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 לכבוד 

 ראש המועצה – איתן פטיגרו

 חברי מליאת המועצה

 2019תכניות העבודה לשנת הנדון: 

מקיפה ומעמיקה בה היו שותפים כלל מנהלי ה . תכניות העבודה הינן תוצר של עבוד2019הנני מתכבד להגיש לאישורכם את תכניות העבודה של המועצה לשנת 

 האגפים והיחידות השונות ומנהלי החברות העירוניות, בשיתוף העובדים ברמות השונות. 

מבוססת על היעדים אשר הוצבו על ידי הנהלת הרשות ומנהלי האגפים והמחלקות. גובשו מדדים לבחינת העמידה ביעדים, נקבעו  2019כנית העבודה לשנת ת

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

 הושם דגש על עבודה לפי יעדים מרכזיים. במסגרת זו קודמו בין היתר, הנושאים הבאים:  2018בתוכנית עבודה 

הוקם בית לטובת ריווחת גמלאי שוהם,  מועדון פיס לגיל הזהבהם לטובת העצמה וטיפוח ערך ההתנדבות, הורחב הוקם בית המתנדב שו -הקהילהשנת  •

כגון: הקרנה חגיגית בתחום הקהילה לאורך השנה התקיימו אירועים שונים לציבור הרחב אומני שוהם לעידוד היצירה המקומית וחינוך לאומנות. 

ערב להצגת הישגים אישיים של תושבי שוהם  –קבלת שבת שכונתית,  פאצ'ה קוצ'ה  –תחת לבית , קצת לפני שבת , קמפינג מ2018קהילתית של מונדיאל 

 , חפשו את המטמון ועוד.

 נבנה מרכז חרום חדש במע"ר הדרומי הכולל את מחלקת הביטחון , תחנת משטרה ותחנת כיבוי אש – מרכז חרום  •

 והותאמו דרכי הוראה חדשניים  M21 שודרגו מרחבי למידה למרחבים חדשניים  -במערכת החינוך  •

 עובדים על תוכנית ההפעלה של המרכז ובימים אלוהסתיימו עבודות הפיתוח  –הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות  •

 .   לשכונה החדשה עבודות פיתוח התשתיות החלו –שכונה כ"א  •

 ושדרוג גינות ותיקות הקמת גינות כלבים חדשות במרחב הציבורי •

 נסללו שבילי אופנים חדשים ברחובות תרשיש, סלע. •
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ופוריים.  (. התקיימו דיוני מדידה מעמיקים2018( ומדידת מחצית )2017: מדידה שנתית )לבחינת העמידה בתוכנית העבודה שתי מדידותבוצעו  2018במהלך שנת 

 והיוו בסיס לתוכנית העבודה הנוכחית.  מדידות אלו תרמו לשיפור ביצועי היחידות השונות במועצה

 מספר יעדים מרכזיים: 2019בבסיס התכניות לשנת 

 שיפור השירות לתושב באמצעות חדשנות וכלים מחשוביםחיזוק ו •

 טיפוח מערכת החינוך היישובית, עידוד החינוך לערכים, חיזוק האקלים החינוכי, ושאיפה להישגים ומצויינות •

 פיתוח מערך הדרכה ארצי בתחום לכל תושבי ובאי היישוב וקידום הנגישות הכוללת  •

 וטיפוח הקשר קהילה ויערקהילתי  מאכליער פיתוח  •

 ור הניקיון והגברת האכיפה ביישובטיפוח חזות היישוב, שיפ •

 פיתוח והעצמת תחום הספורט וטיפוח אורח חיים בריא •

 פיתוח והרחבת מרכז הצעירים והרחבת פעילות הפנאי. •

 הכלכלית של המועצהלחיזוק האיתנות  העסקים הדרומי "אייר פארק שוהם"מרכז פיתוח  •

 הקמת מתחם פינוי גזם יישוביתכנון ו •

 חון לרבות הקמת מחסן חרום יישוביחיזוק מרכיבי השמירה והביט •

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

 ואגפית, אישית הינה להצלחתה. מדידת יישום התכנית בפועל היומיומית הם שיובילו ברמה ליישומה אישית ומחויבות מספקת, שהיא המדידה כלי בסיוע

 ביעדים. ולעמידה האחריות להצלחה גם וכך

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

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

 התכנית.

  והמסור.   ל הליווי המקצועיתודה לצוות "בינות" עולסיום, 

 בברכה,

 דודי זביב

 מנכ"ל המועצה
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 *כנית העבודהורציונל מודל ת

 "בינות" –אליעזר שוורצר שוורצר,  נועה

 
 

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

 .הארגון

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

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

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

  וביצועה בפועל.

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

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

 הסכמה לתוצאות המצופות, בהתאם למשאבים.אישור לנושאים שיטופלו )לסדרי העדיפויות(, ומהווה  ההנהלה,

 

 

____       _______________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                        

  .מטעם "בינות" העבודה תכניתהמנהלים בכתיבת  ימלוו –ולדוד אליצור   לאו-אלומה מוניקנדםל* תודתנו 
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 מאפייני תוכנית העבודה

דרכי המדידה )מדדים(. כמו כן נקבעים היעדים  כןמפורטות התוצאות ובתוכניות יבת לתוצאות קונקרטיות ומדידות. היחידה מתחי – חשיבה תוצאתית .1

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

 בודקים השגת המטרה(.

, למשאבי לרשות המערכת. במערכות ציבוריות ות הצפויות יש לבחון את המשאבים העומדיםכדי לאמוד את התוצא – תוכנית העבודה מקושרת משאבים .2

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

 כוח אדם. 

. הצגת / משימות חדשות בודה כוללת את כלל פעילות היחידות ואינה עוסקת רק בפרוייקטים ייחודייםתוכנית הע – פעילות שוטפת ומשימות חדשות .3

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

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

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

יחידה. כמו כן ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לנושא ניתנת כתובה בשפה בהירה על מנת שניתן יהיה להבין ולבקר את מטרות ה

 לבחינה פשוטה יותר.

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

  רואים את היער".

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

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

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

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

 ון והקצב המתאים לו.מעמיקים ומרחיבים את התהליך בהתאם ליכולות הארג

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

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

 

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

 נושאים הבאים:ניתן דגש רב ל ,של המועצה

 השלמה על פי היעד.זמנים וות , עמידה בלוחובקרה שוטפים לצורך בחינת איכות מעקב - פיתוח הישוב לטווח ארוךתוכניות לקידום  .1

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

 באמצעות: התכנון, המדידה והבקרה של הארגון כיתהלישיפור  .א

 הכוללת תהליכי מדידה תוכנית עבודה מקושרת משאבים ▪

 הטמעת שימוש בכלי מטה מתקדמים לרבות כלים מחשוביים ▪

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

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

 הטמעת מודל חשיבה תוצאתית בשירות לאזרח .ד

 

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

 ופרסי שרת התרבות והספורט. ופיפרס דגל הי ,והארצי רס החינוך המחוזיבשנים האחרונות זכתה בפ, וכספי תקין

 

 יחידות המועצה

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

 מנכ"ל: ללשכתבנוסף קיימות יחידות נוספות בכפיפות ישירה 

 לשכת ראש המועצה וסגנים .א

 לשכת מנכ"ל המועצה .ב

 (106מוקד שרות לתושב ) .ג

 מחלקת משאבי אנוש .ד
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 דוברות .ה

 מחלקת מחשוב .ו

 פניות ציבור וקידום מעמד האישה .ז

 

 תאגידים עירוניים

  תאגידים: 3למועצה 

 חברה לתרבות נוער וספורט –חמש  .א

 חברה כלכלית שהם .ב

 תאגיד לחינוך שהם .ג

 

  נתונים

תושבי  21,000-כבמיקור חוץ הנותנים שירותים למחלקות כן ו עובדי תאגיד חינוך 176תיכון,  מורי 110ובדים, מתוכם ע 449-שהם כ ועצה מקומיתבמ

 ₪(. ןמיליו 140,530 – 2017בשנת )₪  ןמיליו 147,852הוא  2019התקציב הכולל של המועצה לשנת  הישוב. סה"כ

 

 2019לשנת המנכ"ל יעדי 

 

 במועצהיישום והטמעת מערכות דיגיטל  .1

 שיפור השרות לתושב באמצעות חדשנות וכלים מחשובים .2

 רשותיחרום  מחסןהקמת  .3

 הדרכה ארצי לנגישות מרכזפעלת ה .4
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 מחלקת משאבי אנוש

 

הטיפול מקיף את כל התחומים הקשורים  .ורישתפועד להעובד  החל מקליטת מועצהמשאב האנושי בבמשאבי אנוש אחראית לטיפול מחלקת 

  תוך התחשבות בצרכי המערכת. ,קידומוללזכויותיו של העובד, לרווחתו ו

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

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

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

 להגברת האכיפה בדיני עבודה.

 

 פעילות המחלקה כוללת

  .ונייםוחיצגיוס עובדים באמצעות מכרזים פנימיים  ▪

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

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

 עובדים.קיום תהליכי הערכת עובדים, ועדרות יוהנוכחות מעקב אחר  ▪

 ליווי סיום העסקה. ▪

ושיפור ממשקי עבודה בין  ארגוניים-פיתוח ערוצי תקשורת פנים, ועובדים ליווי מנהלים, הדרכותו בניית תכנית השתלמויותפיתוח ארגוני:  ▪

 התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה.האגפים, 
 

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

 ועוד. ביטוח לאומי סוכן לביטוח בריאות,  ,יועץ פנסיונימקומי, 

 

 נתונים

 עובדי תאגיד לחינוך. 175-ו (מורי תיכון 115 )כולל  מועצה עובדי 295עובדים, מתוכם   470המחלקה מספקת שירותים ל 

 .וסטודנטית משאבי אנוש רכזת, מנהלת משאבי אנוש – עובדות 3 במחלקה כח אדם:
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 2019יעדי המחלקה לשנת 

 

 מטרה מרכזית: חיזוק תחושת החיבור של העובדים למועצה וליישוב.

 

 :השתלמויות והדרכות .1

 מפגשי תמיכה תקופתייםל וכן לם ככום התמודדות עם תושבים ועם תפקידבתח שיטור ופקחים עירוניים קיום הדרכה לפקחי ▪

 ומנהלים.  קיום סדנת שירות לעובדים ▪

 מיומנויות בשימושי מחשבלשיפור  יםקיום קורס ▪

 פעילות למנהלים מידי רבעון ▪

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

הגישה של העובדים לנוכחות  הפעלת סנכרון נתוני הנוכחות ישירות לתוכנת השכר, הפעלת אפשרותשיפור תהליכי עבודה ושירות לעובד:  .3

 ולשכר באמצעים דיגיטליים.

  הערכת עובדים: .4

 לכלל עובדי המועצהמשוב  מתןבחינת מבנה טופס הערכת העובד ו ▪

 ים המצטייניםיצירת הלימה בין תהליכי ההערכה לבחירת העובד ▪

 הטמעת  עבודה עם לומדה למניעת הטרדה מינית. .5
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

תקציב 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

220.37 - 2018במחצית (כולל מורים וגמלאים)סך תקנים 

120.2 - 2018במחצית (לא כולל מורים וגמלאים)מספר תקנים 

150 - 2018במחצית (לא כולל מורים וגמלאים)מספר עובדים 

109 - 2018במחצית מספר מורי תיכון עובדי מועצה

מספר עובדי תאגיד

עקב ) 182 - 2018במחצית 

 מורים מהישיבה 26מעקב 

(והאולפנה לרשת אורט

1 - 2018במחצית מספר עובדים שיצאו לגמלאות

2 - 2018במחצית מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה

2 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר עובדים שיפגעו בתאונות עבודה

מספר מכרזים שיפורסמו616-75125גיוס עובדים
 - 2018במחצית . נתון למעקב

10

9 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר עובדים חדשים שיקלטו

100% חודשים3אחוז הקליטות שיסתיימו תוך 

תיאום ציפיות וטיוב 

קליטה והעסקה

יחידה /ת האגף/בדיקת הגדרת תפקיד מול מנהל

ת לפני פרסום המכרז/הקולט
שוטף

שביעות רצון של 

מנהלים מעובדים 

שהתקבלו

אחוז העובדים שימשיכו את העסקתם במועצה 

לאחר תום תקופת הניסיון
100%

. (שנתיים)משך תקופת הניסיון 

המשך ההעסקה מותנה 

.בהמלצת המנהל

2019תכנון פעילות משאבי אנוש 

נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 

לצורך ניתוח 

והשוואה

נתונים למעקב

משאבים

קליטה מהירה 

ויעילה

קליטת עובדים

משאבי אנוש
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

תקציב 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 

לצורך ניתוח 

והשוואה

נתונים למעקב

משאבים

ביצוע מנגנון העברת הנתונים הישירה מתוכנת 

הנוכחות לתוכנת השכר
בכפוף לאישור תקציבי6.19

ביצוע מנגנון גישה לעובדים לנתוני הנוכחות 

והשכר עד לתאריך
בכפוף לאישור תקציבי6.19

מספר ימי השתלמות לעובדים
 ימים נספר 3כנס ). נתון למעקב

112 - 2018במחצית . (1כ

מספר עובדים שישתתפו בהשתלמויות
 - 2018במחצית . נתון למעקב

40

30%אחוז עובדים שישתתפו בהשתלמויות

מספר ההשתלמויות החדשות שיאותרו עבור 

תפקידים נוספים במועצה
מזכירות אגפים, מנהלי חשבונות2

30.10בניית שאלון מישוב ההשתלמויות עד לתאריך

4ציון ממוצע בהשתלמויות
יבוצע באמצעות שאלון 

בגוגלדוקס

יצורף למדידהביצועח השתלמויות שנתי מפורט"הגשת דו

נושאים קבועים בלבד1.19בניית תכנית הדרכות שנתית עד לתאריך

קיום הדרכה לסיירי שיטור ופקחים עירוניים 

בתחום התמודדות עם תושבים ועם תפקידים 

ככלל

ביצוע

מספר מחלקות במועצה בהן יבוצע סקר לקוח 

סמוי
3

ייצוגיות , מהירות מענה, מענה

ושירות

מספר מפגשי השתלמות מקצועית בנושא 

שירות לתושב לעובדי המועצה
2

מספר עובדים שישתתפו בהשתלמויות שירות 

לתושב
30

אחוז המזכירות אשר ישתתפו בהשתלמויות 

בנושא שירות לתושב
100%

העברת משוב בקרב משתתפי הסדנא לבחינת 

יעילות הסדנה וקבלת כלים
ביצוע

יבוצע באמצעות שאלון 

בגוגלדוקס

איסוף  צרכים ממנהלי האגפים לקבלת צרכי 

הדרכה של העובדים לשנה הקרובה עד לתאריך
1.19

3.19קיום קורס לשיפור מיומנויות בשימושי מחשב
/ הדרכה על שאלוני גוגל 

הדרכת אקסל

מספר עובדים שישתתפו בקורס שימושי מחשב
 - 2018במחצית . נתון למעקב

15

ייעול הטיפול 

בנוכחות ובשכר
מחשוב תיקי עובדים

קניית 

שירותים
616-760

ניהול 

שוטף 

של 

העסקת 

עובדים

הכשרה והעשרה 

מקצועית של 

עובדים בהתאם 

לצרכים העולים

73

הכשרה 

והשתלמות

משאבי אנוש
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

תקציב 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 

לצורך ניתוח 

והשוואה

נתונים למעקב

משאבים

החלטה על מבנה טופס הערכת עובד עד 

לתאריך
בהתייעצות עם מפעם3.19

אחוז עובדים שימולא לגביהם טופס הערכת 

עובד שנתי
הטופס מעודכן בשיחת המשוב100%

100%אחוז הטפסים שיוגשו עד התאריך שיקבע

616-78212עובד מצטיין
העלאת מוטיבציה 

והוקרת עובדים
4.19בחירת עובד מצטיין עד לתאריך

תהליך הבחירה יבוסס על 

הערכת העובדים

מתן מידע לעובדים 

בנושא הטרדות 

מיניות

שוטףפ חוק"ביצוע נהלים ע

רכישת לומדה למניעת הטרדות מניות  עד 

לתאריך
4.19

אשר יעברו את החדשים אחוז העובדים 

הלמידה בתוכנה במסגרת תהליך הקליטה
100%

-יועצים

קבלניות.עב
(רטיינר)יועץ משפטי 616-75260

0 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר שימועים עקב בעיות משמעת

0 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר הפסקות עבודה יזומות

התאמה מיטבית 

של תנאי ההעסקה

וידוא התאמה מיטבית של הסכמי שכר 

לעובדים חדשים וקיימים על פי ההסכמים 

הקיבוציים העדכניים במגזר הציבורי

שוטף

בניית תכנית עבודה שנתית להשגת יעדי 

העסקה אנשים עם מוגבלויות על פי הוראות 

משרד הכלכלה

3.19

  עובדים עם 5%יעד לאומי  

חלק מהאתגר הוא . מוגבלויות

שכלל עובדי מיקור החוץ 

וחברות הבת לא נלקחים 

בחישוב עבור עמידה ביעד

אחוז העובדים עם מוגבלויות המועסקים במועצה
-2018במחצית . נתון למעקב

 2-3%

ניהול 

שוטף 

של 

העסקת 

עובדים

הערכת 

עובדים

מניעת 

הטרדות 

מיניות

מתן משוב 

לעובדים תוך 

תיאום ציפיות 

תקופתי

שמירה על תפקוד 

המועצה

עמידה בדרישת 

החוק בנושא 

העסקת עובדים 

עם מוגבלויות

הטמעת עבודה 

עם לומדה 

למניעת הטרדה 

מינית

דיני עבודה

העסקת עובדים עם 

מוגבלויות

משאבי אנוש
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

תקציב 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 

לצורך ניתוח 

והשוואה

נתונים למעקב

משאבים

פסח וראש השנה2מספר הרמות כוסית שיתקיימו

מופע עם בני הזוגביצועקיום אירוע לעובדים ליום המשפחה

טיול גיבושביצועקיום אירוע קיץ לעובדים

ייעוץ פנסיוני
-עיוץ פנסיוני

קבלניות.עב
מגיע אחת  לחודש50מספר עובדים שיפגשו עם יועץ פנסיוני616-75346

העברת תשלום לעובדים עבור קרן לרווחת 

עד לתאריך ("שלך")עובדים 
6.19

העברת תשלום שנתי לעובדים בדירוג המנהלי 

עבור חברות בעמותה לקידום מקצועי עד לתאריך
11.19

11.19העברת תשלום שנתי לגמלאים עד לתאריך

טיפול בנושא מכשירים סלולרים של עובדי 

המועצה
ל"חבילות לחו, תיקונים, רכישהשוטף

שוטףמעקב אחר רכבי שירות במועצה

ח עובדים המיועדים לפרישה בשנת "הנפקת דו

 עד לתאריך2020
4.19

אחוז עובדים המיועדים לפרישה שיזומנו לפגישה 

מקדמית שלושה חודשים טרם הפרישה
100%

אחוז פורשים שיזומנו לפגישה עם יועץ פנסיוני 

טרם מועד הפרישה
100%

אחוז המקרים בהם תינתן הנחיה בכתב למחלקת 

שכר וישלח מכתב לעובד על מועד ותנאי פרישה 

 ימים טרם מועד הפרישה30עד 

100%

-הדרכה

קבלניות.עב
616-75078

 בהתאם לצרכים שעולים ISOעדכוני תקני 

מהשטח
שוטף

שיתוף 

-תושבים

קבלנית.עב

ביצועביצוע תיקונים לאור מבדק מכון התקנים613-75520

טיפוח תחושת 

שייכות של עובדים 

ושביעות רצון 

מעבודתם

תחזוקה של תו 

ISO9001תקן 

ליווי רגיש של 

עובדים המיועדים 

לפרישה וסיוע 

לעובד במיצוי זכויות

135

דאגה לזכויות 

העובדים

616-781 אחרות

רווחת 

עובדים

רכבים 

וטלפונים

פרישת עובדים

דמי חבר

פעילויות 

ואירועים

מצויינות המועצה

משאבי אנוש
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

תקציב 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

מסד נתונים רציף 

לצורך ניתוח 

והשוואה

נתונים למעקב

משאבים

ביצוע פגישה עבור הגדרת הכתובת למענה 

מקצועי משפטי בנושא חוק המידע עד לתאריך
1.19

וגורמים )ל "פגישה עם המנכ

(נוספים בהתאם לצורך

מספר בקשות לקבלת למידע במסגרת חוק חופש 

המידע
10 - 2018יולי . נתון למעקב

אחוז הבקשות אשר ניתן להם מענה על פי 

דרישות החוק
100%

  אודות 2018ח שנתי  מסכם לשנת "הגשת דו

טיפול בבקשות למידע עד לתאריך
1.19

אישור דרקטורים 

על פי חוק

מספר ועדות לכשירות מינויים שיתקיימו ותבוצע 

קודם לכן הכנת חומרים
נתון למעקב

616-78050אחרות

הוצאות 

סקר -אחרות

בריאות 

לעובדים

616-78435

הוצאות 

-אחרות

ביטוח 

בריאות

616-78362

עבודה על פי 

הנחיות חוק חופש 

מידע

סעיפי תקציב

ועדה לכשירות מינויים

חוק חופש המידע

משאבי אנוש
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 106מוקד עירוני 

 

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

 המועצה השונים. 

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

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

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

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

 גינון והנדסה. 

של  ןכסניפופועל המוקד כמו כן, העברת טפסי רישום להסעות.  ,עירוני מוקד מידעים נוספים הניתנים על ידי המועצה כגון: ירותבש מסייעהמוקד העירוני 

  זהות. תעודותמשרד הפנים ומקבל בקשות תושבים בנושא 

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

ועד יום  14:00למחרת. ביום ו' מהשעה  7:30-22:00 -בין השעות בימי חול ימות השנה. המוקד מאוישכל שעות ביממה ב 24המוקד העירוני נותן שירות לפונים 

 למוקד חיצוני. מועברות השיחות לאחר שעות אלה  . 7:30א' בשעה 

 :נתונים

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

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

 

 2019לשנת  יעדי המוקד

 תמהתושב על טיפול המחלקות בפניו קבלת משוב ▪

 מיטבי של המוקדתפעול  ▪
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

(שנתי)מספר פניות 

 -2018מחצית .  נתון למעקב

כולל פניות מעובדי . 9,154

.המועצה

י עמידה "אחוז פניות למועצה שנסגרו עפ

בזמני תקן

- 2018מחצית . נתון למעקב

72.59%

מספר משתמשים בשירות שינוי כתובת

מספר משתמשים בשירות הוספת ילוד

מספר משתמשים בשירותים כלליים 

תמצית אוכלוסין , מושחת/בלוי/ספח אבוד)

(והעברת מסמכים כלליים למשרד הפנים

תפעול מיטבי 

של המוקד

י "כתיבת פירוט פעולות לטיפול ע

המוקדניות בסגירת הפניה
שוטף

אחוז שביעות רצון מטיפול המחלקה 

בפניות
90%

ח נתוני סקר וציונים "על פי דו

על פי מחלקות

אחוז העליה בכמות המשובים הנענים 

על ידי התושב ונשלחים למוקד
נתון למעקב

מספר פרסומים בנושא מענה על 

משובים שפורסמו
.דוברות. נתון למעקב

פניות מוקדאפליקציה
אחוז פניות מוקד שיתקבלו באמצעות 

האפליקציה

בתלות בשימוש באפליקציה 

מחצית . נתון למעקב. בלבד

לא נמדד- 2018

משאבים

שביעות רצון 

פונים

קבלת משוב 

מהתושב על 

טיפול 

המחלקות 

בפניות

2019תכנון פעילות מוקד 

נושא

יעדים

הערות

נתוני פעילות

פניות תושבים

שירותי משרד 

הפנים

- 2018מחצית . נתון למעקב

.10-כללי, 4-ילוד, 89- כתובת

מוקד
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושא

יעדים

הערות

נתוני פעילות

פניות תושבים

מספר כניסות
-2018מחצית . נתון למעקב

40,000

ממוצע חודשי של כניסות לאתר
- 2017מחצית . נתון למעקב

93,000

מספר דפים שנצפו
 -2017מחצית . נתון למעקב

237,304

המשך הנגשת אתר האינטרנט לאנשים 

עם מוגבלות בהתאם לצורך
שוטף

, מתקיים במסגרת חוק נגישות

מבוצע על ידי חברה חיצונית 

המתנה להחלטה בנוגע )

(לאתר חדש

שיפור עמידה 

בזמני תקן 

בטיפול בפניות

חות בנושא פניות פתוחות "הכנת דו

וחורגות מהתקן ואחוז עמידה בזמני תקן 

לפי מחלקות לדיון בפורום תקלות 

ל"ומפגעים בלשכת מנכ

שוטף

בהשתתפות מנהל המוקד 

גינון , ומחלקות תחזוקה

.והנדסה

הטמעת נוהל 

לאירוע בתהליך

יש לכתוב נוהל לאירוע בתהליך יחד עם 

מנהל איכות הסביבה עד לתאריך
1.19

תיעוד . 2. אירועים ארוכים. 1

מדויק של התהליך

761-750624קבלניות.עב

761-57061מיכון
סעיפי תקציב

פורום תקלות 

ומפגעים

תחזוקה וניהול 

של אתר 

האינטרנט של 

המועצה

אחזקת אתר 

מעודכן ויעיל 

לשימוש התושב

מוקד
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 חלקת דוברותמ
 

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

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

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

דוברת המועצה אחראית על הקשר הישיר עם התושבים  .מגווניםחומרי הסברה מודעות פרסום ופייסבוק, , דואר אלקטרוני, המוניציפאלי

 באמצעות המדיה החברתית.

