראשי המכלולים לקראת מצבי חירום

 . אחר קיום ישיבות הועדה וביצוע ההחלטות שהתקבלו בדיוניה

 
 כוח אדם

  .שיטור קהילתיפקחים של  4-מזכירה ו, ט"קב -ל "יפות ללשכת מנכעובדים בכפ 2המחלקה מונה 

 

 :2016יעדי המחלקה לשנת 

• Uבתחום הביטחוןU -  לרבות מוסדות , ס בכל הישוב"והפעלת מערכות טמ 24/7שדרוג מערך השמירה והביטחון באמצעות מוקד צופה

 .החינוך

• Uבתחום הבטיחותU - הקמת צוות תחקור אירועים במסגרת ועדת בטיחות ישובית. 

• U החירוםבתחוםU -  להנחיות במחסנים והתאמת הציוד שיפור מוכנות הישוב לשעת חירום באמצעות ארגון מחסני החירום של המועצה

 .ומשרד הפנים פיקוד העורף, )ל"רח(רשות חירום לאומית , המשרד לביטחון פנים
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

הקמת מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל 722-75629אחזקת טמ"ס
3.16סגור) בכל הישוב עד לתאריך

מספר אירועים חריגים שידווחו על ידי 
נתון למעקב.המוקד הצופה

יישום חבילת אבטחה 
ישובית

קיום ביקורות יומיות לבדיקת עמידה 
שוטףביעדי תוכנית אבטחה ישובית

כלים מכשירים 
הקמת מערכת קשר 722-74040וציוד

יישובית
השלמת ציוד מערכת קשר יישובית עד 

תלוי תקציב1.16לתאריך

מספר עבירות פריצה לדירה
מספר עבירות גניבת רכב

מספר עבירות פריצה לעסק
מספר עבירות גניבה מתוך רכב

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

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

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

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

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

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

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

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

תכנון פעילות ביטחון ובטיחות 2016

יעדים
הערות

משאבים

נתונים למעקב

שדרוג מערך השמירה 
והביטחון

נושאים

ביטחון

מתן מענה מהיר לפניות 
תושבים
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

בקרה על מאבטחים 
במוסדות חינוך

מספר דו"חות שיופקו בעקבות ביקורת 
כמניין ימי לימודים200יומית על כל מוסדות החינוך

היערכות בנושא 
ביטחון, בטיחות 

והיערכות לחירום 
במוסדות החינוך

מספר מוסדות החינוך בהם יתקיימו 
ביקורות חודשיות למעקב אחר ביצוע 

תוכניות עבודה
33 גנ"י ו-9 בתי ספר.42

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - שעתיים90%לחצן מצוקה במוסדות חינוך

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

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

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

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

מתן מידע אודות ארועי 
ביטחון ובטיחות חריגים 

בישוב

מספר דו"חות חריגים חודשיים שיוגשו 
כולל תחקירי אירוע.12להנהלת הרשות

גיבוש מפתח תקנים לאירועים לצורך 
בשיתוף פעולה עם 1.16עמידה בתקציב המחלקה עד לתאריך

המשטרה.

מסירת תנאים בנושא ביטחון ובטיחות 
שוטףלמפעילי האירוע

בהתאם לצורך ועל פי 
דרישות מחלקת רישוי 

עסקים
מספר אירועים שטופלו על ידי המחלקה 

נתון למעקב(תנאים ואבטחה)

8מספר פגישות ועדת בטיחות ישובית

מספר אירועים שיתוחקרו על ידי צוות 
12תחקור

בהשתתפות נציגי 
האגפים והמחלקות 
הרלוונטיים במועצה.

מתן מענה מהיר לפניות 
תושבים

ביטחון מוסדות חינוך

בטיחות

ביטחון ובטיחות

אירועים
הקמת צוות תחקור 

אירועים במסגרת ועדת 
בטיחות ישובית

קיום אירועים בהתאם 
לנהלי ביטחון ובטיחות
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

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

15.8
בתי ספר וגני ילדים.100%

מספר אירועי תאונות במוסדות חינוך
נתון למעקב. נמדד 

באמצעות דיווח שנתי 
ממשרד החינוך.

אחוז אירועי תאונות לאחריהן יתקיים 
100%תחקיר ע"י יועץ בטיחות

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

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

גילוי אש 
תקינות של מערכות 722-750117+מוקדים

גילוי אש ועשן
אחוז המקרים בהם יתוקנו מערכות גילוי 
אין כלי מדידה.90%אש ועשן תוך 3 ימים מעת איתור הבעיה

הכנת תיק שטח לכל מתקני המועצה עד 
כ-20 מתקנים.30.6לתאריך

מספר תוכניות עבודה חצי שנתית 
ינואר ויולי2שיתקבלו מיועץ הבטיחות

הגשת דו"ח סטטוס לעמידה בתוכנית 
ספטמבר ומרץ (2017).2העבודה. מספר דו"חות שיוגשו

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

בטיחות 
בדרכים

מטה בטיחות 
722-81442בדרכים

הטמעת נושא בטיחות 
בדרכים בקרב 

אוכלוסיות גיל שונות 
ביישוב

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

בדרכים.

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%ריחות חשודים

תקן 
OHAS1800

1 (בטיחות 
וגהות)

הבחינה עתידה ביצועעמידה בהצלחה בבחינות מכון התקניםשיפור תהליכי העבודה
להתקיים ב-1.2.2016

הבטחת בטיחות מתקני 
המועצה

בטיחות
בטיחות 
מוסדות 
המועצה

מפעלים

בטיחות 
בטיחות מוסדות החינוךמוסדות חינוך

בטיחות באזור התעשיה
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

ארגון, התאמת הציוד והשלמת ציוד  
במחסני החירום של המועצה עד 

לתאריך
2.16

בהתאם להנחיות 
המשרד לביטחון פנים, 

רשות חירום לאומית 
(רח"ל), פיקוד העורף 

ומשרד הפנים.

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן התקן - יום90%ציוד חירום

מספר בדיקות של חבילת מיגון של 
2מוסדות חינוך

בעקבות כל בדיקה יופק 
דו"ח. בחודש ינואר 

יבדקו מרחבים מוגנים, 
בסוף מאי תתקיים 

בדיקה לצורך היערכות 
לשנה"ל הבאה.

רכישת מערכות התראה בפני רעידות 
אדמה עבור כל מוסדות החינוך עד 

לתאריך
2.16

הפצת נהלים ודרכי עבודה לכל בעלי 
התפקידים לתפקוד בשעת חרום עד 

לתאריך
1.16

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

ביצוע אימון צוותי מרכזי הקליטה לשעת 
חירום בבתי הספר צוקים ורבין עד 

לתאריך
1.16

מספר תרגולים ע"פ תרחישי רח"ל 
2ופקע"ר

מתן שירותים לתושבי 7221-75075עבודה קבלניתמשמר אזרחי
הישוב בתחומי ההצלה

מוכנות המועצה 
לתפקוד בשעת חרום

מחסני חירום

חירום

שיפור מוכנות הישוב 
לשעת חירום

מוסדות חינוך

ניהול מערך 
מל"ח פס"ח

מיגון מוסדות חינוך
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

723-7508עבודות קבלניות

השתתפות 
723-830120הג"א ארצי

השתתפות 
723-83113הג"א לוד

השתתפות 
7241-830541באיגוד ערים 

הקפצות ניידת 
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 7241-75010כיבוי אש

זמן התקן - יום90%שריפה

מד"א-מד"א
מתן פתרון מיידי ומניעת נזק (כולל ניידת 8361-810351השתתפות

אחריות עקיפהשוטףאט"ן)

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

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

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

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

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

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

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

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

אחוז תושבים שיהיו שבעי רצון מהטיפול 
80%בפניה (עפ"י משוב שיחות יזומות מוקד)

חירום

מתן שירותים לתושבי 
הישוב בתחומי ההצלה

הג"א

כיבוי אש

עבירות איכות 
החיים

פניות 
תושבים

כללי

הגעה מיידית לטיפול
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ביטחון

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות

משאבים

   

נושאים

722-76018השתלמויות
מספר עובדים שיעברו קורס פקח מסייע 

4שלב א' עד לינואר 2016

מספר עובדים שיעברו קורס פקח מסייע 
4שלב ב' עד ליוני 2016

ממשק מיטבי עם 
המוקד העירוני

העברת פניות מסודרת של הסיירים 
פניות שהתקבלו מעבר ביצועלמוקד בסוף כל משמרת

לשעות פעילות המוקד.
722-110358משכורת

משכורת - 
722-111517סיירים

שיטור קהילתי-
722-752570עבודה קבלנית

השתתפות 
722-490124בתקציב עזר

722-54036תקשורת
722-73045הוצאות רכב

אחזקת רכב -
722-731147סיור קהילתי

722-73320רישוי וביטוח
722-78020אחרות

רכישת ציוד 
722-93010יסודי

רכישת ציוד 
722-9310מיחשוב

סעיפי תקציב

צוות

הסמכת פקחי השיטור 
הקהילתי כפקחים 

בניידת משולבת עם 
המשטרה
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה
2מספר מדריכים שיגויסו עד לינואר 2016

1.16גיוס מנחת מנחים עד לתאריך
השתתפות המדריכים בימי הכשרה מקצועיים 

ביצועארציים

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

פסח, לקראת החופש הגדול

שוטףקיום ישיבות צוות שבועיות

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

בין מנהלת ומנחה.
ביצוע follow-up לגבי החלטות שהתקבלו 

שוטףבישיבה הקודמת בפתיחת כל ישיבה

מספר שיחות חתך רבעוניות שיתקיימו עם כל 
4מדריך

מספר בתי הספר איתם תיבנה פעילות נוספת 
בשיתוף צוות בתי הספר ובהפעלת מדריך 

המוגנות
3

בשיתוף יחידת הנוער12מספר הפעלות לנוער בחופשות (פסח וקיץ)
מספר שבועות מינימלי בהם ישתתפו מדריכי 

בשיתוף יחידת הנוער (פסח, קיץ 12המוגנות בהובלת סיורי גנים
וסוכות)

הנחיה וליווי מקצועי של מדריכי 
המוגנות

קבלת תכנית שנתית מהמנחה כולל כל היבטי 
2.16עבודת המדריכים עד לתאריך

2מספר פרויקטים שיתקיימו בהובלת מנחה מנחים

מספר דו"חות סטטוס פרויקטים רבעוניים ממנחת 
4המנחים

בהשתתפות צוותים בין-4מספר ועדות חינוך רבעוניות שיתקיימו
מקצועיים, בהובלת מנחת מנחים.

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

לעבודה עם נוער

יצירת שגרת עבודה מסונכרנת

יוזמה והובלת תהליכים בתחום החינוך

מתן מענה ויצירת חלופות לנוער 
לצמצום תופעת השוטטות ומניעת 

הוונדליזם תוך חיבור בין החינוך 
הפורמלי והלא פורמלי

מדריכי עיר ללא אלימות

מנחה מנחים

תכנון פעילות עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול 2016

הערותיעדיםנושאים

גיוס כח אדם
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה

   

הערותיעדיםנושאים

מספר מפגשים שיתקיימו עם הנהגת ההורים   
מפגש היכרות והתנעה בפברואר 2הישובית

ומפגש סיכום ביולי.

גיבוש נציגות הורים מהנהגת ההורים הישובית 
4.16להובלת תהליכים משותפים בישוב עד לתאריך

הובלת פרויקט משותף להנהגת ההורים 
ביצועוהתוכנית הישובית

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

מספר בתי הספר בהם תפעל תוכנית "גדולים 
5ולא שותים"

מספר בתי הספר בהם יתקיימו סדנאות 
5משותפות להורים ותלמידים בסוף שנת הלימודים

בניית תוכנית פעילות מניעתית מותאמת למגזר 
6.16הדתי עד לתאריך

מספר בתי הספר איתם תתקיים פגישה אישית 
להצגת תוכנית "תעביר את זה הלאה" עד מרץ 

2016
6

"תעביר את זה הלאה" - תוכנית 
להובלת תכנים מניעתיים על ידי 

תלמידי תיכון בבתי הספר 
היסודיים.

מספר תלמידי תיכון שיקבלו הכשרה מקצועית 
לפרויקט "תעביר את זה הלאה" עד לאוקטובר 

2016
במסגרת מחויבות אישית.20

תיאום הדרכות תלמידים בבתי הספר היסודיים 
3 מערכי הדרכה בכל בית ספר.11.16בשיתוף יועצות ומנהלות בתי הספר עד לתאריך

12מספר פעילויות מותאמות שיתקיימו לכל שכבה

מספר פעילויות המשך שיתקיימו בכל שכבה על 
12ידי מחנכי הכיתות

קיום מפגש מסכם ומתכנן עם יועצות בתיה"ס, 
3 ביה"ס על-יסודיים3מס' מפגשים שיתקיימו

הגברת מעורבות ומודעות הורית 
לנושא אלימות, מיניות, סמים ואלכוהול

מספר פעילויות משותפות שיתקיימו להורים 
מתוך כלל הפעילויות המותאמות 4וילדים

לכל שכבה לעיל.

על-יסודי

שילוב תוכניות מניעה בגיל צעיר 
בשיתוף בתי הספר וההורים

חינוך 
פורמלי 

יסודי

"גדולים ולא 
שותים"

"תעביר את זה 
הלאה"

יצירת תכניות מניעה רב-שנתיות 
ספירליות בשיתוף פעולה עם יועצות 

בתיה"ס ומחנכי הכיתות

3 שכבות בתיכון, 3 שכבות 
חט"ב ו-6 שכבות אולפנה.

הגברת מעורבות ונוכחות הורית 
בפעילות התוכנית הנהגת הורים ישובית
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה

   

הערותיעדיםנושאים

לפני חופשת פסח.4.16קיום סקר נוער ישובי עד לתאריך  

הצגת תוצאות הסקר בפני ראש המועצה, מנהלת 
6.16אגף חינוך ומנהלות בתי הספר עד לתאריך

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

ואלכוהול), ועדת חינוך ואנשי 
מקצוע בישוב

עדכון הפעילות בהתאם לתוצאות סקר 
נוער ישובי

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

לתוצאות הסקר עד לספטמבר 2016
יח' הנוער, קב"ט, חינוך ובתי 6

ספר.

חיזוק שיתוף הפעולה עם החינוך 
הבלתי-פורמלי

בניית תכנית עבודה לפעילויות מניעה והסברה 
בחינוך הבלתי-פורמלי בשיתוף פעולה עם מנהל 

יחידת נוער (חמש)
ביצוע

קיום פגישה עם כל אחת מתנועות הנוער, מס' 
בני עקיבא, צופים ונוער עובד 3פגישות שיתקיימו (סה"כ)

ולומד
1קיום פעילות בשיתוף פעולה עם תנועות הנוער

4מספר פגישות ועדת מטה ישובי
4מספר פגישות ועדת אכיפה
3מספר פגישות ועדת רווחה

2מספר פגישות ועדת נוער ופנאי
2מספר פגישות ועדת חינוך

2מספר פגישות ועדות אס"א

דיוור
העלאת מודעות ומתן כלים וידע 
לתושבים בנושא אלימות, סמים 

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

גדול, סילבסטר

הכשרות לאנשי 
מקצוע

מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע בתחום 
2מספר ימי עיון שיתקיימו לאנשי מקצוע מהישובמניעת אלימות, סמים ואלכוהול

2מספר מפגשים שיתקיימו עם בני הנוער
בדצמבר סמינר הכשרה ולקראת 

חופשת הקיץ מפגש סיכום 
והיערכות לקיץ.

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

קיום משוב בסוף הסמינר - ציון ממוצע בתשובה 
לשאלה "באיזו מידה התכנים בסמינר העניקו לך 

ידע וכלים נדרשים להעברת התכנים לקבוצת 
השווים?" (בסולם 1-5)

4

חיזוק מנהיגות צעירה - הכשרת 
והפעלת קבוצת עמיתים (בני נוער)

פנאי (חינוך בלתי-פורמלי)

הקמת מערך שיתוף פעולה עירוני 
מקיף, מתואם ואפקטיבי לטיפול 

בנושא אלימות, מיניות, סמים ואלכוהול

ועדות "עיר ללא 
אלימות" (מטה 
ישובי, אכיפה, 

רווחה, נוער 
ופנאי, חינוך 

ואס"א) הקשר 
רחב

סמינר עמיתים - נוער למען 
נוער

על-יסודי

חיזוק קשרי העבודה עם תנועות הנוער

הערכת הרגלי הפנאי והתנהגויות 
הסיכון של בני הנוער בישוב
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עיר ללא אלימות

ערךמדדמטרה

   

הערותיעדיםנושאים

העלאת מודעות לתכנית עיר ללא   
אלימות ומניעת סמים ואלכוהול

הצטרפות לפעילות ישובית שבה תתקיים פעילות 
חשיפה/הסברה לנושא מניעת אלימות, סמים 

ואלכוהול
כגון: פעילות ספורט קיץ, מרוץ ביצוע

שוהם, ט"ו בשבט ועוד. פעילות ישובית

46



 

 

 

 

 

 מפעם השפלה
 

 

 

 

  

 

 

 

 

47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48



 השפלהמפעם 

 

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

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

 . פועל המפעם לפיתוח מקצועי של מספר תפקידי ליבה בפעילות הרשויות המקומיות

 

Uפעילות אזורית ברשויות המקומיות 

 .המהווים מנופי צמיחה ברשות המקומיתותחומים  מינוףרשויות מקומיות ב - את עבודתו באזור בשני נתיביםד מקימפעם השפלה  2016בשנת 

 מינוףרשויות ב. א

  . שיבנו מסד איתן לרשות המקומית, תהליכי עבודה ונהלים, במטרה לסייע לכל רשות לבנות תשתיות ניהול, טיפול מערכתי לרשויות במשבר

 :במסגרת זו ברשויות הללוהתהליכים שמתקיימים 

 קיום תהליכי מדידה וטיוב, ליווי וייעוץ למנהלים, הובלת תהליך מערכתי – בניית תוכניות עבודה מקושרות משאבים •

 התאמת המבנה הארגוני לצרכים בהתאם לחזון העירוני – בניית מבנה ארגוני מתאים •

 תהליכי עבודה ונהלים גיבוש •

 תשתיות הניהולפיתוח חיזוק ו •

 חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדים •

 תהליכים לשיפור השירות לתושב ושיפור תהליכי העבודה במוקד העירוני •
 :הרשויות בדגש

 תחומית שמוביל משרד הפנים-במסגרת תוכנית רב -אלעד  •

 לוד •

 בית שמש •

 שימור הישגי תהליך ההבראה והמשך צמיחה –בני ברק  •
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 המקומיותתחומים המהווים מנופי צמיחה ברשויות . ב

 :המחוללים שינוי מערכתי, המפעם מעודד ומכוון את הרשויות המקומיות לקיים תהליכים בתחומים שזיהינו כמנופי שינוי משמעותיים

 .העבודה וקיום תהליכי מדידה וטיוב ליווי וייעוץ למנהלים בבניית תוכנית, הובלת תהליך מערכתי - תוכניות עבודה מקושרות משאבים .1

 . קיום תהליכים לפיתוח מנהלים בדרג הבכיר ובדרג הביניים – שדרת הניהול ברשויות המקומיות פיתוח וחיזוק .2
 

על פי הצרכים  ,באגפים תהליכי עבודה ומיסודם בנהלים לשם ייעול העבודה פיתוח, המפעם מסייע לרשויות המקומיות לקיים תהליכי שינוי, בנוסף

 .הממוקדים של כל רשות

המפעם יקיים  2016בשנת . ניהל ותפעל את פעולות הדרכה באופן מלא, עד כה המפעם תכנן –בניית תשתיות לניהול ההדרכה ברשויות המפעם 

היא לסייע לרשויות , מטרת המהלך שמוביל המפעם .חס לפעילות ההדרכה ברשויות באזורתהליכים שיסייעו להטמיע שינוי של מדיניות המפעם בי

  .לפתח תשתיות פנימיות לניהול ותפעול פעולות ההדרכההמקומיות 

 

Uפעילות ארציתU – פיתוח תפקידי ליבה נבחרים: 

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

 . פיקוח על הבנייה ונגישות, ביקורת, עירוניתייעוץ משפטי ותביעה , ניהול משאבי אנוש: ארצית

ובתיאום עם בעלי התפקידים במשרד התפקידים  של בעלי בשיתוף פעולה עם האיגודים, קידום תחומי ההתמחות המקצועיתלמפעם השפלה פועל 

 .ובמשרדי הממשלה השונים במרכז השלטון המקומי ,הפנים

 : ניהול משאבי אנוש .א

 .משרד הפנים, הפעולות בתחום מתקיימות בשיתוף האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות

הקורס מקיף את מעגל העשייה של מנהלי משאבי  - המפעם מקיים הכשרה למנהלי משאבי אנוש –שרה מחויבת למנהלי משאבי אנוש הכ •

  .אנוש ברשות המקומית בטיפול בפרט ובסיוע בקידום מטרות הרשות המקומית

לחנוך ולסייע למנהלים , המפעם יכשיר מנהלי משאבי אנוש ותיקים –עמיתים חונכים למנהלי משאבי אנוש חדשים  –הכשרת מנטורים  •

 .חדשים בתחום

להטמעת תקנות ונהלים חדשים לקידום ופיתוח משאבי אנוש ו ,ף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפניםבשיתוף האגימי עיון  •

 . בתחום
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א ושכר "בשיתוף אגף כ, המפעם מפתח סדרה של כלים מקצועיים לתחום – ברשויות המקומיות משאבי אנושלניהול ופיתוח כלים בניית  •

לאפיון והייחוד של הרשויות , הדגש המרכזי הוא על ההתאמה של התורה המקצועית הקיימת בתחום משאבי אנוש. ברשויות המקומיות

מבנים ארגוניים לדוגמה  ;מדריך בתחום קליטת עובדים ברשויות ;הערכת עובדים ;הדרכהניהול המנחים לקוים : במסגרת זו. המקומיות

 .ותקינה ברשויות המקומיות

פיתוח תשתיות מקצועיות ותהליכים לניהול משאבי . מפעם גליל מערבי ומפעם עמק יזרעאללפרויקט משותף  – פיתוח משאבי אנוש בפריפריה •

במסגרת זו הרשויות מקבלות ליווי ייעוצי לפיתוח התחום והמנהלים משתתפים בקורס להעמקת הידע . ת מתקשותברשויות מקומיו, אנוש

 .במסגרת הפרויקט מפותחים כלים מקצועיים שיעמדו לרשות כלל הרשויות המקומיות. והכלים המקצועיים

 

 : יעוץ משפטי. ב

 .ואיחוד עורכי הדין ברשויות המקומיותהתוכניות מתקיימות בשיתוף היועץ המשפטי של משרד הפנים 

ארנונה  תכנון ובנייה: עה נושאיםקורס להכשרת יועצים משפטיים המתמקד בארב – ברשויות המקומיות הכשרה ליועצים משפטיים •

 .דכניתתוך מתן דגש מרכזי לפסיקה ע, נלמדים התכנים המרכזיים בכל תחום, במסגרת זו. תאגידים עירוניים; רכש ומכרזים; והיטלים

 .תוך מתן דגש לאתגרים בתפקיד ולסביבה הארגונית בה הם פועלים, ליועצים משפטיים קורס לפיתוח מיומנויות ניהול •

 . ליווי מקצועי ליועצים משפטיים חדשים על ידי יועצים משפטיים ותיקים שהוכשרו לכך –מנטורינג  •

 .בנושאים נבחרים לעדכון מקצועי ימי עיון •

 .ליועצים המשפטיים ולעורכי הדין בלשכות המשפטיות שנתימקצועי  כנס •
 

 אכיפה בתחום התכנון והבנייה. ג

היחידה הארצית לפיקוח על ומינהל תכנון במשרד הפנים , המפעם פועל בתחום בשיתוף עם המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

 . נסמכת על תהליך משולב של עבודת הפיקוח והתביעה ובנייה האכיפה בתכנון .הבנייה

 עדה המקומיתוגיבוש מדיניות אכיפה לוU. 1ג

גרת הטמעת במס, כיום, התהליך מתבצע. תוך שימת דגש לאפיון והייחוד של כל ועדה, תורת עבודה לגיבוש מדיניות אכיפה לוועדה המקומיתפותחה 

 .המפעם מלווה בוועדת היגוי את הטמעת התהליך .הרפורמה בתכנון ובנייה
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 : Uהתביעה בתחום תכנון ובניU. 2ג

 משרד המשפטים, פרקליטות המדינה ,המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בשיתוף הפעילות מתקיימת

הסמכה מטעם היועץ התוכנית הינה חובה לצורך קבלת . ברשות המקומית ובוועדות לתכנון ולבנייהקורס להכשרת תובעים בתכנון ובנייה  •

  .המשפטי לממשלה

 .בנושאים נבחרים, לעדכון מקצועי ימי עיון לתובעים •

 .מסגרת של למידת עמיתים להעמקה בתחומי תוכן –פורום אזורי לתובעים בתכנון ובנייה  •

 :Uהפיקוח על הבניU. 3ג

 ומפקחיםהמפעם מקיים תכנית הכשרה מקצועית למנהלים . הוהבניהגורמים המעורבים בתחום אכיפת חוקי התכנון  ה הוא אחדהבניהפיקוח על 

 .פרקליטות המדינהשל והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין  משרד הפניםב היחידה הארצית לפיקוח על הבנייהבשיתוף  יימתהתכנית מתק. בתחום

שלב  .בתחומים הנדרשים שקבע החוק סמכויות שוטרמעניק ' שלב א: הקורס מורכב משני שלבים –ה למפקח על הבנימחויבת קורס הכשרה  •

 .מקנה מיומנויות וכלים לביצוע חקירה אפקטיבית –קורס חקירות מתקדם ' ב

 .מקנה ידע מקצועי וכלים ניהוליים לביסוס התפקיד הניהוליהקורס  –למנהלי פיקוח הכשרה מחויבת קורס  •

 .ואקטואליותלליבון סוגיות מעשיות ה מי עיון למנהלים ומפקחים על הבניי •

 

 : ביקורת ברשויות. ד

התוכנית מתקיימת בתמיכת האגף לביקורת במשרד הפנים ומשרד . מקיים תוכנית לפיתוח מקצועי של תחום הביקורת ברשויות המקומיות המפעם

  .איגוד המבקרים הפנימיים בישראל ולשכת המבקרים הפנימיים בישראל IIA, ברשויות המקומיות איגוד המבקרים מבקר המדינה ובשיתוף

קורס להכשרת מבקרים המחבר כלים מקצועיים מעולם הביקורת ותחומי ליבה בפעילות  - הכשרה לתפקיד המבקר ברשויות המקומיות •

תוך , נלמדים התכנים המרכזיים בכל תחום, זובמסגרת . תאגידים עירוניים; רכש ומכרזים; מערכות מידע; תכנון ובנייה: הרשות המקומית

 .מתן דגש להיבטי הביקורת

 .בנושאים נבחרים לעדכונים מקצועיים ימי עיון •

את עבודת , הפורום עוסק בסוגיות ייחודיות המאפיינות את עבודת המועצה האזורית ולאור זאת - פורום המבקרים במועצות האזוריות •

 .הביקורת במועצות אלו
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 :לאנשים עם מוגבלות נגישות. ה

לקידום והתמקצעות של רכזי נגישות תוכניות  ,גבלויות במשרד המשפטיםוויון לאנשים עם מונציבות שבשיתוף פעולה עם  ,מפעם השפלה מקדם

  .ברשויות המקומיות

 .מתן ידע וכלים מקצועיים לקידום המודעות והעשייה של הרשויות בתחום – ברשויות המקומיות קורס הכשרה לרכזי נגישות •

 ברשות המקומית להדרכת תחום הנגישות קורס להכשרת מנחים פנימיים •

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

  נתונים

Uהיקף פעילותU : 

 : בתחום פעילותו האזורית של מפעם השפלה כלולות הרשויות הבאות

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

 . שהם, בית דגן, אזור -מועצות מקומיות 

 .עמק לוד, חבל מודיעין, גזר -מועצות אזוריות 

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

 .ונגישות לאנשים עם מוגבלותתביעה ופיקוח על הבנייה  - אכיפה בתכנון ובנייה, והתביעה ברשויות

Uםכח אדU:  נהלית להדרכהועוזרת מ מנהלנית ,סגנית, מנהלת: עובדות ארבעצוות המפעם מונה . 
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

איתור 
צרכים

פגישת איתור צרכים עם 
הגדרת נושאים מרכזיים 14ראשי רשויות ומנכ"לים

כמותקיום המפגשיםלטיפול

פיתוח 
מערך 

השירות

תהליכים להגדרת רמת 
שירות, אמנת שירות 

וחיזוק מיומנויות שירות
חלק המפעם3 רשויות

נותני שירות מסוגלים 
להשתמש בכלים אישיים 

מחזקים למתן שירות

קיום תהליכים בהתאם 
ביצועלמטרות

תוכניות 
עבודה 

מקושרות 
תקציב

בניית תוכניות עבודה 
מקושרות תקציב ובקרת 

ביצוע
חלק המפעם8רשויות

ברשויות שבפרוייקט 
מבצעים תהליכים לתכנון 

עבודה שנתית ומעקב אחר 
הביצוע

ליווי בהתאם לדפוס 
ביצועהליווי שגובש

בניית תוכנית מקיפה,  
להבראה ארגונית - 

במסגרת מודל משרד 
הפנים

1 רשויות
תתקציב מ. 

הפנים ישירות 
לרשות

בניית תוכנית מותאמת 
לצרכי הרשות

ליווי בהתאם למודל 
ההבראה הרב תחומי 

של מ. הפנים
ביצוע

פעילות מקיפה להבראה 
בניית תוכנית מותאמת חלק המפעם2 רשויותארגונית - מסגרת אזורית

לצרכי הרשות

ליווי בהתאם למודל 
ההבראה הרב תחומי 

של מ. הפנים
ביצוע

חיזוק מיומנויות ניהול של חלק המפעם5 רשויות
מנהלים בכירים

איפיון צרכים וגיבוש 
ביצועהכשרה מתאימה

הגדרת תהליכי עבודה, 
כתיבת נהלים, חיזוק 
ממשקים בין האגפים

 16
תהליכי עבודה תואמים את חלק המפעםתהליכים

צורכי הרשות ומשאביה
ליווי בהתאם לדפוס 

ביצועהליווי שגובש

בניית מבנה ארגוני 
לרשות, תואם את 
הצרכים הייחודיים

מבנה ארגוני מתאים לצרכי חלק המפעם3 רשויות
הרשות המקומית

ליווי בהתאם לדפוס 
ביצועהליווי שגובש

פיתוח מזכירות ורכזות 
חלק המפעם3 רשויותתחום

מזכירות משתלבות ותומכות 
בעבודה  המערכתית של 

הרשות
ביצועקיום הערכה לקורס

פעולות 
אזוריות

תהליכי 
עבודה

תכנון פעילות מפעם השפלה 2016 (פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה)

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים

פיתוח מנהלים

הבראה 
מערכתית 

ברשויות

משאבים
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

מפגש למנהלים מובילים 
ברשויות המקומיות - 

ניהול סיכונים
חלק המפעם1 מפגש

בדיקת היתכנות לקיום 
מפגשי מנהלים בכירים 

ביצועקיום מפגש משמעותיברמה אזורית

תהליך לבניית נהלי 
עבודה בגזברות 

וממשקים עם האגפים
חלק המפעם2 רשות

תהליכי עבודה מגובשים 
ומוטמעים בעבודת המנהלים 

בגזברות

קיום תהליכים בהתאם 
ביצועלמטרות

בנית תשתיות לניהול 
ההדרכה ברשויות 

המפעם
תשתיות הדרכה קיימות חלק המפעם4 רשויות

ברשויות
ליווי בהתאם לדפוס 

ביצועהליווי שגובש

ביצוע פעולות לתכנון 
ארוך טווח ופיתוח 

תהליכי עבודה
תוכניות ארוכות טווח לחינוך חלק המפעם3 רשויות

ברשויות שבפרוייקט
ליווי בהתאם לדפוס 

ביצועהליווי שגובש

הכשרה מקצועית דו 
שנתית לסייעות בגיל 

הרך
3 קבוצות

2 קבוצות שנה 
א'  קבוצה שנה 

ב'

גיבוש הקבוצה וקיום 
ביצועהקורס בהתאם למטרות

הכשרה דו שנתית 
המשך קיום הקורס קבוצה שנה ב'1 קבוצהלסייעות בחינוך המיוחד

ביצועבהתאם למטרות

השתלמות לסייעות בגיל 
קיום תהליכים בהתאם 10 קבוצותהרך

ביצועלמטרות

השתלמות לסייעות 
קיום תהליכים בהתאם 3 קבוצותבחינוך המיוחד

ביצועלמטרות

פיתוח 
מערך 

הרווחה

תהליכים להתאמת 
מבנה ארגוני ותהליכי 

עבודה לצרכי הפעילות 
ברווחה

2 רשויות
ברשויות מבנה מתאים 

לצרכי הפעילות ומנהלים 
מוכשרים לתמוך בפעילות

ליווי בהתאם לדפוס 
ביצועהליווי שגובש

15קיום אימונים למנהלים
מנהלים בכירים מתאמנים 

ומחזקים את יכולותיהם 
בהתאם למטרות שקבעו

ליווי בהתאם לדפוס 
80%הליווי שגובש

טיפול במערך הכספי 
ביצועמערך מתקייםבניית מערך מעקב ואישור20לאימון במפעם

תהליכי 
עבודה

אימון

פעולות 
אזוריות

קיום הכשרה בהתאם 
לתוכנית משרד החינוך. ליווי 

הסמינר

הכשרת סייעות בהתאם 
לדגשים ברשויות השונות

פיתוח 
מערך 
החינוך
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

פעולת 
אימוןאזוריות

טיפול במערך הכספי 
לאימון - מול משרד 

הפנים

בקשות להתחייבויות כספיות 
ודרישות להחזר כספי 
מוגשות למשרד הפנים

קיום מעקב סדיר אחר 
ביצועהביצוע במשרד הפנים

ביצוע קורס מקיף 
1 קורסלמנהלי משאבי אנוש

קיום קורס אחדותי על סמך 
המודולות וגיבוש קבוצת 

למידה

אחוז משתתפים שיעידו 
80%שהקורס היה משמעותי

קיום קורס להכשרת 
ממוני ההדרכה ברשויות 

- הטמעת מסמך קווים 
מנחים לניהול ההדרכה

ע"פ הגדרת תהליך 2
משרד הפנים

קיום הכשרה על פי המתווה 
שפותח

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס הקנה 

להם כלים
90%

קיום תהליכים להטמעת 
בשיתוף  10קווים מנחים להדרכה

קיום תהליכים בהתאם בניית מערך הדרכה ברשויותמפעמים אזוריים
ביצועלמטרות

קיום ימי עיון לעדכון 
על פי צרכי 1 ימיםנהלים במשאבי אנוש

משרד הפנים
בניית תוכניות מתאימות 

ביצועהשתתפות 80 מנהליםוביצוען

קיום תהלך להגדרת 
האופי והצרכים 

הייחודיים בנושא הערכת 
עובדים

מיפוי הצרכים הייחודיים 
העברת המסרים לחברות 

ייעוץ
ביצועקיום מסמך ממקד

בניית מודל עבודה, רתימת 
שותפים, תקצוב הפעילות, 

שיתוף פעולה עם המפעמים 
בצפון

ליווי שוטף של תהליך 
ביצועמוסכם

קיום תהליך הערכה לפרויקט 
לאורך הדרך

פעילות בהתאם לדפוס 
ביצועהליווי

ליווי בהתאם לדפוס קיום פיילוט ב-5 רשויות
ביצועהליווי שיגובש

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת

השלמת פיתוח קורסים 
בהתאם למודל הכשרה 

למבקרים, במסגרת 
פרויקט ארצי לבניית 

הכשרות מחייבות

3 קורסים
מיפוי מצב הביקורת ואיפיון 
הצרכים הייחודיים לביקורת 

ברשויות המקומיות

תוכנית מאושרת 
ומוסכמת על ידי 

השותפים
ביצוע

פעילות 
ארצית

בשיתוף 2 
מפעמים בצפון תהליך 1

בניית מערך לפיתוח 
תשתיות ניהול משאבי 

אנוש בפריפריה

משאבי 
אנוש
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

ביצוע 5 מודולות 
הכשרה מקצועית למבקרים 5 קורסיםבמסגרת קורס המבקרים

ועובדי ביקורת
קיום הפעילות בהתאם 

ביצועלמטרות

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

ביצועהצורך שהוגדר

1 תוכנית
פיתוח הכשרה מתקדמת 

לתובעים בשיתוף המקלקה 
לאכיפת דיני מקרקעין

ביצועפיתוח תוכנית מתאימה

קיום 2 מחזורים במחוזות2 קורסים
אחוז המשתתפים 

שיעידו שהקורס 
משמעותי

80%

1 תהליך
ליווי מקצועי 

והפעלת וועדת 
היגוי

קיום תהליך וליווי על פי ליווי התהליך וטיוב מתמיד
ביצועדפוס ליווי

קיום תהליך הערכה לפרויקט 1 תהליך
ביצועביצוע התהליךוגיבוש תובנות

קיום הפעילות בהתאם 
ביצועלמטרות שנקבעו

ביצועהשתתפות 20 מנהלים

ביצוע קורס למפקחים 
חדשים בממשק עם 

התביעה וביצוע הקורס
מפקחים מבצעים עבודתם 2קורסים

בתיאום עם צורכי התביעה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

בניית מודל עבודה לביצוע 
ביצועמודל מוסכםהקורס ברשויות גדולות

ביצוע הקורס על פי 
התוכנית. קורס הסמכה

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהקורס היה 

משמעותי
80%

בניית תוכנית בהתאם 1 יוםיום עיון למנהלי פיקוח
ביצועביצוע יום עיוןלדגשים

פיתוח 
מקצועי 

למבקרים 
ועובדי 
ביקורת

פעילות 
ארצית

גיבוש תוכנית מתאימה 
וביצוע קורס

קיום קורס למנהלי 
1 קורספיקוח על הבנייה

קורס חקירות למפקחים

פיתוח 
תחום 

אכיפה על 
תכנון 
ובנייה

2 קורסים

הטמעת מסגרת מדיניות 
אכיפה ותוכנית עבודה 

לאכיפה בוועדות 
המקומיות

קורס הכשרה מתקדמת 
לתובעים בתכנון ובנייה
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

בניית תוכנית בהתאם 2 יוםיום עיון למפקחים
ביצועביצוע יום עיוןלדגשים

בניית מערך חידוש 
הסמכה למפקחים בתו"ב

בניית מודל ורתימת משרד 
ביצועגיבוש הסכמותהפנים

בניית תהליכי עבודה 4מפגשיםפורום תובעים אזורי
משותפים

אחוז המשתתפים 
שיעידו שהמפגש היה 

משמעותי עבורם
80%

תחזוקה ופיתוח בתחומים  2 ימיםימי עיון לתובעים עירוניים
מקצועיים

קיום 2 ימי עיון 
השתתפות 60 תובעים 

בכל יום עיון
ביצוע

קיוםהכשרה ליועצים 
משפטיים חדשים, 

במסגרת פרויקט ארצי 
לבניית הכשרות מחייבות

3 קורסים

קיום קורסים 
מקצועיים 

בתחומי פעילות 
הרשות

חיזוק הידע המקצועי 
בתחומי פעילות הרשות 

המקומית

קיום תוכנית הכשרה 
ביצועמתאימה

הפעלת מערך ליווי 
ליועמש"ים חדשים

ליווי על פי הצורך בכניסת 
יועמ"שים חדשים

ביצועקיום על פי התוכניתבניית יום עיון לעל פי הצורך1 יוםיום עיון לבעלי תפקידים

רכזי נגישות מוכשרים 2 קורסיםקורס לרכזי נגישות
לתפקידם

קיום הפעילות בהתאם 
ביצועליעדים

בניית מודל הכשרה 1 קורס
ביצועבניית תוכנית מוסכמתלמדריכים פנימיים

אחוז המשתתפים הכשרת מדריכים2 קורסים
80%שיעידו שקבלו כלים

ניהול תקציבי הפעילות 
תהליךמכלל הגורמים המממנים

הסכמים כספיים והתחייבויות 
מהגורמים המממנים. גבייה 

שוטפת

תהליכים מתקיימים 
ביצועכסדרם

הכשרה למדריכים נגישות
פנימיים ברשויות

פעילות 
ארצית

פיתוח 
תחום 

אכיפה על 
תכנון 
ובנייה

פיתוח 
מקצועי 
ליועצים 

משפטיים
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

השתתפות בצוות 
הטמעה של מערכת 

 

ביצועמפגשים על פי הצורךהשתתפות פעילה

קידום מקצועי למערכת השתלמויות צוותי ניהול
ביצועקיום מפגשיםהמפעמים

ביצועהשתתפות בצוות מובילאתר נבנה ופועלבניית אתר אינטרנט

תהליכים לפיתוח 
מערכת המפעמים

משימות מערכתיות מבוצעות 
על ידי המפעם

השתתפות בצוותי 
ביצועמשימה ובועדות היגויי

מינהל כספי - תקבולים 
וחשבונות

תקבולים כספיים נרשמים 
במפעם ומופקדים במועצה

התאמה מלאה בין דוח 
ביצועהמפעם לדוח המועצה

דוחות רבעוניים דוחות רבעונייםדוחות
ביצועמוגשים למטה במועד

תהליכי עבודה כתובים 
ביצועומדידים

בדיקה רבעונית של 
עמידה בתוכנית 

העבודה
ביצוע

בניית מודל מוסכם עם תקשורת עם הרשות
ביצועמודל מוסכםהרשות המארחת

821-1101,031משכורת כוללתשכר

821-54010הוצאות תקשורת

הוצאות 
821-5607משרדיות

821-73057אחזקת רכב
כלים מכשירים 

821-74014וציוד

פרוייקטים 
פעילות והדרכות 

- ארצי
821-7501,000

תהליכים לפיתוח 
תשתיות לניהול 

פיתוח צוות ותהליכי המפעם
עבודה

הוצאות שוטפות
סעיפי תקציב

חיזוק ההתמחות המקצועית 
הרחבת תהליכים במיקור 
חוץ   מעקב אחר תוכניות 

עבודה ומדדים

פעולות לפיתוח 
מערכת המפעמים
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מפעם

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נתונים נושאים
כמותיים

יעדים משאבים

פרוייקטים 
פעילות והדרכות 

- אזורי
821-751750

פרוייקטים 
821-753385מיוחדים ארצי

עב' קבלניות - 
821-75215הנה"ח

דמי ניהול 
מועצה - מינהל 

כספי
821-81034

821-78010הוצאות שונות
821-761105דמי ניהול חמש

הוצאות שוטפותסעיפי תקציב
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 אגף כספים

 

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

 .המועצה של הכנסות והוצאותאחראי לניהול הכספי  אגףה. תקנות החלים על רשויות מקומיותלצווים ול, לחוקים, להחלטות המועצה

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

 

 מחלקת הגביה

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

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

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

 

  והתקשרויות רכש, חוזיםמחלקת 

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

 המחלקהמנהל . ה והמתקניםבתחום הבני םייחודיי פרויקטיםמבצעת מעת לעת  המחלקה ,כמו כן. תלמידים וביטוחים אחריםביטוח , המועצה נכסי

 .מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים

 

 שכר

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

 .לרשויות המדינה

 

  הנהלת חשבונות

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

 .שמירהואגרות  עבודות פיתוחלקרן  :גוןאחרים כ
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  גזברות

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

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

גזברות את מפעל מנהלת ה, כמו כן .ועדת תמיכותועדת הנחות ו, הגזברות מרכזת את ועדת השקעות .החברה הכלכליתהכנסה של היטלי הפיתוח עבור 

  .המים והביוב העירוני

 

 נתונים

 :צוות האגף כולל - כח אדם

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

 .מזכירה ופקידת רכש, רכשמנהל , )סגן הגזבר( מנהל חוזים והתקשרויותביחידה  - והתקשרויותרכש , חוזים

 .יועצים חיצוניים בתחום התשלומים הסוציאליים וביטוחי העובדיםהיחידה כוללת חשב שכר והפעלת  - שכר

 .עובדים ורואת חשבון 3 כוללתהיחידה  -הנהלת חשבונות 

 .ביחידה גזבר ומנהלת לשכה -גזברות 

 .יועסק אחראי למפעל המים והביוב 2016החל משנת  -מפעל המים והביוב העירוני 
 

 :2016יעדי האגף לשנת 

 .ספקים באגף וביתר אגפי ויחידות המועצה/דשים של תשלומי החשבונות לקבלניםהטמעת נהלי עבודה ח .1

 שבילי אופנים ועוד, שדרוג מכון הביוב בית עריף, מבני ציבור וחינוך, לטובת הקמת גשר הידידות 2015-2018שנתית -יישום תכנית הפיתוח הרב .2

 .השנים האחרונות 5-מדידת כל הנכסים בשהם שלא נמדדו ב .3

 .באזור התעשייה הצפוניחדשות בשיתוף החברה הכלכלית  כלכליות זמותמימוש יו .4

 .בשנים הראשונות מהשכרת חלק מהמשרדים לצורך בניית משרדים חדשים ומימון תוספת הבניהרחבת בנין המועצה מימון ה .5

 .הליכי הצעות מחירעל מנת לצמצם  יציאה להצעות מחיר ומכרזים להסכמי מסגרת - גרתהסכמי מס .6

 ).בכפוף לאישור רשות המים( ריאה מרחוקבמערכות מים וביוב חדשות ובכללם תחנת השאיבה בבית עריף ומערכות קהשקעה  .7
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

30.11.16אישור תקציב רגיל 2017 עד לתאריך
הגשת דו"ח פירוט הוצאות 2015 לפי 

מצורף כנספח לתוכנית זו30.9.16פרקים (חצי שנתי) עד לתאריך

הגשת דו"ח שנתי - פירוט הוצאות 2015 
31.3.16לפי פרקים עד לתאריך

הכנת תוכנית פיתוח של המועצה לשנת 
201631.12.15

אישור תקציב לתוכנית פיתוח 2017 עד 
31.12.16לתאריך

 EPR עדכון ההסכמים הקיימים במערכת
כולל תאריך תחילת וסיום הסכם 1.16עד לתאריך

והתראות לקראת סיום.

סיום בניית טבלת מכרזים, התקשרויות 
1.16וחוזים עד לתאריך

הטבלה תכלול את התאריכים 
הבאים: דרישת אגף, הגשת כתב 

כמויות ומפרט טכני, פרסום מכרז, 
מועד הגשה, התכנסות ועדה, 

חתימת יו"ר ועדת מכרזים, 
חתימת הסכם עם הזוכה ומועד 

סיום ההתקשרות.

עדכון טבלת מכרזים, התקשרויות וחוזים 
שוטףזמינה למנכ"ל

בחינת אפשרות הטמעת טבלת מכרזים, 
התקשרויות וחוזים במערכת EPR עד 

לתאריך
3.16

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

לגזבר
45 יום לאחר רבעון. יוגש עם 4

הדו"ח הרבעוני לגזבר.

נתון למעקבמספר מכרזים שיצאו
אחוז המכרזים בהם הזמן מדרישת האגף 

למכרז ועד להחלטת ועדת מכרזים הוא עד 
3 חודשים

90%

תקציב שוטף

הכנה ובקרת תקציב

הוצאת מכרזים 
במהירות וביעילות 
ועל פי כללי מינהל 

תקין

תקציב פיתוח

תכנון פעילות גזברות כללי 2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

מכרזים, 
חוזים 

והתקשרויות
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

אחוז המכרזים בהם הזמן מהגשת כתב 
כמויות ומפרט טכני ועד להחלטת ועדת 

מכרזים הוא עד 10 שבועות
90%

אחוז המקרים בהם הזמן הממוצע משלב 
אישור הזכייה עד שלב חתימת ההסכם על 

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

ואישור קיום ביטוחים.

1.16פרסום מכרז מדידות נכסים עד לתאריך

10.16סיום מדידת כלל הנכסים עד לתאריך
שדרוג תחנת 

השאיבה
הכנת מכרז לשדרוג תחנת שאיבה בית 

2.16עריף עד לתאריך

מעקב אחר צריכת 
המים בישוב ואיתור 

נזילות

הכנת מכרז למערכות קריאה מרחוק מדי 
3.16מים עד לתאריך

מספר אגפים/יחידות בהם ימונו רפרנטים 
חינוך, איכות הסביבה, רווחה, 5לקליטת חשבונות

לשכת מנכ"ל ודת.
קיום תהליך הפקת לקחים ועדכון נוהל 

קליטת חשבונות במידת הצורך עד 
לתאריך

לקראת בדיקת ISO בתחילת 11.16
שנת 2017.

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

10 ימים
בחשבוניות במסלול קליטה 80%

.EPR בגזברות. ימדד בדו"ח

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

נתון למעקבמספר תביעות פעילות
דו"ח רבעוני הכולל דיווחים ומעקב כספים 

יוגש עם הדו"ח הרבעוני לגזבר.4ממפעל הפיס. מספר דו"חות

הגשת בקשה למפעל הפיס לקראת שנת 
ביצוע2016 על פי לוח הזמנים שידרש

אחוז המקרים בהם משך הזמן מסיום שלב 
הדורש דיווח ועד דיווח בפועל הוא עד 45 

יום
ניתן למדוד באמצעות אתר מפעל 80%

הפיס.

הוצאת מכרזים 
במהירות וביעילות 
ועל פי כללי מינהל 

תקין

טיפול מהיר וללא 
טעויות

אישור 
חשבונות

ביטוחים - 
תביעות

מפעל הפיס

מכרזים, 
חוזים 

והתקשרויות

טיפול מעקב ודיווחים 
אחר הכנסות מפעל 

הפיס

מדידת נכסים 
מעודכנת

טיפול מהיר ואדיב
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גזברות כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

נתון למעקבמספר שוכרים

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

אחוז המקרים בהם חודש חוזה חודשיים 
יש לבנות כלי מדידה.100%לפני תום תקופתו

מספר דו"חות דו-חודשיים למעקב אחר 
6תשלומים שהתקבלו ממחלקת גביה

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

לפני מתן המפתחות לשוכר
90%

תחזוקה שוטפת וקבלת מפתחות 
מהשוכרים באחריות מחלקת 

תחזוקה.
סיוע למנהלי 

אגפים
סיוע למנהלי אגפים בחוזים וחישובים 

שוטףכלכליים

שוטףטיפול בחוזים ותשלומים של המפעםמפעם
621-1101,797משכורת

621-75072עבודות קבלניות

השתתפות 
621-490177בתקציב עזר

דמי חבר 
621-5233באירגונים

621-530156הוצאות רכב
621-54017תקשורת

621-57070מיכון
פרוייקטים-
621-75110עב.קבלנית

621-76015השתלמויות
621-78025אחרות

621-93030ציוד יסודי
רכישת ציוד 

621-93115מיחשוב

סעיפי תקציב

שכירויות של 
נכסי מועצה

טיפול בחוזים 
ותשלומים של שוכרי 

נכסי המועצה
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

מצורף כנספח לתוכנית זו15.3.16הגשת דו"ח גביה שנתי 2015 עד לתאריך

נתון למעקבמספר נכסים מחוייבים בארנונה - מגורים
נתון למעקבמספר נכסים מחוייבים בארנונה - עסקים

אחוז הנכסים החדשים שקיבלו אישור טופס 
4100% ונמדדו על ידי חברת מדידה

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

15 יום
בתלות בקבלת תוצאות 100%

מדידת נכסים.

נתון למעקב.מספר החלפות משלמים בנכסים שיתבצעו
אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת חוזה 

החלפת דיירים/משלמים ועד עדכון הנישום 
החדש הינו עד 3 ימים

הערכה.100%

עבודות 
קבלניות - 

מדידות
מספר הנכסים שיעברו מדידה על ידי חברת 623-751364

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

הטמעת נתוני שטחי נכסים מעודכנים לאחר 
מדידה במערכת EPR במחלקת הגביה עד 

לתאריך
11.16

הפקת תלושים 
תקופתיים על פי צו 

ארנונה
100%אחוז חיובים שיופקו במועד

תכנון פעילות מחלקת גביה 2016

נושאים
יעדים

הערות

ארנונה גבייה 
עירונית

רישום נכון ומדוייק של 
שומות לצורך חיוב 

ארנונה

משאבים

עמידה ביעדי גביה
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

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

השגות - 49 יום (בחתימת 
מנהל ארנונה), ערר - 60 

יום (בחתימת עו"ד)

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

מספר השגות שהתקבלו, 
נענו והסתיימו, מספר 
עררים ומספר עררים 

שעברו לטיפול בהליכים 
משפטיים.

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%

ניהול הטיפול בבקשות להנחות על פי חוק 
ומבחן הכנסה במערכת EPR (כולל סריקת 

הבקשות)
יש לבנות כלי מדידה מול ביצוע

.EPR

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%

ארנונה

מתן שירות הולם 
לזכאים

בקשות להנחות 
על פי חוק

בקשות להנחות 
על פי מבחן 

הכנסה

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

מענה לפניות תושבים

71



גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

נתון למעקבמס' בקשות לנזקק באמצעות ועדת הנחות

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

בכפוף לקבלת תשריט 100%
מדידה.

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

לתאריך
1.16

8.16הגשת דו"ח ביצוע ותכנון מעודכן עד לתאריך

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

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

דו"חות
דו"ח יוגש לגזבר ורו"ח6

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 דו"חות

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

2.16הגשת דו"ח פחת לרשות המים עד לתאריך

הגשת דו"ח מספר נפשות לרשות המים עד 
11.16לתאריך

מתן שירות לתושב 
בזיהוי נזילות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מזיהוי נזילה 
100%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%

בקשות לנזקק 
באמצעות ועדת 

הנחות

קליטת נכסים 
חדשים

גביה 
עירונית

מים ואגרת 
ביוב (כ-5,000 

מדי מים)

מעקב אחר פחת מיםמים ואגרת ביוב

תוספת שומה לנכסים 
חדשים שבנייתם 

הסתיימה

מתן שירות הולם 
לזכאים
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

נתון למעקבסך מדי מים
נתון למעקבמספר מדי מים שהוחלפו
נתון למעקבמספר מדי מים שהוחלפו

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

מצריכות קריאת מים מחודשת הוא עד 7 ימים
100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפניית 
התושב ועד לסיום הטיפול בפניות מורכבות 
המצריכות קריאת מים מחודשת הוא עד 14 

ימים

100%

הכנת תכנית קליטת תשלומים חצי שנתית. 
2מספר תוכניות

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

משובים
4

בנוב' שנת 2015 - 68%, 69%אחוז משלמים בהוראת קבע בנק/אשראי
1939 משלמים.

5%אחוז הגדלת התשלומים בהוראת קבע
נתון למעקבאחוז משלמים דרך האינטרנטמעקב

מניעת טעויות 
בהוראות קבע

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

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

קבלת תכנית מסונכרנת מאגף חינוך לתהליכי 
בשיתוף מנהלת ורו"ח 30.6רישום וגביה עד לתאריך

התאגיד

גביית תאגיד (תאגיד 
חינוך)

הגדלת המשלמים 
בהוראת קבע

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 

עירוניים בהתאם 
לדרישות המחלקות 

(חוקי עזר ומכירת 
שרותים)

מים ואגרת 
ביוב (כ-5,000 

מדי מים)

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

מקוואות, שכ"ד 
  

הסדרי תשלום

גביה 
עירונית

מענה לפניות תושבים

שימוש במדי מים 
תקינים
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

נתון למעקבמספר פעולות

קבלת תכנית קליטת תשלומים רבעונית עד 
4ה-15 לחודש שלפני רבעון. מספר תכניות

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

משובים
4

גביית תשלומים עבור 
הדרכת כלות על ידי 

ארגון "צהר"

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

מפגשים
24

הדו"ח יוגש למנהלי צהר 
ולגזבר המועצה לצורך 

תשלום עמלות.
גביית תשלומים עבור 

נתון למעקב.מספר פעולות רישום נישואיןרישום נישואים

גביית תשלומים עבור 
נתון למעקב.מספר כניסות למקווהמקווה

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

תיעוד אמצעי תשלום 
מדויקים

אחוז ההתאמה לפי פילוח אמצעי תשלום 
100%במאזנים חודשיים

התאמה מלאה של 
נתוני גביה והנה"ח

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

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

המלווה
1.16ביצוע סקר שילוט עד לתאריך

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

גביית מפעם השפלה

חיוב מתאים למצב 
בפועל אגרת שילוט

אגרות בניה והיטלי 
השבחה

התאמות מול רואי חשבון 
והנהלות חשבונות

חיובי שכר דירה עבור 
נכסי המועצה המושכרים 

מתן מענה מהיר 
לתושב

תכנון ואיתור "פיקים" 
של גביית תשלומים 

עירוניים בהתאם 
לדרישות המחלקות 

(חוקי עזר ומכירת 
שרותים)

שירותי דת
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גביה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

מדידת נכסים לפני 
הפקת אישור לטאבו

אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום בקשת 
האישור לטאבו ועד טיפול במדידת הנכס 

ומסירת אישור טאבו הינו עד 14 יום
100%

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

100%רישום תקין של חובות התושבים
תעוד מסמכים 

ממוחשב
אחוז הנכסים החדשים / שעברו בעלות 

100%ונסרקה מפת נכס

שוטףהגשת דו"ח הרשאות לפי דרישה גזברעדכון ההרשאות
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 לגביהם נרשמה הערת 

נתון למעקבאזהרה בטאבו

4מספר דו"חות רבעוני שיוגשו לאכיפת גביה
אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום פניה 

לבקשת החזר לתושב ועד העברת ההחזר 
לתושב הוא עד 30 יום

100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת פניה 
מהתושב ועד מתן מידע והסברים על חיובים 

והנחות הינו עד יום
100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת פניה 
מהתושב ועד מתן מענה לתושב הינו עד 5 

ימים
100%

שירות לתושב

הפקת דו"ח פניות מוקד תשלומים אחת 
למחצית - מספר פונים, מספר בירורים, מס' 
משלמים לאחר בירור, מספר משלמים ללא 

בירור. מספר דו"חות

2

623-110129שכר
623-750811עב.קבלניות

623-55010פרסום
623-570125מיכון

623-78014אחרות

מיצוי חובות תושבים

סעיפי תקציב

ניהול פניות דרך מוקד 
תשלומים

הגברת גביה

הרשאות במערכת 

אכיפת גביה על חייבים

סריקת כל המסמכים

הפקת אישורים לטאבו / 
למינהל

מתן שירות איכותי 
ומקצועי לתושבים 

בתחומי הגביה
איכות ומקצועיות השרות
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הנהלת חשבונות

ערךמדדמטרה
נתון למעקבסך תשלומים לספקים

נתון למעקבמס' ספקים
נתון למעקבמספר חשבוניות שהוגשו לתשלום בתקופה

קיום ישיבה להצגת הנוהל החדש בפני מנהלי 
לאחר אישור ראש המועצה.12.15האגפים הרלוונטיים לקבלת הערותיהם עד לתאריך

הפצת נוהל קליטת ואישור חשבוניות למנהלי 
לאחר הטמעת הערות האגפים.12.15האגפים והמחלקות עד לתאריך

1.16סיום הדרכת הרפרנטים שימונו עד לתאריך
סיום הטמעת העבודה על פי הנוהל באגפים 

בסיוע EPR ויועצת ארגונית.2.16הרלוונטיים ובהנהלת חשבונות עד לתאריך

1.3.16התחלת עבודה לפי הנוהל החל מתאריך

מספר דו"חות שיופקו למנהלי האגפים המודדים את 
אחוז החשבונות החודשיים (במסגרת חוזים לספקים 
קבועים - רטיינר) שיבדקו ויקלטו במערכת EPR תוך 

5 ימים מיום הפקת החשבונית על ידי הספק

10

אגף חינוך, הנדסה ואיכות סביבה. 
ריכוז נתונים תקופתי לכל אגף 

יצורף למדידה. החל מחודש מרץ. 
.EPR-יש לעדכן ספקים קבועים ב

אחוז החשבונות החודשיים (במסגרת חוזים לספקים 
קבועים) שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-5 לכל 

חודש
90%

על כל אגף להכין רשימה של 
הספקים הקבועים ולוודא שהם 

מעבירים את החשבונות בזמן. עם 
קבלת החשבון יחתום רפרנט 

האגף על החשבון בציון תאריך 
קבלת החשבון.

מספר דו"חות שיופקו למנהלי האגפים המודדים את 
אחוז החשבונות החודשיים (ספקים לא-קבועים) 

שיבדקו ויקלטו במערכת EPR תוך 10 ימים מיום 
הפקת החשבונית

10

אחוז החשבונות החודשיים (ספקים לא-קבועים) 
90%שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-10 לכל חודש

הטמעת נוהל קליטת ואישור 
חשבונות

חשבונות 
ספקים

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

קליטת חשבוניות באגף המזמין

תכנון פעילות הנהלת חשבונות 2016

הערותיעדיםנושאים

נתוני פעילות
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הנהלת חשבונות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

 
קליטת חשבוניות באגף המזמין

אחוז החשבונות בהם משך הזמן מקבלת החשבון 
מהספק ועד בירור הפער מול הספק ותיקון 

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

90%

קליטת חשבוניות בגזברות
אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת החשבון 

מהספק (חתימת נתקבל) ועד סריקת החשבון 
וקליטתו במערכת הינו עד 10 ימים

90%
קליטת החשבון במערכת תבוצע 

לאחר בדיקת התאמה ביחס 
להזמנה/הסכם והביצוע בפועל.

מספר דו"חות שיופקו למנהלי האגפים בנושא 
החשבונות החודשיים בהם משך הזמן מקליטת 

החשבון במערכת ועד אישור מנהלי האגף (ידנית וב-
EPR) הינו עד 7 ימים

10
אגף חינוך, הנדסה ואיכות סביבה. 

ריכוז נתונים תקופתי לכל אגף 
יצורף למדידה. החל מחודש מרץ.

אחוז החשבונות החודשיים בהם משך הזמן מקליטת 
החשבון במערכת ועד אישור מנהלי האגף (ידנית וב-

EPR) הינו עד 7 ימים
90%

1.16יצירת שדה "נתקבל" מול EPR עד לתאריך
2.16הטמעת השימוש בחתימת "נתקבל" עד לתאריך

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

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

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

שליחת הדו"ח השנתי לשנת 2015 לכל הספקים במייל 
15.3עד לתאריך

מתן מענה מהיר טיפול בספקים מעוקלים
לספקים

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

ניהול 
בנקים

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

לגזבר מועצה

ביצוע מעקב אחר 
התנועות בבנקים 

ורישום תקין 
בהנהלת חשבונות

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

העברת תשלומים 
בזמן לגני ילדים

מספר תשלומים המועברים בשנה (אחת לחודשיים, ב-
בכפוף לקבלת קופה קטנה ואישור 155 או ב-30 לחודש)

מנהלת מחלקת גני ילדים.
העברת תשלומים 
לבתי הספר על פי 

הנהלים

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

הקצבת גני ילדים (35 גנים) ומעקב אחר 
חשבוניות הגנים

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

אישור חשבונות

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

תשלום לספקים
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הנהלת חשבונות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

תשלום בזמן על פי  
100%אחוז התמיכות שיועברו לעמותות עד ל-31.12.16פרוטוקול המועצה

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

כל המסמכים הנדרשים על ידי 
העמותה.

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

מספר החודשים בהם תתקיים בדיקת התאמה מלאה 
12בין הנהלת החשבונות ופנקסי מס הכנסה

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

התאמה מלאה עם 
מחלקת הגביה

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

התאמה מלאה עם 
חברות האשראי 
ומחלקת הגביה

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

התאמת ספרים 
מלאה מול ספרי 

הספק

מספר ספקים גדולים מולם תתבצע בדיקת התאמה עד 
10לתאריך 28.2.16

בדיקת ספרים (3,5,6) לפני 
דו"ח רבעוני

התאמת ספרים משותפת עם 
רואת החשבון לפני דו"ח רבעוני

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

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

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

כולל חתימת הגזבר.4מספר דו"חות רבעוניים שיוכנו
שוטףמעקב יומי אחר תנועות בנקים

מספר חודשים בהם תתבצע התחשבנות בין מועצה 
12לתאגיד חינוך פעם בחודש (שכר ושוטף)

שוטףגריעת הזמנות

התחשבנות בין 
מועצה ותאגיד 

והעברת הקצבות
גריעת הזמנות

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

בנקאית במס"ב

תאגיד החינוך

הנה"ח תקינה של ניהול חשבונות מפעם
המפעם

בדיקת דו"ח הכנסות המועצה - קבלת 
מאזן מהגביה

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

טיפול בחשבונות עזר

התאמות מול חברות האשראי

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

מלאה עם רו"ח עד 45 יום אחרי רבעון

התאמות ספקים סוף שנה
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חשבונאות

ערךמדדמטרה
אחוז הדו"חות העומדים בדרישות החוק - 

45100% יום לאחר סיום הרבעון/שנה

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

בדיקת עמידה בתחזית וטיפול באי 
התאמות

כלי לשימוש להנהלה ולמחלקות

סיוע לגזבר בהכנת התקציב השנתי תקציב שנתי ותקציב מילואים
שוטףועדכונים לתקציב

שמירה על מינהל תקין ועמידה בקרת הנהלת חשבונות של המועצה
בקריטריונים

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

דו"חות מיוחדים לפי דרישה, כגון: יחידה 
סביבתית, קרן עבודות פיתוח ועוד (כ-60 

בשנה)
הפקת דו"חות תוך 3 ימי עבודה מיום מתן מידע מעודכן על פי דרישה

שוטףדרישת הדו"ח

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

הדרכה וגיבוי של מנהלות החשבונות 
בשנת 2016 מתוכנן מעבר שוטףבבתי הספר

לניהול עצמי.
גיבוי מקצועי - פיקוח על הנתונים הכספיים 

של העמותות (כ-30 עמותות)
פיקוח על הנתונים הכספיים של 

העמותות
ביצוע בדיקה והכנת החומר לדיון בועדה 

לרבות השלמות לבדיקה ביצועהמקצועית אחת לשנה
לאחר התכנסות הועדה.

עמידה בהנחיות רשות המיםמעקב אחר הוצאות והכנסות מים וביוב
מספר דו"חות חציוניים שיוגשו לרשות 

המים בנושא הכנסות והוצאות משק מים 
וביוב

2

תכנון פעילות רו"ח 2016

הערותיעדיםנושאים

4

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

שמירה על מינהל תקין ועמידה 
בקריטריונים

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

ערךמדדמטרה
נתון למעקבמספר הזמנות עבודה שיצאו בתקופה

8%אחוז הזמנות שיצאו תוך 1 יום
35%אחוז הזמנות שיצאו תוך 7 ימים
75%אחוז הזמנות שיצאו תוך 14 יום
85%אחוז הזמנות שיצאו תוך 25 יום

הכנת נוהל לספקים בנושא הגשת חשבונות 
1.16למועצה עד לתאריך

הנוהל יצורף לכל הזמנת 
עבודה ולכל חוזה החל מ-

1.16. בשיתוף פעולה עם ס' 
גזבר.

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

החשבונית הראשונה ע"י הספק (מפולח לפי 
מחלקות). מספר דו"חות שיוגשו

4

היערכות מראש לערבויות מעקב אחר ערבויות
העומדות להסתיים

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

לקראת כל ישיבה תוכן 
רשימת הערבויות העומדות 

להסתיים בחודש העוקב.
ועדת רכש והתקשרויות - טובין מעל 

15,000 ₪ / ועדת השלושה 
למכרזים משותפים

הכנת הצעות מחיר להזמנות והשוואה בין עמידה בכללי החוק
בהשתתפות מנכ"ל, גזבר, שוטףהספקים לקראת כל ועדה

יועמ"ש ומנהל מחלקת רכש.

שריון תקציבים בתקציב 2016 על פי חוזים 
1.16מתמשכים משנת תקציב קודמת עד לתאריך

שוטףעדכון שוטף של שריון וגריעת תקציבים

בשיתוף פעולה עם 15מספר מכרזים/הצעות מחיר שיוכנוצמצום הליכי הצעות מחירהסכמי מסגרת
המחלקות השונות.

מעקב אחר שימוש ברכבי רכבים
מועצה וליסינג

קיום מעקב אחר השימוש ברכבים (כגון: 
שוטףטסטים, כביש 6, דלקנים ועוד)

שריון חוזים במערכת הכספית

נושאים

הזמנות עבודה

מעקב ועדכון תקציב

תכנון פעילות רכש 2016

הערותיעדים

טיפול במהירות וביעילות 
תוך שמירה על מינהל תקין

מקבלת בקשה מפורטת 
כנדרש (עם מפרט תקין וסעיף 

תקציבי) מהמחלקה ועד 
הוצאת הזמנת עבודה.

מעקב אחר ביצוע הזמנות על ידי 
שיפור השירות לספקיםהמחלקות
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שכר

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

מספר החודשים בהם שולמו כל תשלום השכר לעובדים בזמן
12המשכורות עד ל-1 לחודש

בקרה על הכנת השכר
מספר החודשים בהם תתבצע בקרה 
על כל המשכורות ותיקון כל הליקויים 
שנמצאו עד 5 ימים לפני סוף החודש

12

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

לחודש
12

מספר החודשים בהם יועבר בזמן 
דו"ח המס"ב לגזבר וראש מועצה עד 

ל-10 לחודש
בשת"פ של החברה 12

המתפעלת.

מספר החודשים בהם יעברו בזמן 
צ'קים לקופות שאינן חלק מהמס"ב 

עד ל-10 לחודש
12

מספר בקרות חודשיות שיתקיימו על 
העברות החודש השוטף/הקודם 

בעזרת החברה המתפעלת
בשת"פ של החברה 12

המתפעלת.

בקרה שנתית על הפרשה 
מדויקת של תשלומים

מספר בדיקות רבעוניות שיתקיימו על 
10 תלושי שכר לבדיקת הפרשות 

מדוייקות עד ה-15 לחודש
4

טיפול מהיר ומקצועי בשאלות בירורי שכר
העובד

טיפול בפניות עובדים עד המשכורת 
שוטףהקרובה

עלות שכר - נתונים למעקב

תכנון פעילות שכר 2016

הערותיעדיםנושאים

הכנת השכר ותשלום לעובד

תשלומים לגמל (פנסיה, ביטוחי 
מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות)

תשלום לקופות בזמן ולמקום 
הנכון

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדי 
המועצה (כ-240), 

תאגיד חינוך (כ-
190) ולחברה 

העירונית (כ-230 
עובדים)
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שכר

ערךמדדמטרה

    

הערותיעדיםנושאים

מספר החודשים בהם יועברו דו"חות 
חודשיים ותשלום למס הכנסה וביטוח 

לאומי עד ה-15 לחודש
12

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

מעקב אחר הפרשות הפרשות סוציאליות
סוציאליות של העובדים

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

מקצועיים, מס הכנסה וביטוח לאומי
שוטף

הכנת תביעות תקינות לביטוח תביעות לביטוח הלאומי
5%החזר תביעות מקסימלי לתיקוןלאומי (מילואים, אימהות)

ביצוע התאמות בספרי הנהלת בדיקת התאמת הכרטיסיםרישום השכר בספרי הנהלת חשבונות
עבור משכורות שנת 3.16חשבונות בנושא שכר עד לתאריך

.2015

קיזוז חובות עובדים למועצה ותאגידים 
דרך השכר

קיזוז שכר לעובדים במועצה 
ובתאגידים במקרי חוב למועצה 

ע"פ חוק

מספר פעמים בהם יבוצעו קיזוזי שכר 
לעובדים בגין חוב למועצה בהתאם 

לדיווחי מחלקת גביה
אפריל, אוקטובר2

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

מהגביה.

תשלום מס הכנסה וביטוח 
לאומי כחוק ובזמן מיסים

מע"מ על עסקאות אקראי

חישוב שכר 
והנהלת חשבונות 

שכר לעובדי 
המועצה (כ-240), 

תאגיד חינוך (כ-
190) ולחברה 

העירונית (כ-230 
עובדים)
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 אגף איכות הסביבה
 

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

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

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

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

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

 

U מטרות האגף 

 .כישוב הדוגל ומוביל ערכי איכות הסביבה ,בתחום איכות הסביבה והחינוך הסביבתיארציים ומקומיים קידום פרויקטים  .1

 .ציבורי ושמירה על הניקיוןהגינון טיפוח ה, שיפור חזות הישוב .2

 .ועל בריאות הציבורשמירה על הסדר הציבורי , מניעת מפגעים .3

 ).ובהוט רחריחינוך , מבני ציבור, כבישים ומדרכותתשתיות , מים, חשמל(מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב  .4

 .עמידה בתקני בטיחות .5

 .במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה הסביבתיתמתן מענה למפגעים סביבתיים  .6

 

 נתונים

U מטה  -כח אדם 

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

U שטח -כח אדם 

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

 . תית ופקחמנהל יחידה סביב -היחידה הסביבתית 

 .תכליתיים-רב יםמפקח 2-רכז פיקוח ותברואה ו -פיקוח עירוני ותברואה 

 גינון מפקחי 2 -גינון 

 .גוש דן איגוד ערים לשירותי וטרינריהם מטעם על שירותינסמך  - השירות הוטרינרי
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 :2016יעדי האגף לשנת 

U ועד טף' מא -שנת הילדים 

 : פרויקטים בסימן היעד השנתי של המועצהביצוע  

 ותיקות שדרוג גינות ציבוריות •

 חקלאיותהקמת גינות קהילתיות  •
 

U מים ואנרגיה ,התייעלות סביבתית בתחום אשפה  -עתיד ירוק 

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

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

 .שטחים ציבוריים ומבני ציבור, בתאורת רחובות בצריכת אנרגיה חיסכון -אנרגיה  •

  - מים •
 בצריכת מים בגינון ציבורי 5%של חיסכון 

 .שדרוג מערכות ההשקיה לצמצום נזילות חוזרות
 

Uסביבתייםפיקוח ומניעת מפגעים  -קוח ירוק פי 

 שיפור והתייעלות בתחום תחזוקת הגינון וניקיון הישוב  •

 שינוי ימי פינוי הגזם והגרוטאות לטובת ניקיון הרחובות ומניעת מפגעים •

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

 אכיפת חניה מוסדרת במרכז המסחרי לרווחת באי המרכז •

 העמקת פעילות היחידה הסביבתית •
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• Uקיון במרחב הציבוריישיפור מערך הנU: 
o העברת אחריות לניקיון שבילים בגנים הציבוריים לקבלן הגינון. 
o תגבור השימוש באמצעים מכניים. 

 

Uפרויקטים נוספיםU: 

 שדרוג תשתיות רחוב ישנות - חזות הישוב •

 נטיעת עצי צל ברחובות הישוב - ירוק הישוב •

 )מ"קר( קריאה ממוחשבתקט מערכת פרוי •

 שדרוג מכון הביוב •

 ישנות בישוב חידוש צנרות ביוב •

 הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות  •
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

מענה מהיר ויעיל 
שוטףהשתתפות בפורום תקלות ומפגעיםלפניות תושבים

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים - 

רטיינר) שיבדקו ויקלטו במערכת 
EPR תוך 5 ימים מיום הפקת 

החשבונית על ידי הספק

90%
החל מחודש מרץ. יש 

לעדכן ספקים קבועים ב-
.EPR

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

ה-5 לכל חודש

90%

יש להכין רשימה של 
הספקים הקבועים ולוודא 

שהם מעבירים את 
החשבונות בזמן. עם 

קבלת החשבון יחתום 
רפרנט האגף על החשבון 

בציון תאריך קבלת 
החשבון.

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

במערכת EPR תוך 10 ימים מיום 
הפקת החשבונית

90%

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

90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך 
הזמן מקבלת החשבון מהספק ועד 

בירור הפער מול הספק ותיקון 
החשבונית/הוצאת הזמנה על 

יתרה/הזמנת עבודה מחודשת הינו 
עד 5 ימים

90%

ניהול פניות תושבים

ניהול 
האגף

משאבים

ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

תכנון פעילות אגף איכות הסביבה הנהלה 2016

נושאים
יעדים

הערות

תקציב
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

  

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

מבנה ארגוני
מבנה ארגוני 

מיטבי לשיפור 
השירות

ביצועיישום שינויים נדרשים

מספר מנהלי תחומים איתם 
3מתקיימות פגישות אחת לשבועיים

6מספר ישיבות אגף כוללות

קיום ישיבות הערכה עם כלל הערכות עובד
ביצועהעובדים בהתאם ללו"ז משאבי אנוש

תו תקן 
 iso14001

(סביבתי)

ניהול המדיניות 
הסביבתית של 
מועצה מקומית 

שהם לפי דרישות 
התקן הבינלאומי

עמידה בהצלחה בבחינות מכון 
ביצועהתקנים

פרוייקטים שנת 
711-75440איכה"ס

אחוז בתי אב המשולבים בתהליך 
כולל יישום חוק האריזות100%הפרדה במקור

5%אחוז עליה במיחזור פסולת אורגנית

5%אחוז צמצום נפחי הטמנה

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

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

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

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

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

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

פרויקטים 

בקרה וקיום עבודה 
מתואמת 

ומסונכרנת
שגרת מטה

ניהול 
האגף

תב"ר איכ"ס הפרדה 
במקור

תג סביבה - צמצום 
צריכת משאבים 
בתחום פסולת, 

מים ואנרגיה

חסכון בצריכת 
אנרגיה אנרגיה
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

  

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

שעוני מים - קריאה 
3,000תב"ר 564מרחוק

שעונים,ברמדים - 
500תב"ר 564החלפה

מט"ש איילון - 
2,500תב"ר 277השתתפות

עמידה במכסות המוקצות למים בגינון 
ביצועהציבורי

5%אחוז הפחתת צריכת המים בישוב

ביצועשדרוג צנרות מים בגנים ציבורייםתב"ר איכ"ס

ביצועהרחבת מערך מסופונים711-9315רכישת ציוד מיחשוב

השלמת המערכת למתן תמיכה 
ביצועמלאה למערך האכיפה

מספר גינות שישודרגו ויחנכו בטקס שדרוג גינות
3חגיגי

פעילות קהילתית 
בתחום גינון 

קהילתי
3מספר גינות קהילתיות שיוקמו

הרחבת הצל 
100מספר עצים שינטעוביישוב

מספר פעילויות שיתקיימו ביער 
5(הדרכות וארועי שיא)

הטמעת תוצרי הוועדות התכנוניות 
הפיזיות והתוכניות בתאום קק"ל 

וחברי ועדות עד לתאריך
31.12

פעילות חינוכית וקהילתית בחרבת 
פעולות שיקום ושימור שוטףתנשמת

בוצעו ב-2013.

שכונות 
חדשות

הטמעת היבטים 
סביבתיים בשכונות 

חדשות

ליווי וייעוץ בתכנון שכונות חדשות 
שוטףבדגש הנחיות סביבתיות

פרויקטים 

מיחשוב 
מערך 

האכיפה

חשיפת היער 
ואוצרותיו בפני 

הציבור

פארק יער 
שהם

התייעלות 
והצטיידות 

מתאימה למפקחים

חסכון בצריכת מים

מים

  1,000 תב"ר חדשחידוש גינות ציבוריתגינון
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

  

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

אחוז עמידה בדו"חות פיקוח (דו"חות 
100%יומיים)

ביצועתגבור השימוש באמצעים מכניים
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 

זמן תקן - 2 ימים90%בנושא ניקיון היישוב

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

זמן התקן - 2 ימים85%אחוז עמידה במדדי מוקד
אחוז שביעות רצון תושבים - שיחות 

90%יזומות מוקד

7123-74030כלים מכשירים וציוד
עבודה קבלנית-איסוף 

 2,908  7123-750אשפה וגזם

עבודה קבלנית-
 2,450  7123-751הטמנה

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב 
90%שיחות יזומות מוקד

נתון למעקבציון לקבלן איסוף אשפה
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 

זמן תקן - יום90%אי פינוי אשפה

מספר דו"חות סטטוס חודשיים 
שיתקבלו מהמפקח על הקבלנים 

בנושא תברואה
12

שינוי ימי פינוי הגזם והגרוטאות 
לטובת ניקיון הרחובות ומניעת 

מפגעים החל מתאריך
2.16

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

השנתית)
ביצוע

מספר דו"חות בגין חניה אסורה - 
פקחי איכ"ס

מספר דו"חות בגין חניה אסורה - 
פיקוח עירוני

נתונים למעקב חניה

שמירה על ניקיון 
הישוב

שמירה על ניקיון 
הישוב

שמירה על החוק

פינוי אשפה (נתונים 
למעקב בנספח המצורף)

עבודה קבלנית
שביעות רצון 

תושבים

מיחזור (נתונים למעקב 
בנספח המצורף)

7122-750  1,919  נקיון כבישים ומדרכות
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

  

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

מספר ערעורים

אחוז ערעורים שהתקבלו ובוטל הדו"ח

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

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב 
95%שיחות יזומות מוקד

אכיפת חניה מוסדרת במרכז המסחרי 
ביצועלרווחת באי המרכז

מספר דו"חות - שפע
מספר דו"חות - וטרינריה

מספר התראות
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 

זמן תקן - שעתיים95%בנושא רוכלות

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

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
בנושא צמחיה פרטית גולשת לשטח 

ציבורי
זמן תקן - 5 ימים95%

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 3 ימים95%בנושא מילוי שקיות שקי קקי

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

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

נתונים למעקב

חניה

שמירה על איכות 
חיי התושבים פיקוח עירוני

שמירה על החוק
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איכות סביבה - כללי

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

  

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
בנושא נזק כתוצאה מעבודות 

פרטיות
זמן תקן - שעתיים95%

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 5 ימים95%בנושא שדה קוצים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - יום95%בנושא שילוט פיראטי

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב 
95%שיחות יזומות מוקד

ציון בסקר שביעות רצון משירותי 
נתון למעקבהמועצה

711-1101,359משכורת
711-75140א"י יפה

עבודה קבלנית-פינוי 
711-75359נייר

עבודה קבלנית-תובע 
711-75647עירוני

עבודות קבלניות - 
711-758212אכיפת חוקי עזר

השתתפות בתקציב 
711-490177עזר

711-54012תקשורת
711-7406כלים מכשירים וציוד

711-76015השתלמויות
711-73060הוצאות רכב

711-78020אחרות

שמירה על איכות 
חיי התושבים פיקוח עירוני

סעיפי תקציב
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איכות סביבה - אשפה ומיחזור

צפי 2016 נוב' 20092015

סך פינוי 
בטון

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

שינוי 
באחוזים

סך פינוי 
בטון

סך פינוי 
בטון

2,023.62,081.23%2,270.19%2,63516%300114%2945-2%23083150גזם
5,320.65,811.29%5,547.7-5%5,329-4%5230-2%5062-3%47085250אשפה יבשה

8.876.7775%276260%629128%73116%535680פסולת אורגנית
246.4397.361%369.7-7%3721%338-9%320-5%248367נייר

31.836.916%39.78%39-2%427%5429%36.1646פלסטיק
135.7172.627%160.9-7%1695%1817%1989%233200קרטונים

306.02300-100%00פסולת בניין
4.217305%13.4410.5זכוכית

2.40.4-83%4.2פסולת אלקטרונית
7758850810%87713%90503%94214%95111%80829693סה"כ

2438269711%322320%372204198044496%33744443סה"כ אשפה ממוחזרת
31.4%31.7%0.3%36.7%5.1%41.1%4.4%44.6%3.4%47%2.4%42%46%אחוז אשפה ממוחזרת

החל ב-2013
החל ב-2013

נתוני כמויות פינוי אשפה ומיחזור

20102011201220132014
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איכות סביבה - יחידה סביבתית

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

עמידה בתקציב היחידה הסביבתית (אי-עמידה במסגרת התקציבתקציב
ביצועחריגה)

שמירת הסטטוס-קוו בנושא תבנית תפעול 
שוטףשדה התעופה

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

הגברת אכיפה בנושא מבצעי אכיפה
איכות הסביבה

מספר המבצעים בשנה (בשיתוף משמר 
בחבל מודיעין6ירוק, מתמידים ומג"ב)

הגדלת אחוזי המחזור חוק האריזות
בשוהם

מספר דו"חות רבעוניים שיועברו לתאגיד 
4תמיר

ניטור מכרסמים - 
7111-78512שוהם

7111-7866ניטור יתושים

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 
2נגד מקקים

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 
2נגד עכברים

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

נתון למעקבציון בסקר מועצה בנושא יתושים

מספר מבצעי ריסוס מבוקרים נגד עשביה 
2(בדגש על שטחים מרוצפים)

בשטחים פתוחים 
מעבר לניכוש על פני 

ריסוס.
עבודה קבלנית-

מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו מניעת מפגעי מזיקים 114   711-750הדברה
12בנושא עמידה בתכנית מנע

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

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

תכנון פעילות יחידה סביבתית 2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

מניעת וטיפול במפגעי 
רעש רעש 

הדברה וריסוס

טיפול בתלונות על מפגעי 
מזיקים שונים

צמצום מפגעי מכרסמים 
ויתושים

96



איכות סביבה - יחידה סביבתית

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 7 ימים.95%פשפש שחור סרחן

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 10 ימים.95%הדברת ברחשים

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 5 ימים.95%דבורים/צרעות

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

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

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

נתון למעקב90%ציון בסקר מועצה
נתון למעקבמספר חריגות קרינה שאותרו

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

זמן תקן - 180 יום.95%אנטנות סלולאריות

קרינה 
אלקטרו-
מגנטית

אחוז מוסדות החינוך שבהם תתבצע 
בדיקה שנתית לניטור ותיקון מפגעי קרינה 

אלקטרומגנטית
בהתאם להמלצת חוזר 100%

מנכ"ל משרד החינוך.

מניעת הזרמת שפכים לא ניטור שפכים
תקינים למערכת הביוב

מספר דגימות שפכים שיקלחו מבתי העסק 
שאושרו בתכנית ניטור שפכים שהוגשה 

למשרד להגנת הסביבה
2  בתי עסק - מרלוג 4

שטראוס ואריא.

ניטור קרינה ומניעת 
מפגעים

קרינה 
סלולארית

טיפול בתלונות על מפגעי 
מזיקים שונים הדברה וריסוס
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איכות סביבה - יחידה סביבתית

סכום סעיף תקציבישם החשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא נמלת 
זמן תקן - 7 ימים.95%האש האדומה

אחזקת רכב - 
7111-73040ליסינג

7111-75015יעוץ משפטי
7111-7605השתלמויות

7111-78020הוצאות מינהלה
7111-78115פעולות אחרות

רכישת ציוד 
7111-93110מיחשוב

7111-110359שכר
7111-5408תקשורת

תכנון סביבתי - 
7111-78257חבל מודיעין

תכנון סביבתי - 
7111-78313שוהם

חינוך סביבתית 
7111-78720חמן

מתן מענה מהיר ויעיל

סעיפי תקציב

פניות תושבים
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

אורך כבישים ומדרכות לצורך תחזוקה
מספר גינות ציבוריות

מספר תמרורים
מספר ספסלי רחוב

מספר ברזיות
מספר סככות/פרגולות

מספר מכוונים
מספר גינות כלבים

מספר מתקנים לאיסוף צואת כלבים
מספר שלטים אלקטרונים

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

בי"ס, מגרשי ספורט וגינות)

הגשת מיפוי כמויות גופי תאורה למנכ"ל עד 
תאורת לד/סולארית/רגילה, 1.16לתאריך

גופים נמוכים וגבוהים.

הגשת דו"ח אחוז תקלות בגופי תאורה 
12.16(בפילוח לפי סוגים) למנכ"ל עד לתאריך

100%אחוז מתקנים העומדים בתקן
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא מפגע 

זמן תקן - שעה90%בטיחותי על הכביש

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

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

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

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

נתונים למעקב.

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים

תכנון פעילות תחזוקה 2016

נושאים
יעדים

הערות

אחזקת 
תשתיות

משאבים

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

99



איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

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

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

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

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

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

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

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

זמן תקן - 30 ימים90%תוספת

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

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

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

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא סתימה 
זמן תקן - שעה90%במערכת הניקוז

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

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

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

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

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

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 14 ימים90%ונדליזם/גרפיטי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אחזקת 
תשתיות - 

פניות תושבים

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב שיחות 
90%יזומות מוקד

93%ציון בסקר מועצה

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

יישום ועדת תנועה 
ותמרור

אחוז החלטות ועדת תנועה ותמרור שיבוצעו 
100%תוך חודש מקבלת ההחלטה מאגף הנדסה

הכנת גאנט תכנון פעילות למחלקת תחזוקה 
1.1עד לתאריך

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

מספר סיורים שיתקיימו עם ראש המועצה 
בתום כל סיור יופץ סיכום 12בנושא גינון ותחזוקה

סיור.
עבודה בהתאם ליום קבוע לתחזוקת מנע 

ימי ג'.שוטףבגנים

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

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

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

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת שנתית - 
נתון למעקבתאורת רחוב

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת שנתית - 
נתון למעקבמים וביוב

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת שנתית - 
נתון למעקבגינות משחקים

אחוז יישום תוכנית אחזקה מונעת שנתית - 
נתון למעקבריהוט רחוב

אחזקת 
תשתיות - מנע

אחזקת 
תשתיות - כללי

פיקוח יזום על רמת 
התחזוקה 

והתשתיות ביישוב

תחזוקת מתקנים 
בתחומי המועצה
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

כלול 
בתקציבי 
עזר של 

המחלקות

קבלת דו"חות פיקוח חודשיים בנושא ניקיון 
ומפגעים בבתי ספר ומוסדות ציבור מאבות 

הבית
12

מוגש לסגן מנהל מחלקת 
תחזוקה. מבוצע בשיתוף 

אגף חינוך.

מספר דו"חות חודשיים שיוגשו למנהלת 
האגף בנושא סטטוס ביקורות בבתי ספר 

וגנ"י
באחריות ליה.12

746-7512,647אחזקת גינון
746-75294אחזקת מזרקות

746-950384משכורת תכנון
מספר דו"חות פיקוח ופרויקטים שיתקבלו 

12ממפקח הגינון

העברת אחריות לניקיון שבילים בגנים 
יוטמע במכרז החדש ביצועהציבוריים לקבלן הגינון

שיפורסם במרץ 2016.

מספר דו"חות חצי-שנתיים שיתקבלו ממחלקת 746-95174פיקוח השקיה
למעקב פנימי של המחלקה.2גביה בנושא צריכת מים לגינון

746-57080מיכון
746-720120חומרים - שתילים

ביצועזכיה בכוכבי יופי של המועצה לא"י יפה
נתון למעקבסך צריכת מים להשקיה

נתון למעקבצריכת מים לדונם גינון מושקה
הגשת דו"ח שנתי מסכם לרשות המים עד 

2.16לתאריך

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

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

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

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

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

746-750100

מים להשקיה ומוס. 
מועצה

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

עב.קבלניות-גינון 
פרוייקטים

חסכון במים גינון 
בר קיימא

תחזוקת גינון

פיקוח יזום על רמת 
נקיון ותחזוקה 

בבתי"ס ומוסדות 
ציבור

746-772

אחזקת 
מוסדות חינוך 
ומבני ציבור - 
נקיון ותחזוקה

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב

שמירה על טיפוח 
וחזות היישוב

1,887

103



איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

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

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

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

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

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

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

הישוב בין 2 קבלנים
90%אחוז מרוצים מטיפול בפניות למוקד

נתון למעקבשטח גינון אינטנסיבי (תחזוקה פעם בשבועיים)

נתון למעקבשטח גינון אקסטנסיבי (תחזוקה פעם בחודש)

נתון למעקבשטח גינון שנוסף בשנה זו (אם קיים)
נתון למעקבעלות תחזוקת גינון לדונם

100%אחוז מתקנים העומדים בתקן
נתון למעקבציון לקבלן גינון על מצב הגינות - צפון

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

מדי חודש.12מקבל גינון צפון

מספר דו"חות ביצוע יומן עבודה יומי שיתקבלו 
מדי חודש.12מקבל גינון דרום

אחוז עמידה בתוכנית העבודה שבועית של 
90%קבלן גינון - צפון

אחוז עמידה בתוכנית העבודה שבועית של 
90%קבלן גינון - דרום

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

עב.קבלניות-גינון תחזוקת גינון
פרוייקטים - המשך

גינון
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

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

נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - פלואור
נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - קוליפורמים

נתון למעקבמספר דגימות מים חריגות - עכירות
זמן תקן - 2 ימים.90%אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא ברזיה
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא נזילת 

זמן תקן - 4 שעות90%מים מקו עירוני

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

אחזקת 
תשתיות 

זורמות - מים, 
חשמל, ביוב 

וניקוז
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איכות סביבה - תחזוקה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

  
 

741-110311משכורת
741-751585עב.קבלניות-ב.מ.נ

השתתפות בתקציב 
741-490177עזר

741-54025תקשורת
741-71010הובלה

741-720100חומרים
741-721162בטיחות  ומכון 

741-73085אחזקת רכב
741-73317רישוי וביטוח

741-74020כלים
741-750324עב.קבלניות-שבר

ליסינג -רכב פיקוח 
741-752233ותחזוקה

741-753150צביעת ריהוט חצר
741-7805אחרות

741-930169רכישת ציוד יסודי
742-72050חומרים

742-72150ועדת תמרור
742-750160צביעת כבישים

743-74044כלים וציוד

עב.קבלניות-תיקונים 
743-75090כולל חשמלאי

743-75150צביעת עמודים
743-771954חשמל

751-72070חומרים
751-750550עב.קבלניות

911-72040חומרים

קישוט הישוב

סעיפי תקציב

אחזקת תשתיות - 
תאורת רחובות
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

מספר כלבים רשומים

מספר חיסוני כלבת שינתנו לכלבים

מתוכם: מספר חיסוני כלבת 
שינתנו על ידי האיגוד

מתוכם: מספר חיסוני כלבת 
שינתנו על ידי מרפאות פרטיות
אחוז הכלבים המחוסנים מתוך 

הכלבים הרשומים (ע"י האיגוד או 
פרטי)

100%

מספר חיסוני כלבת שינתנו 
לחתולים

מספר כלבים שילכדו
מספר בעלי חיים אחרים שילכדו
מספר כלבים שישוחררו לבעלים

מספר אזהרות שינתנו
מספר המלצות לקנסות

מספר ארועי נשיכה
הסגרים עקב נשיכה

מספר תלונות שטופלו בנושא בעלי 
חיים

מתוכן: מספר קריאות חירום
מספר סיורים שיתקיימו
מספר חתולים שיעוקרו

מספר ביקורות שיבוצעו לרישוי 
עסקים (איגוד)

מספר ביקורות אחרות שיתקיימו 
בעסקים/מוסדות חינוך/אתרים
מספר מקרי החרמה/השמדה 

בדיקות משנה

שמירה על בריאות הציבור 
ע"י חיסונים למניעת מחלת 

הכלבת וע"פ חוק

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

חיסוני כלבת

תכנון פעילות וטרינריה 2016

נושאים
יעדים

הערות

נתונים למעקב

משאבים

נתונים למעקב טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

    
    

  
 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

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

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

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

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - יום95%בנושא לכידת בעל חיים אחר

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - שעה95%בנושא לכידת נחשים

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

נתון למעקב.מספר נחשים שילכדו
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - שעה95%בנושא אובדן/מציאת בעל חיים

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

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

90%ציון בסקר מועצה

מניעת כלבת

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

וכלבי בר)

באחריות האיגודביצועפיזור פתיונות כלבת אחת לשנה

ליקויים המדווחים 
ע"י משרד 

הבריאות
פיקוח על מזון מן החי

מספר הליקויים המדווחים על ידי 
משרד הבריאות שלא ביוזמת 

הרשות (בדו"ח)
נתון למעקב

מספר דו"חות פעילות חודשיים 
12שיתקבלו מהאיגוד

קבלת דו"ח שנתי מהאיגוד עד 
31.12לתאריך

טיפול במפגעים הקשורים 
לבע"ח (חתולי רחוב, 

כלבים משוטטים, נחשים 
ופגרים)

טיפול במפגעים 
הקשורים לבע"ח

מעקב ופיקוח אחר פעילות 
האיגוד הוטרינרי במסגרת 

ההתקשרות עם המועצה

דו"ח פעילות 
השירותים 
הוטרינרים 

הרשותיים בשוהם
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וטרינריה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

    
    

  
 

נושאים
יעדים

הערות

 

משאבים

714-7102הובלה והסגר
714-72060חומרים

עבודות קבלניות 
714-75095כולל תברואן

עבודות קבלניות - 
714-752459שירותי וטרינריה

סעיפי תקציב
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 הנדסה אגף
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 הנדסה אגף
 

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

 .יון הישובשמירה על צבדגש על איכות חיים ו

 :מחלקות שתי ותאגף פועלב

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

 .הציבורית והפרטית

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

 .ומפרצי הורדת תלמידים) "במפרים"(מעברי חציה מוגבהים , מעגלי תנועה: כגון, תנועה בישוב
 .לרבות רשות תמרור מקומית, וכן על נושא הנגשת המרחב הציבורי והסדרי תנועה בישוב רישוי עסקים ורישוי שילוטהאגף אחראי על נושא , כמו כן

 

Uהועדה המקומית לתכנון ובניהU  עות "להשוואת זכויות ועדכון התב( 1000/שה ע"תב, לשוהםוללנית כתכנית מתאר : תכניות בניין עיר מספרמקדמת

ווק של יהועדה מלווה מכרזי ש ,בנוסף .מקומיותבסמכות עות "תב קידוםו נמצאת אחרי שלב ההפקדה ולפני אישור ומתן תוקף) במהלך השניםשאושרו 

הועדה . כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח, היתרי בניה בשנה בממוצע 100-בשנים האחרונות הועדה הנפיקה כ. ובאזור התעשיה כרמיםבשכונת המינהל 

 .הסביבההמשרד להגנת משרד התחבורה ו, פיקוד העורף, כיבוי אש, לתכנון ובניה הועדה המחוזית: כגון, חיצוניים םסטטוטורייגופי רישוי פועלת מול 

 

Uבינוי ותשתיות לקתמחU  

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

 חצר לימודית בבית ספר ניצנים פיתוח ,כרמים בשכונתומעון יום גני ילדים  2 הקמת, שיבה תיכונית שלהבתבי אודיטוריום וספריה: מבני חינוך •

 . הרחבת מעבדה בתיכון ועוד, "רבדים"והקמת מרכז למצוינות 

שיפוץ ושדרוג  ',פיץ-פארק ובניית מגרש מיני-הרחבת הסקייט, הרחבת המשכן לאומניות הבמה, הרווחה ירותימבנה לשהסבת : וספורט מבני ציבור •

  ."הבית הסגול"חצר 

, הכנת תכנית אב לשבילי אופנים וביצוע שבילי אופנים לאורך שדרות עמק איילון ובהיקף שהם, 444תכנון גשר להולכי רגל מעל כביש : תחבורה •

 .הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים ,ברחבי הישוב הסדרי תנועה
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 ".מתחם המטווח"ותכנון  הכנת תכנית אב לגן החבל ופיתוח ושדרוג המתקנים הקיימים: פיתוח גינות והתחדשות עירונית •

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

 

 נתונים

Uכח אדם 

האגף , כמו כן .מידען ושני מפקחים על הבניה, בודקת תכניות, מרכזת הועדה, מהנדס המועצה: עובדים 6המקומית לתכנון ובניה מועסקים  בועדה

יועץ , תכנון סביבתי(יועצים לבניה ירוקה ויועצים נוספים לפי הצורך , מודדים, שמאים, יועץ תנועה, יועצת משפטית -מעסיק יועצים חיצוניים קבועים 

 ).'נגישות וכו

 .קבלנים וספקים חיצוניים, עשרות מתכנניםמעסיק האגף , כמו כן. מפקח ומזכירה, הל בינוי ותשתיותמנ: עובדים 3 במחלקת בינוי ותשתיות מועסקים

 .יחידה לרישוי עסקים ורישוי שילוטבאגף מנהלת ה, בנוסף

 

 :2016יעדי האגף לשנת 

לרבות , תוך יישום הפיקוח בהתאם למדיניות האכיפה העירונית, ושיפור רמת השירות לתושב 1.1.2016-החל מה יישום הרפורמה בתכנון ובניה .1

 .ממוחשבים ומדידים בהתאם לרפורמההטמעת תהליכי עבודה 

 אשר בסופה תוסמך הועדה המקומית כוועדה עצמאית מוסמכת, ליווי תכנון תכנית מתאר כוללת לישוב בשיתוף התושבים .2

 חדרים 3תוך דגש על תמהיל יחידות דיור שיכלול דירות , בהתאם למטרות ולצרכים התכנוניים של המועצה' ע כא"ליווי והובלה של תכנון תב .3

 לזוגות צעירים ולדור ההמשך

השלמת  הרחבת משכן אומנויות הבמה, 444הקמת גשר , שדרוג גן החבל בהתאם לתוכנית האב: בין היתר בפרויקטים, פיתוח תקציבי מימוש קידום .4

 .ביצוע מערך שבילי אופניים לטובת צמצום השימוש ברכבים והגברת הבטיחות בדרכיםו

 בשיתוף פעולה עם אגף כספים, ומפקחים עציםיו, מתכננים להעסקת מסגרת הסכמי .5

  אגף כספיםבשיתוף פעולה עם , בישוב ההנדסיים הפרויקטים לקידום EPRבאמצעות מערכת  שוטפים ובקרה מעקב תהליכי יצירת .6

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי, הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות .7

 יישום המבנה הארגוני החדש וקליטת כח אדם בהתאם .8

114



הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

12מספר ישיבות צוות חודשיות שיתקיימו

קיום ישיבה דו-שבועית קבועה עם רכזת 
בישיבה יעודכן סטטוס רישוי, שוטףהועדה המקומית

תב"עות, תיקי מידע, פיקוח ועוד.

קיום ישיבות שבועיות עם גזבר המועצה 
למעקב אחר תקציב רגיל (שוטף) והזמנות 

פתוחות
שוטף

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

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים - 

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

ידי הספק

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

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים) 

שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-5 
לכל חודש

90%

יש להכין רשימה של הספקים 
הקבועים ולוודא שהם מעבירים 
את החשבונות בזמן. עם קבלת 

החשבון יחתום רפרנט האגף 
על החשבון בציון תאריך קבלת 

החשבון.

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

EPR תוך 10 ימים מיום הפקת 
החשבונית

90%

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

EPR עד ה-10 לכל חודש
90%

תכנון פעילות מהנדס המועצה 2016

יעדים
הערות נושאים

משאבים

סנכרון עבודת 
האגף ניהול האגף

תקציב

ייעול תהליך 
אישור חשבונות 
ותשלום לספקים

ניצול מירבי של 
תקציבי האגף
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הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות נושאים

משאבים

   
תקציב

ייעול תהליך 
אישור חשבונות 
ותשלום לספקים

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן 
מקבלת החשבון מהספק ועד בירור 

הפער מול הספק ותיקון 
החשבונית/הוצאת הזמנה על 

יתרה/הזמנת עבודה מחודשת הינו עד 5 
ימים

90%

קיום ישיבה שבועית קבועה עם מנהל 
בישיבה יתקבל דיווח על סטטוס שוטףפרויקטים

הפרויקטים.
הטמעת השימוש בטבלה ממוחשבת 

נבנתה טבלת אקסל.1.16למעקב אחר פרויקטים עד לתאריך

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

בלו"ז פרויקטים שיתקבלו ממנהלי 
הפרויקטים

12

מספר תיקים שיסרקו
נתון למעקב.בתלות באישור 

תקציב על ידי הגזברות 
והתקשרות עם חברה לסריקה.