 נתונים

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

 

 2019יעדי המחלקה לשנת 

 למועצה המקומיתשה, לוגו וסלוגן בניית שפה ויזואלית חד .1

 והסברה אירועים מרכזייםידום קשימוש בסרטים ויראליים ל .2

 ל אגפי המועצה והחברות העירוניותליווי כלל המהלכים השיווקיים ש .3

 

 פרויקטים:

 2019-2020עונת המנויים שיווק  •

 קהילתי מנטורינג יישובי -"המעצמה"תכנית  •

 מטרו -מרכז הצעירים החדש •
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

הודעות לעיתונות
אחוז ההודעות שנשלחות 

לעיתונות ומתפרסמות
 הודעות בשבוע3-כ80%

עיתונות מקומית
מספר הודעות שיפורסמו 

בעיתונות מקומית
100

עיתונות איזורית
מספר הודעות יזומות שיפורסמו 

בעיתונות איזורית
50

עיתונות ארצית
מספר הודעות יזומות שיפורסמו 

בעיתונות ארצית
5

8,000מספר מנויים בסלולרמנויים בסלולר
 -2018במחצית שנת 

 7,500

5,000מספר חברים
 -2018במחצית שנת 

 5,434

קידום ממומן של דף הפייסבוק 

של המועצה
ביצוע

מספר סרטונים שיעלו לערוץ 

היוטיוב
4

מספר סרטונים שיופקו על ידי 

ספק חיצוני
4

200מספר נרשמים לערוץ
מחצית . נתון למעקב

2018 -0

500מספר העוקבים באינסטגרםאינסטגרם
מחצית . נתון למעקב

310 -2018שנת 

מספר מנויים בוואטסאפוואטסאפ
מחצית . נתון למעקב

2018 -1,694

אתר מועצה חדש
פרסום האתר בכל אמצעי 

הפרסום של המועצה
שוטף

ניו מדיה

2019תכנון פעילות דוברות 

נושאים

יעדים

הערות

יוטיוב

תלוי תקציב

פייסבוק

שמירה על קשר 

והעברת מידע לתושב

קשרי 

עיתונות

העברת מידע שוטף על 

המועצה

משאבים

דוברות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר תושבים שיורידו את 

האפליקציה העירונית
4,000

בהמתנה לבחירת 

.   חדשCRMזכיין 

מחצית . נתון למעקב

 310- אייפון- 2018

- אנדרואיד. הורדות

 הורדות413

הפניות להורדת האפליקציה 

בפרסומי המועצה
שוטף

אתר אינטרנט של 

המועצה

העברת חומרים שוטפים לאתר 

(יומיומי)האינטרנט של המועצה 
שוטף

4,900מספר תושבים בדיוור ישירניוזלטר שבועי
 -2018במחצית שנת 

 4,690

בחירת ספק הובלת מהלך 

המיתוג המחודש עד לתאריך
3.19

הפקת סרטון בנושא אכיפת 

החזקת בעלי חיים עד - חוקי עזר

לתאריך

6.19

הפקת סרטון בנושא רכיבה 

בשבילי אופניים עד לתאריך
6.19

הפקת סרטון בנושא אכיפת 

חוקי חניה עד לתאריך- חוקי עזר
9.19

12.18הפקת סרטון נוסף עד לתאריך
נושא ייבחר במהלך 

השנה

מיתוג 

מחדש

רענון שפה 

שיווקית

בניית שפה ויזואלית 

לוגו וסלוגן , חדשה

למועצה המקומית

6.19סיום תהליך העיצוב עד לתאריך

ניו מדיה

שמירה על קשר 

והעברת מידע לתושב

אפליקציה עירונית

שימוש בסרטים 

ויראליים לקידום 

אירועים מרכזיים 

והסברה

סרטונים ויראליים

דוברות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

ח שנתי "הפקה ופרסום של דו

לתושב בהתאם להוראות חוק 

חופש המידע עד לתאריך

3.19

פרסום דף מידע להורים לסיכום 

ל בבית הספר עד לתאריך"שנה
6.19

הדף מופק לכל אחד 

.ס בנפרד" בי9-מ

מספר לוחות אירועים חודשיים 

שיופקו ויופצו
ימדד במחצית11

מספר פרסומים גדולים
מחצית . נתון למעקב

2018 -4

מספר פרסומים בינוניים
מחצית . נתון למעקב

2018 -2

מצגות

מיצוב היישוב והמועצה 

באמצעות הפקת 

חומרים מקצועיים

עדכון מצגות קיימות והכנת מצגות 

על פי הצורך
שוטף

13מספר שלטי חוצות

35מספר מופעי פרסום בשלטי חוצות
הלוחות מתעדכנים 

 ימים10-אחת ל

רכישה והצבה של שלט אלקטרוני 

חדש עד לתאריך
6.19

3מספר שלטים אלקטרוניים שיפעלו

עדכון מסרים על גבי שילוט 

אלקטרוני
שוטף

שוטףצילום אירועי המועצה

בסיוע צלמים 

פ צורך "מקצועיים ע

ומשאבים קיימים

שוטףעדכון וגיבוי בארכיון חומרי התיעוד
באמצעות חברת 

"יפעת"

יצירת זכרון חיובי 

למבקרים בעיר

חלוקת תשורות סמליות למבקרים 

נבחרים
שוטף

נתון למעקבח שיערכו"מספר תרגילי מל

ח אליהם יערך "אחוז תרגילי מל

המכלול כנדרש
100%

בשיתוף עם מוקד 

106

ביצועח"יישום מסקנות תרגיל מל

חומרי 

פרסום

הפקות דפוס

העברת מידע לציבור 

באמצעי דפוס באופן 

שוטף ועל פי הצורך

שילוט

שלטי חוצות

הגדלת החשיפה 

והניראות של מוסדות 

העיריה ואירועיה
שילוט אלקטרוני

שי למבקר

מכלול מידע לציבור

הכנת מערך המידע 

שיסייע לציבור בשעת 

לרבות הוראות , חרום

והנחיות כיצד לפעול

איסוף ותיעוד מידע 

תקשורתי ותמונות
תיעוד

דוברות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר משתתפים בכנס תושבים 

חדשים
נתון למעקב

30%אחוז המשתתפים מהמוזמנים

התחלת ליוווי פרויקט 

עד לתאריך" המעצמה"
3.19

התחלת ליווי עונת המנויים עד 

לתאריך
6.19

והמשך עד לסוף 

רבעון שלישי

פסטיבל "התחלת ליווי פרויקט 

עד לתאריך" מוזות
8.19

שוטףליווי פרויקט מרכז המטרו

614-7805אחרות

614-550248פרסום

- פרסום 

השתתפות 

ממשלה

614-55126

סעיפי תקציב

ליווי 

פרויקטים

ליווי כלל המהלכים 

השיווקיים של אגפי 

המועצה והחברות 

העירוניות

חברה כלכלית

אגפי המועצה

כנס תושבים חדשים

חשיפה המועצה 

ושירותיה לתושבים 

חדשים

דוברות
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 ומערכות מידע מחלקת מחשוב

 

 

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

אבטחת ו פרטתוך דגש על צנעת המועצה המידע ב שמירה ואבטחת; , ביחידות הסמך שלה ובבתי הספרתחזוקת מערכות המחשוב במועצה: מחלקת כוללותה פעולות

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

ום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול של הגופים השונים ייזום פרויקטים חדשניים וייש; יבוש הפעילות השוטפת והתקינה, לצורך הגנה משתבזמינו

מתן הדרכה ו; יםצרכי המשתמשעל  ותהעונייעודיות אספקה של מערכות ; דה, תוך מתן דגש לאתרים מרוחקיםעבוהכנית ביצוע תחזוקה מונעת על פי ת; מועצהב

 .מידעהלצורך העצמת היכולת והשימוש של עובדי המועצה במערכות 

 

 טכנייםנתונים 

תיכונים, חינוך, ה, מוסדות מועצהה מבני) תוכנות, תחזוקה של עשרות אתרים 50-, כשרתים וירטואליים 16-שרתים פיזיים התומכים ב 4 מצויים בתמיכת המחלקה

 .(ומחשבים ניידים למורים )כולל חינוךמחשבים  1,590-( ונותני שירות חיצונייםו עירוניותהחברות מבני ה

 

 מקבלי השירותים פירוט

  משתמשים 190-כ – רשת שוהם

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

  .תלמידים ומורים 4,300-משתמשים כ

 

 וח אדםכ

 טכנאים לפי הפירוט הבא: ארבעה מנהל ו –עובדים  5המחלקה כוללת 

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

 ובתיה"ס היסודיים יהלוםחט"ב מוצבים באופן קבוע בבתי הספר תיכון שוהם והטכנאים  4 ▪

 

27



 

 

 

 

 2019לשנת  המחלקה יעדי

 

 )עבודה שוטפת, חינוך ארגון לשינוי תפיסה( שיפור וקידום אבטחת הרשת במועצה .1

 מידע ומעבר נכון של מערכות הליבהעל  טיוב ההגנה .2

 

 פרויקטים:

 ק אבטחת הרשת והזמנת מבדק חדירותחיזו •

 שדרוג והחלפה של מערכת פיירוול •

 והחלפה של מערכת אחסון נתוניםשדרוג  •

 לאבטחת טלפונים סלולריים MDMמערכת  •

 בהתאם לתוצאות מכרז מחשוב וליותשדרוג המערכות התפע •
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"אלש)

ערךמדדמטרה

, מחשבים: כגון)מספר פריטי רשת 

באחריות  (מדפסות ורשתים, מקרנים

המחלקה במוסדות חינוך

- 2018מחצית . נתון למעקב

, מדפסות, מחשבים) 1,942

ציוד תקשורת וציוד תקשורת 

(אלחוטית

מספר פריטי רשת באחריות המחלקה 

בבניין המועצה

- 2018במחצית . נתון למעקב

550

מספר פניות בנושאי תקלות מחשוב 

לא כולל , מוקד בלבד)וטלפונים 

(טלפונים ומיילים

-2018מחצית . נתון למעקב

643

יצורף למדידה השנתית90%פניות מוקד- אחוז עמידה בזמני תקן 

מספר בתי הספר בהם יתקיים ביקור 

טכנאי יומי למתן מענה שוטף לתקלות
יסודיים-ס יסודיים ועל"בי8

ס "בי, י"קיום ביקור טכנאי שבועי בגנ

דמוקרטי ויתר מוסדות החינוך בישוב
שוטף

קיום סקר שביעות רצון למנהלות 

ס עבור שירותי הטכנאות עד "בתיה

לתאריך

12.19

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון על 

(1-5בסולם )עבודת טכנאים 
3.5

יישום החלטות מסמך ההלבנה של 

מקבלי ההחלטות
ביצוע

ביקורת
מבקר 

המועצה

קיום ביקורת בלתי תלויה על ידי מבקר 

המועצה עד לתאריך
6.19

שביעות רצון 

במערכת החינוך

שיפור השירות בנושאי 

המחשוב במערכת 

החינוך במועצה

2019תכנון פעילות מחשוב 

נושאים

יעדים

הערות

פניות 

תושבים
מוקד

מתן מענה מהיר ויעיל 

לפניות משתמשים

שירות ותמיכה 

טכנית שוטפת

מעקב לצורך בקרה 

שנתית-והשוואה רב

משאבים

י מחלקת מחשוב"יבוצע ע

העלאת השרידות מסמך הלבנה

ואבטחת המידע החיוני 

לתפקוד המועצה

מחשוב
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"אלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

-קבלניות.עב

גיבוי מרחוק
אחת לשבועשוטףVEEMקיום בדיקות מערכת ה6217-75094

רכישת ציוד 

מיחשוב
6217-93130

מספר מבדקים יזומים שיערכו 

לבדיקת עמידת המערכת בזמן אסון
אחת לחודש12

אחוז מבחני גיבוי שיערכו ויעברו 

בהצלחה
90%

יישום התכנית של סגירת פרצות 

לחדירה למערכות המחשוב של 

המועצה על ידי סקר סיכונים

ביצוע

הזמנת מבדק חדירות למערכת 

האבטחה החדשה
ביצוע

ביצועשדרוג והחלפה של מערכת פיירוול

שדרוג והחלפה של מערכת אחסון 

נתונים
ביצוע

רישום מאגרי מידע ואחריות סביב 

אבטחת רשת בהתאם להוראות 

החוק החדשות

ביצוע
בתלות ביישום מערכת 

האבטחה החדשה

 ממערכת אבטחת ALERT-טיפול ב

המידע
שוטף

שליחת עדכונים בדבר עדכונים 

חשובים והגנה מסייבר לעובדים
שוטף

עמידה ביעדים באופן 

מיטבי ומתוכנן

בניית תכנית פעילות שנתית למחשוב 

עד לתאריך
1.19

שיפור וקידום אבטחת 

הרשת במועצה

 לניהול טלפונים MDMהתקנת מערכת 

ניידים עד לתאריך
פ עם מטה הסייבר הלאומי"שת12.19

ביצועהעברת בסיסי נתונים למערכת החדשה

מעקב אחר בדיקות המדגם אצל כלל 

מנהלי המחלקות
ביצוע

. ללא תאריך יעד פנים שנתי

תלוי ביישום המערכת החדשה

טיוב ההגנה על מידע 

ומעבר נכון של 

מערכות הליבה

שיפור וקידום אבטחת 

הרשת במועצה 

חינוך , עבודה שוטפת)

(ארגון לשינוי תפיסה

אבטחת מידע

תפעול מערכות ליבה 

והטמעת המערכת 

והתפיסות על פי המכרז

או /בתלות יציאה למכרז ו

השארות במערכת הקיימת

בדיקות 

רגישות 

ופרצות

תכנית 

פעילות

מחשוב
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"אלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 (פנימי)השלמת סקר סיכונים בסיסי 

בשיתוף מנהלי אגפים על המערכות 

הקריטיות והרגישות בארגון עד לתאריך

12.19

. הנדסה, חינוך, ח"הנה, גביה

בתלות במעבר לסביבה 

המחשובית החדשה

תחילת יישום המלצות הסקר עד 

לתאריך
12.19

, קיום הדרכות לעובדים בתחום בקרה

אבטחה ומדיניות רשת
שוטף

אחוז עובדים חדשים שיחתמו על כללי 

מדיניות מועצתיים בתחום אבטחת 

מידע

100%

תנאי לפתיחת חשבון משתמש 

ובהנחה ונשלח על ידי , לעובד

.משאבי אנוש

-התקנת המצלמות וחיבורן למוקד צופה

רואה עד לתאריך
12.19

בתלות באישורים לאחר בניית 

מבנים חדשים הדורשים 

.התקנה

חות ביצוע רבעוניים שיועברו "מספר דו

ל"למנכ
4

-בחינת הצעת מחיר לאפליקציית פופ

אפ למצלמות הבטחון
ביצוע

בהתאם לנחלטת מחלקת 

בטחון למעבר למבנה החדש

טיוב תהליך זרימה של הזמנות 

וחשבוניות בממשקי עבודה בין 

מחלקות לגזברות

שוטף

מספר תהליכי ניתוח נוספים שיוטמעו 

לבקשת מנהלי מחלקות

6217-751398קבלניות.עב

הוצאות 

אחרות
6217-7805

ספרות 

מקצועית
6217-5203

6217-57149מיכון דיגיטל

6217-570265מיכון

6217-72030חומרים

ביצוע מותנה . נתון למעקב

בבחירת ספק למערכות ליבה

אחזקה יזומה של 

תשתיות מחשוב

ניהול תהליכי מידע 

ממערכות מחשוב 

מרובות לטובת קידום 

מדיניות רשתית

סקר סיכונים

שיקוף הסיכונים 

והאילוצים הקיימים 

במערכות המידע 

הרגישות והדרכת 

העובדים בהתאם

סעיפי תקציב

אחזקת תשתיות 

מנע

חדשנות טכנולוגית

מחשוב
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 מודל עיר נגישה בשוהם

 

 מסך האוכלוסייה הכללית. 17%-מיליון אנשים עם מוגבלות, שהם כ 1.41 -בישראל חיים כ

אנשים עם מוגבלויות נתקלים בקשיים יומיומיים ולא זוכים לנגישות מלאה ומכאן למגוון  2018למרות המודעות הגוברת והחקיקה בנושא, עדיין בשנת 

 ללא מגבלות.האפשרויות לה זוכה אדם 

הם ומקומית שהם וקרן שלם הוקם בשהמועצה ההקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן למפעלים מיוחדים, ובשיתוף  -יוזמת קרנות הביטוח הלאומי ב

ממחיש הלכה למעשה את יישום התקנות לחוק שוויון אשר  ושירות מונגשעירוני מרחב פיסי  הכוללמודל ארצי ובינלאומי  פורץ דרך לעיר נגישה. המודל 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

 

  .ליכההמסלולי הו(, נגיש, גן היובל )פארק העירונית הספרייה, הבמה אמנויות מרכזבנין המועצה, : מונגשים מבני ציבור מרכזיים מספר כולל המודל

קורסים  חלק אינטגרלי מהמודל והוא מציע בנוסף על סיורים והכרות עם המודל,   הינובנוסף להנגשה בעיר נבנה מרכז הדרכה ארצי לנגישות. המרכז 

עלי נגישות השירות, כנסים, סדנאות והתנסויות על ידי מפגש בלתי אמצעי עם אנשים ב וימי עיון להטמעת נושא הנגישות בארגונים, הדרכות בנושא

 .מוגבלות, תצוגות טכנולוגית ועוד

 

, ימי עיון, כנסים, הפעלות מקצועיים להכרות עם המודל באמצעות: סיוריםוזאת נגישות ה מרכז ההדרכה מציע חוויה לימודית מקצועית לנושא

  .ועוד טכנולוגית הכרות עם אנשים בעלי מוגבלות והתנסות בסוגי  מוגבלויות שונות, תצוגות, תיותיחווי

 

כשנת השוויון והשילוב במועצה מקומית שוהם, יחבור מרכז ההדרכה לאגפים שונים במועצה בשיתופי פעולה מגוונים לקידום  2019במסגרת הכרזת שנת 

 .תכניות ופרויקטים בנושא נגישות, שוויון ושילוב
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 2019יעדים מרכזיים לשנת 

 

 נפח הפעילותהקמת ועדת היגוי מורחבת לצורך חשיבה אסטרטגית והרחבת  .1

 והשילוב השוויוןיצירת שיתופי פעולה עם גורמים במועצה  עבור מימוש שנת  .2

 (, סיורים כנסים וימי עיוןתחווייתיוכגון: הדרכות השתלמויות )פיתוח והתאמת מכלול פעילויות  .3

 השלמת בניית צוות הדרכה ותשתית הפעילות .4

 רסום והתאמת חומרים הסברה והדרכהפיתוח, פ .5

 ושיווק הפעילויות של מרכז ההדרכה עבור הגדלת נפח הפעילותפרסום  .6

 עמידה ביעדי היקף הפעילות .7

 גבוהדירוג שביעות רצון ביצוע פעילויות איכותיות בעלות  .8

 (רכז ההדרכהבעקבות ההשתתפות במ) קידום הנגישות על ידי רשויות וארגונים .9

 תיוהכנסות מהפעילו ירובמ .10
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

קיום מפגשי חשיבה בנושא הרחבת ועדת 

ההיגוי האסטרטגית עד לתאריך
3.19

בעלי , ל"מנכ, ביטוח לאומי

גורמים , תפקידים במועצה

משרדי ממשלה, בנציבות

הרחבת ועדת ההיגוי האסטרטגית עד 

לתאריך
4.19

חות רבעוניים על התקדמות "מספר דו

התכנית שיוגשו לועדת ההיגוי המצומצמת 

ל"ולמנכ

4
הועדה המצומצמת כוללת את 

מנהלת הנגישות ונציגי הקרנות

מספר הפגישות של ועדת היגוי מצומצמת 

בנושא הפעלת המודל
10

, סיום בניית התשתיות: בנושאי

ושיווק, פעילויות

קיום סיור במודל לחברי מועצה עם נציגי 

הקרנות עד לתאריך
חשיפת המודל3.19

קיום סיור במודל לבעלי תפקידים 

במועצה עד לתאריך
חשיפת המודל3.19

שותפות בתכניות בנושא שוויון ושילוב 

עם אגפים במועצה
שוטף

1.19קליטת רכז הדרכה עד לתאריך

ימי הכשרת מדריכים וסיום / בניית יום 

 מדריכים עד לתאריך4ביצוע הכשרת 
על פי עמידה בתקן מדריך4.19

2.19עד לתאריך" נאמני המודל"הקמת גוף 

תושבי שוהם המחוייבם 

שמירה ופיתוח , לתחזוק

עדיפות לאנשים עם , המודל

מוגבלויות

כלים מכשירים 

וציוד
726-7405

סיום רכש ציוד ראשוני כולל סגירת חוזים 

, מזון)מול ספקי שירות למרכז ההדרכה 

('ציוד וכו

2.19

יצירת קשר עם ספקי טכנולוגיות עבור 

התצוגה בחדר ההדרכה עד לתאריך
3.19

השלמת 

בניית צוות 

הדרכה 

ותשתית 

הפעילות

2019-  תכנון פעילות נגישות 

ועדת היגוי

יעדים

הערות

משאבים

נושאים

בניית צוות הדרכה 

ותשתית הפעילות

יצירת 

שיתופי 

פעולה עם 

גורמים 

במועצה  

עבור מימוש 

שנת השוויון 

והשילוב

שיתוף פעולה עם חברי 

מועצה ואגפים במועצה

הקמת ועדת 

היגוי 

מורחבת 

לצורך 

חשיבה 

אסטרטגית 

והרחבת נפח 

הפעילות

נגישות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

משאבים

נושאים

כתיבת המסקנות מפגישת החשיבה 

משותפת בנושא תכנית להפעלת מרכז 

ההדרכה עד לתאריך

1.19
, נציבות, עם ועדת היגוי

.ועמותות נגישות

מספר מפגשי ועדת היגוי בנושא 

הפעילויות במרכז ההדרכה עד לתאריך 

3.19

4

החלטה על סוגי הפעילויות 

תדירות , שהמרכז מציע

, הפעילויות לאורך השנה

ותיעדוף חומרי הסברה

 פגישת ייעוץ לפיתוח תוכניות 4קיום 

נגישות וייעוץ שיווקי עד לתאריך
2.19

, סיום בניית תכניות הפעילויות במרכז

עד לתאריך
2.19

: הפעילויות. כולל פיילוט

סיורים, השתלמויות

עד , כנססיום בניית תכנית יום העיון ו

לתאריך
כולל פיילוט3.19

פ "קיום מפגש התכנות תקציבית לשת

עם נגישות ישראל עד לתאריך
1.19

בהשתתפות קרנות ביטוח 

ל וגזבר נגישות "מנכ, לאומי

ישראל

פ בנושא תכנים עם גופים "יצירת שת

המספקים שרותים לבעלי מוגבלויות 

וגופים מקדמי נגישות עד לתאריך

3.19

4.19השקה פנימית של המודל עד לתאריך
מול בכירי הקרנות ומועצה 

מקומית

הפקת סרט עבודה להצגה בהדרכות 

חוץ ובאתר עד לתאריך
7.19

ייתכן שסרט )סרט עבודה 

כפוף  (התדמית ייגזר מתוכו

לאישור תקציבי

פיתוח 

והתאמת 

מכלול 

פעילויות

בניית פעילויות ושיתופי 

פעולה בנושא תכניות

נגישות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

משאבים

נושאים

726-55130פרסום
קבלת חומרי מיתוג וגרפיקה למודל עיר 

נגישה
1.19

סיום ביצוע חומר הסברה על המיזם עד 

לתאריך
2.19

כתיבת נהלי נגישות לכל מבנה במועצה 

והדרכת עובדי המועצה בשירות נגיש
2.19

כולל התנסות בציוד המותקן 

במבנים

אתר

הקמת אתר 

עיצוב +אינטרנט

אתר

וסיום , החלטה על זוכה במכרז האתר726-90030

העלאת התכנים לאתר עד לתאריך

2.19

הסברה 

בנושא 

ספקי 

נגישות

הפקת קול קורא לספקים להצטרפות 

והפקת חומר , למאגר ספקי עיר נגישה

הסברה בנושא עד לתאריך

4.19
חומר ההסברה יכלול רשימת 

ספקי נגישות לפי נושאים

מספר הכנסים הארציים בנושא נגישות 

בהם ישתתף נציג מטעם מרכז ההדרכה 

עבור חשיפת המיזם

3

2.19כתיבת תכנית שיווקית למיזם

כולל החלטה על אפשרות 

לליווי השיווק על ידי חברה 

לשיווק אסטרטגי

7.19 קמפיינים לפעילויות עד לתאריך6ביצוע 

, קמפיין במייל, קמפיין טלפוני

יבוצע . קמפיין ליום חשיפה

במרץ וביולי

ארגונים / קיום יום חשיפה ללקוחות 

פוטנציאליים עד לתאריך
4.19

כמות הפניות שיגיעו מארגונים בעקבות 

הקמפיינים ויום החשיפה
10

מספר דוחות מעקב על ביצוע תכנית 

השיווק שיוגשו לועדת ההיגוי המורחבת
2

כולל . * יוגשו במאי וספטמבר

בחינת הצורך בחברה חיצונית 

.לשיווק

12
חומרי הדרכה 

ודפי מידע

, פיתוח

פרסום 

והתאמת 

חומרי 

הסברה 

והדרכה

פרסום ושיווק

726-550

פרסום 

ושיווק 

הפעילויות 

של מרכז 

ההדרכה 

עבור הגדלת 

נפח 

הפעילות

חומרי 

הדרכה 

ועלון 

הסברה

חומרי 

הדרכה 

והסברה

נגישות
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

יעדים

הערות

משאבים

נושאים

726-76260השתלמויות
אחוז ביצוע השתלמויות והדרכות לאנשי 

מקצוע
70%

 השתלמויות 12מתוך 

מתוכננות

 סיורים מתוכננים12מתוך 70%אחוז ביצוע סיורים מודרכים במתחם726-76450סיורים

726-76116ימי עיון
קיום ימי עיון במודל בנושא העשרה 

והעמקה תקינה ותקנות נגישות
1

726-76032כנסים
קיום כנסים לאנשי מקצוע בנושא 

חדשנות בנגישות
1

מספר משתתפים בפעילויות בשנה 

ראשונה
450

 15%- צפי להגדלה של כ

בשנה השניה

בניית משוב לדירוג הפעילויות עד 

לתאריך
3.19

/ יבוצע בגוגלדוקס עם קישור 

אופציה + ברקוד נח למילוי 

ידנית

4.3ממוצע דירוג שביעות רצון מהפעילויות

השפעת 

הפעילויות

קידום 

הנגישות על 

ידי רשויות 

וארגונים

מספר מקומות שיישמו את התקנות 

בעקבות הסיור במתחם עד לתאריך 

12.19

יפורט בטבלה מרכזת10

סך הכנסות מהפעילויות

יפורט לפי . נתון למעקב

ימי עיון , סיורים, השתלמויות

וכנסים

726-110226משכורת כוללת

726-5406הוצאות תקשורת

726-5607הוצאות משרדיות

- עבודה קבלנית 

ח"הנה
726-75015

726-78020הוצאות שונות

726-78125שימוש

הדרכות מפעילים 

חיצונים
726-7635

חומרי הדרכה 

ודפי מידע
726-55012

726-55130פרסום

726-93010רהוט וציוד

מירוב 

הכנסות 

מהפעילויות

הכנסות

סעיפי תקציב

ביצוע 

פעילויות 

איכותיות

היקף 

הפעילויות

עמידה 

בהיקף 

פעילות של 

 1,000כ

משתתפים 

בשנתיים 

הראשונות ביצוע 

הפעילויות 

ומדדי 

הצלחה
שביעות 

רצון

נגישות
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 וגיוס משאבים לשכההניהול   –לשכת ראש המועצה 
 

 

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

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

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

תיאום ביקורים ובכלל זה שרים ובעלי תפקידי , י ראש הרשותל ידגפי המועצה בפרויקטים המונחים עע לאסיו, ויעילים בממשק עם אגפי המועצה וגורמי חוץ

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

 

 גיוס משאבים
 

חוץ מועצתיים, לטובת סיוע למועצה במימון פרויקטים ותוכניות מקורות  גיוסמנכ"ל וגזבר הרשות בהגיוס משאבים הינה יחידה המסייעת בידי ראש המועצה, 

חו"ל, ובכלל זה נסמך על תרומות מגופים פילנתרופיים בארץ וב גיוס משאבים למען רווחת התושבים.מוסדות חינוך, רווחה, דת ופנאי  להתפתחות הישוב,

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

מנכ"ל  ראש הרשות ופועלת בתיאום עם יל ידע רך כך, מונחית מנהלת גיוס משאביםלצו לפרויקטים ופעילויות להם לא נמצא מקור תקציבי אחר מטעם הרשות.