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

שיפור תהליכי 
עבודה באגף

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

עב' קבלניות - 
GIS איגום תשתיות 731-75614שכבות

מידע
הוספה ועדכון של שכבות GIS - מודול 

ביצועתשתיות (ניקוז, מים וביוב)

731-95160יעוץ  תנועה

בניית קובץ מעקב אחר יישום החלטות 
ביצועועדת תנועה באמצעות בר-טכנולוגיה

מספר דו"חות ביצוע חודשיים שיועברו על 
ידי אחראי ביצוע החלטות ועדה באגף 
איכות הסביבה לרכזת הועדה לתנועה 

ותמרור

12

סריקת תיקי בניה ארכיב
לארכיב

מיחשוב

ועדת תנועה 
ותחבורה (ועדה 
ציבורית) וועדת 

תמרור (ועדה 
סטטוטורית)

קידום פרויקטים 
בישוב פרויקטים

מעקב אחר ביצוע 
החלטות הועדה
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הנדסה - כללי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

יעדים
הערות נושאים

משאבים

   
מתן מענה מהיר פניות תושבים

ויעיל לתושב
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 

זמן תקן - 100 יום.90%ועדת תנועה ותמרור

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

בניית נוהל תיעוד ומעקב ממוחשב בנושא 
ביצועערבויות בנקאיות

עם היועמ"ש ויועצת ארגונית 
לאגף הנדסה. תלוי באישור 

תקציב ליועצת הארגונית.
731-1101609משכורת

יעוץ משפטי-עבודה 
731-750283קבלנית

עבודות קבלניות-
731-755100תביעות משפטיות

השתתפות בתקציב 
731-490442עזר

731-54010תקשורת
731-570/1152מיכון

731-76020השתלמויות
731-78015אחרות

731-93112רכישת ציוד מיחשוב
300תב"ר חדשתכנון כללי

1000תב"רתוכנית מתאר לישוב
תקצוב משרד הפנים עפ"י 

הרשאה

ייזום ותכנון 
תב"עות חדשות 

ותכניות מתאר
ראה דו"ח יעדי תכנון תכנון

מעקב אחר 
ערבויות בניה ערבויות בניה

סעיפי תקציב
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יעדי תכנון

מס' 
תכנית

שם 
התכנית

ועדה 
מחוזית/ 
מקומית

מטרת/ 
מהות 

התכנית
שם יזם

המתכנן

עמידת 
התכנית 
בתנאי 
הסף

תאריך 
הגשה לו. 
מקומית

תנאים 
לפני 

הפקדה

תאריך 
אישור 

התכנון ע"י 
הועדה

תאריך דיון 
לקראת 
הפקדה

תאריך 
פרסום תקין 

ע"י היזם

תאריך 
הפקדה

תאריך דיון 
התנגדויות

תאריך 
דיון 

לקראת 
מתן תוקף

מתן 
תוקף

סטטוס 
נוב' 
2015

תאריך 
יעד 

(פנימי) 
להגשה 
לועדה 
מחוזית 
לאישור

הערות

שה/1000

תוכנית 
נושאית 

לכל 
אזורי 

המגורים 
בשהם

ועדה 
מחוזית

תוכנית 
להשוואת 

זכויות

מ.מ. 
שהם

ג'ו 
30/11/201011/09/201311/09/201321/12/2014אין19/07/2010כןאבוקסיס

בימים 
אלה 

יפורסם 
פרסום 

להפקדה 
בשנית

21.12.15

421-
0289751

יהב 
חמיאס

ועדה 
מקומית

תוספת 
זכויות

יהב 
מוקפא16/06/201513/08/201513/08/2015אין19/05/2015כןדוד זרחיאביעד

מתחם /
כיבוי אש

ועדה 
מקומית

החלפת 
שטחים

ועדה 
מקומית 
שוהם

רויטל 
בכר 
שכטר

/בהכנה

421-
ועדה אבן חן0310656

מקומית

הגדלת 
שטח 

למבנה 
ציבור

ועדה 
מקומית 
שוהם

רויטל 
בכר 
שכטר

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

משרדי /
המועצה

ועדה 
מקומית

תוספת 
זכויות

ועדה 
מקומית 
שוהם

/בהכנהטלי בכר

/
משרדי 
איכות 

הסביבה

ועדה 
מקומית

החלפת 
שטחים

ועדה 
מקומית 
שוהם

/בהכנהטלי בכר

/

תכנית 
מתאר 

כוללנית 
לשוהם

ועדה 
מחוזית

תכנית 
מתאר 
לשוהם

משרד 
/בהכנהדני לזרהפנים

תמל/100
7-שהם

שכונה 
תוכנית ותמ"לכ"א

למגורים
דיור 

להשכרה
ג'ו 

/בהפקדהאבוקסיס

יעדי תכנון בסמכות ועדה מקומית ומחוזית 2016
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יעדי תכנון

מס' 
תכנית

שם 
התכנית

ועדה 
מחוזית/ 
מקומית

מטרת/ 
מהות 

התכנית
שם יזם

המתכנן

עמידת 
התכנית 
בתנאי 
הסף

תאריך 
הגשה לו. 
מקומית

תנאים 
לפני 

הפקדה

תאריך 
אישור 

התכנון ע"י 
הועדה

תאריך דיון 
לקראת 
הפקדה

תאריך 
פרסום תקין 

ע"י היזם

תאריך 
הפקדה

תאריך דיון 
התנגדויות

תאריך 
דיון 

לקראת 
מתן תוקף

מתן 
תוקף

סטטוס 
נוב' 
2015

תאריך 
יעד 

(פנימי) 
להגשה 
לועדה 
מחוזית 
לאישור

הערות

/
תיקון 

לתמ"ם 
22

ועדה 
מחוזית

גריעת 
אזור 

התעשיה 
מתמ"ם 
(תכנית 
מתאר 

מחוזית) 
21/3

ועדה 
מחוזית

ג'ו 
אבוקסיס
 ומנהל 
התכנון

הועבר 
לועדה 

המחוזית

/

תב"ע 
בית 

עלמין 
שהם

ועדה 
מקומית

אישור בית 
עלמין

ועדה 
מקומית 
שוהם

ג'ו 
אבוקסיס

אושר 
להפקדה

/
תב"ע 
גשר 
444

ועדה 
מקומית

אישור 
תכנון גשר 
מעל כביש 

444

ועדה 
מקומית 
שוהם

ברוך 
בהכנהאלישיב
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נתון למעקב.מספר בקשות שיתקבלו לקבלת מידע תכנוני
אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת בקשה 

למידע תכנוני ועד בדיקת עמידה בתנאי סף 
הוא עד 3 ימים

החל מינואר 2016 ניתן יהיה 100%
למדוד בתוכנת משרד הפנים.

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

ימים
100%

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

תיק הוא עד 10 ימי עבודה
100%

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

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

100%

לאחר סיום הבדיקה 
המרחבית והחלטת הועדה 

התוכנית עוברת לאישור מכון 
הבקרה של משרד הפנים 

(עד 30 יום).
אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור מכון 
הבקרה ועד הנפקת דרישה לתשלום אגרות 

והוצאת היתר בניה הינו עד 15 יום
100%

נתון למעקב.אחוז הבקשות להיתר בניה שנדונו בועדת משנה

מספר דו"חות רבעוניים שיוגשו למנכ"ל בנושא 
4עמידה בזמני הרפורמה בתכנון ובניה

סריקת  טפסי 4 לאחר חתימת התושב והעברתם 
יש להגדיר מול אגף גביה שוטףלאגף גביה

נמען לטפסים.

משאבים

תכנון פעילות רישוי ופיקוח 2016

נושאים
יעדים

הערות

רישוי - הוצאת 
היתר

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

   
 

 
  

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

מספר צווי הריסה שינתנו
מספר תיקים שיועברו לתובע העירוני לתביעה

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

לטיפול בהליך מנהלי

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

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

מספר דיווחים חודשיים שיתקבלו מהמפקח על 
הבניה בנושא מעקב אחר תיקים שנמצאים 

בהליך מנהלי
12

קיום ישיבה דו-שבועית עם התובע העירוני 
למעקב אחר התיקים בתהליכי משפט וביצוע 

" ל 

שוטף

מספר דיווחים חודשיים שיתקבלו מהתובע 
12העירוני בנושא סטטוס תיקים בתביעה

מספר דו"חות פיקוח חודשיים שיוגשו לועדה 
12המחוזית

מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו 
בדו"ח יפורטו הנתונים 12מהמפקח על הבניה

למעקב מדו"ח סטטוס רישוי.

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

הגשת דו"ח רבעוני למנכ"ל בנושא סטטוס 
4פעולות פיקוח על הבניה, מספר דו"חות שיוגשו

נתון למעקב.

פיקוח

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק

פיקוח על 
הבניה
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רישוי ופיקוח

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

משאבים
נושאים

יעדים
הערות

   
 

 
  

ריכוז וניהול תלונות ציבור בנושא פיקוח בגין 
שוטףעבירות בניה באמצעות בר-טכנולוגיות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת תלונה 
ועד השלמת דו"ח ממוחשב מלא הוא עד 7 ימי 

עבודה
יש לבנות כלי מדידה 100%

באמצעות בר-טכנולוגיות.

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

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

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

ריכוז וניהול פיקוח עקב רישוי בניה באמצעות בר-
שוטףטכנולוגיות

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

ממוחשב הוא עד 14 ימי עבודה
יש לבנות כלי מדידה 95%

באמצעות בר-טכנולוגיות.

אחוז הפרויקטים בהם יהיו 2 דו"חות פיקוח 
יש לבנות כלי מדידה 100%במהלך בניה (בנוסף על בדיקה לטופס 4)

באמצעות בר-טכנולוגיות.

731-5505פרסום
731-730106הוצאות רכב

731-74010כלים מכשירים וציוד
ביקורת מבנים ותשתיות / 

731-754323תגבור ועדה

731-95040תכנון / צילומים והעתקות

תב"ר ועדה לתכנון ובניה
6600חדש

טיפול 
מקצועי, 

מהיר וע"פ 
חוק

פיקוח

סעיפי תקציב

פיקוח 
עקב 

תהליכי 
רישוי

פיקוח 
עקב 

תלונות

122



דו"ח סטטוס רישוי

2015 (ינו'-20102011201220132014
נוב')

29מס' בקשות שיתקבלו לקבלת מידע תכנוני
130173166121135147מס' בקשות שנפתחו

100129167110103103סך כל היתרי בניה שהוצאו
21מספר היתרי בניה שהוצאו למגורים

מספר היתרי בניה שהוצאו לתוספות בניה (כולל סגירת 
81מרפסות, התאמות וכו')

1מספר היתרי בניה שהוצאו לתעשיה
0מספר היתרי בניה שהוצאו למסחר

15111112111מספר היתרי בניה שהוצאו למבני ציבור
13382841415432מספר יחידות דיור שנוספו בגין הוצאת היתרי בניה

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

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

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

578421מס' עררים שהוגשו לועדת ערר
 1,642,958 1,416,124 1,315,876 635,92795,9693,494,921סכום כולל היטלי השבחה

 1,032,934 1,010,660 2,023,334 1,666,664879,5744,085,658סכום כולל אגרות בניה
 39,144,263 20,630,287 15,024,862 14,579,302סכום כולל היטלי פיתוח

427310288129*247441מספר תיקי פיקוח שיפתחו בגין עבירות בניה*
226מספר דו"חות שנכתבו - חריגות בניה
114מספר דו"חות שנכתבו - בדיקות ועדה

61מספר דו"חות פיקוח שבוצעו לרישוי עסקים
253627323849מספר טפסי 4 שהוצאו

6141351413מספר תעודות גמר (טופס 5) שהונפקו
141614211715מספר צווי הפסקת עבודה מנהליים

2222152מספר תיקים שיועברו לתובע העירוני לתביעה
386312258301356389מספר דו"חות אישור העברה לטאבו

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

דו"ח סטטוס רישוי ופיקוח

רישוי

היטלים 
ואגרות

פיקוח
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

משרד 
250הרווחה

קרן עבודות 
450פיתוח

2

שפ"י - 
התאמת 

מבנה ברח' 
חרמון

קרן עבודות 150556דן זיו
אסף במיידיכנ"ל15023.2.166.3.16פיתוח

3

מרכז 
מחוננים 

רבדים 
בביה"ס ניצנים

1,750571

משרד 
1,650החינוך

קרן עבודות 
550פיתוח

משרד 
2,800הכלכלה

1,000נעמת

היטל 
מוסדות 
ציבור

700

ישראל, יוסי 
ספיר פרויקטים. 
ינקי יוסי יועמ"ש 

פ"ע אפיון 
שימושים לקומה 

א' להשכרה.

סימה

5

מעון יום + 
קומה א' 

לשכירות, 
כרמים

פיני 
בביצוע4,5004925.8.15הרשקוביץ

פרויקטים בינוי 2016

חינוך

מוקפא עד לקבלת תרומה

גנ"י כרמים 4
בבניה

טרם 
הזמנות עבודה בחתימות. תב"ר 11.16בתכנון2,20060015.3.16נבחר

התכנון יאושר במליאת דצמבר.

10.4.16
הרחבת התקשרות עם הקבלן - 

עבודות פיתוח. הכנת מכרז 
לריהוט חצר. הכנת מכרז הפעלה.

6.3.16

מקורות תקציביים

ת. ישיבה אופירה, נטע, יד שרה 
אסף במיידיוהקבלן. גזבר לאישור במליאה 1

מבנה רווחה -
 שיפוץ 

והרחבת 
המבנה

70055620.12.15דן זיו

סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

היערכות 
לעבודות 

ואישור תקציבי

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

6
קירוי מגרש 
תיכון שהם 

(קל)
השלמה ----400

אסף ינוארתאום סיור עם חברת קירוי להצעה 15.8.16בתכנון40015.6.16ק.ע.פ

אבן חן - 7
28561אור - שיתאורה

שדרוג 
מוסדות 

חינוך
הסתיים + 6.12.15

14.12.15השלמות

8
אבן חן - 

תקרה 
אקוסטית

גלבר 
6.8561הנדסה

שדרוג 
מוסדות 

חינוך
ספיר פרויקטים14.12.15הסתיים6.12.15

9
שלהבת - 

בנין 8 בית 
מדרש

מרי 
6,55056215.3.16משכ"ל

הכנת 
חוברת 
מכרזים

30.6.16
ריהוט פנים 15.3.16 עבודות 
פיתוח 15.6.16 הכנת חוברת 

מכרזים
ינקי / דדי

משרד 
280החינוך

187ק.ע.פ

11

יהלום - 
סגירת 

מסדרונות, 
טיפול במעבר 

פיתוח 
(ניקוז), טיפול 

בגגות

משרד ----100
בנוהל הצעותהחינוך

12
ביה"ס רבין - 
שיפוץ שרותי 

מורים

יעל 
בשלבי סיום 235616.12.15פרויקטים

ספיר פרויקטיםלביצוע בחנוכה14.12.15השלמות

תיכון - חדר 13
ספיר פרויקטים. לתיאום סיור מסירה, ריהוט חינוךהסתיים1595614.8.15לב נווהמעבדה

מיידי.

10
ניצנים חצר 

לימודית 
עבודות פיתוח

א.מ 
אסףבביצוע 46756811.10.15הבונה 30.1.16

לתאם פגישה עם הקבלן לזירוז 
עבודות. פ. עם אפרת. חנוכת 

החצר לט"ו בשבט
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

14
תיכון שהם - 
חיפוי קירות 

חיצוני

פרויקט חדש - 
יש לקיים סיור 

בשטח
ינקי אסף. מיידי.ישיבה וסיור: חינוך + אסף + ינקי

15

מדרגות 
בסמוך 

לביה"ס 
יהלום - שכ' 

סחלבים

570

הסתיימו 
עבודות 
פיתוח. 
התקנת 
מדרגות 
מוקפאת.

יש לתאם עבודות גינון

ינקי, ספיר 
פרויקטים, 

חננית. ביצוע 
1/16

שדרוג 16
חדש1800מוסדות חינוך

מ. 
התשתיות 

30%
179

השלמה 
418ק.ע.פ

מ. 
התשתיות 

30%
204

השלמה 
476ק.ע.פ

קרן פיתוח 
1,000ש.צ.פ

קרן עבודות 
1,000פיתוח

250הלוואה

קרן עבודות 
170פיתוח

היטל מים 
180וביוב

דינה, ינקי ספיר 
פרויקטים

28.6.16בתכנון

4
גן החבל - 

בניית קיוסק 
ושירותים

 60056710.11.15גולדשטיין

איכ"ס, הנדסה וביטחון

תאורת לדים 1
לאור מימון נמוך הוחלט להמתין הוקפא-----598בשצ"פ

להגשת קול קורא עתידי.
חננית, שלמה 

סבג

 10.2.16בביצוע

גן החבל - 3
תוכנית אב הוכנה והוצגה.2,00059328.6.15פיתוח שלב ג'

ישראל, ינקי 
ספיר פרויקטים. 

מעקב.

2

החלפה 
מנל"ג ללד 

בתאורה 
גבוהה - 

המשך

הוקפאחדש680
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

ק.ע.פ 
150מתוקצב

השלמה 
150ק.ע.פ

בית התרבות 6
אמיר תואר, קידום פרויקטקידום תכנוןטרם נקבעחדשטרם נקבעטיפול בקרינה

חננית

200מועצה

כבישים 
100ומדרכות

8
אתר גזם 

הרחבת דרך 
נגישה

בנוהל הצעות 30.1.16----------70570
ספיר פרויקטים הכנת אומדן 25.2.16מחיר

עד 20.12.15

10
הסדרי 
הנגשה 

במבני ציבור
30570----------30.12.15 

הוכן חומר 
לנוהל הצעות 

מחיר - 4 
מבנים

1.2.16 
פ"ע תמי ואסף 21.12.15 - 7 
מבנים ו-3 קלפיות. לביצוע ב-

.2016
אסף, תמי, ינקי

3,000ביטוח לאומי

333ק.ע.פ

חדש500מתחם חירום12

ינקי, דינהעד לגמר עבודות קו ביובמוקפא

11

נגישות 
שטחים ומבני 

ציבור (לא 
חינוך)

3,333589

9

השלמות 
תאורה - ואדי 

כרמל, גנ"י 
שחם, מתקני 

כושר וגינת 
  

1285701.9.15מון סולאר

ינקי, דינה. קידום תכנון
מעקב.

7
גן תמר - 

שכו' הדסים - 
עבודות פיתוח

הוכן צו עבודה. יש לתאם עם 3005699.12.15לקטיבי
ספיר פרויקטיםרשות העתיקות.

5

מתחם מטווח 
(חוות שהם) 
עפ"י תוכנית 

אב (תכנון)

קידום תכנוןטרם נקבע300583

11.3.16בביצוע
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

1,900חבל מודיעין

ק. היטלי 
1,900ביוב

קו ביוב רחוב 2
ק. היטלי חדש1,500יסמין

הכנת חוברת 1,50014.4.16ביוב
הכנת תוכניות וכ"כ. מכרז ייצא  20.5.16מכרזים

ינקי, דדי, יוסימהמועצה.

3
ביטול תחנת 
שאיבה רחוב 

מרגלית
הכנת פרשה טכנית וקבלת גאנט 400502

ספיר פרויקטיםמהפיקוח

1,500קק"ל

קרן עבודות 
300פיתוח

היטל 
1,900כבישים

היטל 
1,000כבישים

100ק.ע.פ

היטל 
3,000כבישים

200ק.ע.פ

בהכנת כ"כ וחומר למכרז
הערכות 

לפרסום מכרז 
סוף 12/15

שביל אופניים 2
מזרחי

טרם 
1,10058515.3.1630.6.16נבחר

ממתינים 
לחתימת 
הסכם עם 

מתכנן

טרם נקבע
ישראל, ינקי 

ספיר פרויקטים. 
למעקב חננית.

1
שדרוג ת. 

שאיבה בית 
עריף

3,80027730.8.16 

מים וביוב

3
שביל אופניים 

מרכזי עמק 
איילון

3,20055715.4.16

בוצע תכנון אדריכלי והנדסי, בשלב 
הכנת תב"ע ותאום תכנון מול 

נתיבי ישראל
ינקי

בתכנון מפורט

30.12.16
בשלב תכנון מפורט מתקדם 
השלמת תכנון 2/16. למכרז 

באמצע ינואר.

יקי, ספיר 
פרויקטים בתכנון מתקדם

גשר מעל 1
3,700כביש 444

מוקפא

תחבורה

תכנון, תב"עטרם נקבע558
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

4
שביל אופניים 
גן החבל כולל 
פיתוח + חניה

היטל 1,000
המכרז יצא בשלבים30.8.16בתכנון 1,00031.7.16כבישים

שביל אופניים 5
ספיר פרויקטים, הכנת אומדןהכנת אומדניםטרם נקבעחדשאומדן 220 ואדי כרמל

ינקי. מיידי.

תוספת חניה 7
4457027.12.15רח' חרמון

טרם נקבע 
לנוהל הצעות 

מחיר
סימה, אסףמעקב רכש27.1.16

משרד 
42התחבורה

18מועצה

ספיר פרויקטיםפיקוח ביצוע29.12.15בביצוע הרחבת חניה 6
29.11.15----------47570א.ע נופרברחוב הירדן

בהכנת 
דדי אסףמעקב ינקי סימהאומדנים 8

הסדרת 
מפרץ חניה 

ליד תיכון
טרם נקבעחדש60
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

1,540מפעל הפיס
900הלוואה

מתוקצב 
700ק.ע.פ

2
מתחם בריכה 

- לובי וחדר 
כושר

עדכון תב"ע  1,25053615.3.16
לקבל מחכ"ל הזמנות ליועצים טרם נקבעתכנון מפורט

ינקי סימהלקדם תכנון

3

מתחם 
אתלטיקה 

השתתפות 
33% חבל 

מודיעין 67% 
שהם

טרם נקבעטרם נקבע
בתכנון ראשוני 

אדריכל ג'ו 
אבקסיס

ינקימעקבטרם נקבע

הגדלת מגרש 4
 1.8.16----------1,000385כדורגל

הוכן חומר 
למכרז, 

ממתינים 
לאישור 
תקציבי

ישראל, ינקימעקבטרם נקבע

טוטו קרן 
200מתקנים

קרן עבודות 
110פיתוח

השלמה 
50ק.ע.פ

וולפמן 
50572מתקנים

א.ע נופר 
חשמל 
ופיתוח

63570

התקיים סיור בשטח, תאום  5.1.16
סימה, ספירעבודות בוצע, מתקנים בייצור

בביצוע

סקייט פארק 6
לביצוע 20.12.15----------רחוב לפיד 6

5
הקמת מגרש 
מיניפיץ - רח' 

קדם
36055929.11.15לקטיבי

ספורט

1
מועדון - 

בריכה חדשה 
+ שדרוג

מוקפא3,140536

ינקי דדיהורחב התב"ר לעבודות הפיתוח29.1.16
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

טוטו קרן 
100המתקנים

השלמה 
300ק.ע.פ

קרן עבודות 
100פיתוח

השלמה 
5,400ק.ע.פ

2

זפלין בר - 
אומנויות 

הבמה בניית 
מטבח + 

מחסן בשטח 
20 מ"ר

טרם נקבעטרם נקבע

בתכנון. 
נקבעה ישיבה 

אצל מנכ"ל 
המועצה 

23.12.15

קבלת תוכנית מהמפעיל ויועץ טרם נקבע
מטבחים

ינקי, אומדן 
ספיר פרויקטים

היטל 
מוסדות 
ציבור

763

השלמה 
138ק.ע.פ

4
סטודיו 

לאומנות 
כותר פיס

ינקי סימההצעות מחיר למבנה יבילטרם נקבעבתכנון 31.5.16----------חדש500

קרנות 
560הרשות

270תרומה

ספיר פרויקטים 
אדריכלית 27.3.16 בחירת תגמירים סופית23.12.15 5

ביה"כ ספרא -
 הרחבת 
המבואה 
ותוספת 
שירותים

זאב 
דצמבר 830525גולדשטיין

2015

ישראל, ינקי 
ספיר פרויקטים

3
מועדון נוער 

הבית הסגול -
 פיתוח חצר

 15.4.16חדש900

חומר למכרז 
מוכן, לתאם 

עם 
קונסטרוקטור

ספיר פרויקטים

15.4.16 
יוצג לאישור 

במליאה 
הקרובה.

טרם נקבע
יורחבו הסכמים התקשרות עם 

יועצים לשלב התכנוני הבא כולל 
הכנת חומר למכרז.

חדש

טרם נקבע

תרבות נוער ובוגרים

1

הרחבת 
מבנה 

אומנויות 
הבמה

5,500584

שדרוג מבני 7
400ספורט
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

6

בית כנסת 
ספרא - 
הסדרי 

בטיחות 
דרישות כיבוי 

אש

טרם 220
בהכנת טרם נקבענקבע

לבחור יועץ שירכז את הפרויקט טרם נקבעאומדנים
לאומדנים וביצוע

ספיר פרויקטים 
ינקי, סימה. 

לביצוע 2016.

איכ"ס 7
ינקיביצוע תכנון ראשוני תב"ע בהליכיםטרם נקבעחדש בתכנוןטרם נקבעטרם נקבעמשרדים

16

ביה"ס אבני 
החושן בית 
כנסת / בית 

מדרש (תכנון)

טרם נקבע50596

הושלם תכנון, 
ממתינים 
לאישור 
תקציבי 
במליאת 
דצמבר

טרם נקבע
עם קבלת האישור ייבחרו יועצים 
לפרויקט. לביצוע 2016 (עלות 

הבינוי כ-300 אלש"ח)
ינקי, סימה

קרן עבודות 
170פיתוח

היטל מים 
180וביוב

2012שכונת כרמים2

היערכות 
למסירת 

מגרשים בני 
ביתך

דינהדגש ביצוע עבודות גמר בכביש 3.161

מרכז עסקים 3
2010א. תעשייה

בביצוע שלב 
ג' של עבודות 

הפיתוח
דינה12.16

דינה שכ' רקפות 1
2013בני ביתך

נמסרו כל 
המגרשים, 
בעבודה על 

שצ"פים

טרם נקבע

טרם נקבע

דת

חכ"ל בביצוע

סיום עבודות הפיתוח ברחובות 12.16
הולנדיים
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פרויקטים בינוי

מקור
סכום 

(באלפי 
(₪

מקורות תקציביים סך עלות 
פרויקט ב-

 2016
(באלפי ₪)

מועד 
התחלה/ 

צפי
סטטוס

מתוך 
תב"ר 
מס'

נושאים לטיפול אחראי ביצוע קבלןשם הפרויקטמס'
ולו"ז

צפי מועד 
סיום

1
ביתן שומר 

בכניסה 
הצפונית

תואם עם כל הגורמים22.12.16לביצוע3322.12.15חכ"ל33414

משה, ינקי , 
דינה , אסף, 
סימה, שלמה 
סבג. מעקב 

סימה.

2
הסדרת 

מעגלי תנועה 
אגמית שקנאי

דינה31.8.16בשלב תכנון7003.7.16

3

קיר תמך 
עמק אילון 
מס' 149, 

 ,153 ,151
155

היערכות ינואר 1102016
נקבעה פ"ע בחכ"ל 22.12.15 טרם נקבעלמכרז

סימה, דינה, ינקי(במימון הדיירים)

4
הסדרת קו 

ביוב רח' 
הסלע/ מכבים

בחתימת דיירים אומדן 266,276 טרם נקבעבטיפולטרם נקבע266
סימה, ינקי, דינה(במימון הדיירים)

5

צביעה 
חיצונית של 

בניינים 
 1,3,5,7

ברחוב תמר

בטיפול מול ינואר 2352016
בחתימת דיירים אומדן 235,000 טרם נקבעהתושבים

סימה, ינקי, דינה₪ לכל בניין (במימון הדיירים)

חכ"ל תכנון
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רישוי עסקים

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נתון למעקבסך עסקים רשומים טעוני רישוי
נתון למעקבמספר בקשות חדשות לרשיון עסק שהוגשו

ממוצע ארצי כ-80%70%אחוז עסקים (מינימלי) בעלי רשיון / היתר זמני
נתון למעקבסה"כ בקשות בהליך או בהליך משפטי

נתון למעקבסה"כ הכנסות מאגרות רישוי
אחוז עסקי טיפולים לא רפואיים בגוף האדם בהם נערכה 

100%בדיקת תברואן

נתון למעקב, על פי צורךמספר ביקורות שנערכו על ידי היחידה הסביבתית

כולל קייטנות ואירועים 100%אחוז עסקי מזון בהם נערכה ביקורת ע"י תברואן
תחת כיפת השמיים

אחוז עסקים בהם יש בשר מן החי בהם נערכה ביקורת ע"י 
100%וטרינר (איגוד)

כמות עסקי מזון שנמצאו בהם ליקויים בהם חשש לבריאות 
0הציבור במהלך התקופה

מספר תביעות משפטיות שהוגשו נגד עסקים שפעלו ללא 
נתון למעקברשיון

נתון למעקבמספר עסקים שנסגרו בעקבות צו סגירה

רפורמת רישוי 
עסקים

עמידה בדרישות 
החוק החדשות 
וישום הרפורמה

המשך הכנת מפרטים אחידים לסוגי העסקים השונים 
תלוי הכנסת הפריטים 31.12הרלוונטיים לישוב עד לתאריך

לתוקף בחקיקה

נתון למעקבמספר הקייטנות טעונות רישוי
אחוז הקייטנות טעונות רישוי שקיבלו רשיון לפני תחילת 

100%הפעילות

נתון למעקבמספר ארועים תחת כיפת השמים

100%אחוז האירועים שקיבלו רשיון לפני קיום הפעילות

קייטנות קיץ
עמידה בדרישות 

החוק לגבי קייטנות 
טעונות רישוי

הערות

רישוי עסקים

ארועים תחת 
כיפת השמים

עמידה בדרישות 
החוק לגבי ארועים 
תחת כיפת השמים

פיקוח על עסקים 
בתחומי המועצה 

ע"פ חוק

שמירה על בריאות אכיפה וביקורות
הציבור

תכנון פעילות רישוי עסקים 2016

* המדידה תעשה לפי צוי פריט

נושאים
יעדיםמשאבים
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רישוי עסקים

סעיף שם סעיף
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

הערות

 
   
  

 

נושאים
יעדיםמשאבים

כולל קיום סיורים 31.12גיבוש מדיניות מועצתית בנושא שילוט עד לתאריך
ולמידה מרשויות נוספות

31.12כתיבת נוהל עבודה לרישוי שילוט עד לתאריך
בניית מסד נתונים והסדרת מערכת ממוחשבת למעקב 

12.17ובקרה

מספר שלטים טעוני רישוי
נתון למעקב (בתלות 

בהתקדמות גיבוש מסד 
נתונים)

711-5705מיכון
עב' 

קבלנית - 
רישוי 
עסקים

711-75710

גיבוש מדיניות 
מועצתית בתחום 

השילוט ויצירת מסד 
נתונים בתחום

שילוט

סעיפי תקציב
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  חינוך וקהילהאגף 
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 אגף חינוך וקהילה
 

Uאופק חינוכי 

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

 . עידוד המצוינות וטיפול באוכלוסיות התלמידים על רצף הגילאים, טיפוח תחושת השייכות, העשייה החינוכית שלנו מבוססת על ערכי השוויון

 .הורים ותלמידים, סגלי ההוראה, נוער וספורט, החברה העירונית לתרבות - ולה בין החינוך הפורמאלי והמשליםאנו פועלים תוך שיתוף פע

באמצעות תכניות רב שנתיות ובהלימה לתוכניות , גף משקפת את החזון החינוכי של ראש המועצה וחברי מליאת המועצה ומביאה למימושופעילות הא

 .משרד החינוך

 . י האגף תוכניות לטיפוח מנהיגות חינוכית מובילה"מופעלות ע, ומתוקף הכרה זוערכית -דוגמא למנהיגות חינוכיתסגלי החינוך מהווים 

תוך שימת דגש על , )מחוננים ומצטיינים, חנוך מיוחד(לרבות אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודים , ב"יניית מגוון תכניות מגיל הגן ועד ושם על בדגש מ

 . טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה ובהלימה ליעד ההכלה של משרד החינוך, איתור מוקדם ומניעה

המאפשר לתלמיד ולמשפחה , "תאגיד לחינוך שהם"האגף מפעיל את . סיכולוגי והמחלקה לשירותים חברתייםבאגף חינוך וקהילה משולבים השירות הפ

 .יעוץ וטיפול מותאם, דידקטי/אבחון פסיכולוגי, תגבור, שירותי העשרה

  

 :הבאות וקהילה כולל בתוכו את המחלקות אגף החינוך

, מחלקת גני הילדים פועלת בשיתוף משרד החינוך והצוותים החינוכיים. בעיר גני הילדים הינם השער למערכת החינוך - מחלקת קדם יסודי •

ומתוך אמונה כי השקעה בגיל , פרטנית לכל ילד מושם דגש על עבודה. םהרגשיים והחברתיים של הילדי, ומספקת מענה מיטבי לצרכיהם הלימודיים

 .הרך מהווה בסיס איתן להתפתחותם העתידית של הילדים

ניהול מערך הרישום וויסות התלמידים למוסדות החינוך , המחלקה פועלת לגיבוש ויישום המדיניות החינוכית היישובית - רמחלקת בתי ספ •

חברתי בין -יישובית השומרת על רצף פדגוגי" מעברים"יישום תכנית , המחלקה מובילה תכניות חינוכיות ייחודיות על פני רצף הגילאים. ביישוב

, השבחת מבני מוסדות החינוך, המחלקה אחראית לניהול תקין. קידום והעצמת סגלי הוראה, ס"אקלים מיטבי בבתיהפועלת לטיפוח , ס"בתיה

 .המותאמת להוראה חדשנית ומגוונת, ס והצטיידות"פיתוח סביבה מזמנת למידה בחצרות בתיה

הדרכה והעצמה לצוותי , מעניקה ייעוץ, למידיםהמחלקה מבצעת איתור מוקדם של קשיים וצרכים אצל ת -) ח"שפ(מחלקת שירות פסיכולוגי  •

ביצוע אבחונים לבעיות , המחלקה אחראית על מיון הפניות לועדות שילוב והשמה .החינוך בבתי הספר ומסייעת בבניית תוכניות מניעה בית ספריות
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המחלקה מקיימת , כמו כן. הניתנים לתלמידיםרפואיים -התנהגותיות ורגשיות ואינטגרציה של כלל הטיפולים החינוכיים והפארא, לימודיות

 .לתלמידים ולהורים, מפגשים והדרכות הורים ומפעילה סדנאות למורים

השילוב מתבצע באופן . מדיניות האגף הינה שילוב מקסימלי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל - לילדים עם צרכים מיוחדיםהמחלקה  •

. של משרד החינוך) 12(ל ליווי של הורים וצוותי חינוך בתהליכי תכנון ויישום מדיניות זו תואמת את יעד ההכלה הכול, אישי ומותאם לצרכי הילד

אנו פועלים לפתיחתן של מסגרות ייחודיות המאשפרות מתן מענה לצרכי ילדי הישוב בהתאם לצורך ובכפוף לנהלי משרד , כהמשך למדיניות זו

הנגשת כיתות לתלמידים לקויים שמיעה , של סייעות אישיות וכיתתיות במסגרת קורסים והשתלמויות המדור מטפל בקידום מקצועי. החינוך

שילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות תנועות הנוער בשעות אחר הצהריים כפיפות לאישור משרד החינוך וכן בבהתאם לצורך וב

 .ערכת החינוךובמסגרות של התנסות בעבודה טרום סיום  הלימודים במ

הינו הבטחת החלת חינוך חינם והתמדת ) לחוק לימוד חובה 4סעיף (ס ששר החינוך הסמיכו לעניין זה "תפקיד הקב - )ס"קב(טיפול בפרט מחלקת  •

רה של יתור ומניעת נשיא, במסגרת סמכות זו מבצע המדור בקרה על תלמידים במסגרת חינוך חינם. 'התלמידים במערכת החינוך מגיל גן ועד יב

והנגשת מידע הקשורים ייעוץ ו ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת, טיפול ומעקב אחר היעדרותם של תלמידים, תלמידים

 .ס"לתחום עיסוק הקב

, פרטניות -המחלקה פועלת לתכנן וליישם מגוון רחב של מסלולי התערבות ותכניות טיפול חדשניות  - )רווחה(המחלקה לשירותים חברתיים  •

נוער , טיפול בילדים, טיפול סוציאלי בתושבים: תחומי העיסוק של המחלקה מגוונים .בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, קבוצתיות וקהילתיות

טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות , טיפול בקשישים, ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה איתור, צרכים מיוחדים ואלימות במשפחה, בסיכון

במחלקה רכזת התנדבות המקדמת תוכניות התנדבות ומעורבות תושבים ותלמידים  לתרומה . וגיוס משאבים, היערכות לשעת חירום, קהילתיות

הבניית , הול הטיפולבדגש על ני, רמה בשירותים חברתיים ברשויות המקומיותבתהליך הרפו, השנה תמשיך המחלקה. בהתאם ליעדי האגף, לקהילה

  .חדש למשכנהתעבור המחלקה לשירותים חברתיים  2016בשנת . וחשיבה תוצאתית דרכי התערבות
 :באגף פועלות יחידות נוספות

 וההסברה היישובית מבוססת על יצירת אקליםתכנית המניעה היחידה מפעילה  -בסמים ואלכוהול ועיר ללא אלימות מתאמת הרשות למלחמה  •

, אלימותעל המציאות המקומית השוללת שימוש ב המשפיעה, סובלנות ודיאלוג לצד פיתוח קהילה חזקה ויוזמת, שמקדם ערכים של כבוד הדדי

  .סמים ובאלכוהול

 רכזת פרויקטים •
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 מדע וטכנולוגיה, רכזים ישוביים לתקשוב •

 הסעות תלמידים •

 

 .מנהל אחראי לתחום ומזכירה מדור/לכל מחלקה

 

 :2016יעדי האגף לשנת 

 .הפעלת תוכנית תאנים בגני הילדים ועוד, שדרוג והעשרת מבני גני ילדים -ועד טף ' שנת הילדים מא: יישום היעד השנתי של המועצה .1

 .תחילת תהליך מעבר בתי הספר בישוב לניהול עצמי .2

 .לאור בינוי שכונות חדשות ואכלוסן בשנים הקרובות הישובית בחינה והגדרה של מבנה מערכת החינוך .3

 .העצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך .4

 .תלמיד-מורה: טיפוח דיאלוג מכבד ואישי .5

ת קידום פדגוגיה חדשנית בכלל ובתחומי מדע טכנולוגיה ותקשוב בפרט וכן יצירת סביבות למידה פיזיות ייחודיות המזמנות הוראת למידה יצירתי .6

 .ס ומחוצה לו"תוך ביומפעילה ב

 .שילוב תכניות למיצוי ומצוינות במוסדות החינוך .7

 .'על רצף הגילאים מגן ועד יב" מעברים ורצפים"יישום תכנית  .8

 .'למידת עמיתים וכו, "רובוטיקה", ס"ייחודיות בגנים ובבתיה: עידוד ויזום תוכניות ייחודיות ויוזמות חינוכיות כדוגמת .9

 .ביישובמתאימות תוך עידוד פתיחת מסגרות לימודיות , לתלמידים עם צרכים מיוחדיםמתן מענה ייחודי ומותאם  .10

 .שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בקהילה .11

 .קידום תכניות המטפחות מעורבות ותרומה בקהילה .12
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Uעבודת האגף הנה משולבת ודורשת ראיה כוללת של צרכי המערכת בשני תחומיםU: 

Uבמישור הפדגוגיU: 

  רד החינוךשל המועצה ומש תהחינוכי המדיניותיישום. 

 וכניות עבודה ויוזמות חינוך ת ,סגלי חינוך פיתוח 

 בקרה והערכה, באמצעות מדידה, מעקב על הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי מיטבי . 

 א"מתי(הרווחה ומשרד החינוך , ח"ף השפקיום ועדות שילוב והשמה בשיתו.( 

  בתוך  בהתאם לצרכיהםהחינוך במוסדות ושיבוץ תלמידים  מעקב, אבחון, איתור, ליווי: צרכים מיוחדים ולהוריהםמתן מענה לתלמידים בעלי

 . ומחוץ לישוב

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

  והעשרהבמסגרת תאגיד חינוך לתגבור הפעלת תוכניות לימודיות. 

 עיר " ,"עמותת עמית", הנהגות הורים, דירקטוריון תאגיד חינוך, ועדת חינוך: עדות ציבוריות הפועלות בשיתוף עם אגף החינוךהשתתפות בו

 .ועוד" ללא אלימות

Uבתחום התפעוליU: 

 רישום תלמידים ושיבוצם במוסדות החינוך. 

 מתן מענה לערעורים בעקבות שיבוץ.  

 םמתן מענה לפניות תושבי . 

 סטודנטים ונוער(ישוב ריכוז מלגות ב.( 

  ות תגבור על פי צרכי בתי הספרמורהעסקת. 

 ישובבישוב ומחוץ ל, ניית מערך היסעיםב. 

 אישור חשבוניות ותשלום, הכנת תוכנית תקציבית, הכנת חוזים, ניהול אדמיניסטרטיבי: ן בבתי הספר"פיקוח על תוכניות תגבור ותל . 

 צהרונים בשיתוף מנהלי הצהרונים פיקוח על. 

 פיקוח על גנים פרטיים הפועלים במבני המועצה . 

 שוב בשיתוף מפעילי המעונותפיקוח על מעונות היום בי. 
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 סיוע בגיוס משאבים חיצוניים לפעילויות האגף . 

 ליווי הביצוע בפועל, מעקב אחר הכנת תוכניות בינוי ופיתוח - ותחזוקת מוסדות חינוך בינוי: 

o "בניית בית המדרש -) דתי-יסודי ממלכתי-שיבה אולפנה עלי(" שלהבת. 

o  בית ספר ניצנים 

 מדעית-מת מרכז למצוינות טכנולוגיתהק 

  הקמת חצר לימודית 
o מתן מענה לביטחון ובטיחות במוסדות החינוך. 
o החינוךסיוע בכל הקשור להתנהלות היומיומית במוסדות : מתן מענה לפניות הצוות החינוכי ואבות הבית. 
o התאמת הסביבה הלימודית לפדגוגיה חדשנית  
o תיקונים ובלאי, בניית תוכנית שיפוצים ורכש, איתור צרכים ודרישות: ביצוע תחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך בהתאם לתקציב ,

 .מוסדות החינוך מעקב אחר ניקיון
 

 :מתכנן האגף לקדם תוכניות בתחומים הבאים 2016בשנת 

U בסביבה טכנולוגיתפדגוגיה חדשנית 

יצירת . הילדים וההורים, הרחבת פורטל החינוך לגני הילדים כחלק מהפורטל החינוכי הכללי לשימוש הגננות - י"גנ ישוביתתכנית תקשוב  •

עידוד חקר ופיתוח  הפלטפורמה שמטרת, "גוגלה"גני חובה בשילוב אינטרנט ופלטפורמת  5-סביבת עבודה מקוונת לפיתוח אוריינות בגיל הרך ב

 .דיגיטליים מותאמים לגילאי הגןבמגוון נושאים וארגז כלי תקשורת סקרנות באמצעות מאגר סרטונים 

• U הספר בבתיתכנית תקשוב ישובית 
  הרחבת תכנית פדגוגיה חדשנית בבתי הספר העל יסודיים באמצעות מחשבים ניידים אישיים לתלמידים בדגש על פיתוח מקצועי של

 .למידת חקר וחלופות בהערכה, הוראה במודלים חדשניים, נוךצוותי החי

 21-בכל שכבות הגיל במטרה לטפח מיומנויות המאה ה" ספרים דיגיטליים"המשך הטמעת הוראה למידה חדשנית וכן שימוש ב. 
 הפצת מידע , חושבותהפקת תעודות ממ, מערכת בקרה ומשוב, ניהול ארגון מקוון וירוק בכל מוסדות החינוך בדגש על ניהול ציונים

 .בכלים אלקטרוניים ותקשורת מקוונת
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 ו"תשע" מנהיגים את העתיד"י המנהיגות של קורס 'כולל הטמעת פרויקט האימוג" מוגנים ברשת"כנית והרחבת ת. 
 

Uהבניית הרצף החינוכי 

הרצף החינוכי יאפשר לתלמידים להתמקצע ולממש . ב"כמקשה אחת מגילאי גן ועד יחדשנית ואיכותית בישוב הפועלת , יצירת מערכת חינוך מובילה

 :כגון, כישורים ויכולות בתחומים שונים

• UמוסיקהU – בשיתוף עם קונסרבטוריון חמש. 
 בתיכון בשאיפה להרחבת מספר המשתתפים המתמקצעים במגמה, ן מסגרות הגיליצירת רצף לימודי בתחום המוסיקה בי . 
  ז'לחשיפת התלמידים למוזיקת ג) ז'ילדוג(תוכנית קונצרטים בגני הילדים . 

  שילוב תלמידי המסלול במגוון אירועים וטקסים יישובייםס היסודיים ו"ומקהלות בבתיה" גניםבתי ספר מנ"הרחבת תכנית. 

• U מדע וטכנולוגיה 
 ספרית-גיבוש צוות מוביל יישובי לפיתוח תכניות העשרה ומתן במה לעשייה הבית . 
 טכנולוגית-והתנסות מדעיתחקר עבודות , ותטיפוח למידת חקר באמצעות סדנא . 

  כדוגמת רובוטיקה, במגוון נושאים ותחרויות יישוביות שיא ימיפיתוח יזמות וחדשנות בכל שכבות הגיל באמצעות קיום. 

• Uמחול 

 גילאיות-רבת לימודים ופעילויות תוכניו, באמצעות צוות מורים משותף, ם ותיכון שהם"ב יהלו"יצירת רצף לימודי בין חט. 

 .ב"י-פתיחת מסגרות לימוד מתאימות לתלמידים עם צרכים מיוחדים על רצף הגילאים גן •
 

U עיר ללא אלימות"ו" הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" -מוגנות מניעה והסברה" 

 :תוכנית המניעה תתמקד בשני סוגי תוכניות ו"תשעבשנת 

גם בנושאים הקשורים  םהות ומודעות הורים לעולמם של ילדיבמטרה לייצר שיח ושפה משותפת ולהגביר הכר -תכניות משולבות הורים ותלמידים  •

 .סיכון תלהתנהגויו

של " תעביר את זה הלאה"ויישום תוכנית התנדבות חדשה  "תוכנית גדולים ולא שותים"המשך והרחבה של  -תוכניות מניעה בגילאי היסודי  •

  . בתי ספר יסודיים' דרכת כיתות הלהתלמידי המחויבות האישית 
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Uומקיים אורח חיים בריאU  

עידוד אורח חיים בריא במוסדות החינוך ובקהילה באים לידי ביטוי בתכניות הלימודים ומהווים חלק מאורחות , קידום וטיפוח שמירה על ערכי סביבה

החוק לטיפול תכנית הסברה מיוחדת לחשיבות הטמעת  במוסדות החינוך ו תתקיים"ים תשעבשנת הלימוד. החיים של כלל המוסדות החינוכיים בשהם

 .תלמידים וקבוצות מנהיגות ירוקה, התכנית תשלב הסברה לצוותי מורים. האב בישוב בקרב קהילת התלמידים ומשם לבתי יונבמיחזור ציוד אלקטר

התכנית החינוכית מבקשת לטפח אחריות חברתית  .רכיםוהתנהגות מושכלת ובטוחה בד חשמל, עלאת המודעות לחיסכון במיםנמשיך לעודד ה

 :וסביבתית בקרב קהילת התלמידים באמצעות תכניות ייחודיות

  נגישות ישראל'בשיתוף עם עמותת  –העלאת מודעות ואחריות לבעלי צרכים מיוחדים'.  

 ל "בשיתוף קק –לילדי חטיבה עליונה  טיפוח וחיזוק הקשר עם פארק שהם על ידי קבוצות מנהיגות 

  היסודייםס "י תלמידי תיכון לבתיהבתכנית הסברה לאורח חיים מקיים על ידהוראת עמיתים. 

 צרכנות נבונה ומתמטיקה  ,מהערוגה לצלחת, גינה לימודית ואיכות הסביבה: בנושאים הבאיםבגני הילדים לחינוך סביבתי  תוכנית הרחבת

 .בסופרמרקט

 אור ירוק"מפעילים את תוכנית זהירות בדרכים בגנים בשיתוף עמותת מתנדבים גמלאים  - ב בגן"זה". 
 

Uמעורבות ותרומה בקהילה טיפוח 

ימשך שילוב המתנדבים  .ס בשיתוף קהילת ההורים"מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי, כישוב קהילתי נמשיך לטפח אזרחות פעילה ואכפתית

יסודיים ישתלבו בתכנית -ס העל"תלמידי בתיה .בשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך" לחינוךידיד "בקהילה החינוכית באמצעות תוכניות 

 ".חברתית"המשרד לתעודה 
 

Uומצוינות מיצוי 

 :כגון, מגוון תוכניות לתגבור והעשרה כדי שיוכלו לממש ולהרחיב יכולותיהםבמערכת החינוך מוצעות לתלמידים 

  מאפשרות תגבור פרטני וחיזוק התלמיד באופן אישי החינוךהמיושמות בכל מערכת  -" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"תוכניות. 

 העלייחודיים בבתי הספר היסודיים וקטנות במקצועות הליבה והתחומים ה ת לכלל בתי הספר לתגבור הלמידה בקבוצותהקצאת סל שעו-

 .יסודיים
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 לתגבור והכנת שעורי בית והכנה למבחנים, העל יסודייםבבתי הספר  הפעלת מרכז לשיפור ההישגים. 

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

  ומעלה' תות גילתלמידי כ ,י מכון סאלד"ס לתלמידים מוכשרים ומצטיינים שאותרו ע"בי –" רבדים"מרכז. 

  ימים בשבוע 5ס היסודיים "בבתיהה חוגי העשר -" חווידע"תכנית. 

 לנוער מוכשר במתמטיקה" בר אילן" הפעלת תכנית . 

 "לתלמידים מאותרים מגיל גן החובה ומעלה" ח שהם"מפת . 

 "תכנית לטיפוח מנהיגות מדעית - "נס טכנולוגיות. 

  צעירהכרת השפה הטכנולוגית מגיל  -סייבר. 

 התלמידים וההורים הפעלת תוכניות קיץ בשיתוף סגלי החינוך לרווחת. 
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

21מספר גנ"י מ"מ
5מספר גנ"י ממ"ד

5מספר בתי"ס יסודיים מ"מ
1מספר בתי"ס יסודיים ממ"ד

1מספר חט"ב מ"מ
1מספר בתי"ס תיכון מ"מ

1מספר בתי"ס חט"ב + תיכון ממ"ד

30מספר תלמידים ממוצע בכיתת גן
עבור עמידה בקריטריון 
משרד החינוך לסייעת 

שניה בגן.
לא כולל בי"ס דמוקרטי.29מספר תלמידים ממוצע בכיתת יסודי

35מספר תלמידים ממוצע בכיתת חט"ב

32מספר תלמידים ממוצע בכיתת תיכון
מספר תלמידים ממוצע בחט"ב+תיכון 

25ממ"ד

הגשת דו"ח מיפוי נתוני בי"ס עד 
1.17לתאריך

מותנה בקבלת תוצאות 
מיצ"ב תשע"ו עד נובמבר 

.2016

מספר מבוטחים בביטוח תאונות 
כלל התלמידים הלומדים 6,150אישיות

במערכת החינוך בשהם

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

נתון למעקב. בתשע"ד - 
.87.21%

אחוז מתגייסים מקרב בוגרי שנתון 
תשע"ג

נתון למעקב. בתשע"ב - 
גברים - 95.1%, נשים - 
79.3%. בתלות בקבלת 
הנתונים ממינהל חברה 

ונוער.

כולל חט"צ. לא כולל 3 
גנ"י חינוך מיוחד.

תכנון פעילות אגף חינוך - הנהלה תשע"ו

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

נתוני פעילות
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים - 

רטיינר) שיבדקו ויקלטו במערכת 
EPR תוך 5 ימים מיום הפקת 

החשבונית על ידי הספק

90%
החל מחודש מרץ. יש 

לעדכן ספקים קבועים ב-
.EPR

אחוז חשבונות האגף החודשיים 
(במסגרת חוזים לספקים קבועים) 

שיבדקו ויקלטו במערכת EPR עד ה-
5 לכל חודש

90%

יש להכין רשימה של 
הספקים הקבועים 

ולוודא שהם מעבירים 
את החשבונות בזמן. עם 

קבלת החשבון יחתום 
רפרנט האגף על 

החשבון בציון תאריך 
קבלת החשבון.

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

במערכת EPR תוך 10 ימים מיום 
הפקת החשבונית

90%

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

90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך 
הזמן מקבלת החשבון מהספק ועד 

בירור הפער מול הספק ותיקון 
החשבונית/הוצאת הזמנה על 

יתרה/הזמנת עבודה מחודשת הינו 
עד 5 ימים

90%

קבלת החלטה בנושא מבנה מערכת 
1.16החינוך (יסודי ועל-יסודי) עד לתאריך

יישום ההחלטות שיתקבלו בנושא 
ביצועמבנה מערכת החינוך

תקציב
ייעול תהליך אישור 
חשבונות ותשלום 

לספקים

היערכות למתן מענה 
בהתאם לשינויים 

הדמוגרפיים בישוב
מבנה מערכת החינוך
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

קיום ערב הוקרה למורים והענקת טיפוח כח ההוראה
5.16אות הוקרה עד לתאריך

מספר מנהלי בתיה"ס שיקבלו ליווי 
5שנתי (ע"פ תכנית שהוגשה מראש)

בכפוף לאישור תוכנית 
עבודה של המנהלים על 

ידי מנהלת האגף.
מספר המנהלים והיועצים עימם 

תתקיים פגישה דו-שנתית למעקב 
אחר תהליך הליווי

5

מספר מפגשים של פורום מובילי 
11חינוך

בהשתתפות מנהלי בתי 
הספר ומנהלי מחלקות 
אגף חינוך על פי צורך. 
בשיתוף משרד החינוך.

מספר סיורים ומפגשי עמיתים 
2שיתקיימו למנהלים וצוותי חינוך

עיר ללא אלימות - 
קבוצת מנהיגות 

והדרכות
811-82571

פעולות מניעת 
811-75640סמים

שיפור במדדי האקלים של האח"מ 
(אקלים חברתי מיטבי) יחסית לשנה"ל 

הקודמת
כן / לא

תתקיים השוואה בין 
אח"מ תשע"ה ואח"מ 

תשע"ו.
מספר בתי הספר בהם תתקיים 

לפחות תוכנית אחת לטיפוח דיאלוג 
מכבד ואישי מורה-תלמיד

9

טיפוח אקלים בחינוך 
וקהילה

ליווי ארגוני של מנהלי 
מוסדות חינוך בהתאמה 

לצרכים הייחודיים של 
בתיה"ס

יצירת אקלים בטוח 
במוסדות החינוך

העמקת שיתוף הפעולה 
ויצירת שפה משותפת 

של מובילי החינוך בישוב

150

טיפוח 
אקלים 
בחינוך 
וקהילה

העצמת 
מנהיגות 

חינוכית וסגלי 
חינוך

אקלים מיטבי/ישוב 
811-823ללא אלימות
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

עיר ללא אלימות - 
מספר תלמידים שישתתפו בסמינר 811-82459אמנה עירונית וטכס

60עמיתים

ה.לתאגיד חינוך-
מספר דיווחים דו-חודשיים שיתקבלו 811-811180מדרכי מוגנות על"א

5מרכזי מוגנות
הדו"חות יועברו בפגישות 

השוטפות עם רכזת 
התכנית

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
תוכנית הסברה ומניעה של התנהגויות 

סיכוניות להורים ותלמידים
בהלימה לגילאי 9

התלמידים.

פרסום מידע בנושא באמצעי 
שוטףהתקשורת המקומית

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
הכשרה לסגלי חינוך בנושא פדגוגיה 

"חדשנית"
9

מספר בתי הספר בהם תיושם 
9תוכנית למידה "חדשנית"

מספר בתי הספר בהם תותאם 
סביבת הלימודים לתוכנית הלימודית 

ה"חדשנית" שאושרה
2

בתשע"ה - 85.70מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית

התחלת שיווק ורישום בגני הילדים 
4.16החל מתאריך

כ"א - 
אדמניסטרט
יבי תאגיד

אחוז התלמידים תושבי שהם שעברו 
את שלב ב' של בחינות הקבלה 

ולומדים במרכז
170 תלמידים, מתוכם 95%

85 תושבי שהם

מספר בתי הספר בהם יתקיימו 
2פעילויות משותפות עם המרכז

עידוד מצוינות ופיתוח 
חשיבה לילדים מגיל גן 

חובה

טיפוח אקלים בחינוך 
וקהילה

יצירת אקלים בטוח 
במוסדות החינוך

עידוד והובלה של 
פדגוגיה וסביבת למידה 

"חדשנית"

כספי 
הורים 
ותאגיד

העלאת מודעות של 
הורים ונוער לסיכונים 

שבשימוש בסמים 
ואלכוהול

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות

פדגוגיה וסביבת למידה 
"חדשנית"

עידוד מצוינות החל 
מגיל ביה"ס היסודי תוך 

מתן מענה בישוב

מרכז 
"רבדים" 

לתלמידים 
מחוננים

מפת"ח 
(מרכז פיתוח 

תכניות 
חשיבה)
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

140מספר התלמידים שישתתפו בתוכנית
במסגרת התוכנית 
תלמידים מסיימים 

בגרות 5 יח"ל בכיתה י'.

מספר התלמידים שיגשו לבגרות 
נתון למעקב.בסוף כיתה י'

מספר התלמידים שיסיימו את 
התוכנית

נתון למעקב. התוכנית 
מיועדת לתלמידים 

בכיתות ט'-י'.
אחוז התלמידים בתוכנית שישתתפו 
בקורס קיץ של התוכנית במעבר בין 

כיתה ט' ל-י'
90%

תוכניות 
לימודים 

נוספות (תל"ן)
מספר בתי הספר בהם תפעל כספי הורים

8תוכנית העשרה

תוכניות 
מצוינות בבתי 

הספר

סל בית 
25מספר קבוצות שיפעלו בבתי הספרספר

לא כולל תוכניות 
במסגרת התל"ן. 

בהתאם לתקציב ושיקול 
הדעת של בתי הספר.

יוזמות 
חינוכיות - 

תוכניות 
לימודים 
ייחודיות

שילוב תוכניות העשרה 
ומתן תמיכה ליוזמות 

בית ספריות במסגרת 
יום הלימודים ובהלימה 

לתוכנית הלימודים

מספר בתי הספר בהם יפעלו 
9תוכניות לימודים ייחודיות

התוכניות מותנות 
בהגשת תוכנית עבודה 

על ידי בתי הספר.

מספר מפגשי צוות מוביל ישובי 
אוקטובר, ינואר ומאי.3(רכזי מדעים) שיתקיימו

שילוב תוכניות העשרה בחינוך 
כגון: מדע פעיל ומדע שוטףהפורמלי (גן-י"ב)

בהתכתבות

מדעים

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות

פיתוח מודעות וזיקה 
למנהיגות טכנולוגית 

בקרב התלמידים

חשיפת תלמידים בכל 
רצף הגילאים לתחומי 

מדע וטכנולוגיה

כספי הורים

כ"א-תאגיד

שילוב תוכניות מצוינות 
בתוכנית הלימודים 

במסגרת יום הלימודים

מתן מענה לתלמידים 
מוכשרים במתמטיקה

תוכנית בר- 
אילן 

במתמטיקה

נס טכנולוגיות
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

מספר פעילויות שיא ישוביות בנושא 
4מדעים וטכנולוגיה

כגון: כנס חקר מדעים 
ישובי לבתי"ס יסודיים 

וחט"ב, תחרות 
רובוטיקה.

סיום שלב ב' בהקמת מרכז מדעים 
מותנה בקבלת תרומה.ביצועיישובי

כיתות ג'-ח'85מספר התלמידים
אחוז התלמידים שירשמו לשנה 

75%נוספת בתוכנית

מספר התלמידים החדשים שירשמו 
40לתוכנית לשנת תשע"ז

מספר התלמידים שילמדו במרכז
נתון למעקב. כיתות ז'-

י"א. בשנת תשע"ה - כ-
150 תלמידים.

מספר קבוצות "מרתון" שיפתחו 
לקראת מבחנים ובגרויות

נתון למעקב. בהתאם 
לצרכי התלמידים.

נתון למעקב. בהתאם מספר מחזורי קיץ שיפתחו
לצרכי התלמידים.

קיום משוב שביעות רצון בקרב 
2.16תלמידי המרכז עד לתאריך

30מספר קבוצות מנהיגות תלמידים

פועלות בכל ביה"ס 
במגוון תחומים כגון: 

מנהיגות ירוקה, סמינר 
עמיתים, מועצת 

תלמידים, נאמני מחשב, 
נאמני בריאות ועוד

אחוז התלמידים שישתתפו במסלול 
90%בגרות חברתית (שכבות י'-יא')

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
כלל בתי הספר, כולל 9תוכנית תרומה לקהילה

התיכונים.

חשיפת תלמידים בכל 
רצף הגילאים לתחומי 

מדע וטכנולוגיה
מדעים

העלאת הישגי 
התלמידים

כספי 
הורים 
ותאגיד

טיפוח מעורבות ותרומה 
לקהילה בקרב 

התלמידים

חשיפת התלמידים 
לשפה הטכנולוגית מגיל 

צעיר

מעורבות ותרומה 
לקהילה

מיצוי 
ומצוינות -

 עידוד 
מצוינות

כספי 
הורים 
ותאגיד

מרכז לשיפור 
הישגים - 

מרכז למידה 
לתגבור, 

הכנת שיעורי 
בית והכנה 

למבחני 
הבגרות

סייבר
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

טיפול יעיל ומעקב אחר 
פניות תושבים לצורך 

שיפור השירות לתושב

בדיקת ניהול הטיפול בפניות תושבים 
ביצועבאגף חינוך ברשויות אחרות

קבלת תכנית עבודה שנתית מכל 
1.10אחד מצוותי העבודה עד לתאריך

קדם יסודי-א', יסודי-
חט"ב (מ"מ וממ"ד), 

חט"ב-תיכון
מספר צוותים שיפגשו לפחות 3 

4פעמים במהלך שנה"ל

מפגש סוף שנה עם מנהלי בתיה"ס 
לסיכום ולמידה על תכנית הרצף עד 

לתאריך
31.5

אחוז תלמידי היסודי שעברו לחטיבה 
ועומדים בציוני הסף במבחן 

המיומנות בתחילת שנה"ל
97%

אחוז תלמידי החטיבה (מ"מ) שעברו 
לתיכון ועומדים בציוני הסף במבחן 

המיומנות בתחילת שנה"ל
97%

אחוז התלמידים המסיימים כיתה ט' 
ב"שלהבת" ועוברים לכיתה י' 

ב"שלהבת"
95%

קבלת מסמך בנושא גיבוש "אני 
מאמין" חינוכי לחינוך הממ"ד 

בהלימה למדיניות המועצה ומשרד 
החינוך עד לתאריך

5.16

באחריות מדור טיפול שוטף, בהתאם לצורך
בפרט וצרכים מיוחדים

לא כולל תלמידי חנ"מ 
ותלמידים שבחרו לעבור 
ללמוד במוס"ח יחודיים 

מחוץ לישוב.

מציאת מסגרות לימוד 
חלופיות בתוך היישוב 

רצף חינוכי יישובי

ניהול פניות תושבים

המשך הבניה וביסוס 
של רצף פדגוגי, חברתי 

וערכי מגן ועד י"ב 
בחינוך המ"מ והממ"ד
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

קבלת תכנית תקשוב שנתית מכלל 
30.10המוסדות החינוכיים עד לתאריך

אחוז תכניות בהן תבוא לידי ביטוי 
שמירה על רצף המיומנויות 

באוריינות המחשוב והמידע שנקבעה 
בישוב

100%

מספר שעות הדרכה שינתנו למורים 
808בנושא שימוש בפדגוגיה חדשנית

תיכון - 238, יהלום -90, 
שלהבת - 60, הדרכת 
משרד לכלל בתי"ס - 

240, השתלמות פנימית 
מוסדית ביסודי - 180.

שוטףליווי צוותי חינוך וצוותי הדרכה

90%אחוז מימוש משאבי הדרכה

הדרכה פרטנית, הדרכה 
למוביל חדשנות, הדרכה 

צוותית, השתלמות, 
והדרכה לצוות הניהול.

מספר פגישות סנכרון והתאמה 
4שיערכו עם מדריכי התקשוב הישוביים

הקניית כלים להתנהגות מוגנים ברשת
בשיתוף יועצת בית הספר.9מספר בתי הספר תתקיים התוכניתמוגנת ומכבדת ברשת

פרויקט 
מנהיגות 

ישובי - אימוג'י

הטמעת קודים 
התנהגותיים 

בwhatsapp להפחתת 
האלימות בין תלמידים

ביצועקיום פיילוט לפרויקט בקבוצה אחת

ניהול ארגון 
מספר בתי הספר בהם יופצו מגזינים חיסכון בשימוש בניירמקוון וירוק

8מקוונים ברשת

הדרכת צוותי חינוך 
לצורך החלת פדגוגיה 

חדשנית בכלים 
טכנולוגיים בכל מערכת 
החינוך, בהלימה לרצף 

הגילאי

יצירת רצף חינוכי יישובי 
בפדגוגיה חדשנית 
בשילוב טכנולוגיה

הדרכת מורים

ניצול מקסימלי של 
משאבי הדרכה

תכנית 
תקשוב 

ישובית שנתית

תקשוב
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

תוכנית הקשר תקשוב
הרב-דורי

בניית קשר בין-דורי 
באמצעים טכנולוגיים 
לצורך תיעוד סיפורי 

מורשת של הדור המבוגר

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
2התוכנית

שילוב והרחבת תוכניות 811-752110פרוייקטים ויחודיות
חינוכיות

מספר תוכניות ישוביות שישתלבו 
7בתוכניות גנ"י וביה"ס בישוב

כגון: מצעד הספרים, 
זה"ב, קיימות, ערכים 

ומורשת ועוד
8178-710162הסעות תלמידים

משכורת כוללת - 
8178-110117רכז הסעות

רכז הסעות - 
8178-81060העב.לתאגיד

מספר תלמידים מוסעים
בנוב' 2015 - 276. 

תלמידי יסודי בלבד, ל-4 
מהתלמידים יש זכאות.

תיאום שעות נסיעת אוטובוסים 
ציבוריים למערכת השעות של 

התלמידים עד לתאריך
יסודי ועל-יסודי31.8.16

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות בנושא 
זמן תקן - 30 יום.90%איחורים

אחוז קווי הסעות שבהם יהיה מלווה 
100%קבוע

מילוי דו"ח על ידי המלווים פעמיים 
ביצועבשנה

מספר ביקורות פתע ע"י רכזת 
כולל דו"ח ביקורת20ההסעות בהסעות פנימיות

פיתוח נושאים שנתיים 
ביוזמת המועצה

נסיעה בטוחה

הנגשת השירות לתושבהסעות פנימיות
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

מספר מקבלי מלגה
אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 

מחויבות ההתנדבות שלהם עד 
לספטמבר 2016

90%

השלמת חלוקת מלגות תשע"ה עד 
12.15לתאריך

מספר מקבלי מלגה
אחוז מקבלי המלגה שישלימו את 

מחויבות ההתנדבות שלהם עד 
לספטמבר 2016

90%

השלמת חלוקת מלגות תשע"ה עד 
12.15לתאריך

0%אחוז נשירה מהחינוך הרשמי

קליטת קב"ס (במשרה חלקית) לטיפול 
1.16במוסדות החינוך הממ"ד עד לתאריך

שילוב תלמידים שנשרו 8152-82125היל"ה
נתון למעקב. בנוב' 2015 מספר הלומדים במסגרת הפרויקטבמסגרות למידה חלופיות

.4 -

משכורת מנהל 
811-1101,534חינוך

מחשבים למוסדות 
598475חינוך

השתתפות 
811-490319בתקציב עזר

811-54015הוצאות תקשורת
811-55012פרסום

811-755114אחזקת מחשבים
יעוץ בנושא מיתוג 

811-75710ותכנית אב

811-76025השתלמויות
811-78025הוצאות אחרות

עידוד השכלה גבוהה 
לסטודנטים תושבי שהם 
והתנדבות למען הקהילה

איתור מוקדם של 
תלמידים בסכנת נשירה 

והתאמת הטיפול 
והמסגרת החינוכית 

לצרכיהם

769-813מלגות

מניעת נשירה

סעיפי תקציב

טיפול 
בפרט

התנדבות למען הקהילה 
ומתן תמיכה לבני נוער 

מתנדבים

145

מלגות

מלגות קרן שלמה 
769-81640אמסלם
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חינוך - הנהלת אגף

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

     
  

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 

811-570158מיכון ועיבוד נתונים
811-75110בועה אקולוגית

811-93010רכישת ציוד יסודי
רכישת ציוד 

811-93110מיחשוב

עב.קבלנית - 
811-75840מדרשה

8180-82730שירות משפטי
8180-76124רווחת עובד

8180-76217ביטוח בריאות
העברה לתאגיד 

8180-81020שכר מינהלה

השתתפות מועצה 
בתאגיד. ניהול התאגיד 

והפעלת תוכניות התאגיד

סעיפי תקציב
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

26מספר גני ילדים חינוך רגיל
3מספר גני ילדים חינוך מיוחד

רכישת ציוד 
מספר גנים בהם ישודרג 8124-93110מיחשוב

2הציוד המיחשובי

מספר הגנים שיקבלו ליווי 
גני חובה (לא כולל חנ"מ).5והדרכה מרכזת התקשוב

מספר גנים אשר יפעלו עם 
תוכנת "גוגל'ה" (גנים שנכנסו 

לפרויקט בתשע"ו)
5

גני חובה. כולל, למשל, 
מאגר מידע המותאם לילדי 

גן
מספר כלים בהם יעשה 

שימוש על ידי כל גננת במהלך 
שנה"ל

2

מספר גנים שינצלו את סביבת 
5העבודה באופן מלא

מספר צוותי גן אשר יעברו 
השתלמות לשימוש מיטבי 

בתוכנת "גוגל'ה"
5

ציון ממוצע בשאלה "עד כמה 
העשירו כלי גוגל'ה את חוויית 

הלמידה בגן"?
3.5

מספר גני חובה אשר פועלים 
הכנה לתהליך קריאה 5בתוכנת "אותיות הפלא"

וכתיבה ומיומנויות שפה

מספר גני חובה אשר פועלים 
 "Ten Fingers" בתוכנת

בנושא מתמטיקה
5

מספר גנים בהם יעשה שימוש 
בתוצרי למידה 

ממוחשבים/מודפסים בהלימה 
לנושאים הנלמדים בגן

ימדד בתצפיות בגנים.5

מיחשוב 
ותקשוב 

גנים

תכנון פעילות קדם-יסודי תשע"ו

נושאים
יעדים

תכנון פעילות קדם-יסודי תשע"ו

נושאים
משאבים

הערות

נתוני פעילות

שימוש במחשבים ככלי 
למידה חינוכי ואורייני 

בגנים

אוריינות בכלים 
טכנולוגיים

פלטפורמת חקר 
מתוקשבת בגני 

חובה
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
מיחשוב 
ותקשוב 

גנים
אתר לכל גן

שיפור תקשורת חינוכית 
בין הגננות ובינן להורים 
ושיפור ניראות הפעילות 

החינוכית בגנים

מספר הגנים שיכנסו לפרויקט 
פורטל החינוך הישובי ואתר 

לכל גן
יחל בספטמבר 2016. 10

שנה ראשונה של הפרויקט.

מספר גנים שיקבלו אישור 
29בטיחות בפתיחת שנה"ל

מספר גנים שיקבלו אישור 
מכון התקנים על מתקני חצר 

עד סוף יולי
29

מספר הגנים שישתתפו 
6בתוכנית

במסגרת התוכנית יתקיימו 
2 קוצרטים בכל גן וקוצרט 

סיום ל-6 הגנים 
בהשתתפות ההורים.

מספר הגננות והסייעות אשר 
ישתתפו בהשתלמות הכנה 

לתוכנית
6

3 מפגשי הדרכה וליווי של 
מדריכה מוזיקלית 
ממכללת לוינסקי. 

בהשתתפות 
הריתמוזיקאיות של הגן.

הגברת המודעות 
להגנה על הסביבה 

באמצעות מחזור

מספר הגנים בהם תופעל 
בשת"פ עם אגף איכות 29תוכנית הפרדת פסולת במקור

הסביבה והרשת הירוקה.

מספר גננות אשר יעברו 
הדרכה בנושא חינוך סביבתי 

על ידי הרשת הירוקה
13

פיילוט בשיתוף "תוכנית 
השרים" - משרד האוצר, 

חינוך והגנת הסביבה.

מספר הגננות אשר יסיימו את 
ההדרכה ויקימו גינה "ירוקה" 

בגן
13

מספר הגנים שישתתפו 
13בהפנינג "ירוק בגן"

תכניות 
חינוכיות

רישוי גנים

חשיפת ילדי הגן 
למוזיקת ג'אז

חינוך לקיימות
אימוץ אורח חיים 

"מקיים" בגן

עמידה בתנאי הבטיחות

ילדוג'אז
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
מספר המדורות המשותפות צמצום מספר המדורותחינוך לקיימות

מתוך 29 גנ"י וכ-90 כיתות 20לכמה גנים/כיתות שיתקיימו
יסודי.

גנים מקדמי 
בריאות

הטמעת אורח חיים 
בריא בגן הילדים 

ובקהילה

מספר הגנים שיקבלו הסמכה 
בשנת תשע"ה 2 גנ"י 1ממשרד החינוך

קיבלו הסמכה.

ארגון וניהול 
תל"ן (תוכניות 

לימודים נוספות)

עבודה קבלנית 
8124-75538תאגיד (תלן)

העשרת תכנית 
הלימודים בתחום 

החינוך המוזיקלי ו/או 
הגופני

מספר הגנים שישתתפו 
בהתאם להנחיות משרד 24בפרויקט

החינוך.

מספר הגנים אשר ישתתפו 
18בפרויקט

לא כולל חט"צ וחנ"מ. 
בהתאם למימון ההורים. 
בשבוע החינוך גנ"י יציגו 

ספרים נבחרים בדרך 
אמנותית (תיאטרון, שירה 

ועוד).
מספר הגנים בהם תתקיים 

פעילות משותפת להורים 
וילדים בנושא ספר מספריית 

פיג'מה

18

גן קיץ

מתן מענה לילדי הגנים 
ב-3 השבועות 

הראשונים של חופשת 
הקיץ

אחוז התלמידים אשר ירשמו 
מופעל ע"י צוות הגן.80%לגני הקיץ

תוכנית מעברים 
ורצפים - בניית 

והעברת 
התוכנית על ידי 
הגננות ומורים 

מבית הספר

8124-754150ייחודיות

איתור מוקדם ומתן 
מענה לילדים עם 
עיכוב התפתחותי 

בגילאי מעון

מספר המעונות שבהם 
4תוטמע תכנית "תאנים"

2 מעונות נעמ"ת ו-2 
מעונות חמש. בהובלת 

ותקצוב המחלקה 
לשירותים חברתיים 

ובמימון סמלי של ההורים.

תכניות 
חינוכיות

עידוד קריאה בגן כספי הורים
ובמשפחה

עידוד הקריאה 
באמצעות 

ספרית פיג'מה
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
הקלת מעבר מהמעון 

לגן מועצה (גילאי 
שלוש)

מספר הגנים שיקיימו מפגש 
חשיפה להורים אחר 

הצהריים להיכרות ההורים 
עם עקרונות העבודה של גן 

הילדים

גנים ייצוגיים3

מספר הגנים שיתקיימו בהם 
2 מפגשים בין צוותי החינוך 
מבתי הספר עם הגננות בגן

15

גני טרום-חובה שעולים 
לחט"צ וגני חובה שעולים 

לבי"ס יסודי. בחודשים 
מרץ ויוני.

מספר הגנים שיקיימו 2 
15מפגשים בבתי הספר

מספר גנים בהם יתקיימו 
גנ"י ממ"ד בלבד, 3ביקורים של ילדים ביה"ס בגן

במסגרת שבוע חמ"ד.

מספר גנים בהם יתקיימו 2 
מפגשי היכרות של ההורים 

עם בית הספר
15

מספר גנים ייצוגיים שיפתחו 
3אחר הצהריים להורים

רב גן
חלק מתקציב 

יוזמות - מדרשה 
במינהל חינוך

חיזוק והעמקת הערכים 
בנושאי מסורת יהודית

מספר הגנים בהם תתקיים 
לא כולל חנ"מ וחט"צ.21התכנית

כספי הוריםסל תרבות
בניית סל תרבות תואם 

התפתחות ותוכניות 
חינוכיות ישוביות

מספר הגנים שיבחרו בסל 
בשיתוף חמש.22התרבות

עבודות קבלניות  
8124-75022- עצמאות

גיבוש ותחושה 
קהילתית של ילדי גנים 

סביב חגיגות יום 
העצמאות

מספר גני הילדים שישתתפו 
בחגיגות יום העצמאות (בגן 
או בבית הספר אליו ישובצו 

בכיתה א')

המימון לטקסי יום 29
העצמאות ופתיחת שנה

תכניות 
חינוכיות

תוכנית מעברים 
ורצפים - בניית 

והעברת 
התוכנית על ידי 
הגננות ומורים 

מבית הספר

חגיגות יום העצמאות

הקלת המעבר מן הגן 
לביה"ס

הקלת המעבר מן הגן 
לביה"ס

161



חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
קיום פעילות לגיל הרך

מספר גני הילדים (גילאי 3-4) 
בהם תתקיים פעילות "שישי 

שמח"
15

הנושאים יבחרו על ידי 
הגננת והמפעילה, כגון: 
חברות, ט"ו בשבט ועוד.

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 ישובץ 
24פסיכולוג

מספר ילדים שירשמו וישובצו 
לאחר 15.6

נתון למעקב. כל הילדים 
שנרשמים בתקופת 

הרישום משובצים עד ה-
.15.16

מספר הילדים שיגרעו 
מהמערכת בין התאריכים 

15.6 ועד 1.9
נתון למעקב

אחוז השיבוצים שייעשו 
85%בהתאם לבקשה

ייבדק לאחר ועדת 
ערעורים. בשנת תשע"ה כ-

2% (16 ערעורים).
הרחבת ההרשמה באינטרנט 

למעט תושבים חדשיםביצועלגילאי 3

95%אחוז הנרשמים דרך האינטרנט

משלוח הודעות שיבוץ דרך 
ביצועהאינטרנט

צוותי 
חינוך

מענה לפניות 
גננות וסייעות

מתן שירות ומענה 
לצוותי החינוך בנושאים 

שוטפים (בתחומים 
מקצועיים, אישיים, 

שיחות משוב וסיכום 
וכדומה)

ציון ממוצע בסקר שביעות 
המועבר לסייעות וגננות בסוף 

שנה לשאלה: מהי מידת 
שביעות הרצון שלך מהמענה 

הניתן על ידי המחלקה? 
(בסולם 1-5)

כ-100 נשות צוות. יש 4
לבנות את הסקר.

ייעול תהליכי רישום 
ושיבוץ

שיבוץ בהתאם לבקשות 
וצרכים רכזת רישום 

ואדמיניסטרציה 
- ההוצאות 

כלולות בבית 
הספר

שיבוץ פסיכולוגים בכל גני 
הילדים (ולא רק גני חובה 

המחוייבים ע"פ חוק)

רישום ושיבוץ תלמידים (כ-
900 תלמידים, כולל גנ"י 

מוכר שאינו רשמי)

"שישי שמח"
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
אחוז הגנים בהם יתבצע 

90%ביקור לפחות 5 פעמים בשנה

אחוז הסייעות עמן תתקיים 
100%שיחת סיכום ומשוב

מספר הסייעות שיעברו 
מתקיים אחת לשנתיים.35בהצלחה קורס מד"א

קיום יום הערכות משותף 
ביצועלצוותי החינוך (סייעות וגננות)

גיבוש והוקרה לצוות 
הגנים

קיום ארוע פתיחת שנה 
ביצועלגננות וסייעות

שינוי אורח חיים בגנים 
ע"י תהליך הכרה בגנים 

כ"גן ירוק"

מספר הסייעות אשר יעברו 
הכשרה בנושא חינוך סביבתי 

על ידי הרשת הירוקה
בגנים בהם מתקיימת 13

הכשרה של הגננות בנושא.

תקשורת מיטבית בין 
הסייעות וההורים ובין 

הסייעות והתלמידים

מספר הסייעות שיקבלו 
הכשרה במסגרת תוכנית 

"ללמוד לחיות ביחד" (תוכנית 
שוורץ)

בשיתוף ותקצוב "עיר ללא 15
אלימות".

מספר החודשים בהם יועברו 
דו"חות סייעות עד ה-10 

לחודש
כולל גן קיץ11

מספר החודשים בהם יועברו 
דו"חות מילוי מקום (לצורך 

העברת תשלומים) עד ה-15 
לחודש

10

45 8124-760

צוותי 
חינוך

הכשרה מקצועית 
והעשרה לצוות הסייעות

העברת הדו"חות 
למשרד החינוך 

ולמחלקת משאבי אנוש 
בזמן

פיקוח על הצוות החינוכי 
בגן והתאמת הצוותים 

על פי הצרכים 
המקצועיים

השתלמויות 
סייעות

בקרת נוכחות 
של צוותי חינוך, 
מעקב ומציאת 

מילוי מקום 
במקרה היעדרות

הכשרה 
והתמקצעות של 
סייעות בהלימה 

לתוכניות 
החינוכיות

קבלת, מיון 
ושיבוץ סייעות 

בגני הילדים 
ופיקוח במהלך 

השנה (40 
סייעות קבועות ו-

10 מחליפות)
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

אחוז הפניות אשר מקבלות  
מענה ראשוני תוך שני ימי 

עבודה
90%

בתלות במציאת פתרון 
לנושא פניות ציבור באגף 

חינוך.
אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 

זמן תקן - 30 יום90%בנושא רישום ושיבוץ

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 30 יום90%בנושא אחר

מספר גנים פרטיים במבני 
נתון למעקב4מועצה

מספר גנים פרטיים בהם 
יתקיימו לפחות 2 ביקורים 

בשנה
4

4מספר מעונות בישוב
נתון למעקב. 2 מעונות של 

חמש ו-2 מעונות של 
נעמ"ת.

נתון למעקב. כ-650 ילדים.24מספר צהרונים בישוב

אחוז פניות ההורים אשר 
קיבלו מענה ראשוני תוך 2 ימי 

עבודה
90%

בתלות במציאת פתרון 
לנושא פניות ציבור באגף 

חינוך.
קיום שיחה שבועית עם 

מנהלת הצהרונים לקבלת 
דיווח

שוטף

קיום מפגש משותף לצוותי 
הגנים והצהרונים בנושא נהלי 

הקשר בין הצוותים עד 
לתאריך

בהשתתפות גננות, סייעות 30.8.16
בוקר וסייעות צהריים.

אחוז סייעות צהריים 
שישתתפו ביום ההערכות של 

הצהרונים
100%

שיתוף פעולה וקשר בין 
הגנים לצהרונים

פיקוח ומתן מענה 
לתלונות הורים ואנשי 

צוות

מתן מענה מהיר והולם

צהרונים (מופעל על ידי 
החברה העירונית)

מענה לפניות תושבים - 
טלפונים, מיילים ופגישות

גנים פרטיים במבני 
מועצה, מעונות וצהרונים
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חינוך קדם יסודי

סכום סעיף תקציבישם חשבון
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

נושאים
משאבים

הערות

 
8124-74040כלים ומכשירים

מספר גנים ותיקים בהם 
יוחלף ציוד (שולחנות, 

כיסאות, ארונות)
2

מספר גנים בהם ישודרגו 
מתקני החצר למתקנים 
חדשים העומדים בתקן

2

משכורת מינהל 
 

8124-110437
8124-7524982שכ"ע סייעות

גננות עובדות 
8124-8104761מדינה

תקונים ובדק 
8124-420140בית שיפוצי קיץ

8124-42135אחזקת מתקנים
חשמל מים 

8124-430274וחומרים

8124-54030תקשורת
8124-720220חומרים

חומרים - גנ"י 
8124-72111מוכר ולא רשמי

8124-78015הוצאות אחרות
עבודות קבלניות-

8124-751866שמירה

8124-93020רכישת ציוד יסודי

סעיפי 
תקציב

חידוש ציוד ומתקני חצר 
בגנים

תחזוקה

משכורות

שדרוג והעשרה מבני 
גני ילדים
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

משחקים של 
פעם

מספר בתי הספר בהם יתקיים 
מפגש הורים ותלמידי כיתות ב' 

  

6

מחוללי שהם
מספר בתי הספר בהם תתקיים 

סדרת מפגשים בנושא ריקודי עם 
לתלמידי כיתות ג'

6

נעים בתנועה

מספר בתי הספר בהם יתקיים 
יום ספורט שיופעל על ידי מגמת 

הספורט של התיכון לתלמידי 
שכבה ד'

6

חווידע - מפגש 
והנאה

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
סדרת מפגשים של הורים וילדים 

לקראת חגים עם מפעילי חווידע
מותנה בדמי 6

השתתפות סמליים.

מספר בתי הספר מהם יתקבלו 
תוכניות בית ספריות המתייחסות 

לתהליכי ההוראה, תכנית 
הלימודים וחיזוק הקשר מורה-

תלמיד עד ל-15.11.2015

7

המבחנים מתקיימים 
במרץ-מאי. תוצאות 

המיצ"ב יתקבלו 
בתשע"ז.

מספר בתי הספר עימם תתקיים 
ישיבה לבחינת תוכנית העבודה של 

בית הספר עד ל-28.2.16
6 בתי ספר יסודיים 7

וחט"ב.

מספר מנהלות בתי הספר מהן 
תתקבל תוכנית עבודה בתחום 

אקלים מיטבי תוך התייחסות 
לתוכנית "אופק חדש"

5

מספר בתי הספר בהם יתקיימו 
קבוצות למידה קטנות ב-5 תחומים 

לפחות
5

שנת 
הילדים - 

מא' ועד טף

היערכות לקראת 
מבחני מיצ"ב

יצירת מרחב קהילתי 
לילדי הגיל הרך 

והוריהם

תכנון פעילות מחלקת בתי ספר תשע"ו

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

שיפור האקלים הבית 
הספרי וההישגים 

הלימודיים

הישגים לימודיים ואקלים 
חינוכי
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

מספר מנהלי בתי הספר מהם 
תתקבל תוכנית עבודה בנושא 
מעברים עד לתאריך 1.12.15

6

קיום מפגש העשרה של יועצים, 
רכזי שכבה ורכזי מקצוע בבתי 
הספר היסודיים וחט"ב בתחום 

מעברים לעד לתאריך

3.16

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
6תוכנית מרחב בחירה ישובי

6 בתי ספר יסודיים 
(כולל בי"ס דמוקרטי). 

במסגרת התוכנית 
התלמידים משתתפים 

בתוכנית לימודים 
קצרה בבית ספר אחר 

בישוב.
אחוז תלמידים שיביעו שביעות 

95%רצון גבוהה במשובים

אחוז התלמידים הלומדים קורס 
שמעבר לתוכנית הייחודית 

שבבית ספרם
90%

ליווי רציף של בתי 
הספר במימוש תוכניות 

העבודה של האגף

מספר המנהלות עימן תתקיים  
7ישיבה דו-שבועית

6 בתי הספר היסודיים 
וחט"ב. בכל פגישה 

תיבדק העמידה 
בתוכניות העבודה של 

האגף.
8132-76015השתלמויות

הגשת דו"ח נתוני בתי ספר תשע"ו 
יצורף למדידת תוכנית 30.7.16עד לתאריך

העבודה
15.6.16תאריך סיום שיבוץ

מספר ערעורים מקסימלי על 
20השיבוץ (ולא מסיבות אחרות)

אחוז בקשות מיוחדות שיקבלו 
90%מענה עד 20.7

השתלמויות

רישום ושיבוץ לבתי ספר (כ-
150 תלמידים)

5 בתי ספר יסודיים 
וחט"ב (לא כולל בי"ס 

דמוקרטי)

קשר עם מוסדות החינוך

יצירת איזון בין בתי 
הספר היסודיים

תוכנית מעברים ורצפים - 
מעבר מיסודי לחט"ב

הכנה חברתית, 
רגשית ופדגוגית של 

התלמידים לקראת 
המעבר לחט"ב
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

8180-817370
הקטנת מספר 
הילדים בכיתה 

במקצועות הליבה

כספי 
הורים 
ומועצה

מתן מענה ושימור 
היכולות של תלמידים 

דוברי אנגלית

מספר בתי הספר היסודיים בהם 
בהתאם לקריטריונים 5תתקיים תכנית לדוברי אנגלית

שקבע משרד החינוך.

מספר התלמידים שישתתפו 
בקורס קיץ לבוגרי כיתות ו' 

באנגלית ומתמטיקה
בשנת תשע"ה - כ-140

130 משתתפים.

ציון ממוצע במענה לשאלה 
"באיזו מידה את/ה חש/ה 

שהקורס הכין אותך לכיתה ז'?" 
(בסולם 1-5)

4

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

מספר מחשבים ניידים זמינים בכל 
מחשב לכל עשרה 65בי"ס

תלמידים
ישום התכנית ב-4 תחומי דעת 

מדעים, מתמטיקה, ביצועלפחות בכל בי"ס
אנגלית ותחום נוסף

מספר מודלים ממוצע בהם יעשה 
2שימוש כל מורה

מודל אחד על אחד, 
מחשב לקבוצה או 

מחשב בתחנה. ימדד 
באמצעות שאלון בסוף 

שנה"ל.
קיום תצפיות לצורך בקרה על 
שימוש בניידים לצרכי הוראה 
דיפרנציאלית, העשרה וגיוון 

המשימות

שוטף

העלאת המוכנות 
ותחושת המסוגלות 

של התלמידים 
במקצועות הליבה

מיצוי ומצויינות - שיפור 
הישגים במקצועות הליבה

כספי הורים

תקשוב
מעבדת ניידים 

/ ספרים 
דיגיטליים

תוכנית צפיפות 
כיתות/שיפור הישגים

כאמצעי הוראה / 
למידה זמין המאפשר 

למידת פעילה 
במודלים שונים
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

מספר מקצועות ליבה בהם ינתנו 
עבודות חקר במהלך שנת 

הלימודים
5

אנגלית, שפה, 
מתמטיקה, היסטוריה 

תנ"ך
מספר עבודות חקר בהן ישולבו 

1לפחות 2 תחומי דעת

טכנאי תקשוב - שירות תחזוקה
8132-75883ע'.קבלנית

שיפור זמינות מערכת 
התקשוב ומענה 

לבעיות טכניות
שוטףתמיכה טכנית לבתיה"ס

תקשורת אינטרנט אינטרנט
8132-570206לבתי ספר

תשתית אינטרנט 
לשימוש שוטף של בתי 

הספר
השתתפות תל"ן - 

8180-818345שעת מחשב

מיחשוב פדגוגי - 
8132-821142ריכוז

8132-81553פורטל חינוך

חינוך מיוחד
מתן מענה מקסימלי 

לילדים הזכאים לחנ"מ 
בתוך הישוב

מספר כיתות חינוך מיוחד בבתי 
5ספר רגילים

ניצנים - 2 כיתת חינוך 
מיוחד, אבני חושן - 1, 

רבין - 1, אבן חן - 1

קיום פעילות קבוצות מנהיגות 
בכל אחד מבתי הספר 6ירוקה, מס' קבוצות

היסודיים.

קיום יום נקיון ישובי בהשתתפות 
תלמידי שכבה אחת מכל ביה"ס 

יסודי עד לתאריך
10.15

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
תוכנית חינוכית להטמעת חוק 

מיחזור פסולת אלקטרונית
החל מחודש דצמבר, 5

בחדרי מורים ובכיתות.

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
פעילות בנושא מיחזור פסולת 

אלקטרונית ביום הקהילה של בית 
הספר

ימי הקהילה מתקיימים 5
בחודש מאי.

140

תקשוב

חינוך לקיימות תוכניות 
8132-814יוזמות חינוכיותחינוכיות

תמיכה בפעילויות בית 
ספריות בתחום 

הקיימות בהלימה עם  
תכנית סביבתית 

ישובית

הטמעת חוק מיחזור 
פסולת אלקטרונית

סעיפי תקציב

למידה 
מבוססת 

פרויקטים 
(PBL)

יישום מודל חקר 
חדשני בכלים 

טכנולוגיים בתחומי 
דעת מגוונים
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

הטמעת נושא הפרדת 
פסולת וחוק האריזות

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
הפרדת פסולת (פלסטיק, רטובה, 

נייר)
ע"פ דיווחי אגף איכות 7

הסביבה.

העלאת מודעות 
התלמידים והורים 
לנושא שימור טבע 

עירוני

גיבוש תוכנית עבודה בנושא שימור 
טבע עירוני לתלמידי בתי הספר 

היסודיים עד לתאריך
בשיתוף אגף איכות 1.16

הסביבה.

מספר בתי הספר בהם תפעל 
6התוכנית

קיום פעילות מסכמת יישובית 
ביצועלפעילים במצעד הספרים

בשיתוף פעולה עם 
הספריה העירונית 

(חמש).
מספר תלמידים משתתפים 

100בפעילות המסכמת

ביצועחידון יישובי בנושא ערכי מנהיגות
מספר מפגשי הדרכת עמיתים 

במסגרת תכנית 3(חט"ב ויסודי)
מעברים

מספר עמיתים מנחים (ילדי 
חטיבה) שישתתפו בתוכנית מול 

בוגרי כיתות ו'
40

מספר מפגשים שיתקיימו בנושא 
ב-6 בתי ספר.5מורשת ישראל בכל בית ספר

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
6התוכנית (בשכבת כיתות ה')

מספר בתי הספר שיפעילו 
5"אוטובוס רגלי" בימי שישי

פיתוח יוזמות 
חינוכיות ע"י 

ביה"ס

עידוד בתי הספר 
לפיתוח יוזמות חינוכיות

מספר בי"ס שיגישו תוכנית ליוזמות 
6חינוכיות עד ל-11.15

לימוד שחיה 
לתלמידי כיתות 

ד'
כספי הורים

הקניית בטחון עצמי 
במים ושיפור סגנון 

השחיה
6מספר בי"ס המשתתפים בתוכנית

תוכניות 
חינוכיות

כנ"לכנ"ל

תמיכה בפעילות בית 
ספרית בנושא מורשת 

ישראל

העלאת מודעות 
וחשיבות הקריאה, 
היכרות עם סופרים 

עבריים וזרים וסגנונות 
כתיבה

העלאת מודעות ושינוי 
התנהגויות תלמידים 

והורים בנושא זהירות 
בדרכים

עידוד הקריאה

זהירות בדרכים

ערכים ומורשת

כנ"לכנ"ל

חינוך לקיימות
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

 after מספר התלמידים (כולל
(school750

5%אחוז הביטולים המקסימלי
מיפוי הסיבות לביטול השתתפות 

30.4עד לתאריך

ממוצע משוב שביעות רצון בסוף   
2.8שנה (סולם 1-3)

מספר בתי הספר בהם תהיה 
השתקפות הנושא הייחודי 

במרחבי ביה"ס מבחינה פיזית 
ויצירת מרחבים ייחודיים

6

מספר בתי הספר בהם תהיה 
השתקפות הנושא הייחודי 

בסילבוס עפ"י שכבות הגיל
6

תוכנית תרומה 
לקהילה

חינוך למעורבות 
קהילתית

מספר בי"ס שיקיימו תוכנית 
6פעילות של תרומה לקהילה

בי"ס של הקיץ - 
8132-822272העברה לתאגיד

מימון הורים

כ"א

השתתפות תל"ן - 
8180-82643כיתות א'

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

מספר דיווחים של משרד הבריאות 
שיבדקו בנושא ביצוע בדיקות 

והדרכה במוסדות החינוך בישוב 
(מגן חובה ועד כיתה ט')

10
תקצוב והפעלה ע"י 

משרד הבריאות וחכ"ל, 
פיקוח ע"י אגף חינוך.

תוכניות 
חינוכיות

האחריות הפדגוגית 
היא של מנהלות בתי 

הספר.

8132-754

כספי הורים

העשרת תוכנית 
הלימודים הבסיסית 

של משרד החינוך

ניהול תל"ן, בשיתוף מנהלות 
בתי הספר

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
תוכנית לימודים נוספת

ייחודיות בית 
ספרית

העמקת הצביון הייחודי 
של כל בית ספר

שירות בריאות דנטלי

הפעלה אפקטיבית של 
הארכת יום הלימודים

7

100 פרוייקט יחודיות 
בתי"ס

"חווידע"
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

ממוצע תלונות חודשיות בנושא 8132-7501,100עבודות קבלניות-נקיון
5נקיון (מתועד)

מספר דו"חות סיור חודשיים 
שיתקבלו מאחראי תחזוקת 

מוסדות חינוך באגף איכות הסביבה
ביקורים דו-חודשיים 10

בכל בית ספר.

מספר בתי הספר שיקבל אישור 
לפתיחת שנת הלימודים מיועץ 

הבטיחות עד ל-15.8.2016 עמידה 
בתקנים וקבלת אישור מיועץ 

בטיחות

9

תיקון הליקויים שימצאו בסיורי יועץ 
שוטףהבטיחות בבתי הספר

תקונים בדק בית 
8132-420300ושיפוצי קיץ

8132-42178אחזקת מתקנים
8132-433324חשמל מים

8132-740110כלים מכשירים

8132-74115כלים מכשירים-חט"צ

עבודות קבלניות-
8132-751425שמירה

8132-52215ספרות מקצועית
8132-78035הוצאות אחרות

הוצאות אחרות 
8132-781דמוקרטי

השתתפות בבי"ס 
 

8132-810328
השתתפות בבי"ס 

8132-811330א.החושן

השתתפות בבי"ס 
8132-812361רבין

השתתפות בבי"ס 
8132-813210צוקים

העברות תקציב מועצה 
לבתי הספר - שוטפות

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

5 בתי ספר

7 העברות בשנת 
תקציב

הכנת החומר עד ה-8 לכל חודש אי-
זוגי

העברות חלקות וללא 
תקלות (זמן ההעברה 

תלוי גזברות)
70%

שמירה על תחזוקת 
מבנים נאותה 

ובטיחותית בבתי הספר
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חינוך יסודי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

 
  
  

   
   

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

השתתפות בבי"ס  
8132-819320ניצנים

השתתפות - 
8132-817200דמוקרטי

השתתפות בבי"ס  
8132-82094כללי

8132-1101,014משכורת בי"ס
עבודות קבלניות - 

8132-753575כ"א

שירותי בריאות 
8174-750280וביטוח

8132-93050רכישת ציוד יסודי
8132-93130רכישת ציוד מיחשוב

8132-75434משמרות בטיחות
קיום מפגש התנעה עם בתי 

הספר שיעברו לניהול עצמי עד 
לתאריך

5 בתי ספר יסודיים.12.15

ניסוח נהלים (לרבות דיווח) עם 
בתי הספר המשתתפים בניהול 

עצמי עד לתאריך
3.16

מספר מנהלניות בתי הספר 
שישתתפו בהשתלמות בנושא 

ניהול עצמי
שתי מנהלניות עובדות 3

בשני בתי ספר.

מספר בתי הספר בניהול עצמי 
שיהיו מאוזנים תקציבית בסוף 

שנת הלימודים
5

העשרת תוכנית 
הלימודים של בתי 

הספר

מספר בתי הספר שיעבירו 
5תוכנית פדגוגית עד לתאריך 5.16

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 30 יום.90%בנושא ניקיון

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 30 יום.90%בנושא אחר

ניהול עצמי

סעיפי תקציב

התייעלות בניהול בתי 
הספר

העברות תקציב מועצה 
לבתי הספר - שוטפות

מתן מענה מהיר ויעילפניות תושבים
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

סיום בניית בית המדרש עד 
לקראת שנה"ל תשע"ז.7.16לתאריך

אחוז בוגרי כיתות ו' בממ"ד 
80%שימשיכו ללמוד בישוב

פיתוח תוכנית לימודית ייחודית 
3.16מותאמת לתשע"ז עד לתאריך

באחריות מנהל בית 
הספר ובליווי מנהלת 

האגף.

פרסום מכרז לניהול בית הספר 
12.15על ידי רשת חינוכית עד לתאריך

חשיפת התלמידים 
לתחום הסייבר

פתיחת קבוצה לימודית בנושא 
ביצועסייבר

מתן מענה לתלמידים 
עם צרכים מיוחדים

מספר כיתות לתלמידים עם 
צרכים מיוחדים שיפעלו בבית 

הספר
1

מלגות למשלחות 
8152-81210פולין - שלהבת

רצף חינוכי
ביסוס תוכנית הרצף 
החינוכי מכתה ו' ועד 

י"ב בישוב

יעדים מפורטים בתכנית מינהל 
חינוך

תכניות למיצוי 
ומצוינות

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

מיצוי היכולות 
והכישורים של 

התלמידים

מספר תלמידים שישתתפו 
40בתכניות

באחריות בית הספר. 
תוכניות כגון: סייבר, 

יזמים צעירים ועוד.

תיגבור לימודי תגבור מדעים
8140-81330מדעים

הרחבת תחומי עניין 
המעודדים מצוינות 

מדעית

מספר תלמידים שישתתפו 
40בתכניות

חט"ב 
יהלו"ם

תכנון פעילות מחלקת בתי-ספר על-יסודיים תשע"ו

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

ישיבה/ אולפנה שלהבת

המשך פיתוח הישיבה 
והאולפנה וביסוס 

מעמדה בקהילה כמוסד 
תורני

חט"ב דתית - 
8140-761800ישיבה / אולפנה
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

  

   
  

   
   

  

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

מספר תלמידים שישתתפו 
100בתוכנית

יוזמות חינוכיות - 
עידוד פעילות לתלמידי 8140-81610ח"מ

כיתות חנ"מ
משרד 
החינוך

מתן מענה לתלמידים 
4מספר כיתות שיפעלו בתשע"ועם צרכים מיוחדים

תגבור סל השעות 
לצמצום מספר הילדים 

בכיתות
שוטף

מימון מועצה והורים כ-
150 שעות לבית ספר 

לשנה"ל.
הרחבת תחומי הדעת 

של התלמידים
מספר התוכניות הנוספות 

אמנות, מוזיקה, מחול, 5לתוכנית הלימודים
דיבייט ומחשבים.