אשר לפיו אישור התרומות יבוצע בכפוף להמלצת תאם לנוהל תרומות של משרד הפנים, תהליך גיוס תרומות מבוצע בה 2016החל מספטמבר  וגזבר הרשות.

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

 

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

טיפוח קשר עם תורמים פוטנציאליים, ובהווה, יצירה ובעבר שמירה על קשר עם תורמים קיות וגורמים פרטיים בארץ ובחו"ל, , חברות עסקרן היסוד והג'וינט

ייזום פרויקטים ומיזמים פוטנציאליים ות ואגודות מקומיות בגיוס חסויות, סיוע לעמותאיתור מתווכים פוטנציאליים במטרה להרחיב את מעגל התורמים, 

 .טוהר מידותקצועית ושמירה על אתיקה מ, יבניית תיק תורם/פרופיל מיזם רלוונטשיסייעו בגיוס תרומות, 
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 וועדות/חברות דירקטוריוניםריכוז 

 חברות בדירקטוריון החברה העירונית חמש: לתרבות, נוער וספורט: •

 דיונים בתחומי תרבות, נוער וספורט וקבלת החלטות לטובת קידום תכנית עבודה ותקציב של החברה העירונית חמש.             

 ריכוז וועדת קשרי חוץ: •

ריכוז בקשות למשלחות מהתחומים השונים: ספורט, נוער, מחול, זמר ועוד. בנוסף, הנחיה של מנהלי המשלחות באשר לקריטריונים ובנוהל הגשת 

 הבקשות לוועדה. וכן, ריכוז הבקשות והבאתן בפני הוועדה לדיון ולקבלת החלטות תלויות תקציב. אחריות לקבלת דו"ח ביצוע וקבלות מהמשלחות

 אישור והעברה לתשלום.  לצורך

 וועדת שמות והנצחה:ריכוז  •

 קבלת בקשות להנצחת חללי שואה, מפגשים עם המשפחות, גיבוש רציונאל וקונספט עם המשפחה בהתאם לנוהל הנצחה ולקריטריונים שנקבעו. בנוסף,

 י ההנצחה בעת הביצוע, עד לחנוכה. הבאת החומר לאישור הוועדה ולמליאת המועצה וליוו
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

א בלשכה"גיוס וניהול כ

ניהול יומן ממוחשב ותיאום 

י סדרי העדיפויות של "פגישות עפ

ראש המועצה

ניהול ומיון דואר

אחריות על מערך המידע 

והמחשוב בלשכה

השתתפות בישיבות פנימיות 

וחיצוניות

מעקב ומתן מענה לפניות טלפוניות

מעקב אחר פניות חיצוניות 

ופנימיות למנהלי אגפים עד 

לקבלת מענה

מתן מענה בכתב לפניות המופנות 

לראש המועצה

הכנת ביקורים וסיורים של 

אורחים ביישוב וביקורי ראש 

המועצה בפגישות עם שרים 

ומשרדי ממשלה

ליווי ראש המועצה בארועים 

וכנסים פנימיים וחיצוניים

מעקב אחר הזמנות עבודה וניהול 

תקציב של הלשכה

מעקב אחר הנחיות ראש המועצה 

מול המנהלים והמחלקות

2019תכנון פעילות לשכת ראש מועצה 

נושאים

יעדים

הערות

ניהול הלשכה
משימות 

שוטפות
שוטף

משאבים

ניהול יעיל ומיטבי של 

לשכת ראש המועצה 

לצורך מימוש מדיניות 

ראש המועצה 

והמועצה

לשכת ראש המועצה
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

ניהול הלשכה
משימות 

שוטפות
שוטף

משאבים

ניהול יעיל ומיטבי של 

לשכת ראש המועצה 

לצורך מימוש מדיניות 

ראש המועצה 

והמועצה

משימות 

שוטפות

ביצוע משימות מיוחדות 

ופרויקטים לפי דרישת ראש 

המועצה

שוטף

סיורי ראש 

המועצה

תיאום סיורים לצורך 

שיפור וקידום היישוב
מספר סיורי ראש מועצה שיתקיימו

. נתון למעקב

30- 2018מחצית 

מעקב אחר 

ביצוע החלטות

מימוש החלטות ראש 

המועצה

עבודה על פי יומן משימות 

ממוחשב העוקב אחרי המשימות 

עד לסיומן

פ פרוטוקול"עשוטף

מספר תושבים שהתקבלו 

לפגישה אצל ראש המועצה

. נתון למעקב

207- 2018מחצית 

היענות לבקשות מתאימות ותיאום 

תאריך לפגישה תוך שבועיים 

מקבלת הפניה

שוטף

חלק מהפניות 

מנותבות לבעלי 

תפקידים ולמנהלת 

פניות הציבור

מספר התורמים שעימם יתקיימו 

פעולות טיפוח קשר לאורך השנה 

, פגישות, מכתבים, ביקורים)

והבשילו לכדי תרומה ('טלפונים וכו

נתון למעקב

הזמנת התורמים שתרמו בעבר 

לשהם לארועים בישוב לפחות 

אחת לשנה

ביצוע

ניהול הלשכה

- דלת פתוחה 

תיאום פגישות 

אישיות עם 

תושבים

מתן מענה לתושבים

השגת משאבים 

לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

גיוס משאבים 

וקשרי חוץ

קשר עם 

תורמים 

פוטנציאליים 

ותורמים בפועל

לשכת ראש המועצה
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

ניהול הלשכה
משימות 

שוטפות
שוטף

משאבים

ניהול יעיל ומיטבי של 

לשכת ראש המועצה 

לצורך מימוש מדיניות 

ראש המועצה 

והמועצה

 2019הסכום שיגוייס במהלך 

מגורמים פרטיים (ח"באלפי ש)
2,000

מספר מתווכים עימם יחתמו 

הסכמים לצורך גיוס תורמים 

פוטנציאליים

3

מספר פרויקטים שיועברו 

למתווכים לצורך גיוס מימון

. נתון למעקב

4 -2018מחצית 

אחוז פרויקטים להם ימצא מימון 

באמצעות מתווך

. נתון למעקב

 -2018מחצית 

80%

מספר אנשי מפתח פוליטיים 

 (תורמים פוטנציאליים)ועסקיים 

שיפגשו עם ראש המועצה 

ומנהלת גיוס המשאבים

30

מספר תיקי פרויקט בעלי היתכנות 

למימוש שיבנו עבור תורמים
נתון למעקב

דירקטוריון

מספר פעמים בהם תתקיים 

והשתתפות סדורה בהתאם 

להתכנסות הדירקטוריון

וכן בעת הצורך4

שוטףהשתתפות בוועדות ערר בחינוךוועדות ערר

וועדות היגוי 

ש"חמ
שוטףש"חברות בוועדת היגוי חמ

, פסטיבל מוזות

, פסטיבל סוכות

פסטיבל הסרטים

השגת משאבים 

לקידום פרויקטים 

שונים ביישוב

גיוס משאבים 

וקשרי חוץ

תרגומים 

וגיוס כספים
611-5505

איתור תורמים 

פוטנציאליים 

והתאמת 

פרויקטים 

לתורמים

ריכוז 

אדמיניסטרטיבי 

של וועדות

ריכוז אדמניסטרטיבי 

תקין ויעיל של הוועדות

לשכת ראש המועצה
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

ניהול הלשכה
משימות 

שוטפות
שוטף

משאבים

ניהול יעיל ומיטבי של 

לשכת ראש המועצה 

לצורך מימוש מדיניות 

ראש המועצה 

והמועצה

מספר פגישות של הועדה 

שיתועדו בפרוטוקול
4

ר "פ מדיניות יו"ע

הועדה

שוטףריכוז קשרי החוץ ביישוב
, ערים תאומות

תיאום ביקורים

ל "ח שנתי למנכ"הגשת דו

המועצה על פעילות הועדה עד 

לתאריך

ימדד שנתית31.12

שוטףריכוז בקשות להנצחת שמות

מאגף - שמות

- הנצחה, הנדסה

מתושבי היישוב

שוטףניהול כלל תהליך הפקת ההנצחה

ריכוז 

אדמיניסטרטיבי 

של וועדות

ריכוז אדמניסטרטיבי 

תקין ויעיל של הוועדות

ריכוז ועדת 

קשרי חוץ

ריכוז וועדת 

שמות להנצחה

לשכת ראש המועצה
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 ורכזת תחבורה ציבורית שהייועצת לקידום מעמד הא ,פניות ציבורממונה על 

 

 , שאלות, הבהרותבקשותמייצגת את הפונים בפני יחידות המועצה השונות ומטפלת ב ממונהיחידת הקשר של תושבי שהם עם הרשות. ה מהווה את פניות ציבור

 כאשר, עם תושבים ופיתוח דרכי קשר בלתי אמצעיותשל ראש המועצה כנית מפגשים בניית ת הצעות, בכל תחומי העשייה העירונית. פעילות היחידה כוללתו

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

בכל תחומי החיים: עסקים, משפחה, השכלה, נשים לקידום היועצת פועלת  ת.בתחום הרשותושבות ועובדות מופקדת על קידום  לקידום מעמד האישהיועצת ה

שונות רווחה, עמותות הארגוני נשים, מחלקת ובהם: שיתוף פעולה עם א/נשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום וזאת ב אלימות ועוד מניעת, כלכלית רווחה

; ויום המאבק באלימות נגד נשים ציון יום האישה הבינלאומי; הכנת תכניות מתאימות להןו תור צרכים של קבוצות נשיםפעולות היועצת כוללות: אי. ועוד

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

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

 בוא טכנולוגיות תומכות.ישירותי התחבורה הציבורית תוך י שדרוגלביישוב ו
 

 .משרה 80%-בהיחידה מונה עובדת אחת : נתונים

 

 2019יעדי המחלקה לשנת 

  פניות ציבור

 עות אתר האינטרנט ודוברת המועצהבאמצעות סיורי ראש המועצה ועדכון שוטף של התושבים באמצ חיזוק הקשר עם התושב .1

 קידום מעמד האישה

 פיתוח מודעות מגדרית .1

 נשים ספורט ועידוד נשים השתתפות קידום .2

 העלאת מודעות לסרטן השד .3

 תחבורה ציבורית

 ור הקיים והמשך תפעול על פי צורךתחזוקה ושיפ:  הציבורית התחבורה נוסעי רווחת קידום .1

 פרויקטים

 לצרכים המשתנים התאמת אתר ההנצחה בגן הבנים .1

45



 

46



שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

8מספר סיורי ראש מועצה

מספר משימות בעקבות סיורי ראש 

מועצה
נתון למעקב

אחוז משימות בעקבות סיורי ראש 

מועצה שיסתיים טיפולן ויסגרו
80%

קיימות פניות שאינן 

רלוונטיות לביצוע בשנה זו או 

בכלל

פתיחת פניות במוקד בעקבות 

המשימות שיוגדרו בסיורים
ביצוע

ביצוע מעקב על הטיפול בפניות 

הציבור שידונו בסיורים
שוטף

ח סטטוס שנתי לטיפול "הגשת דו

ל "בפניות לראש המועצה ולמנכ

עד לתאריך (מפולח לפי נושאים)

1.19

צ שיתקבלו"מספר פנ
-2018מחצית . נתון למעקב

206

90%צ שיסתיים הטיפול בהן"אחוז פנ

פרויקטים 

לקידום 

מעמד 

האשה

611-76160

מספר פעילויות לקידום מעמד האשה
 -2018מחצית . נתון למעקב

4

מספר משתתפות כולל

-2018מחצית . נתון למעקב

יש , ל"בהוראת מנכ. 500

לספור באופן מדויק את 

.מספר הממשתפות

קידום מעמד האשה

קידום מעמד 

האישה ופיתוח 

מודעות מגדרית

2019- תכנון פעילות פניות ציבור וקידום מעמד האשה

נושאים

יעדים

הערות

פניות ציבור

סיורי ראש 

מועצה

חיזוק הקשר עם 

מפגש )התושב 

(בלתי אמצעי

פניות 

תושבים
מתן מענה לתושב

משאבים

פניות ציבור וקידום מעמד האישה
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

פניות ציבור

סיורי ראש 

מועצה

חיזוק הקשר עם 

מפגש )התושב 

(בלתי אמצעי

משאבים

ח שנתי על פעילות "הגשת דו

 עד לתאריך2018המחלקה בשנת 
1.19

קיום אירוע לציון יום המאבק 

באלימות נגד נשים עד לתאריך
ימדד שנתית11.19

שוטףהפצת חומר הסברה
 2,000-רשימת תפוצה של כ

יופץ במידת הצורך. נשים

ביצועקיום סדנת ספורט לנשים
שיתוף פעולה עם יחידת 

הספורט בחמש

שוטףליווי קבוצות ספורט נשים
פירוט שמות הקבוצה יבוצע 

במחצית

העלאת מודעות 

לסרטן השד

קיום אירוע ביום המודעות לסרטן 

השד עד לתאריך
10.18

ח בישוב "בשיתוף סניפי קופ

. ויחידת הספורט בחמש

"אוקטובר הורוד"

סיוע במציאת 

עבודה לתושבי 

הישוב

מספר מודעות דרושים שיפורסמו 

באתר המועצה

-2018מחצית . נתון למעקב

100

הכנסת לוח זמנים מעודכן לקווי 

האוטובוס בישוב לאתר המועצה עד 

לתאריך

כולל הנגשה תלוית תקציב12.19

יישום תכנון תחבורה ציבורית 

א על פי החלטת המועצה"בשכונה כ
ביצוע

הוספת אבן הנצחה מודולרית לגן 

הבנים עד לתאריך
5.19

5.19עדכון שמות בגן ההנצחה עד לתאריך

קידום רווחת נוסעי 

התחבורה הציבורית

גן הבניםפרויקטים

התאמת אתר 

ההנצחה בגן 

הבנים לצרכים 

המשתנים

תחבורה ציבורית

תעסוקה

קידום השתתפות 

נשים ועידוד 

ספורט נשים

קידום מעמד 

האישה ופיתוח 

מודעות מגדרית

קידום מעמד האשה

פניות ציבור וקידום מעמד האישה
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  אגף כספים
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 אגף כספים

 

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

 .המועצה והוצאותשל הכנסות אחראי לניהול הכספי  אגףה. מקומיות תתקנות החלים על רשויולצווים וללחוקים, להחלטות המועצה, 

 גזברות. יחידת הו הנהלת חשבונותשכר, מחלקת , והתקשרויות רכש ,חוזים יחידת, )מופרטת( מחלקת גביה –הבאותיחידות האגף כולל את ה

 

 גביההכנסות ומחלקת 

, שכר דירה חינוך, אגרת שלטים, אגרות חינוך, שכר לימוד והיטלי פיתוח אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות בניה המחלקה

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

ועדת ערר ולביצוע סקר ומסייעת בייצוג  המועצה ב כמו כן, המחלקהמבצעת אכיפה מנהלית ועיקולים ומרכזת את התביעות המשפטיות נגד החייבים. 

 נכסים ומדידות לחיוב ארנונה.

 

  והתקשרויות רכשחוזים, מחלקת 

 ביטוח נכסיהכנת מכרזים, מו"מ עם ספקים, קבלת הצעות מחיר, עם ספקים וקבלנים כולל ניהול ביצוע רכש, התקשרויות וחוזים אחראית ל המחלקה

 מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים. המחלקהתלמידים וביטוחים אחרים. מנהל ביטוח המועצה, 

 

 שכר

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

 לרשויות המדינה.

 

  הנהלת חשבונות

דו"חות כספיים ו דו"חות שכר למשרד האוצר רבעוניים ושנתיים, כספייםהיחידה אחראית לתשלומים, התאמות בנקים, תשלומי שכר, הכנת דו"חות 

 שמירה.ואגרות  עבודות פיתוחלקרן  גון:אחרים כ
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  גזברות

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

וניהול תשלומי  אחריםפרויקטים בבניה ו הפרויקטיםאישור חוקי העזר במשרד הפנים, ריכוז כספי של עדכון ומפעל הפיס, מם, גיוס תקציבים יקטפרוי

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

  והביוב העירוני.המים 

 

 מים וביוב 

היחידה אחראית לניהול השוטף של משק המים והביוב של המועצה . כמו כן, אחראית  היחידה על ביצוע פרויקט קריאה מרחוק של שעוני המים 

 וביצוע מעקב אחר קריאות המים.

 

 ניהול נכסים

והתפעול השוטף. היחידה פועלת ליצירת מקורות הכנסה נוספים למועצה משכירות נכסי המועצה כולל מכרזים להשכרה היחידה אחראית על ניהול 

 וארנונה . 

 

 צוות האגף כולל:  -נתוני כוח אדם 

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

 .רכזת מכרזים ובטוחים, אחראית רכש ופקידת רכש אחת , )סגן הגזבר( מנהל חוזים והתקשרויותביחידה  – והתקשרויותרכש חוזים,  ▪

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

 .עובדים ורואת חשבון 3 כוללתהיחידה  –הנהלת חשבונות  ▪

 ביחידה גזבר ומנהלת לשכה. –גזברות  ▪

 .המשמש גם כמנהל הנכסים ורכזת קר"מ ונכסים אחראי למפעל המים והביוב –מפעל המים והביוב העירוני  ▪
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 2019יעדי האגף לשנת 

 2019בניית תכנית פיתוח רב שנתית ותכנית פיתוח לשנת  .1

 סיום סקר מדידות נכסים  .2

 )קר"מ( והטמעתו מרחוק ת שעוני מים ריאק פרויקטסיום  –מים וביוב  .3

 העבודה עם מאגר היועציםת מעהטוסיום עדכון מאגר יועצים  .4

 נדרשות התאמותכולל ניהול פיננסית  כנתוימוש מכרז תמ  .5
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סעיף תקציבישם החשבון

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

בניית תכנית פיתוח רב שנתית ותכנית 

פיתוח שנתית
1.19

אישור תכנית פיתוח במליאת המועצה 

עד לתאריך
2.19

אחוז הפרוייקטים אשר יעמדו  בלוח 

הזמנים שהוגדר בטבלת התכנון השנתית
נתון למעקב

12.19 עד לתאריך2020אישור תקציב רגיל 

 לפי 2018ח פירוט הוצאות "הגשת דו

עד לתאריך (חצי שנתי)פרקים 
9.19

  2018פירוט הוצאות - ח שנתי "הגשת דו

לפי פרקים עד לתאריך
3.19

סיום עדכון מאגר 

יועצים והטמעת 

העבודה עם 

מאגר היועצים

שוטףעדכון המאגר ועבודה שוטפת

621-1101,810משכורת

621-750296עבודות קבלניות

השתתפות בתקציב 

עזר
621-490106

621-5233דמי חבר באירגונים

621-530170הוצאות רכב

621-5408תקשורת

621-57077מיכון

-פרוייקטים

קבלנית.עב
621-75150

621-76020השתלמויות

621-78020אחרות

621-93015ציוד יסודי

621-93115רכישת ציוד מיחשוב

2019-  תכנון פעילות כספים הנהלה 

תכנית פיתוח רב שנתית

מאגר יועצים

הכנה ובקרת 

תקציב

הערות

סעיפי תקציב

בניית תכנית 

פיתוח רב שנתית 

ותכנית פיתוח 

2019לשנת 

יעדיםמשאבים

נושאים

תקציב שוטף

גזברות כללי
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ערךמדדמטרה

התקשרויות , חות סטטוס רבעוניים בנושא סטטוס מכרזים"מספר דו

 ימי עבודה לאחר סיום הרבעון45וחוזים שיוגשו לגזבר תוך 
4

שוטףEPRעדכון הסכמים חדשים במערכת 
כולל תאריך תחילת וסיום הסכם 

והתראות לקראת סיום

3.19בניית תכנית מכרזים שנתית

נתון למעקבמספר מכרזים שיצאו

אחוז המכרזים בהם הזמן מקבלת כתב כמויות ומפרט טכני 

 חודשים3אגף ועד להחלטת ועדת מכרזים הוא עד /מהמחלקה
75%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מהחלטת ועדת מכרזים ועד שלב 

 ימי עבודה30חתימת ההסכם על ידי מורשה החתימה הוא עד 
75%

בכפוף להמצאת ערבות ביצוע ואישור 

קיום ביטוחים

אחוז החשבונות בהם משך הזמן מאישור מנהל אגף ועד אישור סגן 

( 15,000₪מעל ) ימי עבודה 10גזבר הינו עד 
85%

אחוז המקרים בהם משך זמן  מהעברת הזמנה לאישור סגן גזבר 

 ימי עבודה10על ידי מנהלת הרכש ועד לאישור ההזמנה הינו 
 15,000₪בהזמנות מתחת 80%

אחוז המקרים בהם משך זמן  מהעברת הזמנה לאישור סגן גזבר 

 ימי עבודה15על ידי מנהלת הרכש ועד לאישור ההזמנה  הינו 
 15,000₪בהזמנות מעל 80%

3.19סיום הקמה של תכנת תביעות חדשה  עד לתאריך

3.19קיום הדרכות והטמעת העבודה עם מערכת  עד לתאריך

3.19סיום הזנת נתוני תביעות ישנות בתכנה החדשה עד לתאריך

80%אחוז עמידה בזמן תקן למענה ראשוני על תביעות

.  ימים10מענה ראשוני תוך : זמן תקן

באחריות רכזת מכרזים חוזים 

וביטוחים

80%אחוז עמידה בזמן תקן למענה סופי על תביעות

. יום30תשובה סופית תוך : זמן תקן

באחריות רכזת מכרזים חוזים 

וביטוחים

נתון למעקבמספר תביעות פעילות

נתון למעקבמספר תביעות ביטוח חדשות בתקופה

נתון למעקבמספר תביעות ביטוח שנסגרו

שוטףסיוע למנהלי אגפים בחוזים וחישובים כלכליים

שוטףטיפול בחוזים ומכרזים של המפעם

טיפול מהיר סיוע למנהלי אגפים

ויעיל מפעם

אישור חשבונות

טיפול מהיר 

תוך שמירה 

על מנהל תקין אישור הזמנות

תביעות- ביטוחים 
טיפול מהיר 

ואדיב

חוזים , מכרזים

והתקשרויות

הוצאת 

מכרזים 

במהירות 

וביעילות ועל 

פי כללי מינהל 

תקין

2019-  תכנון פעילות סגן גזבר 

נושאים
יעדים

הערות

גזברות כללי
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שם 

החשבון
סעיף תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מצורף כנספח לתוכנית15.3.19 עד לתאריך2018ח גביה שנתי "הגשת דו

מגורים- מספר נכסים מחוייבים בארנונה 

  2017במחצית . נתון למעקב

. 5,203 - 2018במחצית . 5,146

5,200 - 2019צפי ל 

עסקים- מספר נכסים מחוייבים בארנונה 

 - 2017במחצית .  נתון למעקב

. 265 - 2018במחצית . 304

 נכסים250- 2019צפי ל 

אחוז הנכסים החדשים שיקבלו אישור 

 וימדדו על ידי חברת מדידה4טופס 
100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

 מאגף הנדסה ועד חיוב בספרים 4טופס 

 יום15הוא עד 

100%
בתלות בקבלת תוצאות מדידת 

נכסים

מספר החלפות משלמים בנכסים
    2019צפי לשנת .  נתון למעקב

300- כ 

עבודות 

- קבלניות 

מדידות

623-75150
אחוז הנכסים שיעברו מדידה על ידי חברת 

(אישורי טאבו ועוד)מדידה 
10%

שעברו בעלות / אחוז הנכסים החדשים 

ונסרקה מפת נכס
100%

3.19מעקב אחר סיום סקר מדידות עד לתאריךסיום סקר המדידות
מבוצע באחריות מחלקת שכר 

וארנונה

הסדרת גביית 

פיגורים

כתיבת תכנית להעמקת הגביה 

מפיגורים עד לתאריך
2.19

רישום נכון ומדוייק 

של שומות לצורך 

חיוב ארנונה

עמידה ביעדי גביה

ארנונה

2019- תכנון פעילות  מחלקת גביה 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

גביה
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שם 

החשבון
סעיף תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

עמידה ביעדי גביה

ארנונה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

הפקת תלושים 

תקופתיים על פי צו 

ארנונה

6מספר חיובים לתושב שיופקו במועד

אחוז ההשגות והעררים שיטופלו במועד 

(על פי החוק)
100%

. בחתימת מ) יום 49- השגות 

בחתימת ) יום 60- ערר , (ארנונה

(ד"עו

חות חודשיים שיוגשו לגזבר "מספר דו

 לחודש 15-בנושא השגות ועררים עד ה

הבא

12

נענו , מספר השגות שהתקבלו

מספר עררים ומספר , והסתיימו

עררים שעברו לטיפול בהליכים 

.משפטיים

י חוק"בקשות להנחה עפ' מס

 - 2018באוקטובר . נתון למעקב

1,567.

.בקשות1700 -2019צפי לשנת 

אחוז אובדן הכנסה כתוצאה מהנחות 

ארנונה

 

 3.5הנחות על - 2018אוקטובר 

 11%,  מליון30מליון מתוך 

אובדן הכנסה

י מבחן הכנסה"בקשות להנחה עפ' מס
 - 2019צפי  לשנת .נתון למעקב

. בקשות50

בקשות לנזקק באמצעות ועדת הנחות' מס
 - 2019צפי לשנת .  נתון למעקב

. בקשות30

תאריכי הוועדות ייקבעו מראש4מספר ועדות שיכונסו

15נכסים חדשים שיקלטו' מס
צפי על פי נתוני . נתון למעקב

בנייה חדשה

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

המידע על האיכלוס ועד להפקת השומה 

 ימים14הוא עד 

בכפוף לקבלת תשריט מדידה100%

4.19ביצוע סקר שלטים  וחיוב

נתון למעקבמספר שלטים

נתון למעקבמספר נכסים

שילוט - גביה עירונית 

ד נכסי מועצה"ושכ

תכנון ואיתור 

של גביית " פיקים"

תשלומים עירוניים

מתן שירות הולם 

לזכאים

קליטת נכסים חדשים

תוספת שומה 

לנכסים חדשים 

שבנייתם הסתיימה

בקשות לנזקק 

באמצעות ועדת הנחות

בקשות להנחות על פי 

חוק

בקשות להנחות על פי 

מבחן הכנסה

תשובות להשגות ארנונה

פ דרישות "ועררים ע

 השגות 40-כ)החוק 

( עררים בשנה10-וכ

גביה
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שם 

החשבון
סעיף תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

עמידה ביעדי גביה

ארנונה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

שמירה על מספר 

המשלמים בהוראת 

קבע

אשראי/אחוז משלמים בהוראת קבע בנק

וצפי לירידה ) 70% - 2017ב

 - 2018ב. (עקב סקר נכסים

76%.

מניעת טעויות 

בהוראות קבע

מספר פעמים בהם תתבצע בדיקת 

השומות לפני שליחתם להוראת קבע
אחת לחודשיים6

קבלת תוכנית קליטת תשלומים שנתית 

מתאגיד החינוך עד לתאריך
ט"ל תשע"לשנה5.19

חות גביה של תשלומי תאגיד "מספר דו

ח עד חודש לאחר הרבעון"שיישלחו לרו
4

מספר תוכניות קליטת תשלומים רבעונית 

 לחודש שלפני רבעון15-שיתקבלו עד ה
4

מסירת משוב למנהלי המחלקות 

הרלבנטיות על ביצוע גביה עד חודש לאחר 

מספר משובים. רבעון

4

גביית תשלומים 

עבור הדרכת כלות 

"צהר"על ידי ארגון 

שבועיים לצורך קליטת -קיום מפגשים דו

מספר  - (ח גביה"דו)תשלומים ומתן משוב 

מפגשים

24
ח יוגש למנהלי צהר ולגזבר "הדו

המועצה לצורך תשלום עמלות

גביית תשלומים 

עבור רישום נישואים
סך הכנסות מרישום נישואין

 - 2017במחצית .  נתון למעקב

 - 2018במחצית . 175,000

478,000

גביית תשלומים 

עבור מקווה
סך הכנסות מכניסות למקווה

 2017במחצית . נתון למעקב

 - 2018במחצית . 76,000

78,000

גביית תשלומים 

עבור אכיפת חוקי 

העזר העירוניים

איכות /סך הכנסות בגין קנסות חניה

הסביבה

 - 2017במחצית . נתון למעקב

 - 2018במחצית .  56,000

79,000

השוואת בסיסי 

הנתונים הקיימים 

ח"בגביה ובהנה

100%אחוז ההתאמה במאזנים חודשיים
התאמה בין סעיף תקציבי לסוג 

שרות

תיעוד אמצעי 

תשלום מדויקים

אחוז ההתאמה לפי פילוח אמצעי תשלום 

במאזנים חודשיים
100%

התאמה מלאה של 

ח"נתוני גביה והנה

חות גביה חודשיים לגזבר "מסירת דו

 לכל חודש15-ולמחלקות עד ה
12

שירותי דת

התאמות מול רואי 

חשבון והנהלת 

חשבונות

איכות / קנסות חניה

הסביבה

הסדרי תשלום

תאגיד )גביית תאגיד 

(חינוך

גביית תשלומים 

עבור תאגיד החינוך

גביית מפעם השפלה

תכנון ואיתור 

של גביית " פיקים"

תשלומים עירוניים 

בהתאם לדרישות 

חוקי עזר )המחלקות 

(ושרותים

גביה
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שם 

החשבון
סעיף תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

עמידה ביעדי גביה

ארנונה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

2מספר סקרי שילוט שיבוצעו

מספר אגרות שילוט
 - 2017במחצית . נתון למעקב

579 - 2018במחצית . 476

אחוז נכסים בהם תסתיים הגביה לפני 

העברת בעלות על הנכס
100%

שוטףרישום תקין של חובות התושבים

מספר נישומים שיקבלו התראות
.נתון למעקב

1140 - 2018ביולי 

מספר נישומים שיקבלו הודעות עיקול
. נתון למעקב

30 - 2017ביולי 

נתון למעקבמספר עיקולים בפועל

1-  2017ביולי . נתון למעקבפ משפטי"מספר נישומים שיקבלו הוצל

מספר נישומים לגביהם תירשם הערת 

אזהרה בטאבו
0  -2018ביולי . נתון למעקב

חות רבעוניים בנושא אכיפת "מספר דו

גביה שיוגשו לגזבר
4

סביבת עבודה 

נעימה יותר 

המאפשרת פרטיות 

ללקוחות

סיום ביצוע שיפוץ וסידור המחלקה עד 

לתאריך
11.19

שירות לתושב
חות פניות מוקד תשלומים של "מספר דו

שנתי שיוגשו לגזבר-מילגם חצי
2

, מספר בירורים, מספר פונים

, משלמים לאחר בירור' מס

מספר משלמים ללא בירור

623-11025שכר

623-7501,125קבלניות.עב

623-55010פרסום

623-570145מיכון

623-78027אחרות

מיצוי גביה

סעיפי תקציב

ניהול פניות דרך מוקד 

תשלומים של מילגם

שדרוג המחלקה

אכיפת גביה על חייבים

חיוב מתאים למצב 

בפועל
אגרת שילוט

מיצוי חובות תושבים
הפקת אישורים 

למינהל/ לטאבו 

גביה
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ערךמדדמטרה

6.19סיום הסקר עד לתאריךסיום סקר נכסיםסקר נכסים

מספר שוכרים
 באחריות  13מתוכם ) 34 - 2018במחצית . נתון למעקב

(ש.מ.ח

31.12הסדרת נוהל תהליך שכירות עד לתאריך

כולל שלב העברת האחריות מאחראית חוזים לאחראית 

ק ליסט 'וכולל הצ, נכסים לאחר זכיית השוכר במכרז

בתהליך

אחוז המקרים בהם תבוצע העברת אחריות בהתאם 

לנוהל
ימדד באמצעות טבלת המעקב80%

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

.חדש

שוטףעדכון טבלת שוכרים

2מספר פגישות תכנון מכרזים עם סגן הגזבר

מספר פגישות תיאום ומעקב עם מחלקת הגביה אחר 

גביית תשלומי נכסים
אחת לחודש12

חות גביה מנכסי המועצה  אשר יוגשו לגזבר "מספר דו

המועצה
אחת לחודש12

בהם יתקבלו  (חוזים חדשים בלבד)אחוז המקרים 

התשלומים עבור תקופת השכירות לפני מתן 

המפתחות לשוכר

90%
תחזוקה שוטפת וקבלת מפתחות מהשוכרים באחריות 

.ימדד באמצעות טבלת המעקב. מחלקת תחזוקה

 להארכת הכנת טיוטה אחוז המקרים בהם תבוצע 

הסכם והגשתה לשוכר  חודשיים לפני תום תקופתו
90%

שוטףטיפול בתחזוקת הנכסים

מספר חוזים חדשים אשר יחתמו לתקופות ארוכות 

טווח

,  שנים3מינימום - הסכם ארוך טווח . נתון למעקב

לא  - 2018מחצית . ללא הארכות,  שנים5מקסימום 

נמדד

(3% ) 30 מתוך 1. נתון למעקבאחוז החוזים החתומים לתקופה ארוכת טווח

טיפול מיטבי בחוזים 

ותשלומים של שוכרי 

נכסי המועצה

2019- תכנון פעילות מחלקת נכסים 

נושאים
יעדים

הערות

הגדלת מספר 

ההסכמים  

החתומים לתקופות 

ארוכות טווח

חוזים 

ותשלומים של 

שוכרי נכסי 

המועצה

נכסי מועצה

נכסים
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ערךמדדמטרה

סך מדי מיםנתונים למעקב
5,926 - 2018. נתון למעקב

(מדי בניה ותעשייה , כלליים, כולל מדים  פרטיים)

אחוז מדי המים שיוחלפו לחדשים עד לתאריך 

31.12.19
100%

כתיבת אמנת שירות לתושב בתחום המים  עד 

לתאריך
10.19

מותנה בהחלטת המועצה לגבי מכרז תכנת מוקדביצועהפעלת אפליקציה לתושב בנושא מעקב מים

כתיבת הגדרות מעקב והתראות של מערכת 

מ עד לתאריך"הקר
10.19

שליחת , קביעת אחוזי הצריכה אשר יוגדרו כחריגה

SMSלתושבים 

ביצועכתיבת נוהל התקנת מדי מים בגינון

ביצוע נוהלי עבודה בתחום המים5סיום כתיבת 
כולל נוהל מחייב של דיווח למוקד המועצה על  פיצוצים 

ובעיות מים משמעותיות

2.19קבלת נתוני רישיון המים מרשות המים עד לתאריך

15.12מעקב החלפות מדי מים לפי תקנות רשות המים

מספר פניות חריגות של תושבים בנושאי מים

לא )ימדד באמצעות טבלת מעקב פנימית  . נתון למעקב

.(כולל פניות המגיעות למחלקת הגביה

110 - 2018במחצית 

6.19ביצוע סקר מדי מים מוסדות ציבור עד לתאריך

בתלות באישור תקציביביצוע  לתחום המים והביובGISהכנסת ועדכון שכבות 

ח כמות מים נדרשת עבור שטחים "ביצוע דו

לפי קטגוריות, פתוחים

, פרחים, דשא) הנושאים 4יש לפרט לפי . נתון למעקב

2019מדד חדש מ. (מטרות נקודה, שיחים

ח חציוני של תכנון תקציב מים נדרש "ביצוע דו

בהתאם לשטחים הפתוחים עד לתאריך
2

באחריות אגף איכות הסביבה אך מעקב אחרי הנתון 

מסייע לשים לב לתכנון נכון של התקציב

ח חציוני של השוואה בין צרכי המים "ביצוע דו

לשטחים הפתוחים ובין המימוש בפועל עד לתאריך
2

באחריות אגף איכות הסביבה אך מעקב אחרי הנתון 

מסייע לשים לב לתכנון נכון של התקציב

קיום מעקב אחר התראות צריכה חריגה ממערכת 

קריאת מדי מים מרחוק
שוטף

מערכות מים 

וביוב

ניהול משק המים

מ "הטמעת פרוייקט קר

בכלל היישוב

2018- תכנון פעילות מחלקת מים 

נושאים

יעדים

הערות

ביוב ומים, נכסים
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מערכות מים 

וביוב

נושאים

יעדים

הערות

אחוז ירידה ביעד פחת מים
 -2018במחצית . 8% פחת 2017במחצית . נתון למעקב

 לא נמדד

אך באחריות מחלקת מים, הדיווח מבוצע ממחלקת גביה2.19ח פחת לרשות המים עד לתאריך"ווידוא הגשת דו

חות מעקב נתוני קנייה ומכירה של מים "מספר דו

(ח פחת"דו)בישוב אחת לחודשיים 
ח"ח יוגש לגזבר ורו"דו. ינואר, ספטמבר, במאי3

ח מספר נפשות לרשות המים עד "ווידוא הגשת דו

לתאריך
באחריות מחלקת גביה11.19

ח הדיווח בנושא מים בתכנת מוקד עד "עדכון דו

לתאריך
בשיתוף מנהל המוקד6.19

ביצוע פגישות חציוניות עם המוקד בנושא קיטלוג 

הפניות וביצוע מעקב תיעוד נכון
2

כולל הכנת דף פשוט למוקד בנוגע לאופן הסיווג 

לקטגוריות

כתיבת דף הסבר לבעלי תפקידים רלוונטיים בנוגע 

לנוהל דיווח ותיעוד ופיצוצי מים עד לתאריך
6.19

משתמשי  , מנהלי אגפים, סיירים, עבור עובדי מוקד

כולל הגדרות פיצוצי מים . קבוצת הוואצאפ העירונית

פרטיים/ גדולים 

, ח חציוני של יומן פיצוצי מים עירוניים"הפקת דו

חות"מספר דו
2

שירות מיטבי  לתושב 

בזיהוי נזילות

אחוז המקרים בהם משך הזמן מזיהוי נזילה ועד 

הודעה לתושב הוא יום
100%

 רלוונטי לאחר ביצוע התקנות כל מדי המים החדשים 

בשל התרעה מיידית

שוטףמעקב וקידום שדרוג תחנת בית עריף

6.19תחילת עבודות שדרוג תחנת בית עריף עד לתאריך

מערכות מים 

תחנת - וביוב 

בית עריף

הסדרת תיעוד פניות 

בנושא מים במוקד 

העירוני

מעקב ובקרה

השקעה במערכות מים 

וביוב חדשות ובכללם 

תחנת השאיבה בבית 

עריף

מערכות מים 

וביוב

ביוב ומים, נכסים
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מערכות מים 

וביוב

נושאים

יעדים

הערות

4מספר פרוייקטים במימון מפעל הפיס

, מחשבים למוסדות חינוך, הרחבת מועדון הגימלאים

.תרבות, מלגות לסטודנטים

האחריות היא על הזנת הדיווחים בתכנת מנוף וקבלת 

המענקים

טיפול בטפסים רלוונטים למימוש הפרויקטים וניצול 

תקציבי בהתאם להנחיות הפרוייקט
שוטף

חות רבעוניים הכוללים דיווחים ומעקב "מספר דו

כספים ממפעל הפיס שיוגשו לגזבר
4

מספר בקרות שנתיות מול האגפים האחראים על 

ביצוע פרוייקטים במימוש מפעל הפיס
חצי שנתי2

הגשת בקשות 

לפרוייקטים עתידיים

 על פי 2010הגשת בקשה למפעל הפיס לקראת 

לוח הזמנים שידרש
ביצוע

6מספר פרוייקטים פעילים במימון הטוטו
מגרש , טניס, מגרש כדורגל, אטלטיקה, אולם תיכון

כדורגל חדש ואולם ספורט חדש בשכונת הדרים

הגשת בקשות לקרנות טוטו בהתאם להחלטת 

הטוטו
שוטף

בהתאם לתאריכים שיפורסמו על ידי הטוטוביצועהשתתפות בכנס קרנות של הטוטו

מעקב אחר לוחות זמנים וביצוע של פרוייקטים 

במימון הטוטו
שוטף

טיפול מעקב ודיווחים 

אחר הכנסות מפעל הפיס

הגשת בקשות לטוטוטוטו

מפעל הפיס

ביוב ומים, נכסים
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סך תשלומים לספקים

 . 2017 נכון לסוף חודש מאי 30,473,000

הנתון משקף את סך התשלומים ששולמו 

 כולל פעילות שבוצעה 2017במהלך מחצית 

.גם בשנים קודמות

57,945,336-  נכון לסוף יוני 2018ב

מספר ספקים
נכון . 525- 2017נכון למאי .  נתון למעקב

568 - 2018לסוף יוני 

מספר חשבוניות שיוגשו לתשלום בתקופה
נכון .2275- 2017נכון למאי .  נתון למעקב

3288 -  2018לסוף יוני 

אחוז החשבונות בהם משך הזמן מאישור מנהל אגף 

הינו  ( 15000₪בהזמנות מתחת )ועד אישור גזברות 

 ימים10

90%

הגדרת כלל הספקים הריטיינרים במערכת עד לתאריך 

EPR
6.19

מותנה בנוהל לכלל מנהלי האגפים 

יש ליצור דף מעקב תשלומים . והמחלקות

לספקים לפי חודשי השנה

ח לצורך תזכורות אוטומטיות לשליחת "פיתוח דו

חשבוניות מס עד לתאריך
6.19

6.19ח אוטומטי בקרב רפרנטים"הטמעת עבודה עם דו

שיבדקו  (ספקים קבועים)אחוז החשבונות החודשיים 

 לכל חודש10- עד הEPRויקלטו במערכת 
90%

 ממועד הפיכה 45+אחוז תשלומים ששולמו שוטף

מטיוטה לחשבון מאושר
90%

 ממועד הפיכה 90+אחוז תשלומים ששולמו שוטף

מטיוטה לחשבון מאושר
100%

ח ניכוי מס במקור"דו
דיווח לספקים לצורך 

ח מס"דו

 לכל הספקים במייל 2018ח השנתי לשנת "שליחת הדו

עד לתאריך
15.3

טיפול בספקים מעוקלים
מתן מענה מהיר 

לספקים

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

תגובה בימי עבודה
מיידי

ניהול 

בנקים

 20-כ)מעקב יתרות בנקים 

הגשת , (חשבונות שונים

חות לגזבר מועצה"דו

ביצוע מעקב אחר 

התנועות בבנקים 

ורישום תקין 

בהנהלת חשבונות

עדכון יתרות יומיומי בכל חשבונות הבנקים והגשת 

ח עדכון יומי לגזבר"דו
שוטף

חשבונות 

ספקים

ח"  לעדכון הדוEPRיש לפנות ל 

2019- תכנון פעילות  הנהלת חשבונות 

נושאים
יעדים

הערות

נתוני פעילות

תשלום לספקים

ייעול תהליך אישור 

חשבונות ותשלום 

לספקים

הנהלת חשבונות
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נושאים

יעדים
הערות

נתוני פעילות

ייעול תליך קליטה 

והתאמה של 

הכנסות חיצוניות  

מול מחלקת הגביה

משך הזמן מקבלת אישור על קבלת הכנסה ממחלקת 

הגביה ועד ביצוע ההתאמה והקליטה
מבוצע מיידית מול מחלקת הגביהמיידי

1.9שליחת המקדמות לגני הילדים עד לתאריך

-ב, אחת לחודשיים)מספר תשלומים המועברים בשנה 

( לחודש30- או ב15
5

בכפוף לקבלת קופה קטנה ואישור מנהלת 

.מחלקת גני ילדים

העברת תשלומים 

לבתי הספר על פי 

הנהלים

-אחת לחודשיים ב)מספר תשלומים המועברים בשנה 

כולל קיזוזים והתאמות ( לחודש15
5

התשלומים ממשרד החינוך מתקבלים 

ולכן נמדדים במדידה השנתית, באוגוסט

יבוצע מייד לאחר קבלת הנחיות מרשת אורטביצועEPRלרשת אורט במערכת  (חובה וזכות)ז "פתיחת חו

יבוצע באמצעות טבלת אקסלשוטף מעקב התאמות בין רשת אורט והמועצה

תשלום בזמן על פי 

פרוטוקול המועצה
31.12.19100%-אחוז התמיכות שיועברו לעמותות עד ל

ר ועדת "י יו"בכפוף לפרוטוקול חתום ע

תמיכות ואישור מועצה והגשת כל המסמכים 

הנדרשים על ידי העמותה

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

מס מהקבלן
שוטף

מספר החודשים בהם תתקיים בדיקת התאמה מלאה 

בין הנהלת החשבונות ופנקסי מס הכנסה
12

מ "מספר החודשים בהם יועבר דיווח לאגף מכס ומע

 לחודש15-עד ה
12

התאמה מלאה עם 

מחלקת הגביה

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם 

 לכל חודש עוקב25-מחלקת גביה עד ל
12

התאמה מלאה עם 

חברות האשראי 

ומחלקת הגביה

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם חברות 

 לכל חודש25-אשראי ומחלקת גביה עד לתאריך ה
12

התאמת ספרים 

מלאה מול ספרי 

הספק

מספר ספקים גדולים מולם תתבצע בדיקת התאמה עד 

28.2.19לתאריך 
10 התאמות ספקים

הכנסות חיצוניות

הקצבת גני ילדים ומעקב אחר חשבוניות 

הגנים

העברת תשלומים 

בזמן לגני ילדים

קבלת - ח הכנסות המועצה "בדיקת דו

מאזן מהגביה

התאמות מול חברות האשראי

 2,  בתי ספר5)הקצבת בתי ספר ותיכון 

(ב ותיכון אחד"חט

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

מ"הכנסה ומע

עבודה מול רשתות חינוך חיצוניות
ביצוע התחשבנויות 

מול רשת אורט

על פי  ( עמותות20-כ)תמיכות בעמותות 

, בדיקת פרטי העמותה, החלטות המועצה

בדיקת קיזוזים מול מחלקת גביה והעברה 

ב"בנקאית במס

טיפול בחשבונות עזר

הנהלת חשבונות

66



ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

נתוני פעילות

לפני  (3,5,6)בדיקת ספרים 

ח רבעוני"דו

התאמת ספרים משותפת עם 

ח רבעוני"רואת החשבון לפני דו

אישור לתשלום לספקים , חודשית-בדיקת חשבונות דו

וביצוע התשלום לספקים
שוטף

מספר החודשים בהם תהיה התאמה מלאה עם 

 לכל חודש עוקב25-מחלקת גביה עד ל
12

12 לחודש25-חות הכנסות שיופקו למפעם עד ה"מספר דו
פקודות יומן , כולל התאמה עם גביה

ח"והתאמת כרטיסים בהנה

כולל חתימת הגזבר4חות רבעוניים שיוכנו"מספר דו

התחשבנות בין 

מועצה ותאגיד 

והעברת הקצבות

מספר רבעונים בהם תתבצע התחשבנות בין מועצה 

(שכר ושוטף)לתאגיד חינוך 
4

ניהול חשבונות מפעם
ח תקינה של "הנה

המפעם

תאגיד החינוך

מספר הרבעונים בהם תהיה הגעה למצב התאמה 

 יום אחרי רבעון45ח עד "מלאה עם רו

ח "דו

רבעוני
4רישום הוצאות מדויק

הנהלת חשבונות
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 EPRבחינת הכלים הרלוונטיים במערכת ה

החדשה וכתיבת המלצה על שילוב הכלים 

בתהליכי העבודה  עד לתאריך

3.19
מותנה במועד הטמעת 

המערכת

י  "בחינת קיום מענה לצרכים נוספים ע

המערכת החדשה  עד לתאריך
3.19

לדוגמא הצורך ביכולת 

התאמת כרטיסי אשראי 

עבור ייעול העבודה

מעקב אחר דיונים והתקדמות בנושא 

ח בנושא עד לתאריך"וכתיבת דו, ההמלצה
6.19

 45- חות העומדים בדרישות החוק "אחוז הדו

שנה/יום לאחר סיום הרבעון
100%

חות המאושרים על ידי משרד הפנים "אחוז דו

ללא הסתייגות
100%

חות המלצה לסגירה יזומה של "מספר דו

רים אשר יוגשו למליאת המועצה"תב
מאי ונובמבר2

אחת לרבעון4ר"מספר מעקבי ניצול תקציבי תב

ל  במעקב  "מספר פרוייקטים בניהול החכ

תקציבי
3

סיום שכונת , א"שכונה כ

אזור תעשייה, כרמים

חות ניצול תקציבי ומעקב ביצוע "מספר דו

שיופקו
כאחת לשבועיים24

בדיקת עמידה בתחזית וטיפול באי 

התאמות

כלי לשימוש להנהלה ולמחלקות

תקציב שנתי ותקציב מילואים
סיוע לגזבר בהכנת התקציב השנתי 

ועדכונים לתקציב
שוטףחות ופירוט סטטוס ביצוע"הכנת דו

בקרת הנהלת חשבונות של המועצה
שמירה על מינהל תקין ועמידה 

בקריטריונים

ח ללא "אחוז עמידה בביקורת ובחוות דעות רו

הסתייגות
100%

מימוש מכרז תוכנת ניהול פיננסית 

כולל התאמות נדרשות  EPRמערכת 

4
חות שמשך זמן הפקתם לאחר "מספר הדו

 יום50שנה הינו עד /סיום הרבעון

ר"מעקב תברים"תב

ל"עבודה מול החכ
ל  ומעקב "התחשבנות מול חכ

פרוייקטים

חות ביצוע למחלקות"דו

2018- ח "תכנון פעילות  רו

נושאים
יעדים

הערות

חות שנתיים ורבעוניים למועצה "הכנת דו

(חות" דו5כ "סה)ולמשרד הפנים 

שמירה על מינהל תקין ועמידה 

בקריטריונים

חשבונאות
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מימוש מכרז תוכנת ניהול פיננסית 