הקניית ערכי יהדות 
ומורשת ועידוד 

מעורבות חברתית 
ותרומה לקהילה

ביצועהפעלת תכנית חברתית ערכית

עידוד פעילות חברתית 
בתחום הספורט והאמנות

תמיכה בתחרויות ספורט 
ביצועואירועים בתחום האמנויות

8140-81510מניעת סמים
הגברת המודעות 

ומניעת אלימות 
והתמכרויות

קיום מפגש שכבתי של הורי 
התלמידים בנושא אלימות 

והתמכרויות
ביצוע

פדגוגיה - הדרכת 
23 8140-824תקשוב מורים

שימוש במחשב האישי 
ככלי לימודי וכמנוף 

לשינוי בתפיסת ההוראה

מספר עגלות מחשבים ניידים 
בכל עגלה כ-30 ניידים.4שירכשו לחט"ב

שימוש באתר ככלי 
איכותי להעברת מידע

הפעלה רציפה ועדכנית של אתר 
ביצועביה"ס

8140-78110מסיבת סיום ט'
8140-110921חט"ב מ"מ - שכר
8140-93030רכישת ציוד יסודי

סעיפי תקציב

חט"ב 
יהלו"ם

תגבור סל שעות 
לבית הספר

מסד נחשון

8140-811

כספי הורים 
ומשרד 
החינוך

תוכניות העשרה 
ומניעה

ה.לתאגיד חינוך - 
850תגבור לימודי

תקשוב

תלמידים עם 
צרכים מיוחדים

8140-814יוזמות חינוכיות

פיתוח מנהיגות בקרב 
תלמידים

40
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

  

   
  

   
   

  

רכישת ציוד 
8140-93110מיחשוב

8140-751521ע. קבלניות נקיון
עבודות קבלניות-

8140-753215כ"א

כלים מכשירים 
8140-74050וציוד

ע. קבלניות 
8140-752162שמירה

ע.קבלנית - 
8140-75086מיחשוב

חט"ב מ"מ - 
העברות חלקות וללא 8140-812284השתתפות מועצה

תקלות
הכנת החומר עד ה-8 לכל חודש 

70%אי זוגי

8140-433270חימום מים וחשמל

8140-78010הוצאות אחרות
8152-1101646שכ"ע

משכורת כוללת - 
8152-11222475מורים

עבודות קבלניות-
8152-753333כ"א

כלים מכשירים 
8152-74080וציוד

8152-7607אגרת תלמידי חוץ

8152-93020רכישת ציוד יסודי
רכישת ציוד 

8152-93110מיחשוב

עבודות קבלניות - 
8152-750484נקיון

עבודות קבלניות - 
8152-751164שמירה

8152-78030הוצאות אחרות

סעיפי תקציבתיכון

סעיפי תקציב
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

  

   
  

   
   

  

8152-82210מסיבת סיום י"ב
8152-43380חשמל מים

רכישת ספרים לבוגרי ט' וי"ב8152-52235ספרי עיון
מספר עגלות ניידים שבהן יעשה 

בכל עגלה כ-30 ניידים.3שימוש בבתי"הס

ישום התכנית ב-2 תחומי דעת 
מדעים, מתמטיקה, ביצועלפחות בכל בי"ס

אנגלית ותחום נוסף
מספר בתי ספר בהם ימונו 

מוביל חדשנות וצוות תקשוב 
בית ספרי

יהלום, שלהבת ותיכון3

כתיבת חזון בית ספרי הכולל 
מטרות ויעדים ליישום הפדגוגיה 

החדשנית עד לתאריך
6.17

תיכון (כיתות מב"ר 3מספר כיתות בהן תופעל התכנית
ונחשון י' ויא')

בניית תכנית היערכות להרחבת 
הפיילוט לשלושת בתי הספר עד 

לתאריך
3.16

הצעות מספקים למחשב 
מותאם + אחריות, 

בחירת גוף הדרכה, 
ארגון ערבי הסברה, 

פרסום
מספר כיתות בהן תפעל התכנית 

7בתשע"ז

פיתוח מדדי הצלחה לתכנית עד 
12.16לתאריך

סעיפי תקציבתיכון

תכנית עבודה רב 
שנתית לפדגוגיה 

חדשנית

שימוש במחשב האישי 
ככלי לימודי וכמנוף 

לשינוי בתפיסת ההוראה

70
מעבר למודל למידה 

באמצעות ילקוט דיגיטלי 
אישי זמין

הכנת החומר עד ה-8 לכל חודש 
70%אי זוגי העברות תקציב מועצה 

לבתי הספר באופן חלק  420 8152-810 השתתפות בבי"ס 
תיכון

התאמת התבנית 
הארגונית להובלת 

הפדגוגיה החדשנית

8152-824

מעבדת ניידים/ 
ספרים דיגיטליים

פיילוט מודל 1-1 
(מחשב לכל 

תלמיד)

תקשוב

פדגוגיה - הדרכת 
תקשוב מורים
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

  

   
  

   
   

  

ציון ממוצע בשאלה "באיזו מידה 
את/ה מרגיש/ה נוח בשימוש 

בכלים הטכנולוגיים העומדים 
לרשותך?" (בסולם 1-5)

השאלון יועבר לכלל 4
הצוותים המודרכים

ציון ממוצע בשאלה "עד כמה 
הידע והמומחיות שרכשת 

בהשתלמות הביאו לשינוי בדרכי 
ההוראה/למידה/הערכה 

בפועל?"

2.5

המורים נדרשים לבסס 
30% מהציון בכל 
מקצוע על הערכה 

חלופית.

תמיכה ביוזמות חינוכיות 8152-82045יוזמות חינוכיות
של בי"ס

חשיפת התלמידים סייבר
לתחום הסייבר

פתיחת קבוצת לימודית מעורבת 
חלק מהנדסת תוכנהביצוע(בנים-בנות)

מספר השכבות בהן ילמדו 
לפחות 20 תלמידים במגמת 

מוסיקה
3

4מספר מופעים שיתקיימו
מספר השכבות בהן ילמדו 

לפחות 20 תלמידים במגמת 
ספורט

י' וי"א2

מעורבות תלמידי המגמה 
שוטףבאירועי ספורט בישוב

לדוגמה: שופטים 
בטורנירים, הפעלת ימי 

ספורט ועוד.
פיתוח אומנויות 
(מגמות מחול, 

תאטרון, קולנוע)
8152-81675פיתוח אומניות

פיתוח ההתנסות 
האומנותית בתחום 

התוכן

מספר מגמות בהן תופק יצירה 
3מסכמת

תיכון - 
מיצוי 

ומצוינות
ביסוס המגמה בקרב 

התלמידים בישוב

הדרכת מורים מותאמת 
לרמת ידע ומיומנות 

אישית, לצורך החלת 
פדגוגיה חדשנית 
בכלים טכנולוגיים

מגמת ספורט

הכשרה מקצועית תקשוב
למורים

מגמת מוסיקה
הטמעת תכנית 

המוסיקה בתרבות 
הבית ספרית
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חינוך על-יסודי

סעיף  שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

  

   
  

   
   

  

אחוז התלמידים הלומדים 
70%מתמטיקה 4-5 יחידות לימוד

אחוז התלמידים הלומדים 
92%אנגלית 4-5 יחידות לימוד

אחוז תלמידי י"ב הלומדים 
נתון למעקב.במגמות מדעיות

כלול 
בתקציב 

שכר

הובלת תלמידים 
להרחבת תחומי עניין 

המעודדים מצוינות

מספר התלמידים המעורבים 
40בתחרויות

8152-81775תגבור למדעים
עידוד מצוינות וחשיפה 

לקבוצות נוספות 
שעוסקות בתחום

מספר סדנאות ותחרויות 
4שיתקיימו

תגבור לסל שעות 
ביה"ס

למידה בקבוצות קטנות 
לצורך הגשת כל 

תלמידי השכבה לבגרות
 80מספר שעות תגבור

תוכנית "מחצית 
שלישית" בחודשי 

הקיץ

מימון 
משה"ח 
ומועצה 
(כ"א)

העלאת אחוז 
התלמידים הזכאים 

לבגרות

מספר תלמידים שישתתפו 
60בתוכנית

כולל "שלהבת". 
מותנה באישור 

משה"ח.

משלחות לפולין 
(מלגות)

מלגות למשלחות 
אחוז מקבלי מלגת נסיעה מתוך סיוע במימון לתלמידים8152-81150פולין

100%הפונים המתאימים

8152-81822משלחת לחו"למשלחות לחו"ל
הרחבת אופקים והיכרות 

עם בני נוער מרחבי 
העולם

קיום חילופי משלחות נוער עם 
ביצועגרמניה

מניעת אלימות 
הגברת המודעות ומניעה8152-81520מניעת סמיםוהתמכרויות

מספר השכבות שיקיימו מפגש 
שכבתי להורים ותלמידים בנושא 

על פי תוכנית מותאמת גיל
3

תוכנית לפיתוח 
מעורבות חברתית

תוכנית לטיפוח 
8152-81960מעורבות חברתית

טיפוח התלמידים 
כבוגרים התורמים 

לקהילה

אחוז תלמידים מתנדבים במסגרת 
100%מחויבות אישית

תיכון - 
מיצוי 

ומצוינות

עידוד תלמידים 
למיצוי פוטנציאל 
ללמידה ברמות 

גבוהות ובמגמות 
מדעיות

תגבור מדעים 
והשתתפות 

בתחרויות 
ארציות (כולל 

רובוטיקה)

תיכון - 
תוכניות 
העשרה 

ומניעה

חלק מסעיף משכורת מורים 
כוללת

העלאת מספר 
התלמידים הלומדים 

במגמות מדעיות וב-4-
5 יחידות לימוד

כ"א יועצים 
מחנכים
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תקציב תאגיד חינוך

עודף/ גרעון
2015201620152016

 20             36         20         36          השתתפות מועצה - שכר מינהל חינוך
 9,219        7,158    9,219    7,158     השתתפות מועצה -סייעות

 620           646       620       646        השתתפות מועצה - ליווי הסעות
   -               9,859        7,840    9,859    7,840     סה"כ

חווידע
חוגים מוקדים קהילתיים - 

 221           252      184 185                  אבן חן
 118           99        86 82                    אבני החושן

 111           119      78 72                    צוקים
 162           149      108 112                  רבין

 120           75        75 62                    ניצנים
 5                 5          דמוקרטי

170 174                  רכז חוגים ושונות
 15            פסגה/ סייבר

 10                 אפטר סקול         
10 7                     פרסום

חווידע כ מוקדים קהילתיים -   36              752           704       716       694        סה"
"י ן וסל תרבות גנ תל"

 49             50         47         50          סל תרבות הורים
 330           315      תל"ן תשלומי הורים

 38             36        השתתפות מועצה תל"ן גנ"י
 352       339        תל"ן הדרכה

י וסל תרבות " ן גנ  18              417           401       399       389        סהכ תל"

תאגיד חינוך שהם
תקציב 2016

תקבוליםתשלומיםהנושא

תאגיד החינוך נמצא בבעלות מלאה של המועצה המקומית שהם. הוא מספק שירותים בתחום החינוך לתושבי שהם 
ולמועצה בהתאם למדיניות משרד החינוך, המועצה ואגף החינוך.

התאגיד פועל לקידום מערכת החינוך היישובית ומתן שירותים קהלתיים איכותיים.
התאגיד משמש זרוע מבצעת של אגף חינוך. הפעילויות המתבצעות באמצעותו מפורטות כחלק מפעילות אגף חינוך.
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תקציב תאגיד חינוך

עודף/ גרעון
2015201620152016

תקבוליםתשלומיםהנושא

הורים "ס -  ן בתי תל"
 157           131      162 134                  אבן חן

 8              12          אבני החושן
 18             10        17 12                    צוקים

 126           117      132 121                  רבין
 80             75        83 78                    ניצנים
 36             73        33 77                    יהלום

 43             43        תל"ן כיתות א' מועצה
ן הורים  29              468           449       439       422        סה"כ תל"

 345           347       555       542        תל"ן - מועצה שעת מחשב
ן שעת מחשב  244           207      הכנסה הורים - תל"
מועצה שעת מחשב  34              589           554       555       542        סה"כ תל"ן - 

צפיפות כיתות תגבור לימודי - 
כולל דוברי אנגלית השתתפות הורים

 60             53         69         58                    אבן חן
 60             39         69         50                    ניצנים
 6               16         9           24                    צוקים

 60             43         71         50                    רבין
 17             27                  אבני חושן

 11             19                  שלהבת
 366           348      תגבור קשת - הורים

 290           276       215       214        השתתפות מועצה  -צפיפות כיתות
צפיפות כיתות כ תגבור לימודי -   43              870           427       827       396        סה"

 850           850      880 831        יהלום - השתתפות מועצה
 80            דוברי אנגלית הורים

 50              930           850       880       831        סה"כ יהלום
מפתח בר אילן, נס,  רבדים,  תוכניות מצויינות - 

רבדים
 235           262           הורים

 260       229             ריכוז תוכנית - שכר ותשלומים
 53             53         49               משרד החינוך
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תקציב תאגיד חינוך

עודף/ גרעון
2015201620152016

תקבוליםתשלומיםהנושא

 6           46         28          שמירה אב בית והסעות+ מזכירות
 18-             288           321       306       306        סה"כ רבדים

בר אילן כ נוער מוכשר -   60              445           272       385       229        סה"
מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות

 196       198        הדרכה

 25        מלגות מנס

 135           166      תשלומי הורים

כ מנהיגות טכנולוגית נס טכנולוגיות  61-             135           191       196       198        סה"

 11             11        יוניסטרים יזמות

 2                42             73         40         67          מפתח

 5-               65             73         70         70          מדע פעיל

 80              80            השתתפות מועצה יוזמות חינוך
כ מצוינות  1,066        930       1,008    870        סה"

מרכז למידה להשגים
 360           223      תשלומי הורים

 335       178        הדרכה
דמי ניהול

 20         20          פרסום ושונות
כ שיעורי עזר חט"ב  5                360           223       355       198        סה"

   -              קורס שחיה לשכבת ד'
   -               75             77         75         77               הורים

גן קיץ
 579           579      תשלומי הורים
 376       376        תשלומי שכר

 179       179        הוצאות תפעוליות, פרסום ושונות
כ גן קיץ  24              579           579       555       555        סה"
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תקציב תאגיד חינוך

עודף/ גרעון
2015201620152016

תקבוליםתשלומיםהנושא

ס קיץ " בי
 266           318      תשלומי הורים

 239           278      הכנסות משרד חינוך
 265       320        תשלומי שכר

 230       252        הוצאות תפעוליות, פרסום ושונות
ס קיץ "  10              505           596       495       572        סה"כ בי
ישיבה אולפנא - 

מועצה
 810           755      השתתפות מועצה - כולל מלגות פולין

 1,681        1,764   תשלומי הורים
 700           550      תשלומי הורים פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

 30             50        משרד החינוך והורים - השאלת ספרים
 2,700        1,226   משרד החינוך
 3,230    2,850     שעות הוראה

 700       550        פרוייקטים חינוכיים וחברתיים
 940       575        שכר מנהל, מזכירה, אב בית, לבורנט

 520       180        תפעול - חשמל, אחזקה, ניקיון, עב' קבלניות
 240      החזר הלוואה

 150       100        הצטיידות
 138       90          שונות

כ כללי ישיבה אולפנה  3                5,921        4,345    5,918    4,345     סה"
המרכז לגימלאי
 250           264       362       357        מועדון הגימלאי

 90             94        השתתפות מועצה - מועדון גימלאים
 70             70        השתתפות מועצה - גימלאים כללי

 7               14        תמיכות
 150           110       190       180        חוגים והדרכה

 15         15          שונות - פעילויות
כ מרכז לגימלאי    -               567           552       567       552        סה"
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תקציב תאגיד חינוך

עודף/ גרעון
2015201620152016

תקבוליםתשלומיםהנושא

סל שרותים פסיכולוגים משלים
 250       175         טיפולים פסיכולוגיים
 70         47           אבחונים פסיכולוגיים

 10         25           השתתפות מועצה/הנחות
 20           שכר מזכירות התקזזות מועצה

 35           מנהל מקצועי
 3             פרסום

כ שרותים פסיכולוגים משלים    -                 -             330         -          305        סה"
אחרות

 30             30         26               יעוץ משפטי
 69         69               שרותי הנה"ח וביקורת מאזנים

 24             24         24         24               רווחת עובד
 80         80               דמי שימוש במתקני מועצה

 63         63               שרותי  ניהול וגזברות
 17             17         24         24               שונות+ בריאות

 25         18               ריבית ועמלות
 27         14               מלגות תאגיד

כ אחרות  271-           71             41         342       318        סה"
   18,906  22,990  18,898      23,029              39 
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

מספר ועדות השמה שיתקיימו עד 
נתון למעקב31.5

מספר ועדות השמה חריגות 
נתון למעקבשיתקיימו (לאחר 31.5)

נתון למעקבמספר ילדים שידונו בועדות
מספר העררים שיתקבלו על ידי 

נתון למעקבמשרד החינוך

מספר ילדים ששובצו לאחר פתיחת שיבוץ
נתון למעקבשנה"ל

נתון למעקבמספר ילדי גן הזכאים לחינוך מיוחד

נתון למעקבמספר גנים טיפוליים בישוב
אחוז ילדי גן הזכאים לחינוך 

מיוחד המקבלים מענה בתוך 
הישוב

60%

אחוז ילדי גן שפתי שישובצו בגני 
50%חובה וכיתות א' בחינוך הרגיל

אחוז ילדי גן פיגור וגן תקשורתי 
שישובצו בגני חובה וכיתות א' 

בחינוך הרגיל (בליווי סייעת)
10%

מספר תלמידים בגיל בית ספר 
נתון למעקבהזכאים לחינוך מיוחד

נתון למעקבמספר כיתות חינוך מיוחד בישוב

אחוז תלמידים הזכאים לחינוך 
מיוחד המקבלים מענה בתוך 

הישוב
50%

מתן מענה מקסימלי 
לילדים הזכאים 

לחנ"מ בתוך הישוב

ועדות השמה

בתי ספר

 השמה ושיבוץ מיטבי
 במוסדות החינוך

 בהתאם לצרכי
התלמיד

תכנון פעילות חינוך מיוחד תשע"ו

הערותנושאים
יעדים משאבים

שיבוץ ילדים בגנים 
טיפוליים במטרה 

לצמצם פערים 
ולשבצם במסגרת 

רגילה בעתיד

מתן מענה מקסימלי 
לילדים הזכאים 

לחנ"מ בתוך הישוב

גני ילדים

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

    
  
  

הערותנושאים
יעדים משאבים

 
 
 

  
 

מספר שעות עבור סייעות חונכות 
במסגרות חינוך רגיל

מספר שעות עבור סייעות רפואיות 
במסגרות חינוך רגיל

מספר שעות עבור סייעות 
כיתתיות חינוך מיוחד במסגרות 

חינוך רגיל

נתון למעקב. במימון 
מועצה ומשרד החינוך.

סיעות כ"א - 
נתון למעקב. בשנת מספר סייעות כולל8126-7524237העברה לתאגיד

תשע"ה - 42.
מספר תלמידים מורכבים 

נתון למעקב.המשולבים בחינוך רגיל

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

בהתאם לזכאות של התלמידים
ביצוע

מתן מענה לפעילות 
חינוכית וחברתית 

בשעות הפנאי

עידוד קבלת השונה 
בקרב הקהילה

מעקב תלמידים 
בישוב

קיום ביקורים בבתי"ס בשהם 
למעקב אחר תלמידים משולבים 

והלומדים במסגרות החנ"מ
ע"פ צורךשוטף

מספר תלמידי תלמידים מתוך 
הישוב הלומדים במסגרות חינוך 

מיוחד מחוץ לשהם
נתון למעקב

מספר תלמידים מחוץ לישוב 
נתון למעקבשנקלטו במסגרות בתוך שוהם

מספר מוסדות חינוך בהם לומדים 
נתון למעקבתלמידי חינוך מיוחד מחוץ לישוב

מספר הילדים והנערים בעלי 
צרכים מיוחדים בכל תנועות 

הנוער ובמתחם הנוער

מעקב אחר 
השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

10

מעקב תלמידי חוץ

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים

נתון למעקב. במימון 
מועצה ומשרד החינוך.

מיצוי משאבים 
בהתאם לזכאויות 
הילדים ע"פ חוק 

ומתן

שילוב תלמידים 
במסגרות לימוד 

רגילות

שילוב תלמידים 
בעלי לקויות 

מורכבות בפעילות 
של  תנועות נוער 

וחוגים בקהילה

462 אגרת תלמדי חוץ 
8126-761ח' מיוחד
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

    
  
  

הערותנושאים
יעדים משאבים

 
 
 

  
 

התאמת 
מסגרות 
חינוכיות 

לילדים ע"פ 
הצרכים 
השונים

מעקב תלמידי חוץ
מעקב אחר 

השתלבות הילדים 
במוסדות השונים

מספר מסגרות חינוך מיוחד מחוץ 
לישוב בהן יתקיימו ביקורים לאורך 

השנה
כולל כתיבת סיכומי 6

פגישות

מתן מענה מיטבי 
לצרכי התלמידים

מתן ייעוץ וליווי להורים לתלמידים 
ע"פ צורךשוטףעם צרכים מיוחדים

אחוז ביצוע הערכת סייעות ושיחות 
90%משוב עד 30.7

לכלל הסייעות (68 
סייעות, כולל סייעות 

כיתתיות, סייעות 
רפואיות וחונכים לילדים 

בודדים)
השתלמויות 
פתיחת קורס הכשרה דו-שנתי 8126-76015סיעות חינוך

ביצועלסייעות

קיום יום היערכות למלווי הסעות 
12 מלווים בשנת תשע"וביצועלפני פתיחת שנה"ל תשע"ז

נתון למעקב. בנוב' מספר תלמידים מוסעים
2015 - כ-75 תלמידים.

העברת דרישות למכרז הסעות לס' 
בהתאם לנתוני ועדות 15.5.16גזבר עד לתאריך

השמה ממחלקת חנ"מ.

15.8.16בניית מערך ההסעות עד לתאריך
בהתאם לנתוני שיבוץ 

שיתקבלו ממחלקת 
חנ"מ.

מספר דיווחים שיועברו למשרד 
באוקטובר ובפברואר.2החינוך

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

(בסולם 1-5)
4

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 
3.5מהמלווים (בסולם 1-4)

ליווי הורים ומשפחות של 
תלמידים עם צרכים מיוחדים

סייעות
התמקצעות סייעות 
ומתן מענה איכותי 

לתלמידים

עבודות קבלניות - הסעות + מלווי הסעות
8126-7102033הסעות

שרות איכותי 
בהסעות (אמינות, 

יחס, טכני, לו"ז, 
מלווים איכותיים)
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חינוך מיוחד

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

    
  
  

הערותנושאים
יעדים משאבים

 
 
 

  
 

שרות איכותי 
בהסעות (אמינות, 

יחס, טכני, לו"ז, 
מלווים איכותיים)

עמידה ביעד הכנסות (משרד 
ביצועהחינוך והורים)

מלווי הסעות - 
בקרה וטיפול 8126-753620העברה לתאגיד

בתקלות אפשריות
אחוז שיחות משוב והערכת מלווי 

מלווים בשנת תשע"ו 90%12הסעות שיבוצעו עד 15.8

מספר כיתות שיונגשו בהתאם 
לזכאות במהלך השנה

נתון למעקב. תלוי 
באיתור תלמידים 

זכאים.
נתון למעקב.מספר כיתות מונגשות בישוב

8126-93020ציוד יסודי
שיפור יכולות 

רגשיות וחינוכיות 
של התלמידים

מספר בתי הספר בהם יוקם חדר 
2טיפולים

המשך שילוב 
אייפדים ככלי 

לתקשורת

קיום מעקב אחר יישום התוכנית 
ביצועבכיתות

מתן מענה מהיר 
ויעיל לתושב

אחוז עמידה בזמן תקן בפניות 
זמן תקן - 30 יום.90%בנושא אחר

8126-81420יוזמות חינוכיות
משכורת כוללת - 

8126-110116סייעות

8126-5705אינטרנט
8126-7805הוצאות אחרות

עבודות קבלניות - 
8126-75195הזנה

הנגשת כיתות ללקויי 
שמיעה

הנגשות של כיתות לימוד ללקויי 
שמיעה

פניות תושבים

גני וכיתות תקשורת

הסעות + מלווי הסעות

חדר טיפולים בבתי ספר

סעיפי תקציב
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

התאמת המסגרת החינוכית ועדות השמה
לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מספר ועדות השמה להן הוכנו הארכות 
נתון למעקב.פסיכולוגיות

קיום פגישה עם פיקוח משרד החינוך, 
מתי"א ומנהלת גנ"י לצורך קביעת 

נהלים להשגת מסמכים קבילים בזמן 
עד לתאריך

11.15

נתון למעקבמספר ילדים שנדונו בועדות שילוב
ועדת תכנון 

טיפול
מתן היבט פסיכולוגי-חינוכי 

בועדות תכנון טיפול
מספר ילדים שנדונו בועדות תכנון 

נתון למעקבטיפול

נתון למעקב.סך שעות הדרכה למורים

כ-20% מהמורים במערכת מספר מורים שיקבלו הדרכה
מקבלים הדרכה.

נתון למעקב.סך שעות הדרכה להורים

מספר שעות ההדרכה תלוי 65מספר הורים שיקבלו הדרכה
בצורך המשפחה.

אחוז ההורים שידווחו על יעילות 
היענות נמוכה לשאלונים.90%הדרכה גבוהה (ציון 5 בשאלון)

אחוז המורות והגננות שידווחו על 
שביעות רצון גבוהה מידע ומקצועיות 

הפסיכולוג (ציון 5 בשאלון)
היענות נמוכה לשאלונים.90%

אחוז המנהלות והיועצות שידווחו על 
שביעות רצון גבוהה מידע ומקצועיות 

הפסיכולוג (ציון 5 בשאלון)
90%

מספר בתי הספר בהם תתקיים 
הדרכת צוות מורים בהנחיית יועצת 

ופסיכולוג
מספר שעות ההדרכה תלוי 8

בבית הספר.

אחוז אנשי הצוות המתמידים (85% 
90%השתתפות) במפגשים

הערכה. במידה והתקיים 
יותר ממפגש אחד בבית 

הספר.

הדרכת הורים 
ומורים

ועדות שילוב

תכנון פעילות שפ"ח תשע"ו

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיי הילדים

מתן סיוע מקצועי לתלמידים 
עם צרכים מיוחדים 

המשולבים במסגרות החינוך 
הרגיל

העצמת והכשרת מורים 
בחדרי מורים

מתן כלים לאנשי חינוך 
ולהורים להתמודדות עם 

קשיי הילדים
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

הדרכת הורים 
ומורים

מתן כלים למורים 
להתמודדות עם ילדים עם 

צרכים מיוחדים

אחוז נשאלים שיביעו שביעות רצון של 
בי"ס מהשפ"ח (שאלונים למנהלי בי"ס 

ומורים לגבי הדרכת הפסיכולוגים וכן 
הדרכה בחדרי מורים)

90%

ממוצע שביעות רצון גננות ממעורבות הדרכת גננות
4השפ"ח (בסולם 1-5)

משך כל סדנה 10 מפגשים, 2מספר סדנאות שיתקיימו
בהשתתפות 12 הורים.

ציון ממוצע לשאלה "באיזו מידה 
4הסדנה תרמה לך?" (בסולם 1-5)

מספר הפסיכולוגים שיעניקו טיפול 
3אחד לטווח ארוך

נתון למעקב.סך שעות טיפול פרטני
3מספר 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 דו"ח ביקורים מפולח לפי 
יצורף למדידת תוכנית זו30.7מוסדות חינוך עד לתאריך

מספר שעות הדרכה שיתקיימו בנושא 
40הורות

מספר שעות הדרכה שיתקיימו בנושא 
40חינוך מיוחד

תלוי במימון שפ"י.כן / לאקליטת פסיכולוג נוסףהרחבת המענה המקצועיצוות

ביקורים בגנים 
ובבי"ס - נתוני 

פעילות

מעקב תקנים 
ומשרות

הדרכת 
פסיכולוגים

מתן שירות טיפול פרטני

העשרת ההורים בידע 
פסיכולוגי והתפתחות תקינה 
של התלמידים ביחס לקשיים 

איתם הם מתמודדים

סדנאות להורים

העמקה והתמקצעות לצורך 
מתן שירות מיטבי לתושב
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שירות פסיכולוגי-חינוכי

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

8173-1101638משכורת
משכורת כוללת 

8173-110237- שפ"ם

חימום מים 
8173-43337וניקיון

8173-5405תקשורת
מיכון תוכנה 

8173-5705לשפ"י

כלים מכשירים 
8173-74025וציוד

עב' קבלנית - 
8173-75315סדנאות

8173-76078השתלמויות
8173-7805הוצאות אחרות

השתתפות 
בהנחות 
לנזקקים

8173-81030

רכישת ציוד 
8173-93120מיחשוב

סעיפי תקציב
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

מספר דו"חות חצי שנתיים שיוגשו למנכ"ל 
הכוללים מספר תיקים בפילוח לפי תחומי 

הטיפול השונים
2

נתון למעקבמספר תקני עו"ס
נתון למעקבמספר עובדים סוציאליים

נתון למעקבמספר רכזים
נתון למעקבמספר משרות רכזים

נתון למעקבמספר עובדי מינהל וזכאות
נתון למעקבמספר משרות מינהל וזכאות

מספר העו"ס שישתמשו בפורמט הרפורמה ב-
מתוך 6 עו"סיות.36 תיקים אינטנסיביים לפחות עד ל-5.2016

מספר העו"ס שישתמשו בפורמט הרפורמה ב-
מתוך 6 עו"סיות.56 תיקים אינטנסיביים לפחות עד ל-12.2016

מספר העו"סיות שישתתפו בהדרכה לשימוש 
בתוכנה החדשה לניהול תיקים של משרד 

הרווחה
ההדרכה תחל בחודש מרץ.6

מספר העו"סיות שיעלו לפחות נושא אחד לדיון 
קבוצתי במפגשים עם יועצת המלווה את 

הטמעת הרפורמה במחלקה
6

5.16בניית טופס אינטייק מובנה עד לתאריך
5.16בניית פורמט הסכם טיפול עד לתאריך

מספר העו"סיות שישתתפו בהדרכות פרטניות 
6דו-שבועיות

מספר העו"סיות המינימלי שישתתפו בחלק ב' 
כולל מנהלת המחלקה5של השתלמות בנושא חירום

מספר פגישות חודשיות שיתקיימו עם 
10המדריכה לצורך מעקב אחר ההדרכות

קיום ישיבות צוות דו-שבועיות לדיון בסוגיות 
שוטףמקצועיות ולמידת עמיתים

בהתאם לצורך מוזמנים 
גורמים חיצוניים בנושאים 

שעל הפרק.

נתוני פעילות וכח אדם

הדרכה והכשרת צוות

התפתחות 
מקצועית של 

העו"ס ומתן סיוע 
בדילמות טיפוליות

תכנון פעילות רווחה 2016

נושאים

בניית תהליכי 
טיפול אחידים, 
מדידים וניתנים 
למעקב ושיתוף 

המטופלים 
בתהליך הטיפולי

יעדים משאבים
הערות

הטמעת הרפורמה 
ברווחה
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

מעקב אחר 
הטיפול בפונה

קיום ישיבות דו-שבועיות עם כל עו"ס לדיון 
שוטףבסטטוס הטיפול בתיקים

משפחות במצוקה 
8435-84240בקהילה

סדנאות בתנאי 
8435-8465נופש

סיוע למשפחות 
8435-84433עם ילדים

מרכז למשפחות 
843515חד הוריות

יצירת קשר הורים 
8435-8475וילדים

מקלטים לנשים 
8435-84878מוכות

התמכרויות 
8473-8416מבוגרים

מתן מענה חברתי 
וטיפולי להורים 

וילדים במשפחות 
חד-הוריות

הקמת מרכז למשפחות חד-הוריות עד 
10.16לתאריך

מרכז למניעת 
טיפול ומניעת 8435-84517אלימות

אלימות במשפחות
אחוז השמה במשפחות אשר נמצאו מתאימות 

95%ומעוניינות בטיפול

8439-84633תוכנית תאנים
טיפול בפגיעות 

8436-8432מיניות

טיפול בילד 
8439-845291בקהילה

מתן טיפול 
משפחתי מקיף 

ואינטנסיבי

מספר המטופלים שישתתפו בתכנית "נתיבים 
20להורות"

מימוש מלא של התכנית - 
20 מטופלים. בשנת 2015 

- 23 מטופלים.

אחזקת ילדים 
קיום קשר שוטף עם הצוות המטפל בפנימיה 8439-843348בפנימיות

ביצועועם משפחת הילד
בהסכמת ההורים והילד. 
בשנת 2015 - ילד אחד 

מושם בפנימיה.

קיום קשר שוטף עם הצוות המטפל במעון ועם 8439-84167ילדים מעונות יום
בשנת 2015 - 2 ילדים.ביצועמשפחת הילד

טיפול במשפחות - 
בעיות ביחסים בתוך 
המשפחה (גירושין, 
הורים-ילדים, אחים 

וכדומה) ומצוקה 
כלכלית

ילדים בסיכון

מתן מענה מיטבי 
בהתאם לצרכי 

הילד

מרכז למניעת אלימות 
במשפחה

ניהול ומעקב אחר 
הטיפול בתיקים
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

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%

3מספר מפגשי הסברה במסגרות חינוך ואחרות

נתון למעקבמספר מטופלים בחוק נוער

נתון למעקב. מתוך סך מספר פונים חדשים בשנה זו
המטופלים בחוק נוער

פרויקט 
ידידים - 

סיירת 
סטודנטים

מניעת עבריינות 
10מספר זוגות חונכים-חניכיםנוער

מועדונית 
חוויה

קידום ילדים עם 
בעיות רגשיות 

ומשפחתיות
15מספר הילדים במועדונית חוויה

8436-84514מפתן
טיפול בנוער 

8436-84135וצעירים

טיפול בנוער 
8473-84217מתמכר

הפעלת בית קפה ייעוצי פעמיים בשבוע 
בשיתוף פעולה עם יחידת ביצועבשעות הערב

הנוער.

10מספר הנערים שישתתפו בקבוצה טיפולית
תוכן הקבוצה יקבע 

בהמשך (לדוגמא: אומנות, 
אילוף כלבים וכדו').

8439-842 תוכנית עם הפנים 
לקהילה

תוכנית 
פנים 

לקהילה 
(ילדים 
בסיכון 
ונוער 

במצוקה)

מתן מענה מהיר 
לפניות בנושא 
פגיעות בילדים

מניעת עבריינות 
נוער וטיפול בנוער 

במצוקה

80

הגברת מודעות 
ודיווחים אודות 
ילדים עם חשד 

להזנחה או 
התעללות

חוק נוער - ילדים שיש 
לגביהם חשד להזנחה 

או להתעללות

נוער במצוקה

194



רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

טיפול ומעקב אחר 8436-844151בית חם לנערות
13מספר הנערות שיגיעו באופן קבוע לבית החםנערות בסיכון

טיפול בנערות 
טיפול קבוצתי 8436-84220במצוקה

10מספר הנערות שישתתפו בקבוצה טיפוליתלנערות
תוכן הקבוצה יקבע 

בהמשך (לדוגמא: אומנות, 
אילוף כלבים וכדו').

נתון למעקב. כ-20 בשנת מספר מטופלי שיקום בפנימיות
.2015

אחזקה אוטיסטים 
8411-840954במסגרת

טיפול בהורים 
8411-84150ובילדיהם

אחזקת נכים 
אחוז המטופלים לגביהם היה קשר 8468-841822בפנימיות

90%טלפוני/ביקור בפנימיות פעם בשנה
סה"כ כ-30 מטופלים (כולל 

מגבלה שכלית-
התפתחותית) בפנימיות

הדרכת עיוור ובני 
8468-8485ביתו

8468-8405שיקום נכים
תעסוקה מוגנת 

8468-842107למוגבל

מ.יום ותעסוקה 
8411-843130לבוגרים

8468-84336תוכנית לילד החריג

מעון יום שיקומי 
8468-844180לאוטיסט

מפגרים במעון 
8451-84217אמוני

מפגרים במעון 
8451-843188טיפולי

משפחות אומנה 
8451-8449למש"ה

מתן מענה מתאים 
לצרכי המטופל 

באמצעות סידור 
חוץ-ביתית

95% השמה מתאימה של מטופלים בפנימיות 
ומשפחות אומנה

נוער במצוקה

ימדד על פי מספר 
המטופלים שעברו מסגרת 

בשל אי התאמה.

צרכים מיוחדים - 
שיקום, מגבלה שכלית-

התפתחותית ואוטיזם
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

סידור מפגרים 
8451-8401,113במוסדות

8452-84277מע"ש למפגר
8451-84620נופשונים למפגר

הסעות נכים 
8410-84082לתעסוקה

ליווי למעון יום 
8410-84158שיקומי

8410-84215תכניות מעבר
נופשונים וקיטנות -

8411-84410 אוטיסטים

מפעלי שיקום 
8468-84711לעיוור

חלופה למעון יום 
8410-84351שיקומי

הסעות מעון 
8410-752173שיקומי

נופשונים להבראה 
8451-84510- שיקום נכים

מסגרות יום לילד 
8468-84961המוגבל - מועדונית

8411-842122מועדונים לילדים

הפעלת תוכנית מנהיגים צעירים החל 
12.15מתאריך

קבוצה משותפת של חט"ב 
יהלום ומרכז יחד, בשיתוף 

קק"ל.

התחלת פעילות מוזיקה לילדים עם צרכים 
12.15מיוחדים בתפקוד נמוך החל מתאריך

צרכים מיוחדים - 
שיקום, מגבלה שכלית-

התפתחותית ואוטיזם

מרכז יחד - מועדונית 
שיקומית לילדים עם 

נכויות

פעילות פנאי 
חברתית וסיוע 

למשפחות

25מספר הילדים שישתתפו במועדונית
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

שרותים לניצולי 
8444-84730שואה

תוכניות לניצולי 
8444-84812שואה

מועדון מועשר 
844480גמלאים

8444-84039קהילה תומכת
מתן תמיכה 

לקשישים הזקוקים 
לה

5מספר מצטרפים חדשים לקהילה התומכת

מסגרות יומיות 
אחוז הקשישים שיהיו שבעי רצון מההשמה 8444-8434לזקן

100%במסגרת

ימדד באמצעות שיחות 
תקופתיות עם הקשישים 

ומשפחותיהם. כ-4 
מושמים.

תוכנית העשרה 
מספר הקשישים שישתתפו בתוכנית קבוצתית 8444-84620לזקן

8להעשרה

תפעול בית 
8444-781176הגמלאי ומרכז יחד

מספר תושבי שהם המשתתפים בפעילות בית 
300הגמלאי

מספר המשתתפים בקייטנה לסבים ונכדים 
250בחופש הגדול

מספר הפעילויות שיתקיימו במסגרת קייטנה 
6לסבים ונכדים בחופש הגדול

קיום פעילות הדרכה בנושא שימושי מחשב 
ביצועלגמלאים על ידי בני נוער

מספר ידיעונים רבעוניים שיתפרסמו בנושא 
פעילות בית הגמלאי ומידע בנושא מיצוי זכויות 

ומידע רלוונטי לגמלאים
4

טיפול בזקן 
סיוע לקשישים 8444-84132בקהילה

בפעילויות היום-יום
אחוז המטופלים לגביהם מיושמת התוכנית 

90%המוגדרת על ידי העו"ס וביטוח לאומי
קשישים בחוק סיעוד 

בלבד, במידה ואין 
התנגדות מצד הקשיש.

8444-751

מועדונים 
לזקנים/מועדון 

גמלאים

70גמלאים כללי

8444-84290

מתן מענה חברתי 
והעשרה

קשישים
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס 
לקשישים שלא 

יכולים לדאוג 
לעצמם

נתון למעקב.מספר תסקירים - קשישים

10מספר מתנדבים חדשים שיגויסו

5מספר מתנדבים מקסימלי שיפרשו מההתנדבות

נתון למעקב.מספר מתנדבים פעילים
מספר סדנאות תעסוקה שיתקיימו לדורשי 

1עבודה

ביצועעריכת ערב הוקרה למתנדבים
העשרה וקידום 

ילדים עם בעיות 
רגשיות

מספר זוגות חונכים-חניכים במסגרת פרויקט 
6חונכות אישית

מתן חוות דעת 
לטובת הילדים 
במקרי גירושין 

ואפוטרופסות

נתון למעקבמספר תסקירים (לא כולל קשישים)

עמידה בזמן 
הנקבע ע"י בית 

המשפט

אחוז התסקירים בהם הייתה עמידה בזמן 
80%שנקבע על ידי בית המשפט

90%אחוז ההמלצות שיתקבלו בבית המשפט
אחוז תסקירים מקסימלי בהם היתה ביקורת 

5%של בית המשפט

אחוז המקרים בהם משך הזמן ממילוי טופס 
פניה, הצהרה והגשת המסמכים הנדרשים על 
ידי הפונה  ועד מתן תשובה לפונה הוא עד 21 

ימי עבודה

90%

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

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה חומרית
נתון למעקבמספר מקבלי עזרה סמך מקצועית

60

תסקירים איכותיים

העצמת הקהילה 
בשהם

פע' התנדבות 
וקהילה

מיצוי זכויות 
הפונים תוך טיפול 

מהיר בפניות
בקשות לסיוע חומרי

תסקירים

התנדבות וקהילה 
(כולל סדנאות 

תעסוקה)

קשישים

8435-843
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רווחה

סעיף שם החשבון
תקציבי

סכום 
ערךמדדמטרה2016

   

נושאים
יעדים משאבים

הערות

95%אחוז גביה מסך חוב המשפחות
בסעיפים: פנימיות, 

מסגרות יום, מועדוניות 
ועוד

נתון למעקבסך גביה ממשרד הרווחה
נתון למעקבאחוז גביה ממשרד הרווחה

מתן ייעוץ 
לתושבים בנושאים 

משפטיים, 
כלכליים ורפואיים

נתון למעקבמספר פניות תושבי שהם לשי"ל

מרכז גישור 
8435-8494קהילתי

מתן מענה לישוב 
סכסוכים במסגרת 

הקהילה
9.16הקמת מרכז גישור עד לתאריך

כגון: סכסוכי שכנים, 
סכסוכים משפחתיים 

וטיפול בהתנגדויות ועדה 
לתכנון ובניה

8410-1101,711משכורת כוללת
8410-75320בת שרות

חימום מים וחשמל 
8410-43319וניקיון

8410-54021הוצאות  תקשורת
כלים מכשירים 

8410-74080וציוד

8410-78010הוצאות אחרות
ציוד יסודי - 

8410-93110מיחשוב

8410-76010השתלמויות
8410-75029עבודות קבלניות- 

שי"ל

גביה מקסימלית

גביה ממשרד הרווחה

מרכז גישור

גביה ממשפחות

סעיפי תקציב
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 החברה העירונית לתרבות נוער 

)צ"חל( מ"בע) חמש(שהם , וחוגי ספורט
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 )צ"חל( מ"בע) חמש(שהם , החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט

 

) לתועלת הציבור( צ"כחברת חל, בהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם 1999הוקמה בשנת , נוער וחוגי ספורט, החברה העירונית לתרבות -חמש 

ביצועית של -חמש הינה זרוע מקצועיתהחברה העירונית . לתאגד את שירותי התרבות והחינוך המשלים בישוב כדי, )חברה ללא כוונת רווח(ר "ומלכ

ת לפיתוח והרחבה ופועלת רבו, המוציאה לפועל את מדיניות המועצה ודירקטוריון החברה בתחום חינוך משלים ותרבות פנאי לכלל התושבים, המועצה

 . על איכות שירותים גבוההתוך שמירה , בתחום עיסוקה לטובת הפרט ולקהילה

 מממשת החברה את יכולתה לפעול למציאת, בנוסף. ניזונה בעיקר מתשלום המשתתפים בפעילות החברה ,תקציבי סגור המתנהלת כמשק, חמש
 פנאי שירותי ובייצור בהשקעה הציבור לטובת חוזרים החברה רווחי. מהמועצהכמו גם מקבלת תמיכה כספית , נוספים עצמיים הכנסה מקורות
 .פעולתה היקף להגדיל את במגמה ופועלת באופן קבוע, בשהם ופנאי תרבות שרותי היקף גדול של יוזמת ומתפעלת החברה העירונית חמש. נוספים

 

Uמטרות החברהU:   

תוך מענה לצרכים ולמשאבים , ומקצועי לרווחת הפרט והקהילה ובהתאמה לקבוצות גילמגוון , ארגון ופיתוח מערך של תרבות פנאי איכותי .1

 . איגום וניצול אופטימאלי של התקציב, ותוך כדי ניתוב הקיימים

 . הגדלת שיתוף הפעולה ואיגום משאבים בין תחומי החברה ובינם לבין מחלקות אחרות במועצה .2

 .לשהםחיזוק הזהות ותחושת השייכות של התושבים  .3

 .שימור ושיפור איכות החיים ביישוב .4

 .מגוונים וחדשים לתושבי המועצה, נגישים, אספקת שירותי פנאי זמינים .5
 

חברים  15הדירקטוריון מונה . ר הדירקטוריון"כיו מכהן ,ליבנה גיל מר ,המועצה ראש כאשר, דירקטוריון באמצעות החברה העירונית חמש מתנהלת

 .הנעשה בחברה על השפעה יש המקומית ולמועצה לציבור וכך ,במועצה תפקידים בעלי 1/3 ,מועצה חברי 1/3, בורצי נציגי 1/3: בחלוקה הבאה

 ). ועוד ח וייעוץ משפטי"רו, מוקד רישום, דוברות, כספים, מינהל ורכש(ולצדה עובדי מנהלה ועובדי מיקור חוץ  לית"מנכ עומדת החברה בראש

האחראי על כל , על כל תחום ממונה מנהל תחום מקצועי. חוגים והעשרה, תרבות, ספורט ,נוער, הגיל הרך: החברה מפעילה חמישה תחומים מרכזיים

 . פעילויות התוכן והביצוע של התחום ועל המבנים בהם מתקיימת הפעילות
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המתמקד באפקטיביות   ISO 9001 (International Organization for Standardization): לאומיים-עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת 

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

 .חלק מכלל המטרות האסטרטגיות שלו

 

 :תוניםנ

 כח אדם

 על ידי המופעלים ובצהרונים היום במעונות מטפלות 100-כ, השונים בתחומים מקצועיים ועובדים מטה עובדי 50-כ: שכיריםבמעמד  מעסיקה החברה
 ,מדריכים, מפעילים - פרילנסרים(שירותים במעמד עצמאיים  נותני 80-כ עם החברה עובדת ,בנוסף. שוהם מורים בקונסרבטוריון 30-וכ ,החברה

 ).מרצים וכדומה
 

 היעדקהל 

 . מגיל לידה עד זקנה, הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגוןישובי הסביבה וינפש  21,000-המונה היום כ, תושבי הישוב

 

 פעילות החברה

תחום הפנאי והחינוך המשלים במועצה עוסק בפיתוח וטיפוח תרבות הפנאי לפרט ולכל הקהילה מתוך כוונה להעלות את איכות החיים של תושבי 

עדכניים ואיכותיים תוך התחשבות ברבדים , פועלת ליציקת תכנים ערכיים, נוער והגיל הרך, העשרה, ספורט, תרבות –החברה על כל תחומיה  .המועצה

 .בצרכים ובמשאבים הקיימים ביישוב, במסורת, השונים בקהילה
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 :ביניהם ניתן למצוא ,החינוך המשלים בשהםוהאירועים הקהילתיים , החברה העירונית חמש מתפעלת את רוב שרותי תרבות הפנאי

• Uהפקת אירועים יישוביםU - אירועי זיכרון   ,מימונה  ,אירוע פורים, ו בשבט"בט" חגיגה בירוק", מרוץ שהם, סובב שהם, פסטיבל מוזות בסוכות

 .אירועי חגים ועוד, אירועי קיץ  ,ועצמאות

• Uמרכז אמנויות הבמהU - אירועים ייחודיים , מופעי בידור ומוסיקה, תערוכות אמנות, טיולים, הרצאות, ילדים ונוער, תיאטרון מבוגרים: מפעל מנויים

 .ועוד

• Uהפעלת סל תרבות יישוביU בתוך בתי הספר וגני הילדים. 

• UספורטU - קשר עם אגודות ספורט ועוד, אירועים ופעילויות ספורט קהילתיות ומקצועיות, חוגי ספורט. 

• Uחוגי העשרהU קורסים וחוגי למבוגרים ועוד, חוגי מדעים וחשיבה, אומנויות במה, אומנות פלסטית: ים כגוןלילדים נוער ומבוגר . 

• UקונסרבטוריוןU - מופעים, שילוב בית ספר מנגן ביסודיים, תזמורות, הרכבים, שיעורים פרטיים. 

• Uמרכז חמש למחולU - ל"להקות ומופעים בארץ ובחו, בית ספר למחול הכולל מגוון שיעורים. 

• U ציבוריתספריהU - מפגשים והרצאות וכד, מצעד הספרים, שעת סיפור(פעילות העשרה , חדר עיון,  היצע גדול ועדכני של ספרים לכל גיל'.( 

• UחופשותU - הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר. 

• UנוערU - תנועות נוער  4, טיפוח מועצת נוער יישובית וקבוצות מנהיגות, א"פעולות מניעת אס, לפעילות תרבות ופנאי לנוער" בית הסגול"הפעלת ה

 .קידום נוער ועוד) הצופים הדתיים ובני עקיבא, הצופים, העובד והלומד(

• Uהגיל הרךU - הפעלת צהרוני ; הפעלת שני מעונות יום; )תרבות לגיל הרך, אמנות(ר "הפעלת תוכניות העשרה להורים וילדים ולגני ילדים במרכז אתג

 .3-4הפעלת גן לגילאי ; )צהרונים 26-כ(היישוב 

• Uוהשכרת מתקנים, תחזוקה, תפעול, ניהולU - 7  מגרש כדורגל 1, )יהלום ושלהבת, אבן חן, רבין, אבני החושן, תיכון, ניצנים(אולמות כדורסל וספורט ,

מרכז , הפעלת אולם ספרא לאירועים ושמחות משפחתיות, הבית הסגול לפעילות נוער, שני מבני מעונות יום, כותר פיס, ית תרבותב, מרכז לגיל הרך

 .ר של שטחי פעילות"מ 22,000-כ כ"סה .אומנויות הבמה
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 :2016יעדים מרכזיים לשנת 

העשרה והגיל , ספורט, נוער, בתחומי תרבות, המשך פיתוחה והצמחתה של חמש כחברה עירונית הנותנת שירותי תרבות פנאי לפרט ולקהילה בשהם •

 .הרך

באמצעות , ספורט והעשרה, תרבות, בתחומי הגיל הרך" ועד טף' מא -שנת הילדים " - 2016יישום היעד המרכזי שנבחר על ידי המועצה לשנת  •

 :כגון, ות הקיימת ויוזמות חדשותהפעיל
o  הפעלה בגינות משחקים מרכזיות משתנות בישוב(הרחבת פעילות מפגשי גינה מאביב ועד הסתיו(. 
o בניית מנוי מופעים לגיל הרך. 
o סדנאות ליווי התפתחותי להורים ותינוקות ומפגשי הורים. 
o ר כמרכז מפגש להורים וילדים"הפעלת משחקיה במרכז אתג. 
o שונים בחברהמטעם תחומים ירת חבילת הטבות והנחות לגיל הרך יצ. 
o מתן דגש על פעילות הורים וילדים באירועים לאורך השנה. 