כולל התאמות נדרשות  EPRמערכת 

נושאים
יעדים

הערות

יחידה : כגון, חות מיוחדים לפי דרישה"דו

קרן עבודות פיתוח ועוד, סביבתית
מתן מידע מעודכן על פי דרישה

 ימי עבודה מיום דרישת 3חות תוך "הפקת דו

ח"הדו
חות בשנה" דו60-כשוטף

 מספר בתי ספר יסודיים להם יסופקו שירותי 

יועץ חשבונאי באופן שוטף
5

ביצוע בקרה אחר עמידה ביעדי התקציב  

ח  עבור כל בתי הספר היסודיים"לשנת תשע
11.18

בשיתוף גזבר המועצה 

ומנהלת אגף החינוך

מספר בתי ספר על יסודים עבורם תבוצע 

חות ניהול תקציב  "חות והפקת דו"סגירת דו

ח"בסיום שנת לימודים תשע

2
חות עבור שני "ארבע דו

בתי הספר

פיקוח על הנתונים - גיבוי מקצועי 

( עמותות45-כ)הכספיים של העמותות 

פיקוח על הנתונים הכספיים של 

העמותות

ביצוע בדיקה והכנת החומר לדיון בועדה 

המקצועית אחת לשנה
ביצוע

לרבות השלמות לבדיקה 

לאחר התכנסות הועדה

התחשבנות מול רשויות ותאגידי מים 

(מי לוד ועוד, מי תמר, א חבל מודיעין"מ)
או קבלת כספים/קידום תשלומים ו

מספר התחשבנויות מינימלי שיבוצעו מול 

תאגיד/רשות
2

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

המים בנושא הכנסות והוצאות משק מים וביוב
2

ללא )הדרכת הנהלת חשבונות בבתי ספר 

ס" בתי7 - (ביקורת

הדרכה וגיבוי של מנהלות 

החשבונות בבתי הספר

חשבונאות
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הכשרה ומקצועיות
שיפור הידע והמקצועיות 

בתפקיד

מספר מפגשי הכשרה מקצועית שיתקיימו עד 

5.19לתאריך 
במסגרת קורס בנושא רכש15

הסדרת נוהל עבודה של הפקת הזמנה עד 

לתאריך
15.12

מספר הזמנות עבודה שעברו מעובד לעובד 

ללא רצף תהליכי אחד
נתון למעקב בטבלה מרכזת

נתון למעקבמספר הזמנות עבודה שייצאו בתקופה

נתון למעקבמספר הזמנות עבודה שיבוטלו בתקופה

מספר הזמנות שיבוצעו על ידי המחלקות 

בדיעבד
ח על פי מחלקות"במדידה יוגש דו0

 EPRחות מעקב אחר הזמנות מול "עדכון  דו

עד לתאריך
1.19

חות חודשיים שיופקו על אחוז "מספר דו

ההזמנות שבוצעו מתוך ההזמנות שאושרו
2

חות ישלחו למנהלי האגפים והמחלקות "הדו

הרלוונטיים

מעקב אחר ערבויות
היערכות מראש לערבויות 

העומדות להסתיים

גזבר לדיון ' מספר ישיבות חודשיות עם ס

הארכה-אי/בסטטוס ערבויות והחלטת הארכה
12

לקראת כל ישיבה תוכן רשימת הערבויות 

העומדות להסתיים בחודש העוקב

עמידה בכללי החוק
הכנת הצעות מחיר להזמנות והשוואה בין 

הספקים לקראת כל ועדה
שוטף

ש ומנהל "יועמ, גזבר, ל"בהשתתפות מנכ

מחלקת רכש

שוטףנוכחות בועדת התקשרויות להצגת ההזמנותהשתתפות בועדות

 על פי חוזים 2019שריון תקציבים בתקציב 

מתמשכים משנת תקציב קודמת עד לתאריך
12.19

שוטףעדכון שוטף של שריון וגריעת תקציבים

נושאים

מעקב ועדכון תקציב

טיפול במהירות וביעילות 

תוך שמירה על מינהל 

תקין

שריון חוזים במערכת הכספית

הזמנות עבודה

טובין - ועדת רכש והתקשרויות 

ועדת /  ₪ 15,000מעל 

השלושה למכרזים משותפים

2019- תכנון פעילות מחלקת רכש 

הערות

עבודה מסודרת ויעילה נהלים והזמנות

יעדים

רכש
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הערותנושאים

יעדים

מספר הסכמי מסגרת  שיוכנו

בשיתוף פעולה עם המחלקות . נתון למעקב

 הסכמים 15 - 2017נכון  למחצית . השונות

.פעילים

ביצוע מיפוי של כלל הסכמי המסגרת הקיימים 

עד לתאריך
1.19

המיפוי יכלול את כלל הסכמי המסגרת נכון 

ח יצורף למדידת המחצית"דו. 10.18ל

מספר הזמנות שנפתחו בערוץ רגיל וניתן היה 

להכלילם בהסכמי מסגרת קיימים

הסכם מסגרת איכותי יוגדר .  נתון למעקב

כהסכם אשר כלל את מקסימום הפרטים 

ביצוע . הרלוונטיים שניתן היה לכלול בהסכם

 על פי EPRח על ידי חברת "מותנה בעדכון דו

דרישת מנהלת המחלקה

אחוז הדרישות שיפתחו באמצעות הסכמי  

מסגרת מתוך כלל ההזמנות שיפתחו
10%

: כגון)קיום מעקב אחר השימוש ברכבים 

(דלקנים ועוד, 6כביש , טסטים
שוטף

ביצוע פגישת חפיפה מסודרת עבור כלל נושאי 

הרכב עד לתאריך
31.12

רשימת ספקים
הגדלת פוטניצאל הספקים 

מולם עובדת המועצה
נתון למעקבמספר ספקים חדשם שיוכנסו למאגר הספקים

רכבים
מעקב אחר שימוש ברכבי 

מועצה וליסינג

העלאת מספר הסכמי 

המסגרת האיכותיים

הגדלת מספר 

התקשרויות בערוץ הסכמי 

מסגרת על מנת לייעל את 

הליך רכש

הסכמי מסגרת

רכש
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(עלות)מועצה - סך תשלומי שכר 
. נתון למעקב

26,345,000 - 2018במחצית 

(עלות)תאגיד - סך תשלומי שכר 
. נתון למעקב

8,599,000 - 2018במחצית 

מספר עובדים מקבלי שכר
-מספר ממוצע של עובדי תאגיד ומועצה 

460 - 2018 בשנת 

תשלום השכר 

לעובדים בזמן

 1-מספר החודשים בהם ישולמו כל המשכורות עד ל

לחודש
12

בקרה על הכנת השכר

מספר החודשים בהם תבוצע בקרה על כל המשכורות 

 ימים לפני סוף 5ויתוקנו כל הליקויים שנמצאו עד 

החודש

12

מספר החודשים בהם יועבר בזמן קובץ גמל לחברת 

 לחודש5-המתפעלת עד ל
12

ב "ח המס"מספר החודשים בהם יועבר בזמן דו

למנהלת תאגיד  (ב"קים לקופות שאינן חלק מהמס'וצ)

 לחודש10-גזבר וראש מועצה עד ל, חינוך

הקובץ מוכן על ידי החברה המתפעלת12

ביצוע בקרות על קובץ היזון חוזר על העברות החודש 

הקודם שיתקבל מהחברה המתפעלת
מתבצע על פי צורךשוטף

חות היזון חוזר שיתקבלו"מספר דו
לא ) 5 - 2018במחצית . נתון למעקב

(כולל יוני

ח היזון "מספר עובדים עבורם נדרש תיקון במסגרת דו

חוזר
34 - 2018במחצית . נתון למעקב

בקרה שנתית על 

הפרשה מדויקת של 

תשלומים

 10מספר בדיקות רבעוניות מדגמיות שיתקיימו על 

 15-תלושי שכר לבדיקת הפרשות מדוייקות עד ה

לחודש

4

חישוב שכר 

והנהלת 

חשבונות שכר 

לעובדי 

המועצה

הכנת השכר 

ותשלום לעובד

תשלומים לגמל 

ביטוחי , פנסיה)

קופות , מנהלים

גמל וקרנות 

(השתלמות

תשלום תקין לקופות 

(בזמן ולמקום הנכון)

2019-  תכנון פעילות שכר וארנונה 

נושאים
יעדים

הערות

עלויות שכר- נתונים למעקב
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

שכר
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נושאים

יעדים
הערות

עלויות שכר- נתונים למעקב
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

בירורי שכר
טיפול מהיר ומקצועי 

בשאלות העובד
שוטףטיפול בפניות עובדים עד המשכורת הקרובה

חות חודשיים "מספר החודשים בהם יועברו דו

 לחודש15-ותשלום למס הכנסה וביטוח לאומי עד ה
12

כ"חות בשנה בסה" דו24מתוך 5%אחוז הודעות שגיאה מקסימלי

הפרשות סוציאליות
מעקב אחר הפרשות 

סוציאליות של העובדים

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

מס הכנסה וביטוח לאומי, גורמים מקצועיים
שוטף

תביעות לביטוח 

הלאומי

הכנת תביעות תקינות 

לביטוח לאומי 

(אימהות, מילואים)

0% - 2018במחצית 5%החזר תביעות מקסימלי לתיקון

רישום השכר 

בספרי הנהלת 

חשבונות

בדיקת התאמת 

הכרטיסים

ביצוע התאמות בספרי הנהלת חשבונות בנושא שכר 

עד לתאריך
2018עבור משכורות לשנת 3.19

קיזוז חובות 

עובדים למועצה 

ותאגידים דרך 

השכר

קיזוז שכר לעובדים 

במועצה ובתאגידים 

פ חוק"ע, במקרי חוב

מספר פעמים בהם יבוצעו קיזוזי שכר לעובדים בגין 

חוב למועצה בהתאם לדיווחי מחלקת גביה
אוקטובר, אפריל2

מ כחוק "תשלום מע

ובזמן

 15-מ עד ה"מספר החודשים בהם יועבר תשלום מע

לחודש
ח מהגביה"לאחר קבלת דו12

3.19סיום מדידות הנכסים עד לתאריך

EPR3.19סיום עדכון נתוני סקר הנכסים במערכת 

740 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר נכסים חדשים אשר ימדדו

הנחות

מתן הנחות לתושבים 

בהתאם למדיניות 

המועצה

אישור הנחות בארנונה לתושבים על פי הקריטריונים 

שנקבעו על ידי המועצה
שוטף

מחיקת חובות
צמצום מספר החובות 

האבודים
מספר התיקים שיסגרו במסגרת תהליך מחיקת חובות

. תיקים4 - 2017במחצית . נתון למעקב

 תיקים0 - 2018במחצית 

מ על עסקאות אקראי"מע

ארנונה

סקר מדידות 

ארנונה

מדידת כל הנכסים 

בשוהם כולל מדידת 

נכסים חדשים 

חישוב שכר 

והנהלת 

חשבונות שכר 

לעובדי 

המועצה

מיסים

תשלום מס הכנסה 

וביטוח לאומי כחוק 

ובזמן

שכר
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 אגף איכות הסביבה
 

 

וטרינריה, א"י יפה ותרבות מחלקת בטחון ובטיחות, הסביבה מאגד בתוכו את מחלקת התחזוקה, מחלקת תברואה ופיקוח, מחלקת גינון, אגף איכות 

שבים. הדיור. איכות העבודה של האגף לאיכות הסביבה על כל מחלקותיו, מקרינה ישירות על איכות השירות של כלל המועצה ועל שביעות רצונן של התו

 החל מפינוי אשפה וגזם, טיפול מול מפגעים, גינון בשטחים ציבוריים ואיכות המתקנים. 
 

 מטרות האגף 

 מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב )חשמל, מים, תשתיות כבישים ומדרכות, מבני ציבור, חינוך ריהוט רחוב(. ▪

 .יושמירה על הסדר הציבור עות אכיפת חוקי העזרבאמצשמירה על איכות החיים של התושבים  ▪

 שיפור חזות הישוב, טיפוח הגינון הציבורי ושמירה על הניקיון. ▪

 בתחום איכות הסביבה והחינוך הסביבתי. יקטים פרווביצוע  תכנון ▪

 הקפדה על מנהל תקין ואתיקה מקצועית )בטיחות, יעילות, חסכון(. ▪

 מתן מענה למפגעים סביבתיים במסגרת טיפול ויעוץ מקצועי של היחידה הסביבתית. ▪

 שמירה על בטחון התושבים ובטיחות העובדים ומתקני המועצה ▪

 

 נתונים כוח אדם

 - מטה

 מזכירת תחום אכיפה וקנסות.מנהל אגף, 

 -שטח

 ה, סגן מנהל מחלקה, אחראית רכש ומלאי, שני חשמלאים, ארבעה עובדים כלליים.מנהל מחלק - תחזוקה

 מנהל מחלקה, שלושה מפרחים רב תכליתיים.  -ותברואה פיקוח עירוני

 שני מפקחי גינון. – ונוי גינון

 נסמך על שירותים מטעם איגוד ערים לשירותי וטרינריה גוש דן. - טרינריוהשירות הו

 סיירים/ פקחים. 4-קב''ט, מזכירה, מנהל שיטור משולב ו – בטחון ובטיחות
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  2019יעדי האגף לשנת 

 

 חשמל ומיםהתייעלות סביבתית בתחום  .1

 

  :אנרגיה ▪

 מל ומעבר לגופי לד ומערכות חכמותאנרגיה: המשך התייעלות בצריכת החשחיסכון בצריכת  -

 מעבר למונה חשמל תעו"ז )קריאה ושליטה מרחוק( -

 :מים ▪

 ומעבר לצמחייה חסכנית בצריכת מים בגינון ציבורי 5%של חיסכון  -

 ההשקיה לצמצום נזילות חוזרותשדרוג מערכות המשך  -

 

 התייעלות בתחום פיתוח בר קיימא .2

 

 ל והקמת יער מאכל בשיתוף הקהילההסדרת ואדי כרמ ▪

 "ל בנושא יוזמות חינוכיות ומורשתהובלת פרויקטים משותפים עם קק -שוהםיער  ▪

 החינוך בשוהם בנושא איכות הסביבהשיתוף מוסדות  -חינוך סביבתי ▪

 

 הפיקוח והסדר הציבוריהתייעלות בתחום  .3

 

 בכלל היישוב אכיפת חניה   ▪

 הגנים הציבוריים ובנקיון היישובבתחזוקת שיפור והתייעלות  ▪

 בעלי כלבים ומשליכי פסולת על בישוב בדגש ןוהניקיומניעת מפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי  ▪

78



 

 

 בטחון ובטיחות .4

 

 שיפור האבטחה היישובית ▪

 שוביתיהמשך יישום חבילת אבטחה י ▪

 קיום אירועים בהתאם לנהלי ביטחון ובטיחות ▪

 מעקב אחר כלל הפעולות הדרושות לשיפור רמת הבטיחות בכל אתרי המועצה ▪

 תיאום מקצועי בנושאי בטחון שוטף והיערכות לחירום )חומ"ס( ▪

▪  

 פרויקטים נוספים .5

 

 מול משרד הפניםהשיטור העירוני נושא קידום  ▪

 ישנותשדרוג תשתיות רחוב  ▪

 שדרוג תחנת הגזם ▪

 שדרוג גינות ומתקני גן ▪

 שדרוג מערכות השקיההמשך  ▪

 מוזיקלי אינטראקטיבי-מעבר בטוחיצירת  ▪

 חיזוק מערך רכבי טיאוט ושטיפה בלחץ ▪

שדרוג מערכות מתן דו"חות ▪
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אחוז חשבונות האגף החודשיים 

- במסגרת חוזים לספקים קבועים )

 EPRשיבדקו ויקלטו במערכת  (רטיינר

 ימים מיום הפקת החשבונית על 5תוך 

ידי הספק

95%

יש לעדכן . החל מחודש מרץ

מרגע . EPR-ספקים קבועים ב

הקליטה באגף

אחוז חשבונות האגף החודשיים 

 (במסגרת חוזים לספקים קבועים)

 5- עד הEPRשיבדקו ויקלטו במערכת 

לכל חודש

95%

יש להכין רשימת ספקים קבועים 

. ולוודא העברת החשבונות בזמן

עם קבלת החשבון יחתום עליו 

רפרנט האגף בציון תאריך 

.קבלתו

ספקים )אחוז חשבונות האגף החודשיים 

שיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים-לא

EPR ימים מיום הפקת 10 תוך 

החשבונית

95%

י "ממועד קבלת החשבונית ע

יש לוודא שתאריך . האגף

י האגף בתוכנה"הקליטה ע

ספקים )אחוז חשבונות האגף החודשיים 

שיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים-לא

EPRלכל חודש10- עד ה 

95%

י "ממועד קבלת החשבונית ע

יש לוודא שתאריך . האגף

י האגף בתוכנה"הקליטה ע

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן 

מקבלת חשבון מהספק ועד בירור הפער 

הוצאת /מול הספק ותיקון החשבונית

הזמנת עבודה מחודשת /הזמנה על יתרה

 ימים5הינו עד 

95%

י "ממועד קבלת החשבונית ע

יש לוודא שתאריך . האגף

י האגף בתוכנה"הקליטה ע

שדרוג מתחם 

תחזוקה
ר חדש"תב

- שדרוג מתחם מחסן אחזקה לפיד 

+ הסדרת קו ביוב + החלפת מבנים 

מחסן חלפים וכלי עבודה

ביצוע

15מספר תקני כח האדם באגף שיתווספו

העברת מחלקת בטחון תחת אגף איכות 

הסביבה

2019תכנון פעילות - הנהלת אגף איכות הסביבה  

הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

מתחם התחזוקה

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

מבנה ארגוני

שינוי מבנה ארגוני 

מיטבי לשיפור 

השירות

כללי- איכות סביבה 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

שינוי מבנה ארגוני 

מיטבי לשיפור 

השירות

העברת מחלקת רישוי עסקים תחת 

איכות הסביבה

אחוז תושבים שיביעו שביעות רצון  

מהטיפול בפנייתם על ידי המחלקה 

(סמיט)בסקר שביעות רצון 

90%
לא - 2017מחצית . נתון למעקב

עודכנו נתונים

ח מפורט יצורף למדידה"דו90%אחוז עמידה בזמן תקן

ס "קיום ישיבה משותפת בין המוקד ואיכ

לבחינת שינויים בזמני המוקד
בהתאם לצורךביצוע

אחוז האירועים בהם חודשיים לפני אירוע 

יצא נוהל שימוש בציוד כבד בסנכרון 

למחלקות

100%

מספר הדרכות למוקדניות בנושא סגירת 

פניות
בכל חציון2

שוטףניהול פורום תקלות ומפגעים

10%חריגות מתמשכות/ צמצום פניות חריגות 

מספר מנהלי תחומים איתם מתקיימות 

פגישות אחת לשבועיים
גינון, תברואה, תחזוקה3

6מספר ישיבות אגף כוללות

חות "מספר פעמים בהן יתקבלו דו

ממנהל התחזוקה
4

תקינות מבני : בנושאים. רבעוני

תקינות מתקני , תנועות הנוער

מתקני , חצר בגנים  ציבוריים

כושר בגני הספורט

חות "מספר פעמים בהן יתקבלו דו

ממפקח הגינון
בנושא סקר שורשי עצים2

אחוז האירועים בהם חודשיים לפני אירוע 

יצא נוהל שימוש בציוד כבד בסנכרון 

למחלקות

100%

שיפור מתמיד 

באיכות העובדים

קיום ישיבות הערכה עם כלל העובדים 

ז משאבי אנוש"בהתאם ללו
ב"בכפיפות למשאביצוע

עמידה בתקנים 

בינלאומיים 

במדיניות סביבתית

ביצועעמידה בהצלחה בבחינות מכון התקנים

מבנה ארגוני

הערכות עובד

 iso14001תו תקן 

(סביבתי)

ניהול המחלקות 

והממשק בינהם

מענה מהיר ויעיל 

לפניות תושבים
פניות תושבים

בקרה וקיום 

סנכרון בין 

המחלקות

כללי- איכות סביבה 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

ליווי ומעקב אחר ההתפתחויות בנושא 

הטמעת מערכת מוקד וותיקה או חדשה 

וכן שימוש באפליקציה

ביצוע

הפניית כלל עובדי המועצה לפתיחת 

פניות לאיכות סביבה במערכת המוקד
ביצוע

כלים מכשירים 

וציוד
7123-74040

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות 

סקר סמיט בנושא תברואה
90%

-עבודה קבלנית

הטמנה
7123-7512,782

חות סטטוס חודשיים שיתקבלו "מספר דו

מהמפקח על הקבלנים בנושא תברואה
מעקב כולל, יחד עם כל חשבונית12

-עבודה קבלנית

איסוף אשפה 

וגזם

7123-7503,415

-עבודה קבלנית

פינוי נייר
711-75370

שימוש )אחוז העליה בפסולת אורגנית 

(בפחים בכלל בתי האב
5%

מספר פעמים בהם יופץ חומר פרסום 

והסברה בנושא הפרדת פסולת
6

5%אחוז צמצום נפחי הטמנה

העלאת אחוזי המחזור של פסולת 

אריזות במסגרת יישום חוק האריזות 

(מרכזי מיחזור ולא פח כתום)

10%

חות רבעוניים שיועברו מתאגיד "מספר דו

(חוק האריזות)תמיר 
4

ח מיחזור למשרד להגנת "הגשת דו

ל"הסביבה ולמנכ
נתונים למעקב בנספחביצוע

קיים טופס בקרה. חודשי12חות פיקוח שישלחו"מספר דו

עד לתאריך1.19'הוספת משאית לפינוי פחים בימי א

עד לתאריך1.19הוספת יום פינוי לפחים טמונים

עד לתאריך1.19 ליטר360הוספת יום פינוי לפחים בגודל 

6מספר ימים בהם יופעל רכב הטיאוט
הפעלת רכב עם התקן שטיפה 

ברחבי היישוב

שיפור השימוש 

במוקד העירוני
מוקד עירוני

בסיוע סבסוד המשרד להגנת 

קול קורא לעידוד )הסביבה 

רשויות להגדלת אחוזי הפסולת 

-2016הממוחזרת והמושבת 

ובהתאם להחלטת ראש  (2020

המועצה

הפרדה במקור
התייעלות בנושא 

מיחזור אשפה 

ביתית

נקיון כבישים ומדרכות 

שיפור מערך 

הנקיון במרחב 

הציבורי

עבודה קבלנית

שמירה על ניקיון 

הישוב
נתונים )פינוי אשפה 

(למעקב בנספח המצורף

7122-7502,650

כללי- איכות סביבה 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

שיפור מערך 

הנקיון במרחב 

הציבורי

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות 

סקר סמיט בנושא ניקיון
90%

5%ירידה בצריכת חשמל במועצה
מבוסס על התייעלות אנרגטית 

בתחומים שונים

יצורף למדידה השנתיתביצועח שנתי של צריכה ועלויות"הגשת דו

שיוחלפו  (גופי תאורה)מספר פנסים 

12.19עד לתאריך 
600

קריאה )ז "מעבר למונה חשמל תעו

עד לתאריך (ושליטה מרחוק
12.19

אחוז שביעות רצון בתוצאות משוב 

שיחות יזומות מוקד בנושא הדברה
יש לקבל נתונים מהמוקד90%

נתון למעקב90%ציון בסקר מועצה

ביצוע פעולות בתחום בהתאם להנחיות 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד 