, פעילות ספורט, מופעים, לרבות קורסי העשרה במסגרת קתדרה, 30-65בדגש על גילאי , גיוון והתחדשות בהיצע פעילות החברה לציבור, הגדלה •

 .טיולים ועוד

 .המשתתפים בכל התחומים והפעילויות של החברהמות הגדלה של כ •

 .המשך טיפוח אורח חיים בריא בקרב תושבי הישוב •

 .אזורי-שיתוף פעולה עם מחלקות במועצה ושיתוף פעולה בין, תחומי בתוך החברה-יצירת סינרגיה ואיגום משאבים על ידי שיתוף פעולה בין •

 .פעילות החברה לתושבי הישוב הגדלת הכנסות החברה ממקורות שונים לטובת הרחבת •

 ". בית הסגול"הגדלה של כמות המשתתפים בפעילות יחידת הנוער וה •

 .פיתוח וקידום תחום חיילים וצעירים ביישוב •
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 )תרבות לגיל הרך, אמנות( ר.ג.ת.א
 מעונות וצהרונים, מרכז לגיל הרך

 

 את חיים בוגרים ועצמאיים באמצעותהורים וצוותים חינוכיים מתוך אמונה בהעצמת הילד הצעיר לקר, חמש טף פונה לילדים מלידה ועד גיל שש

 .פעילויות העשרה ופנאי בחינוך המשלים

 .צהרונים 24-במעונות יום וב, ר.ג.ת.המרכז לגיל הרך א: עיקריים מרכזיםהשירותים מתרכזים בשלושה 
 

Uר.ג.ת.פרויקטים מרכזיים במרכז אU: 

 .הפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות הבוקר ואחר הצהריים •

 .'משחקיה וכד, הצגות, הפעלות, מהות ותינוקותיסדנאות לא: הפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כגון •

 .כולל הצגת תערוכות, תרבות בתחומי האמנות השוניםבנייה והפעלת סל , תכנון •

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

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

 .ישה במועצהבשיתוף היועצת למעמד האהפעלת היצע פעילויות לנשים  •

 

Uמעונות יום 

 . כלכלהי משרד הל ידש המוכרים ומפוקחים עומעונות יום לגילאי חצי שנה עד של 2הפעלת  -מעונות מכבים ושגיא 

U גן 

 .הפעלת גן גפן בפיקוח משרד החינוך

Uצהרונים 

 .בפיקוח משרד הכלכלה )'ג-'כיתות א(כמסגרת המשך לגן ולילדי בית הספר , הפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי הגנים בישוב
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 :2016לשנת  צפוייםחדשים פרויקטים 

 ר.ג.ת.מרכז א

  .מיצוב ומיתוג מחדש של מרכז אתגר כמרכז הורים וילדים .1

 : "ועד טף' מא"ת פעילויות מיוחדות לנושא השנתי הפעל .2

 )חדש(ובוקר עם אמא  משחקיה, בוקר בתנועה, מפגש אמהות - מנוי למגוון פעילויות להורים ופעוטות בבוקר": אתגר לקטנטנים"מנוי  •

 הפעלת סדנאות ליווי התפתחותי  •

 .בבית התרבות 1.5-2.5והצגות לגילאי  ,ממיטב התאטראות בארץ 3-6אי לגיל" 5רואים "מנוי הצגות  בנייה של •

 .'הקשיש וכד חודש, יום הילד, יום המשפחה: הפעלת פעילויות הפנינג להורים וילדים בנושאים שונים •

ון נושאים והפעלת סדנאות בהשראתן לציבור במגו ת תערוכות מתחלפות של מוזיאון תל אביבהצג - "מרכז אתגר מארח את מוזיאון תל אביב" •

 .הרחב

 .הפעלת הרצאות להורים בנושאי הורות ומשפחה וקורסים בגישת אדלר •

 .בין תחומי חמשבשיתוף  בין אביב לסתיו" מופעי גינה"הפעלת  •

 אירוע ליום האישה והרצאות בנושא מגדר -ד האישה בשיתוף היועצת לקידום מעמנשים  יאירוע הרחבת תחום .3

  עונותמ                 

 .הטמעת תהליכי עבודה אצל המנהלות החדשות עד תום הרבעון השני .1

 .      תיקותשל מטפלות חדשות ושימור מטפלות וגיוס ואיוש מלא  .2

 .ליצירת אקלים חברתי מיטבי" ללמוד לחיות ביחד"יישום והטמעה של התכנית  .3

  .המשך קידום תחום התזונה והבריאות במעונות בהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות .4

  צהרונים

 .המשך הטמעת התכנית לתקשורת לא אלימה בצהרונים .1

 . המשך קידום תחום התזונה והבריאות במעונות בהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות .2

 .בניית פרויקט שנתי לאמנות באמצעות השתלמויות והצגת תערוכה .3

 .ר"ע, תקשורת עם הורים, אמנותהשתלמויות בנושא  ביצוע: צוותי חינוך
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 כח אדם 

  מנהלת תחום
  מנהלת צהרונים

  רכזת ארגונית צהרונים

  רכזת חוגים והעשרה

  מנהלת מעון שגיא

  מנהלת מעון מכבים

  אב בית

 מטפלות 30-כ - מטפלות מעונות

                    מטפלות 70-כ -מטפלות צהרונים 
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חמש - גיל רך

ערךמדדמטרה
80מספר משתתפים בחוגים

ציון ממוצע שביעות רצון של ההורים (בסולם 1-
(54.7

7מספר פעילויות שיתקיימו
20מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות

12 מופעי גינה, יריד חוגים 14מספר פעילויות שיתקיימו
ואירוע פתיחת קיץ.

הערכה225מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות
יום האישה והרצאות3מספר פעילויות שיתקיימו

בבית התרבות250מס' משתתפים ממוצע בכל פעילות

הפעלת היצע חוגים לנשים על בסיס 
חלק מהפעילות בשיתוף יועצת 5מספר חוגים שיופעלושכירות והדרכה

לקידום מעמד האישה במועצה.

מספר ימי השתלמות והכשרה שיתקיימו לצוותי 
אמנות, תקשורת עם הורים וימי 7חינוך

היערכות.
קיום הכשרה לכלל צוותי החינוך למגישי עזרה 

רענון והכשרה לסייעות וגננות 8.16ראשונה עד לתאריך
חדשות בלבד.

קיום השתלמות בנושא אמנויות לצוותי חינוך עד 
לצוותי הצהרונים בלבד.6.16לתאריך

11מספר הצגות שיתקיימו במרכז אתגר
25מספר משתתפים ממוצע בכל הצגה

5מספר הצגות שיתקיימו בבית התרבות
120מספר משתתפים ממוצע בכל הצגה

משחקיה
הפעלת משחקיה לציבור הרחב 

ולילדי החוגים כדפוס בילוי 
משפחתי

50מספר משתתפים חודשי ממוצע

מספר סדנאות שיתקיימו (שנתיות או קצרות 
סדנא ו-3 סדנאות במסגרת מנוי 4טווח)

בוקר מוזל
20מספר משתתפות ממוצע בשבוע

פעילויות נשים

פעילויות חד פעמיות לנשים

השתלמויות 
הכשרת והעשרת סייעות וגננותלצוותי חינוך

חשיפת הילדים בגיל הרך להצגות הצגות
ומופעים מותאמים לגילם

פעילויות 
קיום פעילויות בוקר לאמהות ותינוקותלאמהות ותינוקות

תכנון פעילות גיל רך תשע"ו

הערותיעדיםנושאים

מרכז 
אתג"ר

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

הפעלות חד-
פעמיות

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

הצעה של מגוון פעילויות חוץ 
למשפחות הגיל הרך (ארועי חוץ)
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חמש - גיל רך

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

 

        
3מספר סדנאות שיתקיימו   

2 קורסי אדלר והרצאה. משך כל 
סדנא - בין מפגש אחד ל-10 

מפגשים.
10מספר משתתפים ממוצע בסדנאות

50מספר משתתפים בהרצאה
סל תרבות לגני 
ילדים (26 גנים)

שביעות רצון הגננות מאיכות 
4.7ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)המופעים

4.4ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)
4.5ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (בסולם 1-5)

ללא צהרוני קיץ620מספר תלמידים בצהרונים

שביעות רצון הורים כללי מהשירות מעונות יום (150 ילדים)
במעון צהרונים (24)

מרכז 
אתג"ר

הכשרת והעשרת הורים בנושאי סדנאות להורים
הורות ומשפחה
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 הספרי, קונסרבטוריון, מחולמרכז , חוגים ,מוקד רישום -העשרה 

 

תוך  זאת ,לוסיית שהם והסביבה על כל גווניהתרבותיים ואומנותיים לאוכ, מעשיים, לימודייםפיתוח תכנים  והינ העשרה מטרתו העיקרית של תחום

 . קורסים ייחודיים ופעילות ברמה מקצועית גבוההושילוב , ערכית, למידה איכותית, מקצועייםמדריכים שילוב 

 :פעילים המרכזים הבאים במסגרת תחום זה

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

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

 .2016 שנתנמשיך בו גם ב - רותיבמסורת של משוב שביעות רצון מהמוקד על מנת לשפר את איכות השהתחלנו  2014בשנת  •

 .נבדוק מחדש את אופציות הרישום המקוון לחוגים באופן המתאים לשיטות העבודה שלנו •

Uיה ציבוריתספרU - פרויקטים לעידוד , השאלת ספרים, חדר עיון ויעץ: ספרות וספרים, מספקת שירותים לקהל הרחב בכל התחומים הקשורים במידענות

 33,000מעל ובתי אב מנויים בספריה  2,000-ככיום  .מפגשי סופרים ועוד, קורסים וסדנאות, פרויקטים משותפים עם מערכת החינוך הפורמאלי, קריאה

 . ומגוונים שאים שוניםכותרים בנו

במסגרת זו השקנו . מעדכנת את שירותיה בדגש על חדשנות טכנולוגית ומידענותהספריה ', עדכון וכו, קטלוג, השאלת ספריםבנוסף לעבודה השוטפת של 

 .שירות גישה לקטלוג הספרייה באמצעות רשת האינטרנט

 

 :פרויקטים חינוכיים חדשים ופרויקטים ממשיכים

 .הבספרי' אות לתלמידי כיתות הדרכות קבוע •

• Uילדים מספרים לילדיםU - את ". להיות מספר"צ וילמדו איך "מפגשים אחה 4-5ס יגיעו לסדנה מרוכזת של "י כל ביה"שייבחרו ע 'ו-'תלמידי כיתות ד

 .הלכה למעשה בתוך בתי הספר בהזדמנויות שונות, ההכשרה המעשית יפעילו

• Uסדנת כתיבה יוצרתU - סדנא בת שמונה מפגשים עם הסופרת ? שנוכל להתחבר אליהן, איך ממציאים דמויות? מאיפה באה השראה? איך כותבים ספר

 .9-12לגילאי  .ליאת רוטנר

• Uחוג קומיקס מקצועיU - חוג שנתי . עקרונות הקומיקס, הגדרת המושג, מבוא לקומיקס: הסדנא כוללת. סדנא לרכישת ידע בהכנת קומיקס מקצועי

 .9-12לגילאי . חיית נועם שמשבהנ
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• Uמצעד הספריםU - י ועדה במשרד ספרי הקריאה שנבחרו על יד" סביב"תית פעילות שנ, כל בתי הספר ביישובל 'ו-'פרויקט לעידוד קריאה לכיתות ד

 .התרבות

• U"קראתי נדבקתי"U -  תלמידיםבמהלך השנה . 'כיתות ג תלמידיל מומלצים המתאימיםכותרים  16 י צוות הספרייהעל יד נבחרו וב, ייחודיפרויקט 

 .ולזוכים מוענק פרס בסוף השנה נערכת הגרלה בין המשתתפים .תמדבקות בחוברת מיוחד אוספיםאת כל הכותרים ו קוראיםהמשתתפים 

 :תוכניות תרבות בספריה

• Uמפגשי סופרים למבוגריםU - מפגשים למבוגרים עם מיטב הסופרים. 

• U"מפגשים קסומים בספרייה"U -  י מיטב המספרים"מיטב הסיפורים מסופרים ע, אחר הצהריים בספרייה' כל יום ב, 3-5לגילאי שעות סיפור. 

• Uוחודש הקריאה חגיגות הספרU - גינות בשעות סיפור , מפגשי סופרים לילדים ולמבוגרים: מספר ימים של חגיגה לאוהבי הספרות והספרים הכוללים

 .תן ועוד-הפנינג שוק קח, הצגות', ו-'לילה לבן לילדי כיתות ד, הציבוריות

• Uמועדון קריאה למבוגריםU - אמיצה ולעיתים משעשעת ביחסים שבין , סדנא בת שמונה מפגשים בה נדון בשמונה ספרים שעוסקים בצורה מקורית

 .האדם לעולמו

• Uסדנאות בחופשות החגיםU - ועוד" רהיטי קרטון"סדנת , "שפת הסימנים"סדנת : חנוכה ופסח, סוכות. 

 

UונסרבטוריוןקU    

י צוות מורים בוגרי אקדמיה למוסיקה ומבצעים "ע, נוער ומבוגרים, קונסרבטוריון חמש מהווה בית ספר לחינוך מוסיקלי ברמה גבוהה לילדים

במפגשים , הופעות תלמידים באירועי קהילה, הקונסרבטוריון פועל להעשרת חיי המוסיקה בקהילה באמצעות קונצרטים. מקצועיים ומוכרים

 .מוסיקליים ביישוב וברחבי הארץ ועוד

 :בפרויקטים הבאיםביעדים ויתמקד הקונסרבטוריון  2016בשנת 

 .במגמת גיטרות ותופיםהגדלת כמות התלמידים  •

לימודי העשרה וחשיפה : כגון, י הרחבת תכנים לימודיים"חיזוק הקשר של התלמידים לקונסרבטוריון והעלאת רמת השירות לתלמידים ע •

 .ועוד השתתפות בסדנאות וכנסים ברחבי הארץ, רכישה של כלי נגינה לפי הצורך במחלקות השונות, מוסיקאים ולקונצרטיםל

, שילוב תלמידים נוספים בתזמורת הנוער והקמה של הרכבים קאמריים למספר כליםי "ע לתלמידים' מנעד השירותים שנותן הקונסהגדלת  •

 .שהוקמה לאחרונה, מקהלת ילדים הצעירהאז ורוק כמו גם טיפוח 'לג, לחלילים
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 י השתתפות הנגנים וההרכבים השונים בטקסים ואירועים קהילתיים"הגדלת החשיפה ושיתופי הפעולה של הקונסרבטוריון עם קהילת היישוב ע •

 . כמו גם בהזדמנויות אחרות שיעלו לאורך השנה

 .השאלת כלים מיוחדים/רכישת, מחנה מוסיקלי בנורדיה, פסטיבל כפר סבא, יציאה לכנסי תזמורות: חיזוק תזמורת הנוער הייצוגית •

 ). מבחני רמת נגינה(המשך גיבוש תכניות הלימוד תוך דגש על ביסוס קיום מבחני שלב  •

שימת דגש על שילוב תלמידים בולטים בתזמורת העתודה של  .בישובכל בתי הספר היסודיים הפעלת מודל שכבתי בהמשך : רויקט בית ספר מנגןפ •

 הקונסרבטוריון  

 .מגמת מוזיקה בחטיבת יהלום המשך הפעילות במסגרת •

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

שמירה על ייחוד ואיכותיות בית , השתתפות בתחרויות ארציות, מאפשרת יציאה לקונצרטים וכנסים ארציים, כלכלייםבתלמידים בעלי קשיים 

 .הספר ועוד

, בסוף השנה כל מורה מקיים קונצרט סיכום ומתקיימים קונצרטים ייחודיים כגון. אחת לחודש מתקיים קונצרט. מופעים וקונצרטים במהלך השנה •

 . קונצרט הרכבים יתקיים בסוף מאי  .כל הקונצרטים פתוחים ללא תשלום לקהל הרחב. סולנים ועוד, הרכבים

 

Uמרכז חמש למחולU: 
 

ומציע לתושבים מגוון רחב של סגנונות תנועה , מהווה את בית הספר הגדול בתחומו ביישוב, י זורניצרי דול"מנוהל אומנותית עה, המרכז למחול חמש

 .ומצוינות ומציע לתלמידיו בית חם ומקצועי מרכז המחול מעודד עקביות .וריקוד

  :ארציים ובינלאומיים, מרכז למחול במספר אירועים ישובייםה ישתתף 2016נת שב

 .תועלה הפקה גדולה באולם המופעים החדש באיירפורט סיטי 29.2-ב

 .ס למבחן האקדמיה האמריקאי"רקדניות בלט קלאסי של ביה 100-ייגשו כ במרץ
 .'יב-'הרקדנים בכנס מחול באילת לכיתות ז ישתתפו 17-20.4-ב

 .ישתתפו ההרכבים במופעי יום העצמאות 11.5-ב

 . יתקיימו מופעי הפרמיירה באולם המופעים החדש באיירפורט סיטי 21-22.6-ב

 .יתקיים מופע פרמיירה לגיל הרך 30.6-ב

 .יתקיים קורס קיץ בתחומים שונים 1-15.7-ב
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 .חול בברצלונהתצא משלחת לפסטיבל מ 4-11.7-ב

 .ישתתפו הרקדנים בפסטיבל כרמיאל למחולות 19-21.7-ב

 . ל"חנוכה תצא משלחת לפסטיבל מחול בחוב

 .בחנוכה ישתתפו הרקדנים בכנס גבעת חביבה למחול

  ס "בהנחיית אחד הכוריאוגרפים מהמובילים בארץ בו ייקחו חלק רקדנים מצטיינים מביה –המשך פרויקט מצוינות 
 

U"להקות ייצוגיות ולהקות זמר, תיאטרון( ס לאומנויות במה שוהם"ביה" הבמה(U: 

בית הספר עוסק בתחום התיאטרון . ומבוגרים' בית הספר לאמנויות הבמה שהם פועל כסטודיו למשחק ולאמנויות הבמה מגן חובה ועד כיתה יב

 :מספר פעילויות רלבנטיות  מהתחומים השוניםאוחדו חלק זה ב. במטרה לקרב את המשתתפים לעולם אומנויות הבמה, במישורים תיאטרליים שונים

השנה יעברו הילדים והנוער מספר סדנאות מרתקות לעמידה : בהנחיית פיליפ דומרוב, תיאטרון חמש, קבוצות תיאטרון לילדים ונוער •

 .וף שנהבנוסף כל קבוצה תערוך ערב מונולוגים פתוח וכן יעלו הצגות ס. מול מצלמה ולמידה על עולם הבמה

 . השנה יעברו מגוון סדנאות אומן וכן יעלו ערב מונולוגים פתוח ואף הצגה: פיליפ דומרובתיאטרון למבוגרים בהנחיית  •

 .השנה יעלו שלוש הקבוצות שני מחזות זמר וערב מונולוגים )נוערקבוצות ילדים ו(בהנהלת ארי אסנר " 2000בימות "קבוצות מחזמר של  •

 .שוהמביט -להקת נוער ייצוגית •

תשתתף בערב גבורה וזיכרון וכן , בכנסי מקהלות, םישתתפו חברי הלהקה באירועים יישוביי 2016בשנת  "שהם בשיר"זמר החבורת  •

 . תעלה מופע משיריהם
 

Uקייטנות וסדנאות בחופשותU: 

מרבית הקייטנות . 'ו-'לילדי כיתות א, בתחומים שונים, פועלות מגוון קייטנות וסדנאות קיץ, )פסח וחופש גדול, חנוכה(במהלך החופשות 

השנה נעשה מאמץ לשלב את תנועות הנוער בהפעלת הסדנאות לרווחת הציבור ולחיבור התנועות . והסדנאות מופעלות על ידי זכיינים חיצוניים

 .לעבודה הקהילתית בישוב
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Uואומנות מרכז העשרהU:  

אנימציה , קורס ספרדית לילדים ולמבוגרים, לגו הנדסי, אומנות שימושית, נגרות: יהםבינ, מגוון של חוגים חדשים תחום העשרה מציע 2016בשנת 

יוצעו , )ואילך 30-65גילאי (לאור הצורך שעולה במתן פעילות תרבות פנאי למבוגרים , כמו כן .חוגי ציור ורישום, טיסנאות, ריקודים סלוניים, ממוחשבת

קבוצת ביבליותרפיה וכתיבה מעצימה , ערבית מדוברת, פוטושופ, קורסי צילום :ביניהם, דרהקתבמסגרת  השנה לקהל הרחב מגוון קורסי העשרה

 .ונים של מתוקים ועודקורס להכנת מינים ש, קורס ללימוד הכנת בירה ביתית, ניהול תקציב משפחתי, תכשיטנות וריקוע, עשה זאת בעצמך, לנשים
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חמש - העשרה

ערךמדדמטרה
2,175מספר משפחות מנויות לספריה

86,880מספר השאלות שנתי
מספר פעילויות יזומות שיתקיימו לילדים (סדנאות, 

10הרצאות, מפגשי סופרים וכדומה)

מספר משתתפים בפעילויות (סדנאות, הרצאות, מפגשי 
600סופרים וכדומה)

37מספר שעות סיפור לילדים בספריה
50מספר משתתפים ממוצע בשעת סיפור

משך הסדנה 8 מפגשים.15מספר משתתפים קבועים בסדנת כתיבה יוצרת
10מספר משתתפים בחוג קומיקס לילדים

מספר פעולות יזומות שיתקיימו למבוגרים (סדנאות, 
4הרצאות, מפגשי סופרים וכדומה)

160מספר משתתפים בתשלום בפעולות למבוגרים
מספר ילדים שישתתפו בפרויקט "קראתי נדבקתי" ו"לילה 

230לבן"

277יעד הכנסות שנתי (באלפי ש"ח)

לא כולל קונסרבטוריון, 32מספר חוגים בתחומי העשרה השונים
ספריה ומחול

מתוך סך החוגים.6מספר חוגים חדשים שיפתחו
95%אחוז מפעילי החוגים הממשיכים יותר משנה אחת

4.7ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
100מספר משתתפים בחוגי מדעים

150מספר משתתפים בחוגי אמנות פלסטית

11מספר חוגים שיפתחו בתחומי אמנויות הבמה

150מספר משתתפים בחוגי אמנויות הבמה

פתיחת קתדרה למבוגרים15מספר חוגים למבוגרים שיפתחו
130מספר משתתפים בחוגים למבוגרים

צמצום מקרי ביטול 
10%אחוז הביטולים המקסימלי מתוך הנרשמיםהרשמה

שביעות רצון 
מפעילות המוקד

ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5) מפעילות 
4.7המוקד

מוקד חמש

העשרה

כללי
היצע מגוון של חוגים

שביעות רצון 
המשתתפים

מרכז אמנויות 
ומדעים

היצע חוגים בתחומי 
מדעים ואמנות

אמנויות במה 
(תיאטרון 

ולהקות זמר)

היצע חוגים בתחומי 
אמנויות הבמה

העשרה 
למבוגרים

היצע פעילויות 
העשרה למבוגרים 

  

תכנון פעילות העשרה תשע"ו

הערותיעדיםנושאים

ספריה
עידוד תושבי שהם 
לשימוש בשירותי 

הספריה
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חמש - העשרה

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

   
  

700מספר נרשמים
70%אחוז התלמידים הותיקים (הלומדים מעל שנה ברציפות)

מספר תלמידים שיתקבלו למוסדות גבוהים למחול (תלמה 
25ילין, אקדמיה וכדומה) או לתכנית מצטיינים מקומית

מספר התלמידים שיגשו לבחינות האקדמיה האמריקאית 
120לבלט והועלו בדרגה

100%אחוז המורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
95%אחוז המורים הותיקים (מעל שנה)

60מספר הנרשמים לסדנאות קיץ (כיתות ג'-י"ב)
450מספר תלמידים בשיעורים פרטניים

אחוז התלמידים הפרטניים הותיקים (הלומדים מעל שנה 
80%ברציפות)

8מספר הרכבים
75מספר המשתתפים בהרכבים

100%אחוז מורים בעלי תואר אקדמי או נסיון שווה ערך
ההערכה מועברת להורים100%אחוז התלמידים שיעברו הערכת מורה שנתית

30מספר התלמידים שיעברו מבחני שלב
אינדיקציה לרמת התלמיד 

וההוראה, מיועד לתלמידים 
מצטיינים.

4.5ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון (סולם 1-5)
100%אחוז המורים הותיקים בהוראה (מעל שנה)

215מספר תלמידים בבית ספר מנגן

מספר תלמידי הקונסרבטוריון שלמדו בבית ספר מנגן 
בתשע"ה למדו 203 30בתשע"ה

תלמידים בבית ספר מנגן
יצירת רצף של חינוך 

60מספר התלמידים במגמת מוזיקה בחט"במוזיקלי

השתלבות פעילות 
הקונסרבטוריון 

בפעילות התרבות 
הישובית

מספר הארועים הישוביים בהם יקחו חלק תלמידי 
10הקונסרבטוריון

שוטףשיווק הפעילות דרך הדיוור הישיר של המועצה

10מספר מופעי סיום של חוגים שיהיו פתוחים לקהל הרחב

2,000מספר צופים במופעי הסיום

קונסרבטוריון

ניראות (visibility) של 
פעילות העשרה

העלאת מודעות 
התושבים לפעילות 
ההעשרה של חמש 

בישוב

מרכז למחול
הוראת מחול 

איכותית ושביעות 
רצון המשתתפים

קונסרבטוריון

מתן הוראה 
מוסיקלית איכותית 

ושביעות רצון 
המשתתפים

מתן חינוך מוזיקלי 
בסיסי ועידוד 

תלמידים להמשך 
לימודים 
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 מרכז אמנויות הבמה ,בצוותא תרבות, סל תרבות, אירועים קהילתיים, תרבות

 

                ח תכנים תרבותיים פתול יזום פעילויות תוכן אמנותי והפקת פעילויות התרבות ביישוב לקהלי היעד השוניםתחום התרבות שם לו למטרה ל

פועל בשיתוף פעולה עם קהילת התרבות תחום . ערכי סביבה ותרומה לקהילה, חיים איכותבדגש על , תחומיים בשיתוף הקהילה ואמנים מקומיים-רב

 .הן באיתור צרכים והן בדגשים לתכני הפעילויות השונות ,שהם

 :פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים

 אירועים קהילתיים בכניסה חופשית לאורך השנה לכל קהלי היעד. 

  לאורך השנה לכל קהלי היעדאירועים קהילתיים בתשלום 

 פעילות סל תרבות יישובית בבתי הספר . 

 נוער וילדים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים, מופעים, מפעל מנויים: מרכז אמנויות הבמה . 

 הדתי והחילוני  וילדים תוך שימת דגש על חיבור ומתן מענה לציבור  אירועי תרבות פנאי איכותיים למבוגרים  יצירת: פעילות תרבות בצוותא 

 .ביישוב בדגש למסורת היהודית
 

Uאירועים קהילתיים  
ערב יום , )ואירועים נוספים ל"כרון לחללי צהייום הז, יום השואה והגבורה(טקסי ימי הזיכרון , נשף פוריםשובי ויאירוע פורים י ,חגיגה בירוק

מופעים והרצאות ,  פסטיבל שהם ליוצרים בזמר הישראלי, הקיץ ויריד חוגים יישוביאירוע סיום , קולנוע קיץ בגן הירדן, אירועי קיץ בשכונות, העצמאות

 .ועוד קבלות שבת, באולם בית התרבות

 

Uאירועי תרבות ופנאי לקהילה 

 .ערבי שיח ותרבות, טיולי משפחות סובב שהם, )בשביל ישראל(סדרת סיורים 
 

U סל תרבות 
 .קולנוע וספרות, פלסטית ומנותא, מחול, מוזיקה, תיאטרון: בתחומים, שוהם מגיל גן ועד לתיכוןבנית תכנית סל תרבות עשירה ומגוונת לתלמידי 

 .גיוון ומפגש עם יוצרים חדשים, מתן דגש על התאמה גילאית של התוכנית
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Uתרבות בצוותא 

מבוגרים  -ומסורתי לתושבי הישוב כולו  ערכי, בצוותא ניתן מענה ייחודי במסגרת תחום תרבות .ביחד תושבים דתיים ושאינם דתייםבשוהם חיים 

 :עיקריים  ערוציםלשני פעילות בצוותא מתחלקת . גים ומועדיםח, נעשות סביב מעגל השנה העבריתשאירועים ופעילויות רבות באמצעות , וילדים

 .ילדים ומבוגרים -מים לכלל הציבור תוך מתן מענה ודגש סביב המסורת היהודית ומותא לקהילהיצירת אירועי תרבות ופנאי  .א

 .תרבותי ומגוון לציבור הדתי בישוב, מתן מענה ייחודי .ב

 .  "ערכים"הרצאות , "נשים לומדות גמרא" ,ך"לומדים תנ - "מתחילים מבראשית" :פעילויות קבועות

ערב יום , יום הקדיש הכללי – בטבת' י, באב' ט, שבועות, יום ירושלים, יום הזיכרון, פסח, פורים, חנוכה, אירועי תשרי :אירועי תרבות בצוותא

סיור לימודי חוויתי , מופעים לציבור הדתי, הצגות ברוח המסורת, שבת פייטנים, שבת חזנות, הרצאות: ופעילויות נוספות כגון, תשעת הימים, העצמאות

 .לפולין

 

Uובית התרבות מרכז אמנויות הבמה 

 : מפעל מנויים ותכנים חדשים .1

 קונצרטים  למבוגרים אוהבי מוזיקה  4  –סדרה קונצרטים חדשה ! חדש •

 "גובה עיני הילדים"מותאמים לקונצרטים  3 –סדרת קונצרטים חדשה לילדים ! חדש •

 9-13,  4-7סדרות תיאטרון לילדים בגילאי  •

 . הרצאות של טובי המרצים 5" המיטב"סדרה למבוגרים  •

 .ך השנההצגה לבחירה במהל/מופע+ הצגות קבועות  5 – סדרת תיאטרון מבוגרים •

 .מפגשים לאוהבים לשיר 5 –סדרת ערבי זמר  !חדש •

 .תערוכות ושיח גלריה בגלריה בלובי מרכז אמנויות הבמה .2

 .הזדמנות לפגישה ושיח בלתי אמצעיים עם אמנים ויצירותיהן, מפגשי אמן לנוער וצעירים! חדש .3

 .מופעי בידור ומוזיקה .4

219



 :שיווק ומכירות. 2

 . לאירועים פרטייםשיווק ומכירת המרכז יתוח פ •

 .פיתוח והידוק הקשר עם חברות ונציגי ועדי העובדים •

 
 :טכני ובינויאחזקה . 3

 .ה ובהתאמה לצרכים החדשים ביישוביהגדלת הבמה והוספת מושבים לרווחת האוכלוסי, שיפוץ האולם •
 

U כח אדם 
 מנהלת תרבות ומרכז אמנויות הבמה 

 תחזוקה ואב בית מרכז אמנויות הבמה

  ועבודה על קופהרכזת מנויים במשכן  ,תרבות יישובי רכזת סל

 ועבודה על קופה רכזת תרבות בצוותא

  אחראית שיווק מזכירות והנהלת חשבונות ועבודה על קופה

 .אבות בית תורנים

 )סטודנטים במסגרת מענק מלגה( כח אדם זמני לשיווק מנויים

 כח אדם טכני זמני על פי פרויקטים
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חמש - תרבות

ערךמדדמטרה
4,000מספר משתתפים ב"חגיגה בירוק"
7,000מספר משתתפים בתהלוכת פורים

500מספר משתתפים ב"פותחים דלת לאמנות"
4,000מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום השואה

6,000מספר משתתפים בערב יום הזיכרון
13,000מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום העצמאות

4 מפגשים2,000מספר משתתפים בקולנוע קיץ
15 מפגשים5,250מספר משתתפים במפגשי שכונה

3,500מספר משתתפים באירוע סוף קיץ

20,000מספר משתתפים בפסטיבל סוכות

העשרת תרבות פעילות סל תרבות
5ציון ממוצע סקר שביעות רצון (1-5)במסגרת בתי הספר

5 ערבי זמר, 3 הרצאות בנושאים 10מספר אירועים שיתקיימו
שונים ו-2 מסיבות למבוגרים

הערכה.2,000מספר משתתפים כולל

שביל ישראל וסיורים נושאיים8מספר סיורים וטיולים שיתקיימו למשפחות וזוגות

360מספר משתתפים כולל בסיורים וטיולים

תקיעת שופר, שרים סליחות, 1,250מספר משתתפים באירועי תשרי
מופע פייטנות.

במסגרת מוצ"ש תרבות300מספר משתתפים ביום ירושלים
הערכה.400מספר משתתפים בהקפות שניות

700מספר משתתפים בט' באב וקריאת מגילה
350מספר משתתפים במסיבות פורים

חנוכה, יום העצמאות, שבועות500מספר משתתפים בפעולות תרבות לילדים
מספר משתתפים ממוצע בכל סיור בסדרת סיורים 

6 סיורים35בירושלים

150מספר משתתפים בסיורי סליחות וחנוכיות
500מספר משתתפים במימונה

מספר משתתפים שבועי ממוצע (למעט ואוגוסט) 
60בפעילות "לומדים תנ"ך"

תכנון פעילות תרבות 2016

הערותיעדיםנושאים

אירועים קהילתיים 
העשרת תרבות הפנאיפתוחים

אירועים לקהילה 
העשרת תרבות הפנאיבתשלום

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים  
ומועדים)

העשרה תרבותית 
ערכית מסורתית סביב 

לוח השנה העברי 
לציבור הדתי ולחיזוק 

הקשרים בין דתיים 
וחילוניים
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חמש - תרבות

ערךמדדמטרה
הערותיעדיםנושאים

    

70מספר משתתפות שבועי ממוצע בפעילות נשים
750מספר משתתפים בערב חזנים

800מספר משתתפים בתפילת יום העצמאות
400מספר משתתפים בתיקון ליל שבועות

מספר קבלות שבת משותפות שיתקיימו להורים 
8וילדים דתיים וחילונים

ביצועקהל מעורב דתי - חילוני
300מספר משתתפים בשבת פייטנים
300מספר משתתפים בשבת בקשות

תרבות בצוותא 
פעילות ייחודית 

מסורתית (חגים  
ומועדים)

העשרה תרבותית 
ערכית מסורתית סביב 

לוח השנה העברי 
לציבור הדתי ולחיזוק 

הקשרים בין דתיים 
וחילוניים
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חמש - אומנויות

ערךמדדמטרה

המרכז יסגר לרגל שיפוצים בין 7מספר האירועים שיתקיימו
אפריל 2016 לינואר 2017.

ימדד על פי תפוסת מקומות 2,000מספר המבקרים
אולם ממוצע * מספר אירועים.

עבור חודשים ינואר-מרץ.25יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)
מספר דו"חות סטטוס רבעוניים על מספר 

ארועים, משתתפים והכנסות שיוגשו 
למנכ"לית חמש

במרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר.4

המרכז יסגר לרגל שיפוצים בין 1מספר האירועים שיתקיימו
אפריל 2016 לינואר 2017.

300מספר המבקרים השנתי
4יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)

30מספר האירועים שיתקיימו
10,500מספר המבקרים

66יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)
12מספר האירועים שיתקיימו
4,200מספר המבקרים באירועים

15יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)

המרכז יסגר לרגל שיפוצים בין 1מספר האירועים שיתקיימו
אפריל 2016 לינואר 2017.

350מספר המבקרים באירוע
4יעד הכנסה שנתי (באלפי ₪)

848מספר מנויים מבוגרים
118מספר מנויים ילדים (גילאי 3-8)

357מספר מנויי מיני מנוי (גילאי 8-13)
291מספר מנויי סדרת תאטרון לילדים (4-7)

150מספר מנויי מוזיקה קלאסית למבוגרים
נתון למעקב.מספר מנויי קונצרטים לילדים

130מספר מנויים לסדרת המיטב הרצאות

הגשת דו"ח עונתי (אוקטובר-מרץ) 
4.16המסכם מספר מנויים והכנסות עד לתאריך

יצירת הכנסותאירועים פרטיים

קהל מנויים קבועמנויים

אירועים פנימיים של חמש, נוער, 
זמר, הצגות ילדים ורכישת מופעים

אירועים קהילתיים - מועצה ותיכון

העשרת תרבות 
הפנאי

חינוך בלתי פורמאלי סל תרבות
לתרבות

תכנון פעילות מרכז אומנויות הבמה 2016

הערותיעדיםנושאים

העשרת תרבות מופעי אמרגנים
הפנאי
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 ספורטתחום ה

 

UחזוןU: " למען הבריאות ואורח חיים בריא 120לעשות ספורט מגיל הגן ועד" 

 

U2016שנת מטרות תחום הספורט ב 

 רטאים המצטיינים פיתוח וקידום הספורט העממי במקביל לעידוד הספורט התחרותי והתמיכה באגודות הספורט במטרה למסד את תשתית הספו

 .הפעילויות והאפשרויות לעידוד הספורט העממי מגיל הרך ועד גיל שיבה כולל הנגשת המתקנים לתושבל זאת לצד פיתוח כ, ביישוב

  קידום היישוב כמוביל בריאות ואורח חיים בריא במסגרת רשת ערים בריאות ומתוך חשיבה כי אורח חיים בריא הוא אבן יסוד בתרבות הספורט

 .היישובי

 ים ומפעילים ספורט לכול גווניו כולל הגורמים הפרטיים על מנת לייצר פעילות מגוונת ועשירההמשך שילוב כול הגורמים ביישוב שפועל. 

  תפעול מערך החוגים לצד ארגון ושיתופי פעולה בביצוע של אירועים גדולים כחלק מהתפישה לעודד השתתפות של תושבי שהם בפעילויות ספורט

 .ובהגדלת מעגל המשתתפים באירועים השונים

 נים מתוכנית אסטרטגית לספורט ואורח חיים בריאיישום תכ . 

 לנהלים והבטיחות, שדרוג ותחזוקה של מתקני הספורט בהתאם לתקנים, בנייה. 

 

U 6201פעילויות מרכזיות לשנת 
  

סופי שבוע , חופשיספורט  ,משחקים של פעם, אירועי קיץ, סובב שהם באופניים, חבל מודיעין/מרוץ שהם: אירועי ספורט עממים ותחרותיים כמו •

 .ועוד התעמלות קרקע וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט והחוגים, אומנויות לחימה: של פעילויות ספורט כגון

תחזוקת מתקנים וסיום החלפת מתקני הסל וציוד הספורט לפי התקנים , שדרוג ותוספת שבילי אופניים והליכה, בניית מתקן אתלטיקה •

 .החדשים

בשיתוף אגודות הספורט  קהילתייםאירועי ספורט  ,מלגות לספורטאים וקבוצות מצטיינות, הגדלת התמיכה לעמותות הספורט - אגודות הספורט •

 .שחיה ועוד,טניס שולחן, כדורסל, קרטהאליפות , אליפות התעמלות אומנותית :כמו

 .אופניים ומתקני כושרשבילי , חדש' מיני פיץ, מתקן אתלטיקה חדש-גיוס כספים לבניה ותחזוקת מתקני ספורט •
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 )נוער ומבוגרים, ילדים 1,500כיום משתמשים במערך חוגי הספורט מעל (תפעול מערך החוגים  •

שיתופי פעולה , ג"פורום מורים לחנ', פרויקט שחייה לכיתות ד, פיתוח תשתית ספורט בחטיבה, חיזוק מגמת הספורט בתיכון שהם - הספר-בתי •

  .עם בתי הספר

, כמו שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים, עיר פעילה בפעילויות ספורט - עיר בריאהעממית כחלק מהפעילות של שהם כל פעילות שדגשים  •

 +. 40גנים כמקדמי בריאות והכנת תכנית לגילאי  2פתיחת , פעילויות ספורט חינם

 .יישום תכנים מומלצים מתכנית אב לספורט ומתקנים •

 

Uאדם  חכ 

 מנהל תחום 
 מנהל מתקנים ותחזוקה 

 ספורט  ת חוגירכז
  אב בית אולם תיכון

  אב בית אולם ניצנים
 )ערב(אב בית אולם ניצנים 

  אב בית אולם יהלום

  אב בית מגרש כדורגל
 מזכירה

 אב בית שלהבת 
 אולמות קטנים  אב בית
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חמש - ספורט

ערךמדדמטרה

חוגים בלבד ללא פעילות במסגרת 1,000מספר משתתפים מינימלי
אגודות ספורט

25מספר סוגי החוגים שיפתחו
ציון ממוצע כללי במשוב שביעות רצון של 

4.5המשתתפים (בסולם 1-5)

10מספר התחרויות המקומיות שיתקיימו

4,000מספר משתתפים בכל התחרויות

קידום בריאות 
מספר פעילויות ספורט שיהיו פתוחות לגילאי 45 קידום אורח חיים בריאהתושבים

5ומעלה

מספר תחרויות אזוריות וארציות שיתקיימו (ארגון 
4ואירוח)

1,000מספר משתתפים בכל התחרויות

כגון: אליפויות בתיה"ס ואירועים 6מספר אירועים שיתקיימו בבתי הספר
קהילתיים

הערכה.1,500מספר משתתפים בכל האירועים
פרסום קריטריונים להגשת בקשות למלגות בעתונות 

31.8.16המקומית עד לתאריך

1.10.16סיום בדיקת הבקשות וקבלת החלטות עד לתאריך
הפקת מצגות על הספורטאים לקראת טקס חלוקת 

ביצועמלגות

31.12.16חלוקת המלגות עד לתאריך
12מספר ענפי ספורט שיתמכו על ידי המועצה

נתון למעקבמספר ספורטאים תחרותיים בעמותות
הכנת טבלת תמיכות ע"פ קריטריונים שנקבעו 

כולל איסוף נתונים מאיגודי ספורטביצועלעמותות עד ישיבת הועדה המקצועית

ביקור בשטח בכל אחד מהענפים לווידוא אמינות 
שוטףדיווחים

עידוד פעילויות ספורט בבתי פעילות חינוכית
הספר

עידוד הצטיינות בספורטמילגות לספורטאים מצטיינים

בקרה אחר פעילות העמותותטיפול בעמותות הספורט/אגודות

עיר בריאה

ארועי ספורט 
עידוד הספורט העממיעממי

כגון: צעדה, סובב שוהם באופניים, 
ספורטיאדה, טורניר כדורגל 

מקומי, ליגת בתי כנסת כדורסל, 
מרוץ שהם (עממי).

כגון: מרוץ שוהם, קארטה, שחיה עידוד הספורט התחרותיתחרויות אזוריות וארציות
והתעמלות אמנותית

תכנון פעילות ספורט תשע"ו

נושאים
יעדים

הערות

עידוד פעילות הספורט העממי חוגי ספורט
וההנאה מספורט
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חמש - ספורט

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

     
 

1.9.16הכנת תכנית פעילות במתקנים עד לתאריך
כל האולמות (8) והמגרשים (10)18מספר המתקנים שיעמדו בבדיקת מכון התקנים
מגרש כדורגל ו-3 אולמות4מספר מתקנים שיעמדו בדרישות רישוי עסקים

מגרשים 
הכנת דו"חות תחזוקה המפרטים את מצב המגרשים פיקוח וניהול תחזוקת המגרשיםמשולבים (9)

מתקציב מועצה6ופעולות תחזוקה שבוצעו. מספר דו"חות בשנה

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןמגרש כדורגל
75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם תיכון

75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם ניצנים
45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם יהלום

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם אבני החושן
50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם אבן חן

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם רבין
45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם שלהבת

מספר דו"חות רבעוניים על הכנסות ממתקנים מיקסום ומעקב הכנסותהכנסות ממתקנים
4שיוגשו למנהלת חמש

בניית מתקנים, אחזקתם 
פיקוח וניהול המתקניםוהשכרתם

בניית 
מתקנים, 
אחזקתם 
והשכרתם

ניצול שעות מירבי
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 צעירים נוער ו

 

רב , היחידה תטפח העצמה אישית ותקדם מצוינות. יחידת הנוער והצעירים שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער והצעירים ביישוב

לחיזוק היחידה תפעל . ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ומורשת יהודית וישראלית בארץ ובתפוצות, דמוקרטיים, ערכים הומניסטיים, ותתרבותי

שתתרום ותוביל את , תעצב ותפתח מנהיגות נוער תורמת ואחראית. הגברת מעורבותם ותרומתם לקהילה בשוהם ומחוצה לה, הסולידאריות החברתית

 .מדינת ישראל בעתיד

 

U 2016 העבודהדגשים לתוכנית 

פעילויות , הכוונה והכשרה, ייעוץומידע י מתן על יד בשוהם מיצוב יחידת הנוער הבית הסגול כמקום מרכזי בחיי בני הנוער והצעיריםנשים דגש להמשך 

 . ייחודי וייעודי לנוער על גילאים ומאפיינים השונים, גוניות בבחירת המתודות ושיטות העבודה ונספק מענה מותאם-נפעל לחדשנות ורב. ואירועים

במטרה לעודד נוער רב יותר להגיע לפעילויות השונות ) כשכבה חותכת 'ט(ב "י-'ט'-ו' ט-'ז: נמשיך במהלך של מיצוב היחידה בשני חתכי גיל מרכזיים

 .והורדת החשש מהמגע עם קבוצת הלא שווים של אותו הגיל

 

Uמטרות ופעילות עיקריתU: 

Uהתנדבות נוער 

 יחידת הנוער תהווה מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב. 

 ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה תלווה, קדםת, יצוריחידת הנוער ת. 

 יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער; ערב הוקרה לנוער מתנדב: יחידת הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדב. 

 יחידת הנוער תפעיל ותארח אירועי התנדבות נוער . 

Uמנהיגות נוער 

 ה לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוער היישובייחידת הנוער תטפח מנהיגות צעירה שותפ 

 צים ישובית"תוכנית מד( מנהיגותי תהליכי-נה חינוכי חברתייחידת הנוער תפתח ותפעיל מע( 

 יחידת הנוער תפעל לחיזוק והעצמה של מיומנויות המנהיגות הצעירה 

 יחידת הנוער תלווה ותעצים את פעילות ומיקום תנועות הנוער בישוב. 
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Uמשלחות נוער 

  תפעל להכרת קהילות ותרבויות מחוץ לישראליחידת הנוער. 

  תפעל לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחתיחידת הנוער. 

Uתרבות והעשרת נוער 

 יחידת הנוער תהווה מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית 

  ומועדי ישראליחידת הנוער תוביל ותפעל למעורבות הנוער באירועים סביב חגי 

 יחידת הנוער תציין שבוע שבו הנוער במרכז העניינים 

 יחידת הנוער תספק מענה פנאי במהלך החופשים 
Uקידום והעצמה 

 יחידת הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא עם התחומים הנוגעים לנוער הישוב 

  והן ברמה החברתיתיחידת הנוער תוביל מסגרות טיפול והעצמה עם ערך מוסף לבני הנוער הן ברמה הרגשית 

  יחידת הנוער תהווה מרכז ייעוץ והכוונה לנוער 

 א במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בישוב"יחידת הנוער תוביל מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס 

 ה המשותף לחבל מודיעין ושוהם"ס בפרויקט היל"יחידת הנוער תלווה את הנערים הנושרים מביה 

 מענה לבני נוער במצבי סיכון יחידת הנוער תפעל לאיתור ותאום 

 יחידת הנוער תפעל למעורבות קהילתית והורית 

Uנוער דתי 

 חברתי ייחודי לבני הנוער הדתי סביב לוח השנה העברי/יחידת הנוער תספק מענה תרבותי 

 ל"יחידת הנוער תספר הכוונה וייעוץ בנושא גיוס לצה 

  חילוני סביב לוח השנה העברייחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער 

  בין נוער דתי לנוער חילוני מתודיים יחידת הנוער תוביל למפגשי הידברות 
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U ונושאים נוספים "הבית הסגול" -מתחם הנוער 

 יחידת הנוער תהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישוב 

 ל"יחידת הנוער והצעירים תקדם חיזוק ועידוד גיוס לצה. 

  הכשרה ופיתוח צוות היחידה ועידוד העסקה עתידי, תפעל לשימוריחידת הנוער 

Uשיווק ומיתוג 

 יחידת הנוער תיצור מאגר פרסומי ממוקד לבני נוער 

  יחידת הנוער תפעל לשיווק משמעותי מול נוער 
 

 

Uכח אדם 

 מנהל תחום 

 תרבות ו רכזת התנדבות

 להקה ייצוגית ומנהלה , ת מועצת נועררכז

  חיילים וצעירים, מתחם לילי, ת קבוצות נועררכז

  צים ומנהיגות"מדרכזת 

 רכזת קידום נוער והעצמה 

 )חסר(ת נוער דתי רכז

 אב בית 

 א זמני "כ
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה
שוטףעדכון נתוני עמותות וצרכי התנדבות בשוהם ומחוצה לה
קיום קשר שוטף עם רכזות התנדבות ורכזות חברתיות 

שוטףבבתיה"ס ורכזי התנדבות בתנועות הנוער

מספר מסרים חינוכיים להתנדבות ועשיה שיתפרסמו 
דף הנוער בעיתונות 7באמצעי התקשורת המקומיים השונים

המקומית, פייסבוק

ליצנות רפואית, מובילי דרך, 80מספר בני נוער שיתנדבו במסגרת תוכניות היחידה
מד"צים, מועצת נוער

7מספר הפעילויות שיפעילו המתנדבים
45מספר מבוגרים שיתנדבו באופן קבוע

200מספר משתתפים בערב הוקרה לנוער מתנדב
ביצועקיום יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער

בחירת מועצת נוער בבחירות דמוקרטיות ותקניות בחינוך 
כ-30 חברים. בתי"ס, תנועות ביצועהפורמאלי והלא-פורמלי

נוער, מד"צים ומרכז "יחד"

שוטףליווי שבועי של מליאת מועצת הנוער על ידי רכז היחידה
4מספר השתלמויות העשרה שיתקיימו למועצת הנוער

3מספר ארועים קהילתיים שתארגן מועצת הנוער
השתתפות סדירה של מזכירות המועצה בפורומים 

ביצועמחוזיים וארציים

מספר דו"חות חצי-שנתי שיוגשו לראש המועצה המתארים 
ינואר, יולי2את פעילות מועצת הנוער

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

עידוד התנדבות

מתן הכוונה וייעוץ לבני נוער 
המעוניינים להתנדב

יוזמה וליווי פעולות 
התנדבותיות אישיות 

וקבוצתיות

עידוד והוקרת נוער מתנדב

תכנון פעילות נוער וצעירים תשע"ו
כ-3,000 בני נוער (ז'-יב')

הערותיעדיםנושאים

מנהיגות

מועצת 
נוער

טיפוח מנהיגות צעירה 
שותפה לקביעת מדיניות 
וקבלת החלטות בתחום 

הנוער בישוב

מד"צים
מתן מענה ומסגרת לנוער 

המעוניין להדריך אך לא 
במסגרת תנועות הנוער
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה

 

     
 

הערותיעדיםנושאים

מספר חניכים בקורס "שגרירים צעירים" (קורס חדש 
בשיתוף משרד החוץ, המרכז 50וקורס המשך)

הרב תחומי
ציון ממוצע לשאלה "באיזו מידה הקורס נתן לך כלים 

4להובלה של יוזמה חברתית" (1-5)

8מספר מפגשי פורום רכזי תנועות נוער

מפגן תנועות הנוער, תהלוכת 3מספר פעילויות תנועתיות יישוביות שיופקו
לפידים, צעדת דגלים

ביצועציון שבוע תנועות הנוער ביישוב
ביצועקיום ערב משותף לשכבה הבוגרת של תנועות הנוער

קיום קשר שוטף עם צוותי חינוך, רווחה, שיטור, שפ"ח, 
שוטףעיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים

השתתפות בשולחנות עגולים רלוונטים לנושאים הקשורים 
שוטףלנוער

העצמה חברתית ורגשית של 
5מספר קבוצות שיפעלובני נוער במצבי סיכון

8מספר פונים ממוצע ל"קפה לאוזן" בשבוע
10מספר מתנדבים קבועים ב"קפה לאוזן"

ביצועקיום מפגש עם רכזי תנועות וצוות היחידה בנושא

ביצועמפגש של רכזי תנועות עם עו"ס נוער

פרויקט משותף לחבל מודיעין 3מספר תלמידים שישתתפו בפרויקט
ושהם

ליווי שוטף של תלמידים, מפגשים עם מנהלת פרויקט, 
שוטףמלווה מקצועי וקב"סית

מספר ערבים בהם יתקיימו סיורי גנים בחופשים מבית 
סוכות, פסח, קיץ60הספר

8מספר ימים בהם יפעל מתחם זולה
30מספר מתנדבים שישתתפו בסיורי גנים

4מספר מפגשי הסברה שיתקיימו להורים
בכל מפגש20מספר הורים ממוצע שישתתפו במפגשי ההסברה

מנהיגות

מנהיגות 
צעירה

חיזוק והעצמת תחום 
המנהיגות הצעירה

תנועות 
נוער

ליווי והעצמת פעילות תנועות 
הנוער בישוב

קידום והעצמת בני 
נוער

קידום וחשיבה משותפת על 
תחום הנוער על היבטיו 

השונים

מתן מענה ייעוצי לבני נוער 
בתחומים שונים

העלאת מודעות והסברה 
בנושא פשיעה ואס"א 

במערכות החינוך הבלתי 
פורמאלי בישוב

ליווי וקשר עם הנערים 
הנושרים מביה"ס בפרויקט 

"היל"ה"

איתור בני נוער במצבי סיכון

קידום מעורבות קהילתית 
והורית
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה

 

     
 

הערותיעדיםנושאים

3מספר משלחות נוער
12מספר משתתפים ממוצע במשלחת

מספר פעילויות הכשרה (סדנאות) שיתקיימו ליוצאים 
4למשלחות

4מספר ערבי להקות נוער מקומיות שיתקיימו
70מספר משתתפים ממוצע בערבי להקות

ביצועקיום הפקת מקור ישובית

מותנה בהשתתפות של 5 5מספר ערבי ג'אם סשן
נגנים לפחות.