החקלאות

שוטף
כולל טיפול באי שימוש בחומרים 

אסורים

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 

נגד מקקים
2

מספר אירועי ניטור וריסוס בשוחות ביוב 

נגד מכרסמים
2

סמיט. נתון למעקבציון בסקר מועצה בנושא יתושים

מספר מבצעי חרמוש מבוקרים נגד 

(בדגש על שטחים מרוצפים)עשביה 
2

JCB ר חדש"תבטרקטור
+  עבודות עפרJCBרכש 

מים וביוב+גזם+גובה+חירמוש
ביצוע

מספר מבצעי ריסוס מבוקרים נגד 

(בדגש על שטחים מרוצפים)עשביה 
שוטף

בשטחים פתוחים מעבר לניכוש 

.על פני ריסוס

מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו 

בנושא עמידה בתכנית מנע
12

נראות 

היישוב 

וחינוך 

סביבתי

ייעוץ בתחום 

היבטים 

סביבתיים 

למועצה

שיפור מקצועיות 

הרשות בתחום

מתן ייעוץ במיקור חוץ להיבטים 

סביבתיים לפרויקטים ברשות
שוטף

המשך התייעלות 

בצריכת החשמל 

ומעבר לגופי לד 

ומערכות חכמות

נקיון כבישים ומדרכות 

ר"תב אנרגיה

הדברה
צמצום וטיפול 

במפגעי מזיקים

-עבודה קבלנית

הדברה
711-750133

ג "החלפה מנל

ללד בתאורה 

המשך- גבוהה 

כללי- איכות סביבה 

84



שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

אחוז התוכניות בהן משך הזמן מהגשה 

לאגף ועד מתן הנחיות סביבתיות הינו עד 

 ימים7

90%

אחוז התוכניות בהן משך הזמן מהגשה 

לאגף ועד מתן התייחסות סביבתית 

 ימים10לבקשות להיתר בניה הינו עד 

90%

מועצה 

לישראל יפה

שיפור ורענון חזות 

הישוב
ביצועי יפה"זכיה בכוכבי יופי של המועצה לא

מספר מתחמי הכושר שיעברו לתקן 

2020
2

100מספר עצים שינטעו

שיתוף מוסדות 

החינוך בשוהם 

בנושא איכות 

הסביבה

מספר פעילויות חינוכיות שיתקיימו 

בנושא איכות הסביבה
3

מספר הדרכות שיתקיימו בפארק יער 

שוהם
15

, 2- ימי שישי , 10- שבת 

3- פעילויות שיא 

פעילות חינוכית וקהילתית בחרבת 

תנשמת
שוטף

פעילות כיתת נחשון בחטיבת יהלום 

בחרבת תנשמת
שוטף

ואדי כרמל 

ויער מאכל

פיתוח ואדי 

כרמל

קרן פיתוח 

תיעול

הסדרת ואדי 

כרמל והקמת יער 

מאכל בשיתוף 

הקהילה

נטיעות .  דונם משטח הוואדי5שיקום 

והסדרה לניקוז המים עד לתאריך
12.19

שכונות 

חדשות

הטמעת היבטים 

סביבתיים 

בשכונות חדשות

ליווי וייעוץ בתכנון שכונות חדשות בדגש 

על הנחיות סביבתיות
שוטף

הובלת פרויקטים 

משותפים עם 

ל בנושא "קק

יוזמות חינוכיות 

ומורשת

נראות 

היישוב 

וחינוך 

סביבתי

מתקנים 

ועצים חגשים

שדרוג וחידוש 

גינות ציבוריות 

וותיקות וגינון

מתן מענה מקצועי 

לועדה לתכנון 

ובניה בנושא 

היבטים סביבתיים

חינוך סביבתי

ייעוץ בתחום 

היבטים 

סביבתיים 

למועצה

כללי- איכות סביבה 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

המשך שדרוג 

מערכות ההשקיה 

לצמצום נזילות 

חוזרות

מספר השכונות הוותיקות בהן ישודרגו 

מערכות ההשקיה
2

הפרויקט יבוצע בשכונות אלונים 

והדסים

מעבר לצמחייה 

חסכנית
על פי מדידת מונים5%אחוז ירידה בתצרוכת מים

שדרוג ושיפור 

חזות הישוב כולל 

, גינון צמחיה

מדרכות, הטל צל

תכנית ארבעה שלבים

מחשוב
רכישת ציוד 

מיחשוב
711-93122

התייעלות עבודת 

הפיקוח ואכיפת 

הגביה

קיום מערכת מיחשוב תומכת לאורך כל 

ח"תקופת חיי הדו
ביצוע

חות בגין חניה אסורה"מספר דו
-2018מחצית . נתונים למעקב

4,413

מספר ערעורים
-2018מחצית . נתונים למעקב

320

אכיפת חניה מוסדרת במרכז המסחרי 

לרווחת באי המרכז
ביצוע

המשך פעילות ואכיפה בנושא עבירות 

בנוגע לאיכות הסביבה
ביצוע

שדרוג נקודת הגזם בהתאם להוראות 

המשרד לאיכות הסביבה עד לתאריך
6.19

עבודות 

- קבלניות 

אכיפת חוקי עזר

711-758244
ברירות משפט - חות שינתנו "מספר דו

(לשעבר קנס)
2018-48מחצית . נתון למעקב

-עבודה קבלנית

2018-272מחצית . נתון למעקבדרישות שינתנו/מספר אזהרות711-75659תובע עירוני

אכיפת חניה 

בכלל היישוב

שמירה על איכות 

חיי התושבים

השקיה- מים וביוב

תכנית חיסכון 

במים ושדרוג 

חזות הישוב

ר חדש"תב

-אכיפה

פיקוח ירוק

אכיפת חוקי 

ברירות )עזר 

(קנס

אכיפה

אכיפת חניה 

ברירות )

(משפט

כללי- איכות סביבה 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה
הערות

ייעול תהליך 

אישור חשבונות 

ותשלום לספקים

נושאים

יעדים משאבים

תקציב

מספר פעמים בהם תתפרסם מודעה 

במדיה האלקטרונית
אתר המועצה, פייסבוק6

מספר הפקחים אשר יוסמכו לאכיפת 

רכיבת אופניים על פי חוק
2

יציאה לקורס אכיפת רכיבת אופניים 

כחוק עד לתאריך
12.19

ח חודשי "מספר הפעמים בהם יתקבל דו

מהפקח הסביבתי
חודשי12

ביצועהסביבתית' ן והיחי"התנתקות מחמ

מניעת פגיעה 

סלולארית
100%אחוז האנטנות הסלולריות בהיתר שידור

מניעת הזרמת 

שפכים לא תקינים 

לביוב

מספר דגימות שפכים שילקחו מבתי 

העסק שאושרו בתכנית ניטור שפכים 

שהוגשה למשרד להגנת הסביבה

4
מרלוג שטראוס -   בתי עסק 2

.ואריא

711-1101,263משכורת

711-73072הוצאות רכב

-עבודה קבלנית

הדברה
711-750133

711-75193י יפה"א

711-76015השתלמויות

711-78024אחרות

711-54015תקשורת

פרוייקטים שנת 

ס"איכה
711-75432

כלים מכשירים 

וציוד
711-74025

רכישת ציוד 

מיחשוב
711-93122

711-75974יעוץ סביבתי

השתתפות  

בתקציב עזר
711-490212

יחידה 

סביבתית

אכיפה בתחום 

הסביבתי

הכשרת פקחים בהתאם 

להגדלת כח האדם במחלקה

סעיפי תקציב

ניטור שפכים

- אכיפה 

רכיבת 

אופניים

ישום החוק 

להתיעלות הפיקוח 

על רכיבת אופניים

קרינה סלולארית

אכיפה

כללי- איכות סביבה 
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2017

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)
(בטון)סך פינוי 

9%2,63516%300114%2945-2%2673-9%2,4172,453.80גזם

5%5,329-4%5230-2%5062-3%576914%3,3835,764.80-אשפה יבשה

775%276260%629128%73116%652-11%575653.50פסולת אורגנית

7%3721%338-9%320-5%302-6%373267.07-נייר

42.95('ספט- 'ינו) 8%39-2%427%5429%47.5-12%31פלסטיק

7%1695%1817%1989%375.590%5981,051.47-קרטונים

לא נמדד2300-100%0פסולת בניין

17.70לא נמדד4.217305%2547%זכוכית

פסולת 

אלקטרונית
14.44לא נמדד2.40.4-83%51150%

3%90503%94214%95111%98494%734610,265.73כ"סה

כ אשפה "סה

ממוחזרת
20%372204198044496%4080-8%39634,690.63

אחוז אשפה 

ממוחזרת
5.1%41.1%4.4%44.6%3.4%47%2.4%41.4%-12%54%46%

2013201420152016

נתוני כמויות פינוי אשפה ומיחזור

2013-החל ב

2013-החל ב

20112012

אשפה ומיחזור- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

אורך כבישים ומדרכות לצורך תחזוקה
 -2018מחצית . נתון למעקב

40

מספר גינות ציבוריות
 -2018מחצית . נתון למעקב

45

מספר תמרורים
 -2018מחצית . נתון למעקב

2890

מספר ספסלי רחוב
 -2017מחצית . נתון למעקב

360

מספר ברזיות
 -2018מחצית . נתון למעקב

63

פרגולות/מספר סככות
 -2018מחצית . נתון למעקב

38

מספר מתקנים לאיסוף צואת כלבים
 -2018מחצית . נתון למעקב

61

מספר עמודי תאורת רחוב ופנסי רחוב
 -2018מחצית . נתון למעקב

3,500

, חניונים)מספר פנסים נוספים בשטחי ציבור 

(מגרשי ספורט וגינות, ס"בי

- 2018מחצית . נתון למעקב

69

1498100%אחוז גינות משחק העומדות בתקן 

(אינטנסיבי ואקסטנסיבי)שטח גינון כולל 
- 2018מחצית . נתון למעקב

ר" מ5841.78

שטח גינון שנוסף בשנה זו
-2018מחצית . נתון למעקב

26.5

שדרוג מתקני 

2020כושר 
ר חדש"תב

הסדרת מתקני 

הכושר לתקן 

2020

2020100%אחוז מגרשי כושר העומדים בתקן 

1498100%אחוז גינות משחק העומדות בתקן 

ח יצורף למדידה"דו90%פניות מוקד-אחוז עמידה בזמן תקן

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות סקר 

סמיט בנושא חשמל
90%

מתן מענה מהיר 

ויעיל לתושב

2019תכנון פעילות תחזוקה 

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

מתקני משחק 

וכושר

פניות תושבים 

ושביעות רצון 

תושבים

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות סקר 

סמיט בנושא מים
90%

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות מסקר 

סמיט בנושא ביוב
90%

חידוש כבישים 

ומדרכות 

ומתקני רחוב

תחזוקת כבישים700ר "תב

3מספר צביעות כלליות שיתקיימוצביעת כבישים
לפני פסח ולפני תחילת 

ל"שנה

הכנת גאנט תכנון פעילות למחלקת תחזוקה 

עד לתאריך
1.19

חות סטטוס שיתקבלו בנושא "מספר דו

עמידה ביעדי גאנט תכנון פעילות
4

חות יוגשו על ידי מנהל "דו

תחזוקה

12(ומוקד)מספר ישיבות פורום תקלות ופניות 

שוטףביצוע סיורי תקלות ברחבי היישוב

מספר סיורים שיתקיימו עם ראש המועצה 

בנושא גינון ותחזוקה
20

בתום כל סיור יופץ סיכום 

סיור

פארקים וגינות )עבודה לתחזוקת מנע בגנים 

(ציבוריות
שוטף

ח ביצוע "אחוז המקרים בהם יוגש דו

לתחזוקה בגנים הציבוריים
ח סיכום אחת לשבוע"דו100%

חות חודשיים שיוגשו למנהל האגף "מספר דו

פים"בנושא תחזוקת מנע בשצ
12

חות חודשיים שיוגשו למנהל האגף "מספר דו

בנושא תחזוקת מנע בתנועות נוער
12

י מנהל האגף "מספר סיורים שיתקיימו ע

לאיתור תקלות בתאורת רחוב
12

מנהל ' י ס"מספר סיורים בקווי ביוב שיתקיימו ע

מחלקת אחזקה
12

ח סיור חודשי יועבר "דו

למנהל האגף

אחזקת מכון הביוב ומאגרי המים באמצעות 

קבלן
שוטף

מתן מענה מהיר 

ויעיל לתושב

צמצום תקלות 

ושבר בתשתיות 

קיומיות

שיפור והתייעלות 

בתחזוקת הגנים 

הציבוריים ובנקיון 

.היישוב

פניות תושבים 

ושביעות רצון 

תושבים

אחזקת 

מנע- תשתיות 

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

מספר סיורים שיתקיימו בגינות משחקים 

לאיתור תקלות ומפגעים
4

. מנהל המחלקה' י ס"ע

ח "לאחר כל סיור ישלח דו

.ביקורת למנהל האגף

מספר בדיקות לאיתור תקלות ומפגעים של גני 

(על ידי קבלן חיצוני)משחק 
12

לאחר כל סיור ישלח . חודשי

מנהל +ח למנהל האגף"דו

תחזוקה

שדרוג מכון הביוב להתאמת הקיבולת לאור 

הגידול באוכלוסייה עד לתאריך
10.19

במסגרת תכנית תלת 

שנתית

מספר סקרי תמרורים  שיבוצעו לבדיקת יציבות 

ובלאי של התמרורים
תאריכים יפורטו במדידה4

שוטףאשפתונים- החלפת מתקני רחוב

שוטףפרגולות- החלפת מתקני רחוב

שוטףתמרורים- החלפת מתקני רחוב

שוטףמעקות בטיחות- החלפת מתקני רחוב

שוטףמתקני הצללה תקולים- החלפת מתקני רחוב

ביצועספסלים- החלפת מתקני רחוב

חידוש גינות 

ציבוריות
701ר "תב

אחזקת 

מזרקות
746-752113

746-570104מיכון

746-950525משכורת תכנון

-קבלניות.עב

גינון פרוייקטים
746-750165

מים להשקיה 

מועצה. ומוס
746-7722,527

746-95176פיקוח השקיה

אחזקת 

מנע- תשתיות 

תחזוקת 

תשתיות רחוב

צמצום תקלות 

ושבר בתשתיות 

קיומיות

שדרוג תשתיות 

רחוב ישנות

746-7513,424אחזקת גינון

- חומרים 

שתילים
746-720

על בסיס סיורים ופניות מוקד

על בסיס סיורים ופניות מוקד

200
תחזוקת גינון

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

שנתיים שיתקבלו ממחלקת -חות חצי"מספר דו

גביה בנושא צריכת מים לגינון
.למעקב פנימי של המחלקה2

12חות פיקוח שיתקבלו ממפקח הגינון"מספר דו

מתקבל , על כל חשבונית

, חות מכל קבלן" דו6)ח "דו

( קבלנים2

שנתיים שיתקבלו ממחלקת -חות חצי"מספר דו

גביה בנושא צריכת מים לגינון
.למעקב פנימי של המחלקה2

י מפקחי הגינון "מספר פרויקטים שינוהלו ע

(תכנון ביצוע)בתחום הגינון במועצה 

- 2018מחצית . נתון למעקב

7

סך צריכת מים להשקיה
יש למדוד על . נתון למעקב

.פי חציון

נתון למעקבצריכת מים לדונם גינון מושקה

מספר סיורים במוסדות החינוך בדגש על 

נושא הגינון
6

דיווח שוטף100%חות לאחר סיור שיוגשו למנהל "אחוז הדו

 גני ילדים23, בתי ספר 329מספר המוסדות בהם יתקיימו סיורי גינון

צפון- ציון לקבלן גינון על מצב הגינות 
 -2018מחצית . נתון למעקב

80

דרום- ציון לקבלן גינון על מצב הגינות 
 -2018מחצית . נתון למעקב

90

קבלת דוחות יומן עבודה יומי מקבלני גינון 

צפון ודרום
שוטף

אחוז החלטות ועדת תנועה ותמרור שיבוצעו 

תוך חודש מקבלת ההחלטה מאגף הנדסה
כולל עדכון אגף הנדסה100%

חות שיוגשו על ביצוע החלטות "מספר דו

הועדה על ידי מחלקת תחזוקה עבור עדכון 

ועדת תמרור ותנועה

4
ח יוגש לאגף "הדו. רבעוני

הנדסה

הקמת מכון שטיפה למשאיות טאוט רחובות 

עד לתאריך
ביצוע על ידי מחלקת הנדסה12.19

12.19שדרוג נקודת גזם יישובית עד לתאריך
מכון הטיאוט יישב בתוך 

נקודת הגזם

תחזוקת גינון

תחזוקה 

הנובעת 

מהחלטות 

וועדת תנועה 

ותמרור

פרויקטים 

מיוחדים

חסכון במים גינון 

בר קיימא

יישום ועדת תנועה 

ותמרור

עמידה בדרישות 

המשרד להגנת 

הסביבה

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקת 

טריהלומתנים ופלואוריד במים

עדכון המדד לאחר פרסום 

דרישות משרד הבריאות

טריהלומתנים- מספר דגימות מים חריגות 
עדכון המדד לאחר פרסום 

דרישות משרד הבריאות

נתון למעקבפלואוריד- מספר דגימות מים חריגות 

מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקה 

מיקרוביאלית במים

עדכון המדד לאחר פרסום 

דרישות משרד הבריאות

נתון למעקבמיקרוביאלית- מספר דגימות מים חריגות 

מספר דגימות מים שיבוצעו לבדיקת מתכות 

ברשת

עדכון המדד לאחר פרסום 

דרישות משרד הבריאות

נתון למעקבמתכות ברשת- מספר דגימות מים חריגות 

4מספר דגימות מים שיבוצעו במזרקת ברבור

מספר דגימות מים שיבוצעו במזרקת דילוגים 

בכרמים
6

741-110483משכורת

-קבלניות.עב

תחזוקה
741-751948

השתתפות 

בתקציב עזר
741-490212

741-54010תקשורת

741-7100הובלה

741-720140חומרים

בטיחות  ומכון 

התקנים
741-721168

741-730122אחזקת רכב

741-7338רישוי וביטוח

741-74030כלים

-קבלניות.עב

שבר
741-750350

רכב -ליסינג 

פיקוח ותחזוקה
741-752200

סעיפי תקציב

איכות מים

איכות מים

מניעת זיהום מים 

במערכות השתייה 

בישוב

מניעת זיהום מים 

במערכות השתייה 

בישוב

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

משאבים

נושאים

יעדים

הערות

- נתוני פעילות 

אחזקת 

תשתיות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

צביעת ריהוט 

חצר
741-753180

741-7805אחרות

רכישת ציוד 

יסודי
741-93037

742-72030חומרים

742-72150ועדת תמרור

742-750160צביעת כבישים

השתתפות 

ר"בתב
742-9100

743-74060כלים וציוד

-קבלניות.עב

תיקונים כולל 

חשמלאי

743-750150

743-75130צביעת עמודים

743-771843חשמל

75-72070חומרים

75-750645קבלניות.עב

סעיפי תקציב

תחזוקה- איכות סביבה 
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

722-75635ס"אחזקת טמ

ס "המשך הקמת מערכת טמ

בכל הישוב  (טלויזיה במעגל סגור)

עד לתאריך

תלוי החלטות גזברות6.19

ס "בדיקה של כלל מצלמות הטמ

בכל החלפת משמרת של הסיירים
לבדיקת תקינות המצלמותשוטף

הצבת מסך במחלקת הבטחון 

המשדר את כלל המצלמות עד 

לתאריך

1.19

התקנת מחשב נייד קשיח ברכבי 

המשטרה עד לתאריך
1.19

הקמת חפק של המועצה לשעת 

חירום עד לתאריך
3.19

כרגע עדיין אין , ר"מפקע

ק"חפ

20מספר מכשירי הקשר שיתווספו

רכישת מכשיר תדר נוסף אחד עד 

לתאריך
3.19

פתיחת פניות בתוכנת קישורית 

במשמרת לילה של הפקחים
22:00מהשעה שוטף

העברת נתונים למוקד באופן מיידי 

בכל תחילת משמרת
שוטף

שוטףקיום ביקורות יומיות לבדיקת עמידה
 ביעדי תוכנית אבטחה 

ישובית
מספר אירועים חריגים שידווחו על 

ידי המוקד

מחצית . נתון למעקב

2018 -77

יציאה למכרז לקבלת שירותי מוקד 

עד לתאריך
3.19

השירות יינתן עד להקמת 

מוקד בטחון יישובי

קיום דיון של אגף בטחון והמוקד 

לבחינה מחודשת של זמני המוקד
ביצוע

3מספר ימי הכשרה למוקדניות
קיום תרגול סימולציות משותף של 

דימוי מצבי - המוקד ומחלקת בטחון

שגרה וחירום

ביצוע

ביטחון  

יישובי

כלים 

מכשירים 

וציוד

מערכות 

וציוד

מוקד

2019תכנון פעילות בטחון ובטיחות 

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

722-74045

ביטחון
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

ביטחון  

יישובי

מערכות 

וציוד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

התאמת הציוד והשלמת ציוד  , ארגון

במחסני החירום של המועצה עד 

לתאריך

6.19

בהתאם להנחיות המשרד 

, ל"רח, לביטחון פנים

פיקוד העורף ומשרד 

.הפנים

ר חדש"תב
אזור סיוע )ל "הקמת מתחם אס

עד לתאריך (לאזרח
12.19

ר חדש"תב
ק ורכישת ''אבזור חפ

ציוד חירום

רכישת מחסן חירום למתחם הבטחון 

החדש עד לתאריך
6.19

טי אזורי "מספר פגישות פורום קב

התעשיה
חודשי12

2מספר תרגילים משותפים שיתקיימו

אחוז השתתפות בתרגילי 

הבטיחות של המפעלים
כ" תרגילים בסה10-כ100%

חות שיופקו בעקבות "מספר דו

ביקורת דו חודשית על כל מוסדות 

החינוך

180

ללא טבלת , הערכה

אך יש תיק עם כל )מעקב 

(ח וביקורת שהופקו"דו

ח "קיום ביקורים יומיים של סיירי מוס

אצל מאבטחי מוסדות החינוך
שוטף

מעקב בעזרת מערכת )

(פטרולית

היערכות בנושא 

בטיחות , ביטחון

והיערכות לחירום 

במוסדות החינוך

מספר מוסדות החינוך בהם יתקיימו 

 (מזדמנת ותקופתית)שתי ביקורות 

למעקב אחר ביצוע תוכניות עבודה

37

.  בתי ספר9-י ו" גנ28

קושי בתיאום הביקורות 

עם הגננות לאחר שעות 

העבודה

מזדמנת )מספר הביקורות 

למעקב אחר ביצוע  (ותקופתית

תכניות עבודה

51

 לגני 1,  לבתי הספר2

מעקב בעזרת . הילדים

טבלת משימות של רכזי 

הבטחון הבית ספריים

אחוז בתי הספר שישלחו טבלת 

ריכוז משימות לרכז בטחון בית ספרי
100%

גליונות על פי , ק ליסט'צ

בתי ספר

חות ביצוע "י שיעבירו דו"מספר גנ

רבעוניים של תוכנית העבודה
28

הקפדה יתרה למילוי על 

אכיפה על ידי - ידי הגננות

ט"הקב

שיפור מוכנות הישוב 

לשעת חירום

תיאום מקצועי בנושאי 

בטחון שוטף והיערכות 

(ס"חומ)לחירום 

היערכות 

לחירום

בקרה על מאבטחים 

במוסדות חינוך

העמקת הביקורות 

בבתי הספר

ביטחון 

יישובי

ביטחון מוסדות חינוך

מחסני 

חירום

ביטחון
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

ביטחון  

יישובי

מערכות 

וציוד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

מספר בדיקות של חבילת מיגון של 

מוסדות חינוך
2

בעקבות כל בדיקה יופק 

בחודש . (תחזוקה)ח "דו

ינואר יבדקו מרחבים 

בסוף מאי , מוגנים

תתקיים בדיקה לצורך 

.ל הבאה"היערכות לשנה

ח במשך "מספר מפגשי ועדת מל

ר ומטה "פ הנחיות פקע"השנה ע

ל"רח

4

3ר"פ תרחישי פקע"מספר תרגולים ע

, אימון מכלול מידע לציבור

אימון מכלול הנדסה 

אימון כללי , ותשתיות

.לכלל חברי המועצה

30.4-יתקיים עד לביצועקיום תרגיל קריאת פתע

מתן מידע אודות אירועי 

ביטחון ובטיחות חריגים 

בישוב

חות שיוגשו להנהלת "מספר דו

הרשות לאחר אירועים חריגים

מחצית . נתון למעקב

לאחר כל אירוע -2018

0-תחקיר, 81- דיווח. חריג

הכנת מסמך מרכז של האירועים 

 וצפי 2019הישוביים לשנת 

משתתפים בכל אירוע עד לתאריך

ל חמש"בשיתוף מנכ1.19

מספר אירועים שיאובטחו על ידי 

המחלקה

בהתאם . נתון למעקב

16 -2018מחצית . לצורך

אחוז האירועים שאינם טעוני רישוי 

שינוהלו על פי הנוהל החדש
100%

מדידה בהתאם לבקשות 

למתן הנחיות בטחון

ח"ט מוס"בהשתתפות קב8מספר פגישות ועדת בטיחות ישובית

מספר אירועים שיתוחקרו על ידי 

צוות תחקור מצומצם
4

בהשתתפות נציגי 

האגפים והמחלקות 

הרלוונטיים במועצה

מיגון מוסדות חינוךביטחון מוסדות חינוך

אירועים

אירועים חריגים

בטיחות

קיום אירועים בהתאם 

לנהלי ביטחון ובטיחות

מסירת תנאים בנושא ביטחון 

ובטיחות למפעילי האירוע
שוטף

בהתאם לצורך ועל פי 

דרישות מחלקת רישוי 

עסקים

ניהול צוות תחקור 

אירועים במסגרת ועדת 

בטיחות ישובית

ביטחון
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 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

ביטחון  

יישובי

מערכות 

וציוד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

חות שיתקבלו על ידי "מספר דו

בתי הספר לסטאטוס וועדות 

הבטיחות

רבעוני4

אחוז מוסדות החינוך שיקבלו 

אישור בטיחות לפתיחת שנת 

15.8-הלימודים עד ל

.בתי ספר וגני ילדים100%

אחוז אירועי תאונות בטיחות 

ט "י קב"לאחריהן יתקיים תחקיר ע

ח"מוס

100%

העמקת ביקורות בקרב 

מסגרות היוצאות 

לפעילות חוץ בית 

ספרית וגני ילדים

בדיקת כלל פעילויות החוץ היוצאות 

ממתחם בתי הספר
על ידי מנהל שיטור עירונישוטף

אחוז המקרים בהם יתוקנו מערכות 

 ימים מאיתור 3גילוי אש ועשן תוך 

הבעיה

90%
ימדד באמצעות טבלת 

מעקב

הקמת מערכת גילוי אש במועצה עד 

לתאריך
1.19

ל וגזבר "קבלת החלטה של המנכ

מ "המועצה בנוגע להעסקת חברת יל

להכנת תיקי שטח ותכנה לניהול 

בטיחות

ביצוע

מספר תוכניות עבודה חצי שנתיות 

שיתקבלו מיועץ הבטיחות
ינואר ויולי2

ח סטטוס לעמידה "הגשת דו

חות "מספר דו. בתוכנית העבודה

שיוגשו

ספטמבר ומרץ2

תלוי גזברות100%אחוז ניצול תקציב

תקן 

OHAS180

01 

בטיחות )

(וגהות

שיפור תהליכי העבודה
עמידה בהצלחה בבחינות מכון 

התקנים שתתקיים עד לתאריך
11.19

בטיחות 

מוסדות 

חינוך

בטיחות 

מוסדות 

המועצה

בטיחות

תקינות מערכות גילוי 

אש ועשן

הבטחת בטיחות מתקני 

המועצה

מעקב אחר כלל 

הפעולות הדרושות 

לשיפור רמת הבטיחות 

בכל אתרי המועצה

גילוי אש 

מוקדים+
722-750195

ביטחון
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 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