ביצועמספר ערבי קריוקי שיתקיימו
20מספר משתתפים ממוצע בקריוקי

מספר סדנאות אומן שיתקיימו בנושא מניעת אלימות, 
1סמים ואלכוהול

9מספרי אירועים שתפעיל היחידה לקראת חגים ומועדים

ראש השנה, סוכות, יום 
הזיכרון ליצחק רבין, חנוכה, 

ט"ו בשבט, פורים, יום הזכרון 
לשואה ולגבורה, יום הזכרון 

לחללי צה"ל, יום ירושלים

סך משתתפים בארועי חגים ומועדים

נתון למעקב. בכל אירוע בין 
40 ל-500 איש. ישנו תעוד 
של מספר משתתפים בכל 

ארוע.
4מספר ערבי פעילות ייחודים שיתקיימו בשבוע הנוער

500מספר משתתפים בכל שבוע הנוער
3מספר מופעי תרבות לנוער (כולל מסיבת סוף קיץ)

ביצועהפעלת חדר הרכבים לנוער 3 ימים בשבוע
עידוד וקידום הידברות בין 

כולן מותאמות ומכוונות6מספר פעילויות מעורבות שיתקיימו לנוער דתי וחילונינוער דתי לנוער חילוני

מספר שבועות בהם יתקיים ערב פעילות לנוער דתי 
8במהלך הקיץ

30מספר משתתפים ביום הקדיש הכללי
4מספר משתתפים בהרכב מוסיקלי

ביצועקיום ערב להקות דתיות עד לתאריך
30מספר משתתפים בערב להקות

משלחות נוער
חיזוק הקשר עם יהודי 

התפוצות (ארה"ב) וחיזוק 
יחסים עם נוער מגרמניה

תרבות

קידום פעילות מוסיקלית 
והפיכת יחידת הנוער למרכז 

לתרבות מוסיקלית מקומית

חינוך לערכים חברתיים 
אקטואליים ולמעורבות 

קהילתית

קיום שבוע אירועי תרבות 
לנוער

פעילויות תרבות לנוער

נוער דתי ומורשת 
מתן מענה תרבותי/חברתי ישראל

לבני הנוער הדתי
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חמש - נוער

ערךמדדמטרה

 

     
 

הערותיעדיםנושאים

6מספר זוגות אם ובת שישתתפו בקבוצה
ביצועהפעלת קבוצת בני מצווה

12מספר משתתפים בקורס צילום ערכי (שנתי)
תכלול ישובי של פעילות 
12מספר מפגשים של רכזת הנוער הדתי ונציגי בני עקיבאתנועת הנוער בני עקיבא

1,500מספר בעלי כרטיס נועריצירת מאגר פרסומי ממוקד 
שוטףעדכוני פייסבוק ואינסטגרם על בסיס יומי

מספר כיתות בהן תתקיים פעילות שיווק של נציג יחידת 
2הנוער

שוטףפרסום פעילות היחידה בדיוור השבועי לתושב
שוטףפרסום ידיעות וכתבות (קול הנוער) בעיתון המקומי

לא כולל חופשים64מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך השנה

סוכות, חנוכה, פסח, קיץ60מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך החופשים

20מספר ערבי נושא בחופשים
טורנירים, סדנאות, מוסיקה 

וכדומה. מתוך סך ימי הפעלת 
המתחם בחופשים.

חיילים בוגרי תיכון שוהם עם ביצועקיום יום אחים בוגרים לשכבת י"ב עד לתאריך
תלמידי י"ב

מספר משתתפים בערב מתגייסים (לצה"ל, שירות 
200לאומי, מכינות ושנת שירות)

מספר משתתפים בערב הצדעה למשרתים (חיילים 
200ובנות שירות לאומי)

מתחם נוער (גם 
בתרבות)

יצירת תשתית פיזית למפגש 
חברתי של בני הנוער בישוב

עידוד שרות צבאי ולאומיחיילים וצעירים

נוער דתי ומורשת 
ישראל

שיווק פעילות היחידה בקרב שיווק ופרסום
הנוער
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תקציב חמש

20152016תחומים

 סיכום מועצההחזרעצמיסיכוםמועצההחזרעצמי

         1,339,362           1,466,000                 30,000                30,000             45,000                      45מנהלה

            408,295              425,000               492,257       150,000              342,257           416,000     150,000             266,000בית תרבות
            757,056              750,000               496,540       133,800              362,740           453,000     105,000             348,000כותר פיס

            127,120              141,000               180,000              180,000           180,000             180,000אולם ספרא

            321,091           4,939,000               293,550       200,000                93,550        4,699,000       80,000          2,744,000תרבות בצוותא

         1,811,560            1,677,025             600,000           1,077,025         300,000תרבות - מרכז אומנויות הבמה

            370,234               374,000              374,000תרבות - סל תרבות
         2,323,369            2,185,000          1,575,000              610,000     1,575,000תרבות - כללי (כולל פסטיבל)

         1,005,888           1,142,000               134,650              134,650           135,000             135,000העשרה כללי ומוקד

         2,096,997           1,878,000            2,059,000             250,000           1,809,000        1,964,000         150,000          1,814,000קונסרבטוריון

            435,003              414,000               409,725             120,000              289,725           408,000         120,000             288,000בית ספר מנגן

            253,726              201,000               265,944             100,000               -              165,944           213,000         100,000             113,000הרכבים ייצוגיים

         1,982,209           2,065,000            2,328,764           2,328,764        2,399,000          2,399,000מחול

            819,035              779,000               941,585              941,585           954,000             954,000העשרה- חוגים אמנות ומדעים

            740,544              753,000               685,575             400,000              285,575           630,000         400,000             230,000ספריה

              34,256                33,000                 56,830                56,830             53,000               53,000קייטנות

            570,000              525,000               481,000             125,000              356,000           349,000           35,000             314,000מרכז אתגר ושנת הילדים

         3,542,053           3,473,000            3,682,921           3,682,921        3,556,000          3,556,000מעונות יום

         5,968,191           5,850,000            6,485,291           6,485,291        6,172,000          6,172,000צהרונים

         1,771,058           1,663,000            1,748,196          1,100,000              648,196        1,693,000     1,000,000             693,000נוער

              83,000                83,000                 63,000               50,000                13,000             70,000           50,000               20,000חיילים  וצעירים

            561,600              372,000               534,960               60,000              474,960           372,000       60,000             312,000קשרי חוץ (דילר, ונצואלה)

         3,929,825           3,525,000            3,890,794             900,000           2,990,794        3,727,000         900,000          2,827,000ספורט
       1,754,294-         1,989,000-                      -                  -הוצאות תפעול

       29,496,178         28,488,000          29,496,178          5,280,000       483,800         23,732,378      28,488,000     4,630,000     395,000        23,463,000סה"כ

סיכום מועצה

4,630,00023,732,378השתתפות בפעילות

   28,488,000        28,488,000החזר הוצאות מהמועצה 

33,118,00052,220,378סה"כ השתתפות המועצה

 תקציב חמש - 2016   

20152016

2015

תקבוליםתקבולים

2016

תשלומים
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 מ "החברה הכלכלית שהם בע

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016לשנת ותוכנית עבודה תקציב 

 מ"החברה הכלכלית ֹשהם בע
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 מ "החברה הכלכלית שהם בע

 

 

U 2016תקציב לשנת 

 

 הרחיבה החברה , האחרונותבשנים . יה הצפוניבאזור התעשיהתשתיות  תוחיפבתחום בפעילות נרחבת  2010בשנת החברה החלה 

 .ושכונת כרמים )'וב' שני שלבים א( שכונת רקפותעבודות פיתוח בוביצעה ות למתחמי מגורים את פעילותה בתחום התשתי

 להשלים את שכונת רקפות  ,שכונת כרמים' שלב ב, של אזור התעסוקה הצפוני' ד-ו' גשלב  את פתחהמשיך וללהחברה מתכננת  2016בשנת 

 .םפרויקטים נוספים בשוהלקדם , ובנוסף

בשל . משום שהביצוע תלוי במשתנים רבים שאינם בשליטתה של החברהוזה פער בין התכנון לביצוע בפרויקטים בשנים קודמות מתברר כי קיים  מניסיוננו

 .כנסות בסבירות גבוההמהה 100%קפה החברה ז. ם לסבירות גבוהה וסבירות בינוניתחילקה החברה את סכומי ההשקעה לפרויקטי ,מצב זה

 

   םפעילות הפרויקטיU .א

 

U אזורי תעסוקה 

למעט עבודות שוליות בסכום של (' ב-ו' של השלבים אאת פיתוח התשתיות בפארק התעסוקה הצפוני סיימה החברה  2015בשנת  - אזור התעשייה הצפוני

בעבודות פיתוח בסך של הפארק ' גפיתוח שלב להמשיך בעבודות ומתכננת ' החלה לבצע עבודות של שלב גו) בודדים שמתוכננים לשלב מאוחר יותר₪ מיליוני 

 .₪מיליון  22-כשל 

 . ₪מיליון  10-בעבודות פיתוח בסך של כהתחיל לו במרכז העסקים הדרומי תכנון מפורטלהשלים מתכננת החברה  -מרכז תעסוקה דרומי 

 

Uפיתוח שכונות מגורים 

 .סרו לדייריםכל המגרשים נמ. 'החברה השלימה את העבודות הגמר של שלב א -'א רקפותשכונת 

 . ד"יח 48 עבור פיתוח התשתיות 2015בשנת השלימה החברה  -'ב שכונת רקפות

 . ח"מלש 2.5עבודות הגמר של הפרויקט בהיקף של  אמורה לסיים את 2016בשנת 
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 מ "החברה הכלכלית שהם בע

 

 

 

 . ד"יח 670-המיועדת לכלול כ, פיתוח התשתיות לשכונת כרמים את 2016החברה תמשיך במהלך  -שכונת כרמים 

 . בפרויקט 'לאחר שיווק מגרשי שלב ב, ח וזאת"מלש 10-בשכונה נאמד בכ 2016בשנת העבודות היקף 

 .  וטיפול בקו הביוב חניות ,כבישים, השלמת מדרכות , חשמלעבודות , וכבישים תשתיותודות כוללות עבודות פיתוח העב

 

מתחם הקמת  ,מטווח אימפריאלפיתוח ותפעול , החבלהקמת בית קפה בגן  :הם כגוןהחברה מתכננת פרויקטים נוספים בש – םפרויקטים נוספים בשוה

הוקצבו , לצורך קידום התכנון. הקמת קפיטריה בבנין המועצהין המועצה ובניית משרדים נוספים ויהרחבת בנ, קההייטצעירים בתחום  ליזמיםעבודה משותף 

 .ח"מיליון ש 3.5-לצורך קידום התכנון הוקצבו לנושאים כ .ח"ש ןמיליו 1.5-לנושאים כ
 

Uהכנסות מדמי ניהול 

 .עבור פרויקטים בשהם 4.5%באזורי התעסוקה ובשכונות המגורים ודמי ניהול בשיעור של  7%החברה תגבה דמי ניהול בשיעור של 

 

 מועדון הספורט והנופש U .ב

צפוי , ממנויים בבסיס ההכנסות. מועדון הספורט והנופש כשתקציב המועדון מחושב על בסיס הוצאות והכנסות שהיו בשנים קודמותהחברה מפעילה את 

  . תקני המועדון וחידוש ציוד הספורטלאור הרחבת מלאור סגירת מתחרה ובשנה זו גידול 

 . ירידה בהוצאות החשמלו לשנה₪ אלף  150-רה צופה גידול בהוצאות השכר של כהחב

  .ח"אש 200בסך של חניות במתחם ות מדמי שכירות לחברה צפויות הכנס

 .בגין ציוד מתכלה₪ אלף  100בנוסף מתכננת החברה השקעות נוספות בסך של 

 

 

 

 

 

 

240



 מ "החברה הכלכלית שהם בע

 

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות U .ג

 : הוצאות הנהלה וכלליות חושבו כדלקמן

 . משרות של עובדים נוספיםל ושלוש "מנככוללות העסקת  - הוצאות שכר

 : יהוצאות ייעוץ מקצוע

 .יתר הוצאות המשפטיות הקשורות לפרויקטים ישולמו מכספי הפרויקטים. לחודש₪  8,000חושב לפי  - ייעוץ משפטי

 .שנתיים-דוחות כספיים שנתיים ודוחות חצי עבורכוללים ביקורת פנימית וחיצונית  - ביקורת ישירות

 . י הסכמים עם נותני השירותים"י ניסיון העבר ועפ"יתר ההוצאות חושבו עפ

 

U2016 לשנת שהם הכלכלית החברה יעדי 

1. Uהצפוני התעסוקה אזור -  hohamSpark -iH 

 בפרויקט 'ד-ו 'גהשלמת פיתוח תשתיות של שלב  .א

 פעילות לשיווק מגרשים נוספים .ב

 פיתוח כביש מערבי נוסף .ג

 ומשאיותהקמת חניון אוטובוסים  .ד

 המשך תחזוקת האזור .ה

2. U רקפות שכונת  

 הזכיינים יסיימו את הבניה במתחם השלמת תשתיות ציבוריות בשכונת רקפות לאחר שמרבית .א

3. Uכרמים שכונת 

 התשתיות הציבוריות במתחםכל השלמת  .א

 האכלוס הקייםהמשך פיתוח שכונה לצד  .ב
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 מ "החברה הכלכלית שהם בע

 

 

 

4. Uונופש ספורט מרכז 

 ןבמועדו המנויים מספר להגדלת שיווקית תכנית הפעלתהמשך  .א

 הרחבת חדר הכושר .ב

 רות גבוהיםימועדון ברמת תחזוקה ושתחזוקת מתקני ה .ג

 ם וכניסה מחודשת למועדוןספישטחי מסחר נו, תכנון בריכה שלישית .ד

5. Uם מניבים יפרויקטים כלכלי 

 קיוסק גן החבל בניית  .א

 בצמידות לבניין המועצה בניית משרדים  .ב

 בניית קפיטריה צמודה לבניין המועצה  .ג
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תקציב פרויקטים חכ"ל

הכנסות

אחוז 
מההכנסות

אזור 
התעשייה 

הצפוני
מע"ר דרומירקפות ב'כרמיםרקפות א'

פרויקטים 
בשהם

סה"כ

לא כולל מע"מ

     48,509         3,934       11,445       2,247         9,378          -      21,505הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

סה"כ הכנסות 

הוצאות

     41,600         3,500       10,000       2,000         8,100          -      18,000תשתיות ופתוח

          567               20             197             150           -            200תכנון ,מדידות , העתקות וצילומים

       3,111             257             749          147             613           -         7.00%1,344דמי ניהול

       1,664             140             400            80             324           -            4.00%720פיקוח וניהול

          950             -             -           -             -            950תחזוקה, גנון ושמירה (כולל שנים קודמות)

          200               17               48            10               39           -              87 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

          409             -               49            10             150           -            200משפטיות 

     48,500         3,934       11,443       2,246         9,376          -      21,501סה"כ הוצאות 

     22,281         1,574       11,443          -         2,813          -        6,452פרויקטים בסבירות נמוכה

     26,223         2,360             -       2,246         6,563          -      15,054פרויקטים בסבירות גבוהה

       1,777             106             -          157             459          -        1,054דמי ניהול ( 7% מסבירות גבוהה)

החברה הכלכלית לשהם בע"מ תקציב 2016 - פרויקטים

תקציב לשנת 2016

אלפי ₪
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תקציב פעילות חכ"ל

תקציב לשנת 2016

 הוצאות הכנסות

הכנסות 

נטו

 ביצוע 

מאושרצפוי

הכנסות נטו מפעילות 

         1,749       1,352      1,777  24,447   26,223דמי ניהול פרויקטים 

           (297)         131    6,440     6,571פעילות הבריכה

            123            420         288       -        288מטמנה

            107302          -שירותי ייעוץ הנדסי למועצה

           27          27קיוסק גן החבל 

              20            11           20       -          20אחרות

         2,194       1,593     2,243  30,887   33,130סה"כ 

הוצאות הנהלת החברה

       1,116          790        954משכורת ונלוות

          200          140        120הוצאות רכב ודלק

          125          125         150שכירות, דמי ניהול וחשמל

          100            65        100אחזקת משרד, משרדיות ואגרות

          100              5        100משפטיות

          180          155        180ביקורת פנימית וחיצונית והנהלת חשבונות

            40            30          50ביטוח נושאי משרה

            60            25          60פרסום 

          100            95        100אחרות, פחת, עמלות

       2,021       1,430     1,814סה"כ הוצאות הנהלה

          181          163        429רווח לפני מיסים על ההכנסה

תקציב 2015

אלפי ₪

 תקציב 2016

 אלפי ₪

החברה הכלכלית לשהם בע"מ - תקציב 2016 - פעילות
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תקציב בריכה

הערות201520152016פעילות הבריכה

תקציבביצוע צפויתקציבהכנסות

   3,477        3,277        3,941 מנויים

      200שכירות חנויות

   1,620        1,620        1,560כרטיסים חד פעמיים ומנויים קצרים

הגדלה מכבי שוהם + קיוסק מוריס       454           389           473שכירות

      820           820           945פעילות

   6,571        6,036        6,919סה"כ

הוצאות

הוצאות תפעול

תוספת 75 אש"ח בשל הרחבת מועדון   1,959        1,884        1,900שכר עבודה וסוצאליות

      165           165           195שכר מדריכים 

      285           285           285שכר מדריכים טניס 

      395           395           395חברת ניקיון

      165           165           250אחזקה ותיקונים

        67             67           120 חומרים כימיים

        13             13             15ציוד

        24             24             60גינון

      286           286           280שמירה

        39             39             60פעילויות קיץ ומופעים

ירידה במחיר החשמל      395           425           475 חשמל

      106           106           230גז

      276           276           280מים וביוב

        48             48             50ביטוחים

      528           528           530פחת ציוד בריכת שחיה

      276           276           280שכירות בריכת שחיה

      300           300           300ארנונה

   5,327        5,282        5,705סה"כ

-       

   1,244           754        1,214רווח (הפסד) גולמי

תקציב בריכה 2016
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תקציב בריכה

הוצאות הנהלה וכלליות - בריכה

      294           294           280שכר עבודה וסוציאליות

      147           147           150 שכר עבודה וסוצאליות מנה"ח

      168           168           150דמי ניהול נווה נופש

        12             12             20טלפון ודואר

        11             11             25צרכי משרד

      200           148           150פירסום

           8               8             20מיסים ואגרות

        12             12             10שירותי מחשב ותוכנה

        35             35             70הוצאות אחרות

        48             48             70כיבודים, ארוח ימי עיון ומתנות

        54             54             40כבלים ואינטרנט

      989           937           985סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

      255         (183)           229רווח לפני הוצאות מימון

      124           114           120עמלות בנקאיות וכרטיסי אשראי

      131         (297)           109רווח לאחר הוצאות מימון
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השקעות בריכה

אלפי ₪

תקציב השקעות ומימון

השקעות נוספות

            600ציוד אירובי

            500ציוד כח

            100השקעות נוספות

1,200         

החזר הלוואות

            190הלוואות ישנות

הלוואה חדשה חנויות

190            

מימון השקעות

         1,000הלוואת ציוד

            659הון חוזר

1,659         

            269יתרה להון חוזר

 תקציב 

2016

 תקציב השקעות בריכה לשנת 2016
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 2016תקציב המועצה לשנת 
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תקציב 2016 לפי פרקים

20152016201520162015201620152015
ב-%ב-%מילואיםב-%ב-%מילואים

55,68162,83147.2%48.8%ארנונה כללית4.1%4.1%11        5,219        4,839מינהל כללי61
232490.2%0.0%מענקים3.4%3.5%19        4,456        4,052מינהל כספי62
0.4%0.4%           484           484הוצאות מימון63

כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים7.9%7.9%   10,159     9,376סה" 55,91362,88047.4%48.8%סה"

1,6491,8351.4%1.4%תברואה8.3%8.3%21      10,682        9,817תברואה71
327680.3%0.1%בטחון2.0%2.2%22        2,860        2,401בטחון  72

000.0%0.0%קרן אגרת שמירה0.0%0.0%           -           -קרן אגרת שמירה
3,2833,3172.8%2.6%בנין ערים2.5%2.5%23        3,202        2,902הנדסה73
7.3%7.1%        9,156        8,598נכסים ציבורים74
0.5%0.5%           620           590חגיגות וטקסים75
0.0%0.0%            -            -השתתפויות ותמיכות1.6%1.6%        2,043        1,932השתתפויות ותמיכות76

כ שירותים מקומים כ שירותים מקומים22.2%22.2%   28,563   26,240סה" 5,2595,2204.5%4.1%סה"
מקומיים כולל קרן  סה"כ ש.

מקומיים כולל קרן 22.2%22.2%   28,563   26,240שמירה סה"כ ש.
5,2595,2204.5%4.1%שמירה

43,82747,40137.1%36.8%חינוך50.7%49.5%31      63,717      59,902חינוך81
1371370.1%0.1%תרבות, נוער וספורט 3.7%4.0%32        5,135        4,416תרבות, נוער וספורט 82

2.4%2.7%         3,418         2,794מפעם2.4%2.7%        3,418        2,794מפעם
0.0%0.0%בריאות 0.3%0.3%33           362           362בריאות 83
4,7675,3834.0%4.2%רווחה5.9%6.3%34        8,090        6,969רווחה  84
1,7241,6691.5%1.3%שירותי דת1.9%1.8%35        2,357        2,263שירותי דת85

כ שירותיים ממלכתיים כ שירותיים ממלכתיים65.0%64.5%   83,079   76,706סה" 53,24958,00845.1%45.0%סה"

410300.3%0.0%מפעל המים0.0%0.0%41             40             58מים91
88100.1%0.0%ביוב0.0%0.0%47           -           -ביוב97
2172290.2%0.2%פנסיונרים0.5%0.5%51           649           635פנסיונרים 91
2,9132,4242.5%1.9%תקבולים בלתי רגילים 4.3%4.9%59        6,311        5,033תשלומים בלתי רגילים והנחות99

כ תשלומים בלתי רגילים  סה"
כ מפעלים4.9%5.4%     7,001     5,726והנחות 3,6282,6933.1%2.1%סה"

118,048128,801100%100%סה"כ118,048128,802100%100%סה"כ

תקציב 6 1 0 2  לפי פרקים

הכנסות הוצאות   
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תקציב 2016 לפי פרקים

2015201620152016
ב-%ב-%מילואים

7.9%7.9%    10,159     9,376הנהלה וכלליות
8.3%8.3%    10,682     9,817תברואה
2.0%2.2%      2,860     2,401בטחון  
2.5%2.5%      3,202     2,902הנדסה

7.3%7.1%      9,156     8,598נכסים ציבורים
22.2%22.2%      2,663     2,522שירותים מקומיים אחרים

50.7%49.5%    63,717   59,902חינוך
5.9%6.3%      8,090     6,969רווחה  

65.0%64.5%    11,272     9,835שירותיים ממלכתיים אחרים
4.9%5.4%      7,001     5,726תשלומים בלתי רגילים והנחות

118,048128,802100%100%סה"כ

הוצאות   

חלוקת הוצאות לפי פרקים נבחרים

7.9% 
8.3% 

2.2% 

2.5% 

7.1% 

22.2% 

49.5% 

6.3% 

64.5% 

5.4% 

 הנהלה וכלליות

 תברואה

 בטחון   

 הנדסה

 נכסים ציבורים

 שירותים מקומיים אחרים

 חינוך

 רווחה   

 שירותיים ממלכתיים אחרים

 תשלומים בלתי רגילים והנחות
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

מינהל כללי61
מיסים11הנהלה כללית611

35,93835,27037,069ארנונה למגורים100שכר
12,97413,78618,259ארנונה לא למגורים300        670        656          668משכורת נבחרים110
744943800ארנונה פיגורים200        423        426          387משכורת111

כ שכר 567648500ארנונה לא למגורים פיגורים300     1,094     1,082       1,056סה"
כ ארנונה כללית 50,22350,64756,628סה"

פעולות שוטפות
5,0345,0346,203הנחות ארנונה100        177        163          181השתתפות בתקציב עזר490
כ ארנונה כללית          10          10            10אשל וכיבודים510 55,25755,68162,831סה"
          15          15            15רכישת מתנות514
מענקים19          10          10            10ספרות מקצועית520
---מענק כללי910          83          70            81הוצאות רכב530
10013249תפעול מפעם911            4            4              4תרגומים וגיוס משאבים550
---רזרבת שר913            5            3              6תקשורת540

-100-מענק אחריות חברתית914
---מענקים אחרים916          10          10            10השתלמויות760
כ מענקים          25          20            20פרויקטים לקידום מעמד האשה761 10023249סה"
          25          25            25אחרות780
          15         -           -ציוד יסודי מיחשוב931
          50          50            50הוצאות עודפות970

כ פעולות שוטפות 561561561אגרת שלטים220        429        380          411סה"

כ הנהלה כללית כ מיסים ומענקים     1,522     1,462       1,467סה" 55,91856,47463,441סה"

מזכירות613
שכר

     1,883     1,898       2,016משכורת110
          10            5            24העברה לתאגיד ע"ח שכר810

כ שכר      1,893     1,903       2,040סה"

הכנסות והוצאות 2016 תקציב שנתי - 

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

פעולות שוטפות
        177        163          181השתתפות בתקציב עזר490
          60          60            56דמי חבר באירגונים523
          77          64            79הוצאות רכב530
          10            8            10תקשורת540
          84          78            78מיכון570
         -         -            10מיכון-החזר שיחות נוכחות571
          20          17            17השתלמויות760
          70          50            50אחרות780

כ פעולות שוטפות         498        440          481סה"

פרוייקטים
          10         -            10נסיעות לחו"ל513
          40          30            40שיתוף תושבים-עב.קבלנית755
          30          30            30פעולות מבקר פנים757
          15          15            15עבודה קבלנית - יעוץ.758

כ פרוייקטים           95          75            95סה"

רכישת ציוד
          10            5              5רכישת ציוד יסודי930
          10            8              8רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           20          13            13סה"

בחירותבחירות
          -          -            -משרד הפנים - מימון בחירות916         -         -           -הוצאות אחרות - בחריות781

כ בחירות           -          -            -         -         -           -סה"
כ מזכירות           -          -            -     2,505     2,431       2,629סה"

הסברה ויחסי ציבור614
פעולות שוטפות

        230        190          190פרסום550
          25          21            21פרסום - השתתפות ממשלה551
            5            5              5אחרות780
         -רכישת ציוד יסודי930

כ פעולות שוטפות         260        216          216סה"
כ הסברה ויחסי ציבור         260        216          216סה"
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

ש והדרכה616 " או
פעולות שוטפות

          75         -           -הדרכה-עב.קבלניות750
          10          10            10גיוס עובדים751
          51          50            50יועצים-עב.קבלניות752
          55          55            55עיוץ פנסיוני-עב.קבלניות753
---השתתפות בהדרכות912        180        110          110קניית שירותים760
          37          37            37אחרות780

כ פעולות שוטפות         407        262          262סה"

פרוייקטים
        135        124          124רווחת עובדים781
          12          12            12עובד מצטיין782
          25          22            22הוצאות אחרות-ביטוח בריאות783

כ פרוייקטים         172        158          158סה"
ש והדרכה " ש והדרכה        579        420          420סה"כ או "           -          -            -סה"כ או

שרות משפטי617
שכר

        282        248          317שכ"ט שרות משפטי750

          60          60            50שכ"ט שרות משפטי-תביעות משפטיות751

כ שכר         342        308          367סה"
פעולות שוטפות

          10            2            10אגרות ובולים581
כ פעולות שוטפות           10            2            10סה"

כ שרות משפטי         352        310          377סה"
כ מינהל כללי    5,219   4,839     5,109סה"
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

מינהל כספי62
גזברות621

שכר
     1,797     1,736       2,135משכורת110

כ שכר      1,797     1,736       2,135סה"

פעולות שוטפות
        177        163          181השתתפות בתקציב עזר490
            3            3              3דמי חבר באירגונים523
        156        156          156הוצאות רכב530
          17          13            13תקשורת540
          70          59            59מיכון570
          72        132          152עבודות קבלניות750
          10          10            10פרוייקטים-עב.קבלנית751
          15          12            12השתלמויות760
          25          20            15אחרות780

כ פעולות שוטפות         544        568          601סה"

רכישת ציוד
          30ציוד יסודי930
          15            5              5רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           45            5              5סה"
כ גזברות      2,386     2,309       2,742סה"
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

מיחשוב6217
שכר

        348        335          335עב.קבלניות751
כ שכר         348        335          335סה"

פעולות שוטפות
         -         -           -ספרות מקצועית520
        196        173          173מיכון570
          40          35            35חומרים720
          23            3              3עב.קבלניות-גיבוי מרחוק750

כ פעולות שוטפות         259        211          211סה"
רכישת ציוד

          10          10            10רכישת ציוד מיחשוב931
כ רכישת ציוד           10          10            10סה"

כ מיחשוב         617        556          556סה"

גביה623
        129        170            57שכר110

כ שכר         129        170            57סה"

פעולות שוטפות
        811        706          938עב.קבלניות750
מדידות751         364        170            60עבודות קבלניות - 
          10          10              6פרסום550
        125        117          117מיכון570
          14          14            14אחרות780

כ פעולות שוטפות      1,324     1,017       1,135סה"
כ גביה      1,453     1,187       1,193סה"

כ מינהל כספי    4,456   4,052     4,490סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

הוצאות מימון63
        293        293          363עמלות והוצאות610
         -         -           -הוצאות ריבית620
        191        191          191הנחות מימון860

כ הוצאות מימון         484        484          554סה"
כ הנהלה וכלליות כ מיסים ומענקים  10,159   9,376   10,153סה" 55,91856,47463,441סה"

שרותים מקומייםשרותים מקומיים
תברואה21תברואה71
איכות הסביבה212איכות הסביבה711

שכר
     1,359        989       1,169משכורת110
        114        104          104עבודה קבלנית-הדברה750
          47          42            26עבודה קבלנית-תובע עירוני756
         -         -           -יעוץ חסכון בארגיה761

כ שכר      1,519     1,135       1,299סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
10010072קנסות איכות הסביבה220        177        163          181השתתפות  בתקציב עזר490
50350513הכנסות מחניות221          12            9            12תקשורת540
241815אגרת רשיונות לעסקים290            6            6              6כלים מכשירים וציוד740
            5            9              9מיכון570
          60          54            54הוצאות רכב730
          15          10            15השתלמויות760
          20          30            10אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות        295        281          286סה" 174468600סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
          40          80            80א"י יפה751
          59          65            65עבודה קבלנית-פינוי נייר753
          40          40            30פרוייקטים שנת איכה"ס754
          10          20            20עב' קבלנית - רישוי עסקים757
        212עבודות קבלניות - אכיפת חוקי עזר758
         -         -           -השתתפות בתבר איכות סביבה910

כ פרוייקטים כ פרוייקטים        361        205          195סה" ---סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

רכישת ציוד
            5            5              5רכישת ציוד מיחשוב931
         -          72            27מיחשוב ניהול מערכת אכיפה932

כ רכישת ציוד             5          77            32סה"
כ איכות הסביבה כ איכות הסביבה     2,180     1,698       1,812סה" 174468600סה"

יחידה סביבתית211יחידה סביבתית7111
שכר

154154153השתתפות משרד הגנת הסביבה990        359        364          364שכר110
כ שכר         359        364          364סה"

248248239השתתפות מוא"ז מודיעין510
---קנסות410פעולות שוטפות

            8            8              8תקשורת540
          40          54            54אחזקת רכב - ליסינג730
          15          15            15יעוץ משפטי750
            5            5              5השתלמויות760
          20          20            20הוצאות מינהלה780
          15          15            15פעולות אחרות781
          57          57            57תכנון סביבתי - חבל מודיעין782
          13          13            13תכנון סביבתי - שוהם783
         -         -           -ניטור מכרסמים - חבל מודיעין784
          12          12            12ניטור מכרסמים - שוהם785
            6            6              6ניטור יתושים786
          20          20            20חינוך סביבתי חמן787

כ פעולות שוטפות         211        225          224סה"

רכישת ציוד
          10          10            10רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           10          10            10סה"
כ יחידה סביבתית כ יחידה סביבתית        580        598          598סה"          392         402           402סה"

נקיון רחובות2122נקיון רחובות7122
     1,919     1,792       1,840עבודה קבלנית750

כ נקיון רחובות      1,919     1,792      1,840סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

איסוף אשפהאיסוף אשפה7123
4813אגרת אשפה620          30          30            50כלים מכשירים וציוד740
12696161השתתפות - הפרדה במקור510     2,908     2,513       2,532עבודה קבלנית-איסוף אשפה וגזם750
     2,450     2,550       2,508עבודה קבלנית-הטמנה751
         -         -           -עבודה קבלנית-הפרדה במקור752

כ איסוף אשפה כ איסוף אשפה     5,388     5,093       5,089סה" 130104173סה"

שרות וטרינרישרות וטרינרי714
שכר

        459        464          464עבודות קבלניות - שרותי וטרינריה752
כ שכר         459        464          464סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
114114108חיסון כלבים4-211תקשורת540
פרסום550
            2         -              2הובלה והסגר710
          60          90            50חומרים720
         -         -           -צ'יפים לכלבים721
          95          82            80עבודות קבלניות כולל תברואן750

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות        157        172          132סה" 114114108סה"
כ שרות וטרינרי כ שרות וטרינרי        616        636          596סה" 114114108סה"

כ תברואה כ תברואה    10,682     9,817       9,935סה" 8201,0881,274סה"

שמירה בטחונית22שמירה בטחונית722
שכר

---        358        322          369משכורת110
        517        474          440משכורת - סיירים111
        570        584          614שיטור קהילתי-עבודה קבלנית752

כ שכר ---     1,445     1,380       1,423סה"

פעולות שוטפות
        124        114          126השתתפות בתקציב עזר490
          36          30            34תקשורת540
          45          36            24הוצאות רכב730
        147        182          190אחזקת רכב -סיור קהילתי731
-200300העברה מקרן אגרת שמירה1-810          20          17            17רישוי וביטוח733
          40          30            30כלים מכשירים וציוד740
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

        117          98            98גילוי אש +מוקדים750
          18          10            20השתלמויות760
          20          20            15אחרות780

כ פעולות שוטפות         567        537          555סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
161629ממשלה - עיר ללא אלימות1-991          29          20            20אחזקת טמ"ס756
36836תחבורה-בטיחות1-990          42          42            42מטה בטיחות בדרכים814

כ פרוייקטים כ פרוייקטים          71          62            62סה" 522465סה"

רכישת ציוד
          10          10            10רכישת ציוד יסודי930
         -         -           -רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           10          10            10סה"
כ שמירה ובטחון כ שמירה ובטחון     2,093     1,989       2,050סה" 25232465סה"

משמר אזרחי221משמר אזרחי7221
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

433ממשלה-משא"ז910          75          60            75עבודה קבלנית750
כ משא"ז כ משא"ז          75          60            75סה" 433סה"

"א723 הג
            8            8              8עבודה קבלנית750
        120        120          120השתתפות הג"א ארצי830
          13          13            13השתתפות הג"א לוד831

"א כ הג         141        141          141סה"

כיבוי אש7241
          10            5            10הקפצות ניידת כיבוי אש750
        541        205          288השתתפות באיגוד ערים לכבאות830

כ כיבוי אש         551        210          298סה"
כ שמירה בטחונית כ שמירה בטחונית     2,860     2,401       2,564סה" 25632768סה"

כ שמירה בטחונית כ שמירה בטחונית     2,860     2,401       2,564סה"            68         327           256סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

מהנדס המועצה23מהנדס המועצה73
שכר

          -           31             31קנסות בגין חריגות בניה3-410     1,609     1,348       1,627משכורת110
           80           70             70הכנסות ממכרזים3-411        283        284          284יעוץ משפטי-עבודה קבלנית750
      1,861      1,625        1,625אגרת בניה31-200        100          80            80עבודות קבלניות-תביעות משפטיות755

           35           40             30חילוט ערבויות אגרת מידע31-201

          -         240           240השתתפות חכ"ל שהם - פיקוח מטמנה233-511

      1,341      1,277        1,564השתפות ק.ע.פ. בכיסוי הוצ.הנדסה233-810
כ שכר כ שכר     1,992     1,712       1,991סה"       3,317      3,283        3,560סה"

פעולות שוטפות
        442        408          452השתתפות בתקציב עזר490
          10          10              7תקשורת540
            5            5              5פרסום550

        152          86          118מיכון570/1
        106        110            71הוצאות רכב730
          10            6              6כלים מכשירים וציוד740

        323        410          393ביקורת מבנים ותשתיות / תגבור ועדה754

          20          20            10השתלמויות760
          15          15            15אחרות780
          60          61            61יעוץ  תנועה951
756GIS 14         -           -עב' קבלניות - שכבות          

כ פעולות שוטפות      1,158     1,130       1,138סה"

פרוייקטים
          40          40            40תכנון / צילומים והעתקות950

כ פרוייקטים           40          40            40סה"

רכישת ציוד
          12          20            20רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           12          20            20סה"
כ מהנדס המועצה כ מהנדס המועצה     3,202     2,902       3,189סה" 3,5603,2833,317סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

נכסים ציבורייםנכסים ציבוריים74
נכסים ציבוריים741

שכר
        311        300          291משכורת110
        585        856          970עב.קבלניות-ב.מ.נ751

כ שכר         896     1,156       1,261סה"
פעולות שוטפות

        177        163          181השתתפות בתקציב עזר490
          25          16            34תקשורת540
          10          10            10הובלה710
        100          80            80חומרים720
        162        164          164בטיחות  ומכון התקנים721
          85          63          110אחזקת רכב730
          17            8              8רישוי וביטוח733
          20          22            22כלים740
        324        325          325עב.קבלניות-שבר750
        233        104          194ליסינג -רכב פיקוח ותחזוקה752
        150        100          100צביעת ריהוט חצר753
            5            5              5אחרות780

כ פעולות שוטפות      1,307     1,060       1,233סה"

רכישת ציוד
        169        120            90רכישת ציוד יסודי930

        169        120            90סה"כ רכישת ציוד
כ נכסים ציבוריים      2,373     2,336       2,583סה"

כבישים ומדרכות742
פעולות שוטפות

          50          30            30חומרים720
          50          50            50ועדת תמרור721
        160        140          140צביעת כבישים750

כ פעולות שוטפות         260        220          220סה"

פרוייקטים
         -         -           -השתתפות בתב"ר910

כ פרוייקטים          -         -           -סה"
כ כבישים ומדרכות         260        220          220סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

תאורת רחובות743
פעולות שוטפות

          44          44            44כלים וציוד740
          90          71            71עב.קבלניות-תיקונים כולל חשמלאי750
          50          50            50צביעת עמודים751
        954        974          974חשמל771

כ פעולות שוטפות      1,138     1,139       1,139סה"
כ תאורת רחובות      1,138     1,139       1,139סה"

גנים ונטיעות746
שכר

        384        363          388משכורת תכנון950
          74          73            73פיקוח השקיה951

כ שכר         458        436          461סה"

פעולות שוטפות
          80          80            80מיכון570
        120          60            44חומרים - שתילים720
        100          60            60עב.קבלניות-גינון פרוייקטים750
     2,647     2,289       2,289אחזקת גינון751
          94          98            98אחזקת מזרקות752
     1,887     1,881       1,651מים להשקיה ומוס. מועצה772

כ פעולות שוטפות      4,928     4,468       4,222סה"
כ גנים ונטיעות      5,386     4,904       4,683סה"

כ נכסים ציבוריים כ נכסים ציבוריים     9,156     8,598       8,625סה" ---סה"

חגיגות וטקסים75
פרוייקטים

פרוייקט יום העצמאות
          70          40            40חומרים720
        550        550          550עב.קבלניות750

כ יום העצמאות         620        590          590סה"

כ חגיגות וטקסים כ חגיגות וטקסים        620        590          590סה" ---סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

מוקד עירוני761
שכר

        380        380          450עב.קבלניות750
        120          38           -עב.קבלניות - מוקד רואה751

כ שכר         500        418          450סה"

פעולות שוטפות
          51          21            21מיכון570

כ פעולות שוטפות           51          21            21סה"
כ מוקד עירוני כ מוקד עירוני        550        439          471סה" ---סה"

השתתפות במוסדות26השתתפות במוסדות769
פרוייקטיםפרוייקטים

-           -         -         
     1,097     1,097          847השתפות במוסדות810
          81          81            81השתתפות בועד עובדים812
מענקים אחרים916        130        130          100השתת.בקרן סיוע לנזקקים815
        145        145          105מלגות813
---מלגות קרן שלמה אמסלם26-510          40          40            40מלגות קרן שלמה אמסלם816

כ השתתפות במוסדות           -          -           -     1,493     1,493      1,173סה"

כ שרותים מקומיים כ שרותים מקומיים  28,563 26,240   26,547סה"     4,659    4,698      4,636סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

שרותים ממלכתייםשרותים ממלכתיים
חינוךחינוך81

שכר
         232         198           198עיר ללא אלימות311-992     1,534     1,654       1,634משכורת מנהל חינוך110

כ שכר          232         198           198     1,534     1,654       1,634סה"

פעולות שוטפות
        319        294          325השתתפות בתקציב עזר490
          15          10            25הוצאות תקשורת540
          12            7            12פירסום550
        158        152          127מיכון ועיבוד נתונים570
         -         -           -ע. קבלנית-ליסינג530
        114        116          121אחזקת מחשבים755
          10          30           -יעוץ בנושא מיתוג ותכנית אב757
          40          20            20עב.קבלנית - מדרשה758
          25          25            20השתלמויות760
          25          20            20הוצאות שונות780

כ פעולות שוטפות           -          -            -        718        674          670סה"

פרוייקטים
        180        178          178ה.לתאגיד חינוך-מדריכי מוגנות על"א811
         -         -           -פרוייקט מתנדבים בחינוך פוש812
          10          10            10בועה אקולוגית751
        150        185          135אקלים מיטבי / ישוב ללא אלימות823
        110          60            60פרוייקטים ויחודיות752

          59          59            59עיר ללא אלימות - אמנה עירונית וטכס824

עיר ללא אלימות - קבוצות מנהיגות 825
          71         -           -והדרכות

          40          40            40פעולות מניעת סמים756
כ פרוייקטים         621        532          483סה"

רכישת ציוד
          10          10            10רכישת ציוד יסודי930
          10          10            10רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           20          20            20סה"
כ מינהל חינוך כ מינהל חינוך     2,893     2,880       2,806סה"          232         198           198סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

גני ילדים3122גני ילדים8124

שכרשכר
      4,616      4,094        2,800השתתפות ממשלה-גנ"י חובה920        437        419          387משכורת מינהל קדם יסודי110
      3,998      3,809        4,057השתתפות ממשלה-ט.חובה920     4,982     4,781       4,160שכ"ע סייעות752
          -          -            -הורים - טרום חובה410     4,761     5,720       5,027גננות עובדות מדינה810

         222         198           198השתתפות חמש-שכר סייעות קיטנה411
כ שכר כ שכר    10,180   10,920       9,575סה"       8,836      8,101        7,055סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
        140        100          100תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
          35          35            35אחזקת מתקנים421
        274        274          300חשמל מים וחומרים430
          30          22            34תקשורת540
           12           13             13השתתפות הורים-ח.מלאכה922        220        180          183חומרים720
          11          11            11חומרים - גנ"י מוכר ולא רשמי721
         145         145           145הכנסות מועדונית3221-411          40          30            30כלים ומכשירים740
          22          21            20עבודות קבלניות-עצמאות750
          38          36            36עבודה קבלנית תאגיד (תלן)755
          45            5            15השתלמויות סייעות760
         592         580           580השתתפות ממשלה-שמירה921        866        863          863עבודות קבלניות-שמירה751
        150            6            15ייחודיות754
          15          10            15הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות     1,885     1,593       1,657סה"          749         738           738סה"

פרוייקטים חינוך
         -          12            24יוזמות חינוכיות814

כ פרוייקטים חינוך          -          12            24סה"

           42           26             26השתתפות הורים-מזגנים וביטוחים420רכישת ציוד
          20          25            20רכישת ציוד יסודי930
          10            5            22רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד יסודי כ השתתפות הורים          30          30            42סה"            42           26             26סה"
כ גני ילדים כ גני ילדים    12,095   12,555     11,297סה"       9,627      8,865        7,820סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

חינוך מיוחד3126חינוך מיוחד8126
        116        112            99משכורת כוללת - סייעות110
            5         -           -אינטרנט570
          -             5             16הורים-סייעות אישיות410     4,237     2,948       2,813סייעות כ"א - העברה לתאגיד752
         404         358           358אגרת תלמידי חוץ440        620        716          640מלווי הסעות - העברה לתאגיד753
         338           64            -משרד הבריאות - סייעות אישיות990     2,033     1,808       1,958עבודות קבלניות - הסעות710
      1,431      1,021        1,054סיעות אישיות - ממשלה910          20          15            15יוזמות חינוכיות814
         944         837           849סיעות כיתתיות - ממשלה911          95          84          115עבודות קבלניות - הזנה751
          -          -            -שמירה - ממשלה920          15          15            15השתלמויות סיעות חינוך760
         228         204           303ממשלה - 921PDD         -         -           -עבודות קבלניות - שמירה754
         845         807           807הסעות922        462        526          526אגרת תלמדי חוץ ח' מיוחד761
            5          15            15הוצאות אחרות780
         215         257           257הסעות-ליווי923          20          30            30ציוד יסודי930

כ חינוך מיוחד כ חינוך מיוחד     7,627     6,268       6,226סה"       4,406      3,553        3,645סה"

בתי ספר יסודיים3132בתי ספר יסודיים8132
שכרשכר

           35           35             35השתתפות ממשלה-קב"ט928     1,014        992       1,072משכורת בי"ס110
           63           62             62השתתפות ממשלה-קב"ס929        575        592          415עבודות קבלניות-כ"א753
         132           76             76השתתפות בי"ס - אינטרנט410          83          70            70טכנאי תקשוב - ע'.קבלנית758

כ שכר כ שכר     1,672     1,654       1,557סה"          229         173           173סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
         150         150           152השתתפות ממשלה-שיפוצים924        300        250          238תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420
          78          79            79אחזקת מתקנים421
        324        324          353חשמל מים433
          15          15            15ספרות מקצועית522
        110          90            90כלים מכשירים740
          15            5            10כלים מכשירים-חט"צ741
     1,100     1,120       1,120עבודות קבלניות-נקיון750
         364         363           363השתתפות ממשלה-שמירה920        425        493          493עבודות קבלניות-שמירה751
          15            7              7השתלמויות760

           74         120             81אגרת תלמידי חוץ440
          35          25            25הוצאות אחרות780
         603         475           473השתתפות ממשלה-אבן חן920        328        223          223השתתפות בבי"ס אבן חן810
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

         599         462           499השתתפות ממשלה-א.החושן921        330        238          238השתתפות בבי"ס א.החושן811
         698         528           578השתתפות ממשלה-רבין922        361        236          236השתתפות בבי"ס רבין812
         575         498           525השתתפות ממשלה-צוקים923        210        115          115השתתפות בבי"ס צוקים813
         500         386           447השתתפות ממשלה-ניצנים920        320        216          216השתתפות בבי"ס  ניצנים819
         152         256            -השתתפות ממשלה-ניצנים - שחף        200          29            29השתתפות - דמוקרטי817
           40           38             38השתתפות ממשלה-א.שכפול927          94          94            94השתתפות בבי"ס  כללי820

           76           78             78השתתפות ממשלה-ח.מלאכה922
כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות     4,261     3,560       3,582סה"       3,831      3,353        3,234סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
        206        164          164תקשורת אינטרנט לבתי ספר570
          34         -            34משמרות בטיחות754
        140        100          100יוזמות חינוכיות814
          53          43            50פורטל חינוך815
           40         157           197השתתפות ממשלה-אחזקת מחשוב31321-927        142        131          170מיחשוב פדגוגי - ריכוז821

השתתפות משרד החינוך - בי"ס של 929        272         -           -בי"ס של הקיץ - העברה לתאגיד822
         272          -            -הקיץ

          -          -            -השתתפות ממשלה - ש.בריאות דנטלי990         -         -           -שירות בריאות דנטלי757

        100          90            90פרוייקט יחודיות בתי"ס754
כ פרוייקטים כ פרוייקטים        947        528          608סה"          312         157           197סה"

רכישת ציודרכישת ציוד
         266         175           175השתתפות הורים420          50          40            40רכישת ציוד יסודי930
          30          30            30רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד          80          70            70סה"          266         175           175סה"
כ בתי ספר יסודיים כ בתי ספר יסודיים     6,960     5,811       5,817סה"       4,638      3,858        3,780סה"
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

חטיבות ביניים3140חטיבות ביניים8140
שכר

         341         395           395השתתפות תל"ן - הורים421        921        860          863חט"ב מ"מ - שכ"ע מינהלה110
      2,376      2,394        2,333השתתפות ממשלה - חט"ב920

         104         104           104השתתפות ממשלה - משטרה921        215        176          160עבודות קבלניות-כ"א753
כ שכר כ שכר     1,137     1,036       1,023סה"       2,821      2,893        2,831סה"

פעולות שוטפות
        270        270          270חימום מים וחשמל433
          50          50            50כלים מכשירים וציוד740
          86          87            87עבודות קבלניות-מיחשוב750
        521        534          534עבודות קבלניות-נקיון751
        162        165          165עבודות קבלניות-שמירה752
           89           73             73אגרת תלמידי חוץ440        800        765          755חט"ב דתית - ישיבה / אולפנה761
          10          10            10הוצאות אחרות780
          10          10            10מסיבת סיום ט'781
        850        850          850ה.לתאגיד חינוך - תגבור לימודי811
השתתפות תל"ן - הורים421        284        273          273חט"ב מ"מ - השתתפות מועצה812
          30          30            30תגבור לימודי מדעים813
          40          30            30יוזמות חינוכיות814
          10          10            10מניעת סמים815
          10          10            10יוזמות חינוכיות - ח"מ816
          23         -           -פדגוגיה - הדרכת תקשוב מורים824

כ פעולות שוטפות      3,157     3,094       3,084סה"

רכישת ציוד
          30          20            30רכישת ציוד יסודי930
          10          10            10רכישת ציוד מיחשוב931

40            30          40          

      2,911      2,966        2,905סה"כ חט"ב     4,333     4,160       4,147סה"כ חט"ב
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

חינוך על יסודי3152חינוך על יסודי8152
שכרשכר

    23,114    22,033      21,358השתתפות ממשלה-תיכון920     1,646     1,603       1,561שכ"ע110
         540         540           500השתתפות הורים-תיגבור לימודי421    22,475   21,527     20,991משכורת כוללת מורים112
        333        266          266עבודות קבלניות-כ"א753
          75          60            60תגבור למדעים817

כ שכר כ שכר    24,529   23,456     22,877סה"     23,654    22,573      21,858סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
          80          90          100חשמל מים433
          35          25            35ספרי עיון522
           49           48             48השתתפות ממשלה-ח.מלאכה922          80          94            60כלים מכשירים וציוד740
        484        494          494עבודות קבלניות-נקיון750
         162         162           162השתתפות ממשלה-שמירה920        164        165          165עבודות קבלניות-שמירה751
          -          -             12אגרת תלמידי חוץ440            7            6              4אגרת תלמידי חוץ760
          30          25            20הוצאות אחרות780
        420        416          416השתתפות בבי"ס תיכון810
          50          50            50מלגות למשלחות פולין - תיכון811
          10          14            14מלגות למשלחות פולין - שלהבת812
          20          20            20מניעת סמים815
           45           50             50השתתפות רשות למלחמה בסמים990          75          50            50פיתוח אומנויות816
          22          22            22משלחת לחו"ל818
          10          10            10מסיבת סיום י"ב - תיכון822

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות     1,487     1,481       1,460סה"          257         260           272סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
          60          40            40תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית819
          45          35            35יוזמות חינוכיות820
          25          25            25היל"ה821
          70          77            77פדגוגיה - הדרכת תקשוב מורים824

כ פרוייקטים כ פרוייקטים        200        177          177סה"           -          -            -סה"

רכישת ציודרכישת ציוד
          20          20            20רכישת ציוד יסודי930
          10            5            10רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד כ רכישת ציוד          30          25            30סה"           -          -            -סה"
כ חינוך על יסודי כ חינוך על יסודי    26,246   25,139     24,544סה"     23,911    22,833      22,130סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

שרות פסיכולוגי3173שרות פסיכולוגי8173
שכרשכר

      1,010      1,008           986השתתפות ממשלה-שכר920     1,638     1,586       1,522משכורת110
         265          -            -שירות פסיכולוגי משלים422        237         -           -משכורת כוללת - שפ"ם110

כ שכר כ שכר     1,875     1,586       1,522סה"       1,275      1,008           986סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
          37          32            32חימום מים ונקיון433
            5            3              6תקשורת540
            5            3              3מיכון תוכנה לשפ"י570
          25            5              5כלים מכשירים וציוד740
             6             4               4השתתפות הורים - סדנאות          15          10            10עב' קבלנית - סדנאות753
           50           48             41השתתפות ממשלה-הדרכה921          78          75            64השתלמויות760
            5            5              5הוצאות אחרות780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות        170        133          125סה"            56           52             45סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
          30          10            10השתתפות בהנחות לנזקקים810

כ פרוייקטים כ פרוייקטים          30          10            10סה"           -          -            -סה"

רכישת ציוד
          20            8              8רכישת ציוד מיחשוב931

כ רכישת ציוד           20            8              8סה"
כ שרות פסיכולוגי כ שרות פסיכולוגי     2,095     1,737       1,664סה"       1,331      1,060        1,031סה"

שרותי בריאות וביטוחשרותי בריאות וביטוח8174
        280        202          202שרותי בריאות וביטוח750

כ שרותי בריאות וביטוח כ שרותי בריאות וביטוח        280        202          202סה"           -          -            -סה"

הסעות תלמידים3178הסעות תלמידים8178
         156         172           172השתתפות תושבים-הסעות420        162        245          245הסעות תלמידים710
         100           66             66השתתפות תלמידים בליווי הסעות421        117        118            78משכורת כוללת - רכז הסעות110
           10         175               4השתתפות ממשלה-הסעות920          60          60            60רכז הסעות - העב.לתאגיד810

כ הסעות תלמידים כ הסעות תלמידים        339        423          382סה"          267         413           242סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

תאגיד חינוך ופרוייקטיםתאגיד חינוך ופרוייקטים
81803180
          24          24            24רווחת עובד761
          -          -            -        370        276          276צפיפות כיתות/שיפור הישגים817
          -          -            -        345        347          347השתתפות תל"ן שעות מחשב818
          -          -            -          17          17            17ביטוח בריאות762
           80           80             80דמי שימוש420          43          43            43השתתפות תל"ן - כיתות א'826
          30         -           -שירות משפטי827

כ יסודי כ יסודי        829        706          706סה"            80           80             80סה"
בתי ספר על יסודיים3180בתי ספר על יסודיים8180

מינהלה
          20          20            36העברה לתאגיד שכר מינהלה810

כ מינהלה כ מינהלה          20          20            36סה"           -          -            -סה"

כ תאגיד חינוך ופרוייקטים כ תאגיד חינוך ופרוייקטים        849        726          742סה"            80           80             80סה"

כ חינוך כ חינוך57,82859,90263,717סה"     47,401    43,827      41,830סה"

מפע"ם321מפע"ם821
      1,100      1,250        1,100השתתפות ממשלה990     1,031        880      1,022שכר110

כ שכר       1,933      1,450        1,812השתתפות עובדים ורשויות משתלמים410     1,031        880      1,022סה"

         385           94           706השתתפות ממשלה - פרויקטים מיוחדיםפרוייקטים

          10          10           21תקשורת540
            7            7             7משרדיות560
          57          51           62אחזקת רכב730
          14          10           14כלים מכשירים וציוד740
     1,000        903      1,193פרוייקטים פעילות והדרכות - ארצי750
        750        768         750פרוייקטים פעילות והדרכות - אזורי751
          15          15           15עב' קבלניות - הנה"ח752
        385         -         385פרוייקטים מיוחדים ארצי753
          34          34           34דני ניהול מועצה - ניהול כספי810
          10          10           10הוצאות שונות780
        105        105         105דמי ניהול חמש761

כ פרוייקטים      2,387     1,914       2,597סה"
כ מפעם כ מפעם     3,418     2,794      3,618סה"       3,418      2,794        3,618סה"
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201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

חינוך לא פורמאלי32חינוך לא פורמאלי82
השתתפות בח.מ.ש

        370        270         270קונסרבטוריון812
        600        300         300מרכז אומנויות הבמה-אחזקה ותפעול810
          35          35           35מרכז אתגר811
     1,215     1,125         925תרבות כללי761
           80           80             80ממשלה-תרבות תורנית920        120          80           80תרבות תורנית764
        400        400         400ספריה - עבור שכר760

כ השתתפות בח.מ.ש      2,740     2,210      2,010סה"
כ תרבות כ תרבות     2,740     2,210      2,010סה"            80           80             80סה"

נוער328נוער828
        627        627         627השתתפות בח.מ.ש- שכר760
        523        423         373השתתפות בח.מ.ש- פעולות761
          60          60           60משלחות נוער762
         -         -          -קבוצות נוער - ביטוח לאומי763
         -         -          -ישוב ללא אלימות - רכז מוגנות764
          12          12           12ישוב ללא אלימות - רכז סיירת הורים765
          36          42           44ישוב ללא אלימות - מדריכי נוער766

כ נוער כ נוער     1,258     1,164      1,116סה"           -          -            -סה"

ספורט329ספורט829
שכר

        237        142         117משכורת110
כ שכר         237        142         117סה"

השתתפות בח.מ.ש
           57           57             50השתתפות רשות הספורט920        900        900         800השתתפות בח.מ.ש- פעולות761

        900        900         800סה"כ השתתפות בח.מ.ש
כ ספורט כ ספורט     1,137     1,042         917סה"            57           57             50סה"

כ חינוך לא פורמאלי כ חינוך לא פורמאלי     8,553     7,210      7,661סה"       3,555      2,931        3,748סה"
ש כולל יום העצמאות      5,280     4,690       4,340סה"כ ח.מ.
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

שרותי בריאות36שרותי בריאות836
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

            6            6           12תקשורת540
            5            5             5עבודה קבלנית-מתנדבים750
        351        351         351מד"א-השתתפות810

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות        362        362         368סה"           -          -            -סה"
כ שרותי בריאות כ שרותי בריאות        362        362         368סה"           -          -            -סה"

רווחה34רווחה84
שכרשכר

         713         698           698ממשלה-משכורת1,5461,5741,7111-931משכורת110
          -           30             30עיר ללא אלימות2929291-991עבודה קבלנית - כ"א750
19620בת שירות753

           10           12             12תוכנית לילדי PDD - הורים3411-410מועדונית שכר39-111
כ שכר כ שכר1,5951,6101,761סה"          723         741           741סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
6619חשמל מים וחימום1-433
202021תקשורת1-540
232380כלים מכשירים וציוד1-740
---עב' קבלנית - קו תקשורת1-754
          -             3             14השתלמויות32610השתלמויות1-760
101010אחרות1-780

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות9165140סה"           -             3             14סה"

פרוייקטיםפרוייקטים
8411/846
/3422/3452     4,371     3,753       3,851חולי ונכות8/8451

      3,472      3,023        3,023חולי ונכות3468

-3435        239        299          299נוער במצוקה8435
         191         214           214נוער במצוקה933/3436

         618         554           554ילדים בסיכון3439        829        698          749ילדים בסיכון8439

         230         160           160קשישים וזיקנה3444        557        446          394קשישים וזיקנה8444
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

8435-
           79           61             61בעיות במשפחה3435-932/4          88          73            73בעיות במשפחה842/4

           70           11             11מרכזי למניעת אלימות1515953435מרכזים למניעת אלימות8435
כ פרוייקטים כ פרוייקטים5,3815,2846,179סה"       4,660      4,024        4,024סה"

רכישת ציוד
101010רכישת ציוד מיחשוב1-931

כ רכישת ציוד 101010סה"
כ רווחה כ רווחה7,0776,9698,090סה"       5,383      4,767        4,779סה"

שרותי דת351שרותי דת851
שכרשכר

         303         260           298ממשלה-השתתפות דתות990        735        700          723משכורת110
         155         170           170דמי שימוש במקווה650        442        476          419כ"א-בלניות750

        212        194          171כ"א העברה לתאגיד
כ שכר כ שכר     1,389     1,369       1,313סה"          459         430           468סה"

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
          18          10            24תקשורת540
      1,210      1,294        1,115רישום נישואין651        551        531          499רישום נישואין550
          -          -               3אגרת  כשרות        100        100          100חומרים720
          35          23            23כלים מכשירים וציוד740
          66          68            68עבודה קבלנית-עירוב הדרכת כלות751
          45          85            85תרבות תורנית753
          50          30            30 עבודות קבלניות - שיפוצים ותוספות855
          73          47            47אחרות780
          30         -           -ציוד יסודי930

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות        969        894          876סה" סה"
כ שרותי דת כ שרותי דת     2,357     2,263       2,188סה"       1,669      1,724        1,586סה"

כ שרותים ממלכתיים כ שרותים ממלכתיים  83,079 76,706   75,122סה"   58,008  53,249    51,943סה"
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

מפעלים4מפעלים9
מים41מים911

פעולות שוטפותפעולות שוטפות
          -           10           214מדי מים810          40          58          208חומרים720
         -         -          378עב.קבלניות-מדי מים750
         -         -            70עב.קבלניות - תיקון בחירום751
         -         -            63עבודות קבלניות- דיגום מים752
         -         -            28עבודות קבלניות- פיקוח ניהול והנדסי753
         -         -          300חשמל771
          -          -      12,177אגרת מים-שוטף210         -         -     10,627קניית מים - מקורות772
           30         400           350אגרת מים-פיגורים220         -         -           -קרן שיקום מים774
          -          -            -היטל בצורת211         -         -           -היטל בצורת773

כ פעולות שוטפות כ פעולות שוטפות          40          58     11,675סה"            30         400      12,527סה"
           30         410      12,741סה"כ מים          40          58     11,675סה"כ מים

ביוב47ביוב972
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

           10           88        3,026אגרת ביוב210         -         -          543עב.קבלניות-תיקונים751
          -          -           200השתתפות ביוב חבל מודיעין510         -         -          167חשמל771

כ פעולות שוטפות          -         -          710סה"

פרוייקטים
         -         -            64השתתפות ביוב עירוני830
         -         -          400השתתפות ניקוז ערים לוד831
         -         -       1,176השתתפות איגוד ערים832

כ פרוייקטים          -         -       1,640סה"

כ ביוב כ ביוב         -         -       2,350סה"            10           88        3,226סה"
כ מפעלים כ מפעלים          40          58     14,025סה"            40         498      15,967סה"

1,942        440         -          
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תקציב שנתי - הוצאות והכנסות 2016

201520152016201520152016
מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציב שנתי
תקבוליםתשלומים

תקציב שנתי
תיאור תיאורסעיףסעיף

תקבולים בלתי רגילים51תשלומים בלתי רגילים99

         195         174           200הכנסות שונות500
         727         576           617שכירות משרדים מועצה590     6,012     4,843       4,843הנחות ממיסים עפ"י חוק860

         100         200           200הכנסות מריבית שוטף502
         750         880        1,018שכירות אולמות ספורט/מ. נוער/גנ"י592

         537         542           512שכירות בריכת שחיה593        190        190          190העברות לתב"רים910
           15         284           217דמי ניהול שכירויות594
          -          -            -שכ"ד דמוקרטי גנ"י ובי"ס597

          -         150            -ביטול הוצאות שנים קודמות3-690
          -          -            -שימוש בעודפים3-691        109מרכז נגישות810

         100         107             70החזר עמלות משכ"ל595
          -          -            -דמי שימוש חדרי טרנספורמציה596

         229         217           217השתתפות אוצר בפנסיה990        649        635          635תשלומי פנסיה310
כ תשלומים בלתי רגילים כ תקבולים בלתי רגילים     6,961     5,669       5,668סה"       2,653      3,130        3,050סה"

  128,801  118,048   131,516סה"כ תקציב  128,802 118,048  131,516סה"כ תקציב
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
2015201620152016

הנהלה וכלליות
הנהלה

100%100%ראש מועצה611-110
100%100%מזכירה

100%100%מנהלת לשכה
       670       656      1.00     1.00נבחרים
       423       426      2.00     2.00עובדים

    1,094    1,082      3.00     3.00סה"כ הנהלה
מזכירות

100%100%מנכ"ל613-110
100%100%מנהלת משאבי אנוש

50%50%מבקר פנים
67%100%מנהלת לשכת מנכ"ל

עבר להנדסה75%0%רישוי עסקים
75%75%מזכירה משאבי אנוש

80%80%אחראית פניות ציבור וקידום מעמד האישה
100%100%דוברת

37%30%מזכירות מחליפות
    1,883    1,898      6.35     6.83סה"כ מזכירות

גזברות
100%100%גזבר621-110

100%100%סגן גזבר
100%100%מנהלת חשבונות ראשית

100%100%מזכירת גזבר
100%100%מנהל רכש

58%100%פקידת רכש
50%50%חשבת ראשית

100%100%ראש יחידת שכר 
עבר מתאגיד חינוך80%180%מנהלת חשבונות 

100%100%רכזת מכרזים, חוזים וביטוחים
    1,797    1,736    10.30     8.88סה"כ גזברות

תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

הערות תיאור תפקיד שם הפרק
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
הערות2015201620152016 תיאור תפקיד שם הפרק

גביה
       129       100%100%170פקידה623-110

       129       170      1.00     1.00סה"כ גביה
    4,902    4,886    20.65   19.71סה"כ הנהלה וכלליות

שרותים מקומיים
תברואה

100%100%מנהלת אגף איכס"ה711-110
0%100%מנהל מחלקת תפעול
200%200%מזכירת אגף איכס"ה

80%160%פקח על קבלנים
עבר להנדסה25%0%רישוי עסקים

ע"ח שלהבת / במימון תאגיד חינוך0%80%עובד תחזוקה
200%200%פקח ישובי

    1,359       989      8.40     6.05סה"כ תברואה
יחידה סביבתית
100%100%ראש יחידה7111-110

100%100%פקח סביבתי
       359       364      2.00     2.00סה"כ יחידה סביבתית

ביטחון
100%100%קב"ט722-110

עבר מקבלניות331%400%סיור
80%80%מזכירה

       875       796      5.80     5.11סה"כ בטחון
הנדסה

100%100%מהנדס המועצה731-110
כולל 60% התחשבנות מול משרד הפנים175%160%מפקחי בניה

כולל התחשבנות מול משרד הפנים175%250%רכזת ועדה ובודקי תוכניות
עבר ממזכירות ותברואה0%100%רישוי עסקים

100%100%מזכירה
100%100%פקח תשתיות ובינוי

התחשבנות מול משרד הפנים75%80%מידען
    1,609    1,348      8.90     7.25סה"כ הנדסה
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
הערות2015201620152016 תיאור תפקיד שם הפרק

תחזוקה
100%100%סגן מנהל מח.תחזוקה741-110

100%100%מחסנאי
       311       300      2.00     2.00סה"כ תחזוקה

    4,512    3,797    27.10   22.41סה"כ שרותים מקומיים

שרותים ממלכתיים
חינוך

מינהל חינוך
100%100%מנהל אגף חינוך811-110

50%50%קבס"ית
100%100%מנהל מחלקת בתי"ס

בכפוף למעבר לדירוג מנהלי מחלקות חינוך החל מ-60%70%7/16אחראית ח"מ,פרוייקטים ומשאבים
100%100%אחראית פרוייקטים חינוכיים

180%180%מזכירה
מימון עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים100%100%רכזת על"א ומתאמת סמים

מימון חווידע - תאגיד חינוך50%50%רכזת מרכזי למידה
    1,534    1,654      7.50     7.40סה"כ מינהל חינוך

קדם חובה
100%100%מנהלת מחלקת קדם יסודי8122-110

47%47%רושמת
100%100%מזכירה

       437       419      2.47     2.47סה"כ מינהל קדם חובה
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
הערות2015201620152016 תיאור תפקיד שם הפרק

בי"ס יסודי
100%100%מזכירה ממ"ד8132-110

100%100%מזכירה בי"ס ניצנים
80%80%מזכירה/הנה"ח בי"ס אבן חן וניצנים

100%100%מזכירה בי"ס צוקים
79%79%מזכירה בי"ס אבן חן

100%100%מזכירה בי"ס רבין 
100%100%מזכירה סבב בבתי ספר

40%40%הנה"ח אבני החושן
80%80%הנה"ח רבין וצוקים
עבר לשלהבת / ע"ח תאגיד חינוך80%0%אב בית בי"ס צוקים

    1,014       992      7.79     8.59סה"כ בי"ס יסודי
חט"ב מינהל

50%50%רכז מדעים8140-110
460%460%מזכירה מ"מ
60%60%הנה"ח מ"מ

כולל 100% ע"ח תאגיד חינוך200%200%מזכירה ממ"ד
ע"ח תאגיד חינוך50%50%הנה"ח ממ"ד

80%80%מנהלת ספריה
100%100%לבורנט

    1,038       972    10.00   10.00סה"כ חט"ב מ"מ
תיכון-מינהל

200%200%לבורנטית8152-110
500%500%מזכירה

100%100%אב בית תיכון
100%100%טכנאי עריכה ופיתוח 

85%85%טכנאי מחשבים
100%100%מנהלת ספריה

100%100%הנה"ח בי"ס תיכון
    1,646    1,603    11.85   11.85סה"כ מינהל

תיכון-מורים
  22,475  93%93%21,527מורים8152-111

  22,475  92.6293.4121,527סה"כ מורים
  24,122  23,130  105.26 104.47סה"כ תיכון
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
הערות2015201620152016 תיאור תפקיד שם הפרק

שפ"י
100%100%מנהלת שפ"ח8173-110

630%630%פסיכולוגית
75%75%מזכירה

כולל שפ"ם    1,875    1,586      8.05     8.05סה"כ שפ"י
הסעות

עבר מתאגיד חינוך       117       70%100%118רכזת הסעות8178-110
       117       118      1.00     0.70סה"כ הסעות
  30,136  28,871  142.07 141.68סה"כ חינוך

מפעם
100%100%מנהל821-110

100%100%סגנית
200%200%מזכירה

מימון משרד הפנים    1,031       880      4.00     4.00סה"כ מפעם
ספורט

       237       50%100%142מרכז ספורט829-110
       237       142      1.00     0.50סה"כ ספורט

רווחה
100%100%מנהלת מחלקת רווחה841-110

80%80%עובדת זכאות 
40%40%עובדת מינהל

60%60%עו"ס ופקידה לסדרי דין
80%80%עו"ס משפחות ונערים

גידול 30% משרה מחודש 4/16 מותנה מש.הרווחה50%80%עו"ס גמלאים וקשישים
100%100%עו"ס נוער וצעירים

100%100%מועדונית ומרכז יחד
33%50%מזכירה בית הגמלאי

30%30%רכזת מתנדבים
80%80%עו"ס משפחות ונערות

50%50%עו"ס שיקום
33%33%רכז קפה לאוזן

    1,711    1,574      8.83     8.37סה"כ רווחה
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תקן ושכר עובדים לפי מחלקות

תקציבתקציבתקניםתקנים
הערות2015201620152016 תיאור תפקיד שם הפרק

דת
90%90%רב המועצה851-110

100%100%מזכירה
       735       700      1.90     1.90סה"כ דת

  33,850  32,167  157.80 156.45סה"כ שרותים ממלכתיים
מרכז נגישות

יתנהל בקרן נגישות - תוכנית הפעלה0%100%מנהל פרוייקט
0%50%רכז הדרכה

       194       -      1.50      -סה"כ מרכז נגישות
קרן משק מים וביוב

       100       -100%      -אחראי על משק מים וביוב
-      1.00      -       100       

פנסיה
14%14%ראש מועצה לשעבר998-310

64%64%סגן ראש מועצה לשעבר
12%12%סגן ראש מועצה לשעבר

55%55%קצבת שאירים
43%43%פקידת גביה לשעבר

51%51%סייעות לשעבר
32%32%וטרינר לשעבר

27%27%אב בית לשעבר
       649       635      2.97     2.97סה"כ פנסיה

  44,208  41,485  211.02 201.54סה"כ שכר כללי

שינויים בתקנים בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים.
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תקציב משק מים, ביוב ומדי מים

 תקציב שם הפרקפרקסעיף
2015

 תקציב 
2016

הוצאות7000911 משק מים / 
          40        -משכורת כוללת1107000911
שעוני מים7207000911         312        150חומרים- 
התקנה7217000911         126שעוני מים - 
        462        378עבודות קבלניות7507000911
בחירום7517000911           30          70עבודות קבלניות- 
דיגום מים7527000911           63          63עבודות קבלניות- 
פיקוח ניהול והנדסי7537000911           43          28עבודות קבלניות- 
יעוץ משפטי7547000911 גביה +          201        199עבודות קבלניות - 
הנדסה7557000911 תחזוקה +           78          74עבודות קבלניות - 
מוקד7567000911           58          56עבודות קבלניות - 
          58          56עמלות בנקים וכרטיסי אשראי7577000911
        159        144העמסות תקציב עזר7587000911
ניהול7597000911         309        426פעולות כלליות - 
כללי7607000911           42        -פעולות כלליות - 
        232        300חשמל7717000911
     8,860   10,627אספקת מים7727000911

כ הוצאות    11,073   12,571סה"

הכנסות7000410 משק מים / 

גביה שוטפת2107000410    10,773   12,571אגרת מים - 
פיגורים2207000410         300        -אגרת מים - 

כ הכנסות    11,073   12,571סה"
גרעון)           0-        -עודף / (

הוצאות7000972 משק ביוב / 
          40        -משכורת כוללת1107000972
אחזקה חוזה7517000972         578        543עבודות קבלניות -  

תקציב משק מים, ביוב ומדי מים
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תקציב משק מים, ביוב ומדי מים

 תקציב שם הפרקפרקסעיף
2015

 תקציב 
2016

        117          97הוצאות רכב7527000972
יעוץ משפטי7547000972 גביה +          104          49עבודות קבלניות - 
הנדסה7557000972 תחזוקה +         312        298עבודות קבלניות - 
מוקד7567000972           15          14עבודות קבלניות - 
          15          14עמלות בנקים וכרטיסי אשראי7577000972
          41          37העמסות תקציב עזר7587000972
ניהול7597000972         309        161פעולות כלליות - 
כללי7607000972         757        -פעולות כלליות - 
        168        167חשמל7717000972
          67          64השתתפות ברשות ניקוז ירקון8307000972
מי לוד8317000972         450        400השתתפות לעירית לוד / 
     1,585     1,282השתתפות לאיגוד ערים8327000972

כ הוצאות      4,558     3,127סה"

הכנסות משק ביוב / 

     4,358     2,926אגרת ביוב2107000472
        200        200השתתפות ביוב חבל מודיעין5107000472

כ הכנסות      4,558     3,126סה"
גרעון)         -          1-עודף / (

     15,631     15,697סה"כ מים וביוב הכנסות
     15,632     15,698סה"כ מים וביוב הוצאות

גרעון)           -          -עודף / (
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תקציב פיתוח 2015-2018

סכום הגורם
(באש"ח)

סה"כ 
(אש"ח)

2015 
(אש"ח)

2016 
(אש"ח)

2017 
(אש"ח)

2018 
(אש"ח)

חינוךא
80002015-1880002000200020002000שדרוג מוסדות חינוך1

150550550משרד הרווחה7002015רווחה - התאמת מבנה בלשם2

שפ"י - התאמת מבנה קיים 3
1502015150150בחרמון

1000750375375משרד החינוך17502017מרכז מחוננים רבדים4

החלטה עם אופירה 240160160משרד החינוך4002017חצר לימודית אבני החושן5
להסב לניצנים. 6.5.15

אבני החושן/אבן חן. 240160160משרד החינוך4002017חצר לימודית אבן חן6
אופירה. 6.5.15

בית לילדים אוטיסטים-24 7
ביצוע ע"י עמותה במימון 2002015200200חדר-תכנון

מ. הרווחה+תרומות
4000500500משרד החינוך45002017בי"ס דמוקרטי8
בניית 2 גנ"י 258 מ"ר1600400400משרד החינוך20002015-16גני ילדים בכרמים - 2 גנ"י9

2800משרד הכלכלה
1000נעמת

700היטל מוסדות ציבור

השתתפות מק.ע.פ. 190010025252525מפעל הפיס20002015-18מחשבים למוסדות חינוך11
לתשתיות

4002016400400קירוי מגרש ספורט תיכון - קל12

מתוך הכנסה של 5 מליון 20000רשות מקרקעי ישראל20002016גני ילדים ברחוב תפן- 2 גנ"י13
₪

הרחבת חדרי מורים בצוקים 14
4002016400400ואבני החושן

תקציב פיתוח 2015-2018

פרויקטים
עלות 

הפרויקט 
(באש"ח)

שנת 
ביצוע

קרן עבודות פיתוחמקור חיצוני

הערות

0 מעונות יום בשכונת 10
45002015-160כרמים+מעטפת 300 מ"ר
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תקציב פיתוח 2015-2018

סכום הגורם
(באש"ח)

סה"כ 
(אש"ח)

2015 
(אש"ח)

2016 
(אש"ח)

2017 
(אש"ח)

2018 
(אש"ח)

פרויקטים
עלות 

הפרויקט 
(באש"ח)

שנת 
ביצוע

קרן עבודות פיתוחמקור חיצוני

הערות

3350משרד החינוך
3200תרומה

יהלום-על יסודי ממלכתי-גמר 16
500500500משרד החינוך10002015פרויקט

3495022680122703825282532202400

איכות ב
סביבה/הנדסה/ביטחון

תאורת לד.התייעלות אנרגטית

משרד התשתיות 5982015-18החלפה מנל"ג ללד בשצפים1
מנורות-300. 150 כול 179418105105105105(30%)

שנה*4

משרד התשתיות 3002015-16מעבר לנורות לד במבני חינוך2
מנורות-90210105105760(30%)

החלפה מנל"ג ללד בתאורה 3
משרד התשתיות 6802015-16גבוהה-המשך

(30%)204476238238

משרד התשתיות 4002015מיצב מתח בבית התרבות4
(30%)120280280

מתקן קונגרציה לבריכת 5
משרד התשתיות 7702015-16שחיה

פרוייקט לחכ"ל231539270269(30%)

חידוש כבישים,מדרכות 6
40002015-1840001000100010001000ומתקני רחוב

נגישות שטחים ומבני 
משרדי ממשלה 15002016-17ציבור(לא חינוך)

עפ"י סקר משרד הפנים. 750750375375(פנים)
השתתפות מוערכת 50%

40002015-1840001000100010001000חידוש גינות ציבוריות7

8
גן החבל-מתחם 

כניסה,גינון,חניות,שבילים,מת
קנים

10001000500500קרן פיתוח-שצ"פ20002015-16

5000הלוואה500גן החבל-קיוסק ושירותים
15002016-1801500750750חוות שהם (מטווח)9

1000חברות הסלולר1002015אנטנות סלולריות10
163473174131733497434232302105סה"כ איכות סביבה

שלהבת-על יסודי ממ"ד - 15
65502015-160גמר פרויקט

סה"כ חינוך

מימון שלבים קודמים+כ-
700 מ"ר בית מדרש
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תקציב פיתוח 2015-2018

סכום הגורם
(באש"ח)

סה"כ 
(אש"ח)

2015 
(אש"ח)

2016 
(אש"ח)

2017 
(אש"ח)

2018 
(אש"ח)

פרויקטים
עלות 

הפרויקט 
(באש"ח)

שנת 
ביצוע

קרן עבודות פיתוחמקור חיצוני

הערות

מים וביובג
990מ.א. חבל מודיעין30002016שדרוג תחנת בית עריף1

כ-40% מהמימון תלוי 2010קרן היטלי ביוב
מע"ר דרומי

כ-40% מהמימון תלוי 1000קרן היטלי ביוב10002018ביטול תחנת סניקה מרגלית2
מע"ר דרומי

כ-40% מהמימון תלוי 5000קרן היטלי ביוב50002015מט"ש איילון - השתתפות3
מע"ר דרומי

כ-40% מהמימון תלוי 1000קרן היטלי ביוב10002015מי לוד - השתתפות בקו לוד4
מע"ר דרומי

כ-40% מהמימון תלוי 3000קרן היטלי מים30002015שעוני מים - קריאה מרחוק5
מע"ר דרומי

צמצום פחת מים5000קרן היטלי מים5002015שעונים,ברמדים - החלפה6

כ-40% מהמימון תלוי 1500קרן שיקום מים 2015-18 1500החלפת קוי מים7
מע"ר דרומי

1500015000סה"כ מים וביוב

הנדסה ופיתוחד
100000משרד הפנים 2015-16 1000תוכנית מתאר לישוב1
1502015150150מטווח לשעבר - קידום תב"ע2

11501000150150000הנדסה ופיתוח

פיתוח שכונות חדשות ה
ואזורי תעשיה ומסחר

פיתוח שכונת כרמים שלב ב' 1
31690קרנות פיתוח 2015-18 291-31690 יחידות דיור

אזור תעסוקה צפוני-מגרשים 2
237000קרנות פיתוח 2015-18 5,723700

43306קרנות פיתוח 2015-18 43306מע"ר הדרומי3
סה"כ פיתוח שכונות 

חדשות ואזורי תעשיה 
ומסחר

9869698696
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תקציב פיתוח 2015-2018

סכום הגורם
(באש"ח)

סה"כ 
(אש"ח)

2015 
(אש"ח)

2016 
(אש"ח)

2017 
(אש"ח)

2018 
(אש"ח)

פרויקטים
עלות 

הפרויקט 
(באש"ח)

שנת 
ביצוע

קרן עבודות פיתוחמקור חיצוני

הערות

תחבורהו

גשר להולכי רגל מעל כביש 1
17500קק"ל44435002016

1750היטל כבישים
210000משרד התחבורה30002018מעבר בטוח כיכר שקנאי2

900היטל כבישים
100000היטל כבישים10002015שביל אופניים - מזרחי3
300000היטל כבישים30002016שביל אופניים - עמק איילון4
1050450113113113113משרד התחבורה 2015-18 1500הסדרי תנועה אחרים5

1200011550450113113113113סה"כ תחבורה

ספורטז

3500רשות מקרקעי ישראל

1900מפעל הפיס

מגרש אתלטיקה-השתתפות 2
33%16502016016501650

10002015-16010001000מגרש הכדורגל-השלמות3
5002017500500מיגון אקוסטי למגרשי ספורט4
300900225225225225טוטו קרן המתקנים12002015-18שדרוג מבני ספורט5
45010501050טוטו קרן המתקנים15002016מיניפיץ וסקייטפארק6

113506150520012252975775225סה"כ ספורט

תרבות,נוער ומבוגריםח

שדרוג מבני התרבות ונוער 1
16001600400400400400וציבור

הגדלת במה,ח. שחקנים 2
2500201625002500בא.א.הבמה

אוכלוסיה מתבגרת - 3
4002018400400התאמת מבנה למועדון

1
מועדון הספורט - בריכה 

חדשה, שדרוג בריכה, בית 
קפה

5500 2016-17 1005050
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תקציב פיתוח 2015-2018

סכום הגורם
(באש"ח)

סה"כ 
(אש"ח)

2015 
(אש"ח)

2016 
(אש"ח)

2017 
(אש"ח)

2018 
(אש"ח)

פרויקטים
עלות 

הפרויקט 
(באש"ח)

שנת 
ביצוע

קרן עבודות פיתוחמקור חיצוני

הערות

הבית הסגול - הרחבת 4
763138138היטל מוסדות ציבור9002016מתחם הנוער

540076346384003038400800סה"כ תרבות,נוער ומבוגרים

0דתט
 כולל ניר ברוך , הדסים12002015-181200300300300300שדרוג מבני דת1

120001200300300300300סה"כ דת

ביטחון וחירוםי
1000201610001000מתחם חירום1
5002015-18500125125125125ט.מ.ס2

1500015001251125125125סה"כ ביטחון וחירום

יזמות חכ"ליא

מועדון הספורט - בית קפה 1
שכ"ד9000הלוואה900מסעדה

חממה לטיפוח יזמות באזור 2
1000B.O.T10000התעשיה

שכ"ד5000הלוואה500קפיטריה בנין מועצה3

מעונות סטודנטים/דיור 4
20 יחדות דיור5000B.O.T50000להשכרה

740074000סה"כ יזמות חכ"ל

כללייב
12002015-181200300300300300תכנון כללי1
12002015-181200300300300300מחשוב2
80052001300130013001300משרד הפנים60002015-18ועדה לתכנון ובניה3

840080076001900190019001900סה"כ כללי

213393167212461811153416617100627967סה"כ
3494811350
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תקציב פיתוח 2016

סכום גורם מממן
(באש"ח)

מתוקצב 
(באש"ח)

השלמה 
(באש"ח)

חינוךא

תקצוב רב שנתי. 2015 ניתן 2,400. 1800   -          חדש 1,800     שדרוג מוסדות חינוך1
+200 ח.מ. צוקים

   -          450       250משרד הרווחה556 700        רווחה - התאמת מבנה בלשם2
 150       556 150        שפ"י - התאמת מבנה קיים בחרמון3

 1,000     משרד החינוך
 450        תרומה

בניית 2 גנ"י 273 מ"ר (תוספת 15  550         -           1,650     משרד החינוךחדש 2,200     גני ילדים בכרמים - 2 גנ"י5
מ"ר מעל הפרוגרמה)

 2,800     משרד הכלכלה
 1,000     נעמת

בשלב זה ממומן ממלוות 700        היטל מוסדות ציבור
השתתפות מק.ע.פ. לתשתיות   -           475        מפעל הפיס598 475        מחשבים למוסדות חינוך11
 400      חדש 400        קירוי מגרש ספורט תיכון - קל12

 3,350     משרד החינוך

 3,200     תרומה
 500       500        משרד החינוך 1,000     יהלום-על יסודי ממלכתי-גמר פרויקט14

 3,250    900        15,375    19,525   סה"כ חינוך

איכות סביבה/הנדסה/ביטחוןב
תאורת לד.התייעלות אנרגטית

משרד התשתיות חדש 598        החלפה מנל"ג ללד בשצפים1
מנורות-300. 150 כול שנה*4 418       179        (30%)

החלפה מנל"ג ללד בתאורה גבוהה-2
משרד התשתיות חדש 680        המשך

(30%)        204       476 

 1,000   חדש 1,000     חידוש כבישים,מדרכות ומתקני רחוב3

עפ"י סקר משרד הפנים. השתתפות  333        3,000     ביטוח לאומי589 3,333     נגישות שטחים ומבני ציבור(לא חינוך)
מוערכת 50%

   -          562 6,550     שלהבת-על יסודי ממ"ד - גמר פרויקט13

 300       571 1,750     מרכז מחוננים רבדים4

מעונות יום בשכונת כרמים+מעטפת 6
   -          492 4,500     300 מ"ר

מספר פרויקטים
תב"ר

עלות 
הפרויקט 
(באש"ח)

תקציב פיתוח 2016

קרן עבודות פיתוח

         -   

הערות

בוצע שלב א' קומה ראשונה ב-2015. 
300 אש"ח.

מימון שלבים קודמים+כ-700 מ"ר בית 
מדרש

מקור חיצוני

294



תקציב פיתוח 2016

סכום גורם מממן
(באש"ח)

מתוקצב 
(באש"ח)

השלמה 
(באש"ח)

מספר פרויקטים
תב"ר

עלות 
הפרויקט 
(באש"ח)

קרן עבודות פיתוח

הערות

מקור חיצוני

 1,000   חדש 1,000     חידוש גינות ציבוריות4

גן החבל-מתחם 5
 1,000     1,000     קרן פיתוח-שצ"פ593 2,000     כניסה,גינון,חניות,שבילים,מתקנים

 250        הלוואה
 180        היטל מים+היטל ביוב

תכנון. מתוקצב. תוספת לתכנון מפורט 150       150          -           583 300        חוות שהם (מטווח)6
 3,044    1,653     4,813      9,510     סה"כ איכות סביבה

מים וביובג
 1,900     מ.א. חבל מודיעין
 1,900     קרן היטלי ביוב

תב"ר 277 2,500     קרן היטלי ביובהגדלה 2,500     מט"ש איילון - השתתפות2
 3,000     קרן שיקום מים564 3,000     שעוני מים - קריאה מרחוק3
צמצום פחת מים   -           500        קרן שיקום מים564 500        שעונים,ברמדים - החלפה4

כ- 1500 מ"א * 750 ₪+מע"מ+תכנון  1,500     קרן היטלי ביוב חדש 1,500     קו ביוב יסמין5
נהול ופקוח

   -          11,300    11,300   סה"כ מים וביוב

הנדסה ופיתוחד

 אין  1,000     תוכנית מתאר לישוב1
מבוצע ישירות ע"י משרד הפנים   -           1,000     משרד הפניםתב"ר

   -            -           1,000      1,000     הנדסה ופיתוח

תחבורהו

שיפוט 7.6.15, קק"ל. אין אישור.  1,500     קק"ל
תוקצב תכנון בלבד

עדיין לא תוקצב 1,900     היטל כבישים
 100        1,000     היטל כבישים585 1,100     שביל אופניים - מזרחי2
 200        3,000     היטל כבישים557 3,200     שביל אופניים - עמק איילון3
 150       350        משרד התחבורה חדש 500        הסדרי תנועה אחרים4
   -            -           1,000     היטל כבישים חדש 1,000     שביל אופנים- חבל + חניה5

 150       600        8,750      9,500     סה"כ תחבורה

          -   

 300       558 3,700     גשר להולכי רגל מעל כביש 1444

277 3,800     שדרוג תחנת בית עריף1

 170       567 600        גן החבל-קיוסק ושירותים

         -   
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תקציב פיתוח 2016

סכום גורם מממן
(באש"ח)

מתוקצב 
(באש"ח)

השלמה 
(באש"ח)

מספר פרויקטים
תב"ר

עלות 
הפרויקט 
(באש"ח)

קרן עבודות פיתוח

הערות

מקור חיצוני

ספורטז
       700 

 1,540     מפעל הפיס
 900        הלוואה

 1,650   חדש 1,650     מגרש אתלטיקה-השתתפות 233%
 1,000      -           חדש 1,000     מגרש הכדורגל-השלמות3
 300       100        טוטו קרן המתקניםחדש 400        שדרוג מבני ספורט5
 50         110        200        טוטו קרן המתקנים559 360        מיניפיץ - ווינר לקהילה6

במסגרת תב"ר למבנה ציבור 2015
 3,000    810        2,740      6,550     סה"כ ספורט

תרבות,נוער ומבוגריםח
 400      חדש 400        שדרוג מבני התרבות ונוער וציבור1
תוספת 3 מיליון ₪ לתוכנית המקורית 5,400    100       584 5,500     הגדלת במה,ח. שחקנים בא.א.הבמה2
 138       763        היטל מוסדות ציבורחדש 900        הבית הסגול - הרחבת מתחם הנוער3
 500       500        סטודיו לאומנות בכותר פיס4

 6,438    100        763         7,300     סה"כ תרבות,נוער ומבוגרים

דתט
 כולל בי"כ אבני החושן 300         -          חדש 300        שדרוג מבני דת1

 300       300        סה"כ דת

ביטחון וחירוםי
 500         -          חדש 500        מתחם חירום2

 500         -             -            500        סה"כ ביטחון וחירום

כללייב
 300      חדש 300        תכנון כללי1
 300      חדש 300        מחשוב2
 5,200     800        משרד הפנים 6,000     ועדה לתכנון ובניה3

 600       5,200     800         6,600     סה"כ כללי

 17,282  9,263     45,540    72,085   סה"כ

מועדון הספורט-בריכה חדשה,שדרוג 1
 536      3,140     בריכה,בית קפה
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	א דף שער
	א מכתב מקדים לחוברת
	א5 הקדמת היועצים
	ב יעדים לשנת 2016
	ה הקדמה לשכת מנכל
	לשכת מנכ"ל
	נתונים
	יעדי המנכ"ל לשנת 2016:

	ו1 משאבי אנוש
	ו2 משאבי אנוש
	משאבי אנוש 2016

	ז1 מוקד
	נתונים

	ז2 מוקד
	מוקד 2016

	ח1 דוברות
	ח2 דוברות
	דוברות 2016

	ט1 מחשוב
	נתונים טכניים
	פירוט מקבלי השירותים
	כוח אדם
	יעדי המחלקה לשנת 2016:
	א. אבטחת מידע
	1.  קיום סקר סיכונים בסיסי בשיתוף מנהלי אגפים על כלל המערכות הקריטיות והרגישות בארגון (ובהן מערכות בתחום הגביה, החינוך, הנהלת חשבונות, והנדסה) וכן זיהוי והצפת הסיכונים לצורך חידוד נהלים וגיבוש חלופות.
	2. רכישה, יישום והטמעה של מערכת Firewall חדשה לצורך שיפור רמת האבטחה, זיהוי פרצות ומתן אפשרות לגישה מאובטחת מרחוק.
	3. רכישת תוכנה וחומרה נדרשים לצורך מעבר לסביבת גיבוי חדשה, איכותית ושרידה, ויישום.
	4. חשיפת סיכונים ואילוצים בפני מנהלים – קיום הדרכות בתחום בקרה, אבטחה ומדיניות רשת לאגפי המועצה והחתמת העובדים על כללי מדיניות מועצתיים בתחום.
	ב. מעבר לשרתי ענן (הפרטת שירותי מחשוב)
	1. היערכות למעבר שרתי הדואר האלקטרוני לענן – איסוף מידע עדכני לגבי מספר תיבות דואר פעילות, נפח צפוי, גדילה פוטנציאלית בתיבות חדשות ואיסוף הצעות מחיר בהתאם, כצעד ראשון לקראת מעבר לכלל שירותי Office 365. מהלך זה יאפשר למועצה לקבל שירותים עדכניים ותמיכה ...
	2. קידום מדיניות של מעבר לשרתי ענן עבור תוכנת הEPR- לצורך העלאת השרידות ואבטחת המידע החיוני לתפקוד המועצה.
	ג. חדשנות טכנולוגית
	1. יישום החלטת מנכ"ל לגבי שימוש באפליקציה לסגירת פניות מוקד באמצעות טלפונים ניידים
	2. גיבוש המלצה להכנת תשתית להחלפת מדי מים בקריאה מרחוק
	ד. רישום כלל מאגרי המידע המכילים מעל 10,000 רשומות אישיות באתר משרד המשפטים כנדרש על פי חוק
	ה. בניית תכנית עבודה שנתית לאחזקת מנע של תשתיות מחשוב (כולל מצלמות) ודיווח תקופתי מוסדר
	ו. שירות לקוחות - קיום סקר שביעות רצון שנתי למנהלות בתיה"ס עבור שירותי הטכנאות

	ט2 מחשוב
	מחשוב 2016

	י1 פניות הציבור
	נתונים: היחידה מונה עובדת אחת ב-80% משרה.
	יעדי המחלקה לשנת 2016:
	Uפניות ציבורU
	 חיזוק הקשר עם התושב
	 קידום תהליך שיתוף הציבור לגבי תוכנית המתאר לשהם
	Uקידום מעמד האישה
	 פיתוח מודעות מגדרית
	 קידום השתתפות נשים בספורט
	 קידום עסקים קטנים-בינוניים של נשים וקידום יזמות עסקית
	 העלאת מודעות לסרטן השד
	Uתחבורה ציבורית
	 שותפות בהקמת מסוף תחבורה ציבורית וחדר נהגים באזור התעסוקה (מבוצע על ידי אגף הנדסה)
	 הארכת מסלולי הקווים לצורך מתן מענה תחבורתי לאזור התעסוקה
	 ליווי ההטמעה של הרפורמה בתחבורה הציבורית והנגשתה לתושבי שהם
	 הפקה והדפסה של לוח זמנים לקווי האוטובוס ביישוב לרווחת נוסעי התחבורה הציבורית

	י2 פניות הציבור
	פניות ציבור 2016

	כ1 לשכת ראש מועצה
	כ2 לשכת ראש מועצה
	לשכה 2016

	מ1 ביטחון
	מ2 ביטחון
	בטחון ובטיחות 

	מ3 עיר ללא אלימות
	עיר ללא אלימות

	נ1 מפעם השפלה
	מפעם השפלה
	מפעם השפלה
	Uפעילות אזורית ברשויות המקומיות
	בשנת 2016 מפעם השפלה ימקד את עבודתו באזור בשני נתיבים - רשויות מקומיות במינוף ותחומים המהווים מנופי צמיחה ברשות המקומית.
	א. רשויות במינוף
	טיפול מערכתי לרשויות במשבר, במטרה לסייע לכל רשות לבנות תשתיות ניהול, תהליכי עבודה ונהלים, שיבנו מסד איתן לרשות המקומית.
	התהליכים שמתקיימים במסגרת זו ברשויות הללו:
	 בניית תוכניות עבודה מקושרות משאבים – הובלת תהליך מערכתי, ליווי וייעוץ למנהלים, קיום תהליכי מדידה וטיוב
	 בניית מבנה ארגוני מתאים – התאמת המבנה הארגוני לצרכים בהתאם לחזון העירוני
	 גיבוש תהליכי עבודה ונהלים
	 חיזוק ופיתוח תשתיות הניהול
	 חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדים
	 תהליכים לשיפור השירות לתושב ושיפור תהליכי העבודה במוקד העירוני
	הרשויות בדגש:
	 אלעד - במסגרת תוכנית רב-תחומית שמוביל משרד הפנים
	 לוד
	 בית שמש
	 בני ברק – שימור הישגי תהליך ההבראה והמשך צמיחה
	ב. תחומים המהווים מנופי צמיחה ברשויות המקומיות
	המפעם מעודד ומכוון את הרשויות המקומיות לקיים תהליכים בתחומים שזיהינו כמנופי שינוי משמעותיים, המחוללים שינוי מערכתי:
	1. תוכניות עבודה מקושרות משאבים - הובלת תהליך מערכתי, ליווי וייעוץ למנהלים בבניית תוכנית העבודה וקיום תהליכי מדידה וטיוב.
	2. פיתוח וחיזוק שדרת הניהול ברשויות המקומיות – קיום תהליכים לפיתוח מנהלים בדרג הבכיר ובדרג הביניים.
	בנוסף, המפעם מסייע לרשויות המקומיות לקיים תהליכי שינוי, פיתוח תהליכי עבודה ומיסודם בנהלים לשם ייעול העבודה באגפים, על פי הצרכים הממוקדים של כל רשות.
	בניית תשתיות לניהול ההדרכה ברשויות המפעם – עד כה המפעם תכנן, ניהל ותפעל את פעולות הדרכה באופן מלא. בשנת 2016 המפעם יקיים תהליכים שיסייעו להטמיע שינוי של מדיניות המפעם ביחס לפעילות ההדרכה ברשויות באזור. מטרת המהלך שמוביל המפעם, היא לסייע לרשויות המקומי...
	Uפעילות ארציתU – פיתוח תפקידי ליבה נבחרים:
	א. ניהול משאבי אנוש:
	הפעולות בתחום מתקיימות בשיתוף האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים.
	ב. יעוץ משפטי:
	ד. ביקורת ברשויות:
	ה. נגישות לאנשים עם מוגבלות:
	נתונים
	Uכח אדםU: צוות המפעם מונה ארבע עובדות: מנהלת, סגנית, מנהלנית ועוזרת מנהלית להדרכה.

	נ2 מפעם שפלה
	תוכנית עבודה מפעם

	ס1 כספים
	אגף כספים 
	האגף כולל 5 יחידות – מחלקת גביה (מופרטת), יחידת חוזים, רכש והתקשרויות, שכר, מחלקת הנהלת חשבונות ויחידת הגזברות. 

	ס2 כספים
	גזברות כללי
	גביה 2016
	הנהח 2016
	חשבונאות 2016
	רכש 2016
	שכר 2016

	ע1 איכות הסביבה
	אגף איכות הסביבה

	ע2 איכות סביבה
	אכהס כללי
	איכס אשפה ומיחזור
	יחידה סביבתית (אמיר)
	אכהס תחזוקה
	איכהס וטרינריה

	פ1 הנדסה
	אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום עיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות הישוב בעתיד תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון הישוב.

	פ2 הנדסה
	מהנדס האגף
	תב"עות
	רישוי ופיקוח 
	דוח סטטוס רישוי
	פרויקטים בינוי
	רישוי עסקים

	צ1 חינוך וקהילה
	אגף חינוך וקהילה

	צ2 חינוך וקהילה
	מינהל חינוך תשעו
	קדם יסודי תשע"ו
	חינוך מיוחד תשעו
	יסודי תשעו
	על יסודי תשעו
	תקציב תאגיד חינוך
	שפח תשעו
	רווחה 2016

	ר1א חמש
	החברה העירונית לתרבות נוער
	וחוגי ספורט, שהם (חמש) בע"מ (חל"צ) החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט, שהם (חמש) בע"מ (חל"צ)
	נתונים:
	כח אדם
	קהל היעד
	תושבי הישוב, המונה היום כ-21,000 נפש ויישובי הסביבה הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגון, מגיל לידה עד זקנה.
	פעילות החברה


	ר2א אתגר
	א.ת.ג.ר (אמנות, תרבות לגיל הרך)

	ר2ב גיל רך
	גיל רך 

	ר3א העשרה
	העשרה - מוקד רישום, חוגים, מרכז מחול, קונסרבטוריון, ספריה

	ר3ב העשרה
	העשרה

	ר4א תרבות
	תרבות, אירועים קהילתיים, סל תרבות, תרבות בצוותא, מרכז אמנויות הבמה

	ר4ב תרבות
	תרבות

	ר4ג אומנויות הבמה
	אומנויות 

	ר5א ספורט
	 פיתוח וקידום הספורט העממי במקביל לעידוד הספורט התחרותי והתמיכה באגודות הספורט במטרה למסד את תשתית הספורטאים המצטיינים ביישוב, כל זאת לצד פיתוח הפעילויות והאפשרויות לעידוד הספורט העממי מגיל הרך ועד גיל שיבה כולל הנגשת המתקנים לתושב.
	 קידום היישוב כמוביל בריאות ואורח חיים בריא במסגרת רשת ערים בריאות ומתוך חשיבה כי אורח חיים בריא הוא אבן יסוד בתרבות הספורט היישובי.
	 המשך שילוב כול הגורמים ביישוב שפועלים ומפעילים ספורט לכול גווניו כולל הגורמים הפרטיים על מנת לייצר פעילות מגוונת ועשירה.
	 תפעול מערך החוגים לצד ארגון ושיתופי פעולה בביצוע של אירועים גדולים כחלק מהתפישה לעודד השתתפות של תושבי שהם בפעילויות ספורט ובהגדלת מעגל המשתתפים באירועים השונים.
	 יישום תכנים מתוכנית אסטרטגית לספורט ואורח חיים בריא.
	 בנייה, שדרוג ותחזוקה של מתקני הספורט בהתאם לתקנים, לנהלים והבטיחות.

	ר5ב ספורט
	ספורט

	ר6א נוער
	נוער וצעירים
	יחידת הנוער והצעירים שואפת לצמיחה מתמדת של ההון האנושי בקרב הנוער והצעירים ביישוב. היחידה תטפח העצמה אישית ותקדם מצוינות, רב תרבותיות, ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים, ופלורליסטיים וזיקה לתרבות ומורשת יהודית וישראלית בארץ ובתפוצות. היחידה תפעל לחיזוק הסול...
	Uדגשים לתוכנית העבודה 2016
	נשים דגש להמשך מיצוב יחידת הנוער הבית הסגול כמקום מרכזי בחיי בני הנוער והצעירים בשוהם על ידי מתן מידע וייעוץ, הכוונה והכשרה, פעילויות ואירועים. נפעל לחדשנות ורב-גוניות בבחירת המתודות ושיטות העבודה ונספק מענה מותאם, ייחודי וייעודי לנוער על גילאים ומאפי...
	נמשיך במהלך של מיצוב היחידה בשני חתכי גיל מרכזיים: ז'-ט' ו-'ט'-י"ב (ט' כשכבה חותכת) במטרה לעודד נוער רב יותר להגיע לפעילויות השונות והורדת החשש מהמגע עם קבוצת הלא שווים של אותו הגיל.
	Uמטרות ופעילות עיקריתU:
	Uהתנדבות נוער
	 יחידת הנוער תהווה מרכז הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדב.
	 יחידת הנוער תיצור, תקדם, תלווה ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה.
	 יחידת הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדב: ערב הוקרה לנוער מתנדב; יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער.
	 יחידת הנוער תפעיל ותארח אירועי התנדבות נוער.
	Uמנהיגות נוער
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