ביטחון  

יישובי

מערכות 

וציוד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

נתונים להשוואה רב 

שנתית
מספר עבירות

מחצית . נתון למעקב

2018 -427

722-76019השתלמויות
מספר עובדים שיעברו קורס פקח 

'מסייע שלב א
1

מספר עובדים שיעברו קורס פקח 

'מסייע שלב ב
3

תכנון פעילות לסיירים
כתיבת תכנית עבודה לסיירים 

המקושרת לתקציב השנתי
ביצוע

ייצוב מצבת כח האדם 

במחלקה
ח"ט מוס"ישמש כקב1.19יציאה למכרז למציאת סגן מחלקה

722-110353משכורת

- משכורת 

סיירים
722-111641

שיטור 

-קהילתי

עבודה 

קבלנית

722-752431

עבודה 

קבלנית
7221-75075

עבודה 

קבלנית
723-7508

השתתפות 

א ארצי"הג
723-830129

השתתפות 

א לוד"הג
723-8316

השתתפות 

באיגוד ערים 

לכבאות

7241-8300

-א"מד

השתתפות
836-810351

השתתפות 

בתקציב עזר
722-490149

סעיפי תקציב

הכשרת פקחים בתחומי 

האכיפה השונים

נתוני פעילות

צוות

ביטחון
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סעיף תקציבישם החשבון
 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

ביטחון  

יישובי

מערכות 

וציוד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור האבטחה 

היישובית

722-54040תקשורת

722-73078הוצאות רכב

-אחזקת רכב 

סיור קהילתי
722-731221

עבודה 

- קבלנית 

מוקד צופה

722-7530

- א "הג

אחזקת 

מתקנים 

ברשות

723-42027

- א "הג

פרסום
723-5505

מטה בטיחות 

בדרכים
722-81449

הקפצות 

ניידת כיבוי 

אש

7241-75010

722-78039אחרות

רכישת ציוד 

יסודי
722-93010

כלים 

מכשירים 

וציוד

722-74045

סעיפי תקציב

ביטחון
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2018סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

2018-1120מחצית . נתון למעקבמספר כלבים רשומים

744 -2018מחצית . נתון למעקבמספר חיסוני כלבת שינתנו לכלבים

אחוז הכלבים המחוסנים מתוך הכלבים 

(י האיגוד או פרטי"ע)הרשומים 
66% -2018מחצית . נתון למעקב100%

63 -2018מחצית . נתון למעקבמספר חיסוני כלבת שינתנו לחתולים

26 -2018מחצית . נתון למעקבמספר כלבים שילכדו

49 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר בעלי חיים אחרים שילכדו

22 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר כלבים שישוחררו לבעלים

81 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר אזהרות שינתנו

34 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר המלצות לקנסות

3 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר ארועי נשיכה

3 - 2018מחצית . נתון למעקבהסגרים עקב נשיכה

238 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר תלונות שטופלו בנושא בעלי חיים

11 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר קריאות חירום: מתוכן

111 - 2018מחצית . נתון למעקב(על ידי האיגוד)מספר סיורים שיתקיימו 

153 - 2018מחצית . נתון למעקבמספר חתולים שיעוקרו

מספר ביקורות שיבוצעו לרישוי עסקים 

(איגוד)
12 - 2018מחצית . נתון למעקב

מספר ביקורות אחרות שיתקיימו 

אתרים/מוסדות חינוך/בעסקים
31 - 2018מחצית . נתון למעקב

השמדה בדיקות /מספר מקרי החרמה

משנה
5 -2018במחצית . נתון למעקב

נתון למעקבמספר נחשים שילכדו

מניעת מפגעים ופיקוח 

על הסדר הציבורי 

והניקיון בישוב בדגש 

על בעלי כלבים 

ומשליכי פסולת

טיפול 

במפגעים 

הקשורים 

ח"לבע

משאבים

2019תכנון פעילות וטרינריה  

שמירה על בריאות 

י חיסונים "הציבור ע

למניעת מחלת הכלבת 

פ חוק"וע

נושאים

יעדים

הערות

חיסוני כלבת

וטרינריה
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

 2018סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

שמירה על בריאות 

י חיסונים "הציבור ע

למניעת מחלת הכלבת 

פ חוק"וע

נושאים

יעדים

הערות

חיסוני כלבת

90%אחוז עמידה בזמן תקן פניות מוקד

אחוז שביעות רצון תושבים בתוצאות סקר 

סמיט בנושא וטרינריה
90%

מניעת כלבת

י חיסון "מניעת כלבת ע

במסלול טבעתי סביב 

הישוב

, שועלים)פיזור פתיונות כלבת אחת לשנה 

(תנים וכלבי בר
ביצוע

מותנה בתקצוב . באחריות האיגוד

החקלאות' מש

חות פעילות חודשיים שיתקבלו "מספר דו

מהאיגוד
12

ימדד שנתית12.19ח שנתי מהאיגוד עד לתאריך"קבלת דו

בעלי כנף
יישום חוק עזר עירוני 

(חדש)בנושא בעלי כנף 
נתון למעקבמספר הרישיונות שיוצאו לאחזקת בעלי כנף

הובלה 

והסגר
714-7102

714-72034חומרים

עבודות 

קבלניות
714-75040

עבודות 

- קבלניות 

תברואן

714-75166

עבודות 

- קבלניות 

שרותי 

וטרינריה

714-752514

טיפול 

בפניות 

תושבים

סעיפי 

תקציב

מתן שירות מיטבי 

לתושב

מעקב ופיקוח אחר 

התקשרות עם האיגוד 

הוטרינרי

ח "דו

- פעילות 

שירותים 

וטרינריה
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 הנדסה אגף
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 הנדסה אגף

 

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

 יון הישוב.שמירה על צבאיכות חיים ו

 -מחלקות שתי ותאגף פועלב

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

 והפרטית.

שיפורי תנועה דות תשתית וכן באישור וביצוע יקטים ציבוריים, פיתוח שכונות חדשות, עבובניה והקמת פרובתכנון, עוסקת  –ותשתיות בינוי מחלקת .ב

 .בישוב

 וכן על נושא הנגשת המרחב הציבורי והסדרי תנועה בישוב, לרבות רשות תמרור מקומית. רישוי עסקים ורישוי שילוטכמו כן, האגף אחראי על נושא 

 

נהל ווק של המימכרזי ש וכן לשוהםוללנית ככנית מתאר מכות הועדה. הועדה מלווה תכנון תתכניות בניין עיר בס מספרמקדמת  הועדה המקומית לתכנון ובניה

היתרי בניה בשנה בממוצע, כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח.  100-בשנים האחרונות הועדה הנפיקה כיה. יובאזור התעש , מע"ר, שכונה כ"אכרמיםבשכונת 

 ."סהמשרד להגנו , משרד התחבורהקע"רפכיבוי אש, , לתכנון ובניה הועדה המחוזיתכגון: חיצוניים,  םסטטוטורייגופי רישוי הועדה פועלת מול 

 

 בינוי ותשתיות לקתמח

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

 הרחבת מבני חינוך קיימים וביצוע התאמות בהתאם לצורך.  ,ומעונות יום גני ילדיםהקמת בתי ספר, –מבני חינוך  ▪

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

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

  הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים.; כנית אב לשבילי אופנייםת

יישום תכניות לפיתוח גנים ציבורים קיימים והתאמתם לצרכים המשתנים, בדגש על נגישות. תכנון והרחבת מבנים קיימים ותכנון  –המרחב הציבוריפיתוח  ▪

 והתאמתם לקהל המשתמשים. 
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 כח אדםנתוני 

כמו כן, האגף  .מפקחים על הבניה 2-ותכניות, מידען  בודקימרכזת הועדה, מזכירת האגף, עובדים: מהנדס המועצה,  7המקומית לתכנון ובניה מועסקים  עדהובו

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

 )תכנון סביבתי, יועץ נגישות וכו'(.

 מעסיק עשרות מתכננים, קבלנים וספקים חיצוניים.הל בינוי ותשתיות, מפקח ומזכירה. כמו כן, האגף עובדים: מנ 3 ות מועסקיםבמחלקת בינוי ותשתי

 יחידה לרישוי עסקים ורישוי שילוט.בנוסף, באגף מנהלת ה

 

 2019יעדי האגף לשנת 

 , וכן אישור תב"עותעדה עצמאית מוסמכתושר בסופה תוסמך הועדה המקומית כות לישוב אניכולל מתאר תכנית אישור-תכנון .1

 דמוקרטי, גני ילדים ומעונות יום ליווי והובלה של תכנית פיתוח השכונה: הוצאת היתרי בניה, תכנון מבני חינוך: בית ספר -שכונת הדרים .2

 תיאטרון ומרכז מבקרים-הכולל אמפימתחם המטווח לשימוש הציבור,  ופיתוח תכנון .3

 וצאת היתרי בניה למגרשים ששווקוהליווי פיתוח המע"ר, -"רמע .4

, פיתוח כניסה לגן חבל, שדרוג מוסדות 444מעל כביש  הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים לפארק יער שוהםקטים: מימוש תקציבי פיתוח ופרויקידום  .5

 לקת בטחון ומחסני חירום. חינוך, פיתוח חצרות לימוד ואכלוס מתחם החירום במע"ר הכולל תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש משרדי מח

  מרכז ההדרכה הארצי לנגישותסיום פרויקט  .6

 הנגשה: גינות ציבוריות , תחנות אוטובוסים ומבני ציבור .7

 עובדי האגףליצירת סביבת עבודה מתאימה עבור כלל  ףגמשרדי האהרחבת  .8

 הבטיחות בשנים האחרונותנתוני המשך שיפור הבטיחות בדרכים, פיתוח שבילי אופניים וזאת על מנת לשמר את  .9

 כח אדםבנוגע למצבת תקנון וארגון האגף  .10

 סיום סריקת תיקי בניה לארכיב .11
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

12מספר ישיבות צוות חודשיות שיתקיימו

קיום ישיבה שבועית קבועה עם רכזת הועדה 

המקומית
שוטף

, עות"תב, עדכון סטטוס רישוי

.פיקוח ועוד, תיקי מידע

4.19קליטת מנהלת וועדה חדשה עד לתאריך

קליטה של סגן מנהל בינוי ותשתיות עד 

לתאריך
7.19

קיום ישיבות עם גזבר המועצה למעקב אחר 

והזמנות פתוחות (שוטף)תקציב רגיל 
שבועישוטף

רים "ישיבות  עם הגזבר למעקב אחר ניצול תב

ועדכונם
לפי צורךשוטף

במסגרת )אחוז חשבונות האגף החודשיים 

שיבדקו ויקלטו  (רטיינר- חוזים לספקים קבועים 

 ימים מיום הפקת 5 תוך EPRבמערכת 

החשבונית על ידי הספק

90%

יש לעדכן . החל מחודש מרץ

במידה . EPR-ספקים קבועים ב

המזכירות - ויש הזמנת עבודה

בהמתנה

במסגרת )אחוז חשבונות האגף החודשיים 

שיבדקו ויקלטו  (חוזים לספקים קבועים

 לכל חודש5- עד הEPRבמערכת 

90%

יש להכין רשימת ספקים קבועים 

. ולוודא העברת החשבונות בזמן

עם קבלת החשבון יחתום עליו 

מנהל האגף או מנהל 

לאחר מכן . רישוי ופיקוח/תשתיות

תהליך העבודה תלוי בבדיקת 

.הזמנות עבודה

ייעול תהליך אישור 

חשבונות ותשלום 

לספקים

ניהול 

תקציב

2019תכנון פעילות מהנדס המועצה 

יעדים

הערות נושאים

ניצול מיטבי של תקציבי 

האגף

סנכרון עבודת האגף

תקנון וארגון האגף 

בנוגע למצבת כח אדם

ניהול 

האגף

אישור 

חשבונות

משאבים

כללי- הנדסה 
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

יעדים

הערות נושאים

סנכרון עבודת האגף

ניהול 

האגף

משאבים

-ספקים לא)אחוז חשבונות האגף החודשיים 

 10 תוך EPRשיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים

ימים מיום הפקת החשבונית

90%

-ספקים לא)אחוז חשבונות האגף החודשיים 

- עד הEPRשיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים

 לכל חודש10

90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן מקבלת 

חשבון מהספק ועד בירור הפער מול הספק 

הוצאת הזמנה על /ותיקון החשבונית

 ימים30הזמנת עבודה מחודשת הינו עד /יתרה

90%
מותנה באישור הגזברות ותיאום 

הוצאת הזמנות עבודה

ממשקים
ממשק מיטבי עם אגף 

גזברות

מעקב אחר הקצאת כספים ייעודיים לביצוע 

החלטות של ועדת תמרור
4

קיום פגישה כחלק . רבעוני

.מהכנה לועדת תנועה

קיום ישיבה שבועית קבועה עם מנהל 

פרויקטים
שוטף

בישיבה יתקבל דיווח על סטטוס 

הפרויקטים

שוטףעדכון טבלת מעקב אחר פרויקטים

ז "חות חודשיים בנושא עמידה בלו"מספר דו

פרויקטים שיתקבלו ממנהלי הפרויקטים
בפרויקטים ארוכים12

מספר תחנות אוטובוס נוספות שיוקמו באזור 

התעסוקה
4

סיום בניית פרויקט ההנגשה של שלושת 

מבנה המועצה וכותר , בית התרבות- המבנים

פיס עד לתאריך

6.19

הנגשה מסלול במרחב הציבורי כולל   השלמת

גן היובל עד לתאריך
6.19

6.19סיום תהליך הערות ובדיקת שמע עד לתאריך

מספר תיקים שיסרקו
נמצא , יצא מכרז. נתון למעקב

.בהליך בחירה

12.19סריקת כלל התיקים עד לתאריך

 תיקים 2,878מתוך . נתון למעקב

עדיין לא נבחרה , על פי מנות)

.(כמות התיקים לחודש

ייעול תהליך אישור 

חשבונות ותשלום 

לספקים

סיום פרויקט מרכז 

ההדרכה הארצי לנגישות

פרויקטים

אישור 

חשבונות

ארכיב
סיום סריקת תיקי בניה 

לארכיב

קידום פרויקטים בישוב

כללי- הנדסה 
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

יעדים

הערות נושאים

סנכרון עבודת האגף

ניהול 

האגף

משאבים

שנתיים של תוכנת ניהול -מספר מפגשי עדכון דו

טכנולוגיות-ועדה עם נציג בר
2

ייתכנו מפגשים נוספים על פי 

צורך

ח המודד את מספר ימי "הטמעת השימוש בדו

שיעברו מרגע קבלת הקריאה ועד  (14)העבודה 

עד לתאריך, ח הפיקוח הממוחשב"להשלמת דו

9.19
בתלות יכולת של בר טכנולוגיות 

ח זה"לייצור דו

ביצועGISהשלמת הטמעת שכבת תשתיות במערכת 
אזור תעשייה , רקפות, כרמים

(קומפלוט)

תשתית ובינוי , עיות"הטמעת שכבות תב

בהתאם לצורך
שוטף

73-95184יעוץ  תנועה

חות החלטות של ועדות תנועה "מספר דו

ותחבורה ורשות תמרור שיועברו לאגף איכות 

הסביבה לאחר כל וועדה

4

אחוז המקרים בהם משך הזמן מדיון בועדת 

תנועה ותמרור ורשות תמרור ועד העברת 

פרוטוקול חתום לאחראי ביצוע החלטות באגף 

 יום30איכות הסביבה הוא עד 

כולל שרטוט יועץ תנועה90%

 יחד עם איכות הסביבה ביחס IZOעדכון נוהל 

לזמני ביצוע
בשיתוף איכות הסביבהביצוע

ס לעדכון "עדכון טבלה משותפת להנדסה ואיכ

ביצוע
שוטף

עדכון קובץ מעקב אחר יישום החלטות ועדת 

תנועה
שוטף

חות  למעקב אחר ערבויות והנפקת "מספר דו

(סטטוס)ח "דו
4

, באחריות מזכירת המחלקה

הגשה למנהל

שוטףקיום תיעוד ומעקב אחר ערבויות בניה
המעקב מתחיל . באמצעות תכנה

מיום ההקלדה

תכנון

עות "ייזום ותכנון תב

חדשות ותכניות מתאר 

כוללנית

ביצוע(וכן תכנית פרויקטים)ח יעדי תכנון "ראה דו
י "תקצוב משרד הפנים עפ

הרשאה

שיפור תהליכי עבודה 

באגף

מחשוב

160

ועדת 

תנועה 

ותחבורה 

ורשות 

תמרור

' עב

- קבלניות 

שכבות 

GIS

73-757

מעקב אחר ערבויות 

בניה

ערבויות 

בניה

המשך פיתוח מאגר ידע 

עירוני

מעקב אחר ביצוע 

החלטות הועדה

כללי- הנדסה 
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

יעדים

הערות נושאים

סנכרון עבודת האגף

ניהול 

האגף

משאבים

73-1102,301משכורת

יעוץ 

-משפטי

עבודה 

קבלנית

73-750519

עבודות 

-קבלניות

תביעות 

משפטיות

73-755180

השתתפות 

בתקציב 

עזר

73-490849

73-5406תקשורת

מיכון 

וסריקה
73-570/1413

73-76028השתלמויות

73-78040אחרות

רכישת 

ציוד 

מיחשוב

73-93116

ר חדש"תבתכנון כללי

תוכנית 

מתאר 

לישוב

ר"תב

י "תקצוב משרד הפנים עפ

הרשאה

סעיפי 

תקציב

עות "ייזום ותכנון תב

חדשות ותכניות מתאר
ח יעדי תכנון"ראה דו

כללי- הנדסה 
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שם התכניתתכנית' מס

/ מטרת

מהות 

התכנית

שם המתכנןיזם

עמידה 

בתנאי 

סף

תאריך הגשה 

מקומית.לו

תנאים

 

להפק

דה

מועד אישור 

י "תכנון ע

הועדה

מועד דיון 

לקראת 

הפקדה

מועד פרסום 

(יזם)תקין 
מועד הפקדה

סטטוס 

2018אוקטובר 

421-

0368936

ע בית "תב

עלמין שהם

אישור 

בית 

עלמין 

באזור )

(תעשיה

מקומית .ו

שוהם
22/12/201522/12/201518/02/201618/02/2016אין20/12/2015כןו אבוקסיס'ג

. מוקפא

המתנה 

לתשובה של 

הועדה 

.המחוזית

421-

0397257

ע גשר "תב

444

אישור 

תכנון 

גשר 

מעל 

כביש 

444

מקומית .ו

שוהם
10/04/2016כןברוך אלישיב

בתאריך 

11.10.18 

לקראת דיון 

.להפקדה

ת
חוזי

מ
ה 

ד
ע
ו

ע "תב

להגדלת בית 

בית - עלמין

עריף

הגדלת 

בית 

- עלמין

בית עריף

מקומית .ו

שוהם

רויטל בכר 

שכטר

ע "התב

מקודמת 

, בהליך מחוזי

נדרשת 

הסכמה של 

מועצה אזורית 

חבל מודיעין

ת
מי

קו
מ

ה 
ד
ע
ו

2019יעדי תכנון בסמכות ועדה מקומית ומחוזית 

יעדי תכנון
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שם התכניתתכנית' מס

/ מטרת

מהות 

התכנית

שם המתכנןיזם

עמידה 

בתנאי 

סף

תאריך הגשה 

מקומית.לו

תנאים

 

להפק

דה

מועד אישור 

י "תכנון ע

הועדה

מועד דיון 

לקראת 

הפקדה

מועד פרסום 

(יזם)תקין 
מועד הפקדה

סטטוס 

2018אוקטובר 
ת

מי
קו

מ
ה 

ד
ע
ו

תכנית מתאר 

כוללנית 

לשוהם

תכנית 

מתאר 

לשוהם

משרד 

הפנים
2016כןדני לזר

בהשל

מה
טרם נקבעטרם אושר

בהמתנה 

לתיקון 

ההערות 

ופרסום 

להפקדה

תכנית אב 

למים שוהם 

2040

יאיר 

קורנברג

עברה תיאום 

מול רשות 

המים

תכנית אב 

לביוב שוהם 

2040

יאיר 

קורנברג

מוגשת למשרד 

, הבריאות

לועדה 

דיון - המחוזית

על שיבוץ לדיון 

ללא . בנושא

צפי בעניין

ת
חוזי

מ
ה 

ד
ע
ו

יעדי תכנון
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מספר יחידות דיור ביישוב
. 5590- 2018מחצית . נתון למעקב

א"ללא שכונה כ

סכום כולל של כספי קנסות והסדרים 

מותנים שיגבו
נתון למעקב

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

בקשה למידע תכנוני ועד בדיקת עמידה 

 ימים5בתנאי סף הוא עד 

100%

ימדד באמצעות המערכת המקוונת 

דגל אדום - כלי מדידה. בעתיד

.במערכת

אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור 

עמידה בתנאי סף ועד הנפקת מידע תכנוני 

 ימים45הוא עד 

100%

, מרגע שעבר את שלב תנאי הסף

ח שיוצא לאחר קליטת "יש דו

. יום30- זמן התקן. הנתונים ידנית

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

בקשה להיתר ועד בדיקת עמידה בתנאי 

 ימי עבודה10סף ופתיחת תיק הוא עד 

מדידה על ידי מערכת מקוונת100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפתיחת 

תיק ועד סיום הבדיקה המרחבית ועדכון 

התושב לגבי החלטת ועדת רישוי 

 ימי 45הוא עד  (דחיית ההיתר/אישור)

עבודה

ח מדידה"ניתן להוציא דו100%

אחוז הבקשות להיתר בניה שידונו בועדת 

משנה

. 50%- 2018מחצית . נתון למעקב

34- מספר בקשות היתר בניה

ל "חות חציוניים שיוגשו למנכ"מספר דו

בנושא עמידה בזמני הרפורמה בתכנון ובניה
2

 לאחר חתימת התושב 4סריקת  טפסי 

והעברתם לרפרנטית באגף גביה
שוטף

מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

2019תכנון פעילות רישוי ופיקוח 

נושאים

יעדים

הערות

מהיר , טיפול מקצועי

פ חוק"וע
רישוי בניה

נתוני 

פעילות

משאבים

רישוי ופיקוח
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבים

54 -2018מחצית . נתון למעקבחות שנכתבו על ידי הפיקוח על הבניה"מספר דו

50 -2018מחצית . נתון למעקב(כללי)שטח +חות פיקוח"מספר דו

43 -2018מחצית . נתון למעקבמספר תיקי פיקוח בחריגות בניה   

30- 2018מחצית . נתון למעקבמספרץיקים בהליך מנהלי   

37 -2018מחצית . נתון למעקבמספר תיקים בהליך שיפוטי

8- 2018מחצית . נתון למעקבמספר תיקים בהסדר מותנה

2018-3מחצית . נתון למעקבמספר תיקים בהסדר מותנה

נתון למעקבמספר תיקים שנסגרו

אחוז תיקי פיקוח בהליך מנהלי שנסגרו או 

 חודשים12הועברו לטיפול התובע העירוני תוך 
30%- 2017מחצית . נתון למעקב

נתון למעקבהסדר מותנה/סך הכל סכום קנסות

מספר דיווחים שיתקבלו מהמפקח על הבניה 

בנושא מעקב אחר תיקים שנמצאים בהליך 

מנהלי

חודשי12

מספר ישיבות חודשיות שיתקיימו עם התובע 

העירוני ומנהל הפיקוח למעקב אחר התיקים 

ש"בתהליכי משפט וביצוע החלטות ביהמ

12

מספר דיווחים רבעוניים שיתקבלו מהתובע 

העירוני בנושא סטטוס תיקים בתביעה
4

ח גבית קנסות בגין "מספר פעמים בהם יוגש דו

הסדר מותנה
הפקה על ידי מחלקת גביה2

מהיר , טיפול מקצועי

פ חוק"וע
פיקוח

רישוי ופיקוח
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבים

מספר דיווחי פעילות חודשיים שיתקבלו 

מהמפקח על הבניה
12

ח סטטוס "פירוט נתונים למעקב מדו

רישוי

ל "חות חציוניים שיוגשו למנכ"מספר דו

בנושא סטטוס פעולות פיקוח על הבניה
דיווח דו שבועי2

קבלת אישורי תשלום חובות ובדיקת היטלי 

השבחה במבנים
350 -2017מחצית . נתון למעקבשוטף

ריכוז וניהול תלונות ציבור בנושא פיקוח 

טכנולוגיות-בגין עבירות בניה באמצעות בר
שוטף

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

ח ממוחשב מלא "תלונה ועד השלמת דו

 ימי עבודה7הוא עד 

טכנולוגיות-ימדד באמצעות בר100%

חות שיכנסו למערכת "אחוז הדו

טכנולוגיות -הממוחשבת וימדדו בעזרת בר

בפיקוח

100%

ריכוז וניהול פיקוח עקב רישוי בניה 

טכנולוגיות-באמצעות בר
שוטף

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

ח פיקוח "הדרישה לפיקוח ועד השלמת דו

 ימי עבודה14ממוחשב הוא עד 

95%

טכנולוגיות -ימדד באמצעות בר

ח "תיעשה פניה לחברה ליצירת דו)

.(חדש

חות פיקוח " דו2אחוז הפרויקטים בהם יהיו 

(4בנוסף על בדיקה לטופס )במהלך בניה 
100%

. טכנולוגיות-ימדד באמצעות בר

תוספות בניה )בפרויקטים קצרים 

.(ח אחד בלבד"יש להוציא דו' וכו

ניהול תלונות באופן 

מיטבי

פיקוח

מהיר , טיפול מקצועי

פ חוק"וע

רישוי ופיקוח
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2010201120122013201420152016
יוני - ינואר 

2017
2018יוני -ינואר

40805243בקשות שיתקבלו לקבלת מידע תכנוני' מס

1301731661211351651176467בקשות שנפתחו' מס

1001291671101031091094747סך כל היתרי בניה שהוצאו

211744מספר היתרי בניה שהוצאו למגורים

מספר היתרי בניה שהוצאו לתוספות בניה 

('התאמות וכו, כולל סגירת מרפסות)
81753636

1631מספר היתרי בניה שהוצאו לתעשיה

0110מספר היתרי בניה שהוצאו למסחר

151111121161036מספר היתרי בניה שהוצאו למבני ציבור

מספר יחידות דיור שנוספו בגין הוצאת 

היתרי בניה
13382841415432

180

167מתוכם    

13+רוויה   

קרקע

44

אחוז המקרים בהם משך הזמן מאישור 

עמידה בתנאי סף ועד הנפקת מידע תכנוני 

 ימים30הוא עד 

100%100%100%100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפתיחת 

תיק ועד סיום הבדיקה המרחבית ועדכון 

התושב לגבי החלטת ועדת רישוי 

 ימי 45הוא עד  (דחיית ההיתר/אישור)

עבודה

100%100%100%100%

578420214עררים שהוגשו לועדת ערר' מס

1,846,5871,080,655832,761 1,653,265 1,416,124 1,315,876 635,92795,9693,494,921סכום כולל היטלי השבחה

1,634,636135,113105,538 1,047,271 1,010,660 2,023,334 1,666,664879,5744,085,658סכום כולל אגרות בניה

24,422,2081,505,63910,576,840 39,191,444 20,630,287 15,024,862 14,579,302סכום כולל היטלי פיתוח

חות שנכתבו על ידי הפיקוח על "מספר דו

הבניה
247441*4273102881481466354

חות שנכתבו בגין עבירות בניה "מספר דו

(מנהלי)
26523011843

1251073330חות שהועברו לתביעה"מספר דו

61663637מספר כתבי אישום מתוך כלל התיקים

25362732385425198מספר תיקים בהסדר מותנה

61413514131473מספר תיקים בטיפול בתביעה

14161421171616168מספר צווי הפסקת עבודה מנהליים

40,000סך הכנסות מקנסות לשנה

2019ח סטטוס רישוי ופיקוח "דו

היטלים 

ואגרות

רישוי

פיקוח

ח סטטוס רישוי"דו
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2010201120122013201420152016
יוני - ינואר 

2017
2018יוני -ינואר

מספר תיקים שיועברו לתובע העירוני 

לתביעה
2222155

36 

 כתבי 6הוגשו 

אישום

 מתוכם .27

9הוגשו   

כתבי אישום

11

386312258301356413446206167חות אישור העברה לטאבו"מספר דו

(לא רק בנושא עבירות בניה)חות הפיקוח " הנתונים כוללים את כלל דו2015עד שנת * 

פיקוח

ח סטטוס רישוי"דו
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מקור

סכום 

אלפי )

₪)

2019במהלך קיץ פורסם מכרז חדשאגף הנדסהלימודית אבני החושן. ח1

לימודית אבן חן. ח2

ניתאי 

כ+לביא

פיר 

מעליות

5502.5.18חינוך. מ142+242623
לא קיימת הרשאה ממשרד החינוך 

ועל תכנון בעיכוב

3
פיר בתי + מעליות

הספר אבן חן וצוקים

לקראת מכרז - ס אבן חן"מעלית בי

ממתינים , הותקן פיר- אבן חן. (פיר)

.להתקנת מעלית ויש זוכה

מעלית תותקן 

2019בדצמבר 

703500ס דמוקרטי"בי4

 כיתות 18-אושרה פרוגרמה ל

אושר התכנון , במשרד החינוך

. במשרד החינוך וגובש צוות יועצים

נמצא בהליך תכנון לביצוע

, השלמת תכנון

מותנה בהרשאה של 

משרד החינוך

5

: מעליות בבתי הספר

, רבין, אבני החושן

ניצנים

- פיר מעליות ביס צוקים אבני החושן

יש - ניצנים. לקראת פרסום מכרז

יפורסם מכרז - רבין. פיר קיים

2018לקראת סוף 

ביצוע רבעון ,תכנון 

רבעי

6

- שכונת הדרים

השלמת תכנון גני 

ילדים ומעונות יום

הסכמים לביצוע מול , מכרזים

קבלנים
2019במהלך שנת 

שדרוג - ס אבן חן"בי

הקיים
2019במהלך שנת לפני התחלת ביצוע פעולות שדרוג

קבלןשם הפרויקט'מס
עלות פרויקט 

(₪אלפי )- ב

מתוך 

ר "תב

'מס

מקורות תקציביים

מועד 

התחלה

אחראי ביצוע 

ז"ולו
2019יעד  2018סטטוס אוקטובר 

2019תכנון ובינוי - פרויקטים  

חינוך

פרויקטים בינוי
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מקור

סכום 

אלפי )

₪)

קבלןשם הפרויקט'מס
עלות פרויקט 

(₪אלפי )- ב

מתוך 

ר "תב

'מס

מקורות תקציביים

מועד 

התחלה

אחראי ביצוע 

ז"ולו
2019יעד  2018סטטוס אוקטובר 

קרן פיתוח 

פ.צ.ש
1,000

1,000פ.ע.ק

2
עיר - פרוייקט הנגשה 

נגישה פיתוח

מכרז הוגש ונבחר קבלן שלא מוכן 

ומחפשים פתרון לבעיה מול , לעבוד

ש להמשך תהליך"היועמ

המשך ביצוע בשנת 

2019

100680הנגשת גנים ציבוריים3
קרן עבודות 

פיתוח
אגף הנדסה500

הנגשת הגנים על פי תכנית וסקר 

נגישות

ביצוע במהלך כל 

2019שנת 

250678ל"חכחניה ברחוב לפיד4

נמצא בשלב חתימת חוזה בין 

ל מודיעין "ל שוהם לחכ"המועצות חכ

לגבי אחריות ביצוע

ביצוע ברבעון ראשון 

2019לשנת 

5
אתר לשטיפת רכב 

אתר גזם+טיאוט

. נמצא בשלב השלמת תכנון ביוב

. הפרויקט באחריות חברה כלכלית

-סלילת אספלט תבוצע עד ל. תומחר

12.18

הקמת אתר לשטיפת 

רכב טיאוט במהלך 

2019שנת 

6

- הרחבת משרדים 

בניין 

קפיטריה+המועצה

2017

נמצא בשלב הכנת חומר למכרז 

, 0שיכלול תוספת משרדים בקומה 

תוספת קומת מעטפת למפלס קומה 

בניית קפיטריה, 1

2019ביצוע לשנת 

7

מתחם : ר דרומי"מע

בניית מחסן - חירום

ר " מ100)חירום 

(שירותים+

2019חציון ע"בהכנה למכרז ואישור תב300614

8
הסדרי בטיחות בית 

התרבות
ה"תכנון ואישור כבה"המתנה להתייחסות כב, מוקפא647

9
הסדרי בטיחות מבנה 

ספרא
400653

טיפול במרכזיות גילוי אש ובמערכת 

הכריזה

רבעון ראשון לשנת 

2019

2019- ביצועבהכנה למכרזמעלון כותר פיס10

חבל/מעגל תנועה תפן11
מותנה בהרשאה של משרד 

התחבורה

. מותנה בהרשה מ

התחבורה

ינקי , ישראל

ספיר 

. פרויקטים

.מעקב

המשך ביצוע בשנת 

2019

המתנה לפינוי המתחם לביצוע 

הפרויקט

פיתוח שלב - גן החבל 

'ג
15-מאי2,000593

הנדסה וביטחון, ס"איכ

1

פרויקטים בינוי
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מקור

סכום 

אלפי )

₪)

קבלןשם הפרויקט'מס
עלות פרויקט 

(₪אלפי )- ב

מתוך 

ר "תב

'מס

מקורות תקציביים

מועד 

התחלה

אחראי ביצוע 

ז"ולו
2019יעד  2018סטטוס אוקטובר 

12
מעגל תנועהלפיד 

מודיעין

מותנה באישור והרשאה של משרד 

נמצא בשלב תכנון . התחבורה

,מפורט

1,900חבל מודיעין

1,900היטלי ביוב. ק

2
הסדרת קו ניקוז ואדי 

טיילת סחלבים- כרמל 
500731

עבר לביצוע באחריות איכות 

הסביבה במסגרת פיתוח יער 

הניקוז יטופל במסגרת . למאכל אדם

פיתוח יער למאכל אדם

ביצוע רבעון + תכנון 

2019שלישי 

175ל"קק

פ.ע.ק
ע"בהליך אישור תב אגף הנדסה

טרם 

נקבע
558 3,500

תחילת 

ביצוע 

במחצית 

2019

אגף הנדסה
מחצית - צפי ביצוע

2019
1

מים וביוב

תחבורה

שאיבה בית . שדרוג ת

עריף

גשר הולכי רגל 

ואופניים מעל כביש 

444

1

3,800277

, קיים חומר למכרז, הושלם תכנון

נמצא בהליך הוצאת היתר בניה מול 

יפורסם - לאחריו. חבל מוידעין

 6- צפי להוצאת היתר בניה. מכרז

חודשים

לפני דיון להפקדה בוועדה 

יעד ביצוע במהלך שנת . המחוזית

2019

פרויקטים בינוי

120



מקור

סכום 

אלפי )

₪)

קבלןשם הפרויקט'מס
עלות פרויקט 

(₪אלפי )- ב

מתוך 

ר "תב

'מס

מקורות תקציביים

מועד 

התחלה

אחראי ביצוע 

ז"ולו
2019יעד  2018סטטוס אוקטובר 

1,540מפעל הפיס

900הלוואה

700פ.ע.ק

33%חבל מודיעין

33%שוהם

33%טוטו

3
אולם ספורט הדרים 

ר" מ1,100
בתכנון

תחילת בניה במהלך 

2019שנת 

4
השלמת שביל אופניים 

בשכונת כרמים

, המתנה לתקצוב משרד התחברוה

2020ייתכן ויבוצע כבר במחצית 

עתידי להתבצע 

2019במחצית 

5
השלמת תכנון - הדרים

 דונם24קרית ספורט 
2019השלמת תכנון עד אמצע 

 ביצוע חלק 

מהעבודות עד סוף 

2019

שיפוץ מקווה גברים1
מחצית 

2019
אגף הנדסה

ממתינים , בוצע תכנון אדריכלי

לאישור תקציבי

1
' הסדרת קו ביוב רח

מכבים/ הסלע
266

טרם 

נקבע
אגף הנדסה

לא בוצעמועדון ספורט הנגשה2

3

צביעה חיצונית של 

 ברחוב 1,3,5,7בניינים 

תמר

16-ינו1000
אגף הנדסה 

ל"וחכ
ממתינים להחלטת תושבים

המשך תהליך 

2019במהלך 

ל"חכא"פיתוח שכונה כ4
, 10.18- סיום שלב א. בביצוע

מסירת מגרשים לקבלנים

המשך תהליך 

2019במהלך 

ר"פיתוח מע5
. פיתוח מכרז- 'הכנת מכרז לשלב א

9.18צפי לפרסום 

המשך תהליך 

2019במהלך 

ל ביצוע"חכ

2019מחיצת 

מתחם אתלטיקה2

1
בריכה - מועדון 

שדרוג+ נוספת
10,000,000

דת

.תכנון והכנת חומר למכרז536

אין הסכמה משותפת לביצוע עם 

ממתינים להחלטת , חבל מודיעין

חבל מודיעין

ספורט

אגף 

ל"חכ/הנדסה

אגף הנדסהטרם נקבע

פרויקטים בינוי
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

נתון למעקבמספר שלטים מדווחים

2018-53מחצית . נתון למעקבמספר עסקים שקיבלו רשיון שילוט

ומתוכם שלטים , מספר שלטים רשומים במערכת

עם רשיונות

- 2018מחצית . נתון למעקב

 עם 157,  שלטים586רשומים 

רשיונות

נתון למעקבאגרה שנתית בגין שלטים מדווחים

נתון למעקבמספר שלטים בגינם שולמה אגרה

נתון למעקבכ תשלום שנגבה בגין שילוט"סה

נתון למעקבכ שלטים שטרם שולמה האגרה עבורם"סה

נתון למעקביתרת חוב בגין שלטים

ייתכנו כמה צווי )סך צווי פריט רשומים טעוני רישוי 

(פריט לעסק

במחצית שנת . נתון למעקב

. צווי פריט295- 2018

85%היתר זמני/ בעלי רשיון  (מינימלי)אחוז עסקים 
נתון  , 70%-ממוצע ארצי כ

2018-86%למעקב מחצית 

מספר עסקים בעלי רישוי בישוב

- 2018מחצית . נתון למעקב

 משאיות 93מתוכם , 194

שטראוס

90%היתר זמני/ אחוז מתקני מועצה בעלי רישיון 

הגשת דיווח רישוי מתקני מועצה ועסקים בתוך 

מספר דיווחים, המתקנים
רבעוני4

7 -2018מחצית . נתון למעקבכ בקשות בהליך משפטי"סה

2018-26מחצית . נתון למעקבמספר עסקים בתהליך רישוי

כ הכנסות מאגרות רישוי"סה
 -2018מחצית . נתון למעקב

17,629

משאבים

2019 תכנון פעילות קידום ורישוי עסקים  

יעדים

הערות

פיקוח על עסקים 

בתחומי המועצה 

פ חוק"ע

נושאים

רישוי עסקים

הסדרת רשיונות 

שילוט לעסקים 

בישוב

שילוט

רישוי עסקים
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שם 

החשבון

סעיף 

תקציבי

 2019סכום 
(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

יעדיםמשאבים

הערות נושאים

הסדרת רשיונות 

שילוט לעסקים 

בישוב

שילוט

אחוז עסקי טיפולים לא רפואיים בגוף האדם בהם 

נערכה בדיקת תברואן
100%

100%י תברואן"אחוז עסקי מזון בהם נערכה ביקורת ע
כולל קייטנות ואירועים תחת 

כיפת השמיים

אחוז עסקים בהם יש בשר מן החי בהם תיערך 

(איגוד)י וטרינר "ביקורת ע
100%

כמות עסקי מזון שימצאו בהם ליקויים עם חשש 

לבריאות הציבור במהלך התקופה
1 -2018במחצית . נתון למעקב

מספר הליקויים שידווחו על ידי משרד הבריאות 

(ח"בדו)שלא ביוזמת הרשות 
2018-1מחצית . נתון למעקב

מספר תביעות משפטיות שיוגשו נגד עסקים 

הפועלים ללא רשיון
7 -2018מחצית . נתון למעקב

7 -2018מחצית . נתון למעקבמספר עסקים שיסגרו בעקבות צו סגירה

עמידה בדרישות 

החוק החדשות 

וישום הרפורמה

מספר מפרטים אחידים שיכתבו לסוגי העסקים 

השונים הרלוונטיים לישוב

. 2018-30מחצית . נתון למעקב

תלוי במספר המפרטים 

.שיפורסמו על ידי משרד הפנים

מספר קייטנות טעונות רישוי
 10- 2018מחצית .נתון למעקב

(פרטיות)

אחוז הקייטנות טעונות רישוי שיקבלו רשיון לפני 

תחילת הפעילות
100%

2018-6מחצית . נתון למעקבמספר ארועים תחת כיפת השמים

100%אחוז האירועים שיקבלו רשיון לפני קיום הפעילות

שוטףמתן הדרכה והנחיה למנהלי ומפיקי אירועים

שינוי חוק העזר העירוני בנושא פתיחת חנויות 

23:00ועסקים עד לשעה 
בהמתנה להחלטת ראש מועצהביצוע

הנגשה של מתקני 

מועצה ועסקים

אחוז עסקים טעוני רישוי שקיבלו אישור ועברו 

ביקורת נגישות
(תקציב)תלוי מינוי 70%

711-5700מיכון

' עב

- קבלנית 

רישוי 

עסקים

711-7570

עמידה בדרישות 

החוק לגבי 

קייטנות טעונות 

רישוי

עמידה בדרישות 

החוק לגבי ארועים 

תחת כיפת השמים
סגירות חורף 

והיתרי לילה

אכיפה וביקורות
שמירה על 

בריאות הציבור

הרפורמה ברישוי 

עסקים

קייטנות קיץ

סעיפי תקציב

נגישות

ארועים תחת 

כיפת השמים

רישוי עסקים
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  חינוך וקהילהאגף 
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 אגף חינוך וקהילה

 

 ישובי -אופק חינוכי 

 
 והטיפול בכל אוכלוסיית התלמידים על רצף הגילאים. טיפוח תחושת השייכות וערכי השוויון, עידוד מצוינות

 
 שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי לחינוך המשלים למתן טיפול מקיף לתלמיד לאורך כל שעות היממה. 

 
 ערכי, פדגוגי, מניעתי.חברתי ארגוני,  -דגש על הרצף החינוכי בכל שכבות הגיל 

 
 למידה משתנה בסביבות למידה חדשניות.

 

 תמונת העתיד

 

 תבוגר בעל מיומנויות וכישורים שיאפשרו לו להוביל בחברה משתנה, הפועל לאור ערכי כבוד הדדי ואחריובוגר מערכת החינוך היישובית יהיה: 

 חברתית. 

 בוגר המכיר את המורשת והמסורת היהודית.
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 יעדי האגף לשנת תשע"ט

 

 החינוך בשוהםטבי בכל מוסדות יעיצוב אקלים חינוכי מ .1

אישית, המסוגלות והשייכות של סגלי העלאת תחושת הרווחה ה: תעסוק בו היישובית  תקדם שפה בית ספרית בנושא אקלים תכניתה

 עידוד שיח מקדם תקשורת בין אישית.יושם דגש על  החינוך והתלמידים.

 

 ופיתוח מרחבי למידה כחלק משינוי דרכי ההוראה בסביבה חדשניתעדכנית קידום פדגוגיה  .2

 .העלאת המוטיבציה בלמידה ▪

 .בחצר המשחקים בגן הילדיםו ,סביבות לימודיות ייחודיות מגוונת וגמישות בתוך ומחוץ לכיתה פיתוח דרכי הוראה למידה חדשניות. ▪

 שילוב תכנית התערבות לקידום ושיפור ההישגים. ▪

  שימוש בסביבות טכנולוגיות מתקדמות, עידוד למידת חקר להובלת הקהילה החינוכית סגלי חינוך ותלמידים,  טכנולוגיתלמידה בסביבה  ▪

 .לומד עצמאי ופיתוח      

 מיסוד תרבות של תהליכי הערכה עדכניות ומקדמת למידה.  ▪

 ספרי ויישובי. –ביסוס שותפויות מקצועיות בצוותי המורים והצמחת הון אנושי בית  ▪

 בתחרויות ארציות )אליפות סייבר ורובוטיקה( והשתתפות בחידונים קורסים, , חוגים - חשיפת תלמידים לעולם המדעי טכנולוגי מגיל צעיר ▪

 הקמת קבוצות מנהיגות מדעית בחט"ב ועד מסלול טכ"מ וסייבר בתיכון.
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 מטעם המשרד לביטחון פנים"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול"  -מניעה והסברה  ,מוגנות .3
 

 ריכוז תכניות מניעה והסברה בנושאים אלימות, מיניות, סמים ואלכוהול לכלל האוכלוסייה בדגש על בני נוער בשיתוף הורים ובתי"ס. ▪

 . ואלכוהולהגברת מעורבות ומודעות הורית לנושא אלימות, מיניות, סמים  ▪

 שיתוף פעולה עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי לטיפול בנושאי מניעת אלימות, סמים ואלכוהול. מערך ביסוס ▪

 נוער ומבוגרים. –חיזוק מנהיגות התנדבותית בתחומי המניעה  ▪

 והבלתי פורמאלי. מתן העשרה, הכשרה והעצמה למדריכי המוגנות והנוער ביישוב לעבודה עם בני נוער במסגרות החינוך הפורמאלי ▪

 .מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע בתחום מניעת אס"א ▪

 הרחבת מעגל התושבים, המנהיגות הבלתי פורמאלית ואנשי המקצוע המעורבים בפעילות מניעה.  ▪

 

 אורח חיים בריא ומקיים .4

יטוי בתכניות הלימודים ומהווים חלק עידוד אורח חיים בריא במוסדות החינוך ובקהילה באים לידי בוקידום וטיפוח שמירה על ערכי סביבה, 

 התכנית החינוכית מבקשת לטפח אחריות חברתית וסביבתית בקרב קהילת התלמידים  מאורחות החיים של כלל המוסדות החינוכיים בשהם.

 באמצעות קשר עם הסביבה , תכניות זהירות בדרכים וחינוך לבריאות וקיימות. 

 

 טיפוח מעורבות ותרומה בקהילה .5

אזרחות פעילה ואכפתית, מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי"ס בשיתוף קהילת ההורים. ימשך תמשיך הפעילות לטיפוח כישוב קהילתי 

-נהל חברה ונוער במשרד החינוך. תלמידי בתיה"ס העלנדבים בקהילה החינוכית באמצעות תכניות "ידיד לחינוך" בשיתוף משילוב המת

מעורבות קהילתית עזרה  –שיתוף סטודנטים במרכזי למידה בחט"ב יהלו"ם  ".המשרד לתעודה "חברתית יסודיים ישתלבו בתכנית

 בלימודים.

 המשלים.במסגרת החינוך הפורמאלי  לממש ולהרחיב יכולותיהםשיאפשרו לתלמידים כניות לתגבור והעשרה תשילוב  – מיצוי ומצוינות .6
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  תכניות מובילות

 

 שינוי בקשרים וביחסים שבין המורה התלמיד והידע.  ,חדשנות פדגוגית משמעותה שינוי בתפיסת ההוראה והלמידה – פדגוגיה עדכנית 1

גן /ספרי -כולל בחינה מחדש של המרחב הביתגן ספרית/-בסביבה חדשנית שיכללו התחדשות בית ,נפתח מודלים של פדגוגיה עדכנית

 מאפשרים יצירת תהליכי למידה מגוונים.ץ לגבולות הכיתה המחולדרכי למידה משתנות ויצירת מרחבים  םוהתאמת

של המורה לתמונות  "ארגז הכלים"והרחבת  תשילוב תכניות מפתחות שיח תוך שימת דגש על תקשורת בינאישי – אקלים מיטבי 2

כחלק  "יוביתפסיכולוגיה ח"ו "פסיכופדגוגיה,שיבוץ תכניות כמו  .וסיטואציות הקשורות להכלה, העלאת מוטיבציה ושייכות

 מלווים מקצועיים.ושילוב  מהשתלמות המורים

כמו כן יושם דגש לחיזוק מושג "היחסים" בתוך הקהילה החינוכית באמצעות פורום משולב סגלים חינוכיים הורים, אגף החינוך       

 ומשרד החינוך.

 וב ופיתוח סביבות למידה עדכנית, מגוונות, חדשניות   כחלק משיפור האקלים ופיתוח שייכות התלמיד למוסד החינוכי נשים דגש בעיצ      

 בכל המוסדות.      

הקצאת סל שעות לתגבור מקצועות הליבה בהלימה לתכנית פעולה שיגישו בתיה"ס לשיפור הישגי הלומדים  – שיפור ההישגים 3

והעלתם מעל הממוצע ההישגים הארצי כולל בחינות הבגרות. שילוב תכניות המפתחות חשיבה מ"סדר גבוה" ומצוינות כדוגמת 

 ב'. -א'ה"שחמט" בגיל הרך ובכתות 

הרצאות ולמידה והתנסות, סדנאות,  ,ים תעסוק ב"כישורי חיים בדרך" באמצעות מפגשים חוויתייםהתכנית על רצף הגילא –זה"ב  4

 יום, תוך שיתוף התלמידים. בשיתוף הקב"ט, משטרת ישראל, הרלב"ד וההורים.-הצגות שעוסקות בסיטואציות ואירועים מחיי היום

הילדים הקמת גינות -הילה טיפוח שייכות ואזרחות פעילה. בגניחינוך לשמירה על הסביבה הטבעית שלנו לרווחת הק – חינוך סביבתי 5

לימודיות ושימת דגש על עבודת כפיים של הילדים. חיזוק תכנית העבודה לגנים מקדמי בריאות. הכרות עם החי והצומח הקרובים 

 לבית. 
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 אגף החינוך וקהילה כולל בתוכו את המחלקות הבאות:

 

. מחלקת גני הילדים פועלת בשיתוף משרד החינוך והצוותים החינוכיים, יישובגני הילדים הינם השער למערכת החינוך ב –מחלקת קדם יסודי 

,  מושם 21חדשנית המותאמת למאה ה  לפדגוגיהתוך שימת דגש ם, ומספקת מענה מיטבי לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילדי

 .פרטנית לכל ילד, ומתוך אמונה כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן להתפתחותם העתידית של הילדים דגש על עבודה

 

ניהול מערך הרישום וויסות התלמידים למוסדות החינוך המחלקה פועלת לגיבוש ויישום המדיניות החינוכית היישובית,  –מחלקת בתי ספר 

חברתי בין -ות על פני רצף הגילאים, יישום תכנית "מעברים" יישובית השומרת על רצף פדגוגי. המחלקה מובילה תכניות חינוכיות ייחודיביישוב

בתיה"ס, פועלת לטיפוח אקלים מיטבי בבתיה"ס, קידום והעצמת סגלי הוראה. המחלקה אחראית לניהול תקין, השבחת מבני מוסדות החינוך, 

 אמת להוראה חדשנית ומגוונת.פיתוח סביבה מזמנת למידה בחצרות בתיה"ס והצטיידות, המות
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 המחלקה  מספקת סל שירותים הכולל: –חלקת שירות פסיכולוגי )שפ"ח( מ

                                                                   י"ב ברמת שירות א.-גן -עבודה מערכתית במסגרות החינוך  •

                                                               הערכות ואבחונים לצורך ועדות מתוקף החוק. •

ח: התערבויות בירוריות, טיפולים בהורות, טיפולים דיאדים, וטיפולים בעיקר קצרות טוו -התערבויות טיפוליות  •

                                                                         פרטניים.

         .ליווי ישיר של מסגרות החינוך המיוחד, ליווי עקיף של תלמידי ח.מ הלומדים מחוץ לישוב )מקבלים שירות מהרשות בה לומדים( •

                                                                      די במצבי חירום.היערכות לחירום ומתן מענה מי •

פיתוח מענה הממוקד במניעת אובדנות בקרב ילדים ונוער, כחלק מהפרויקט הלאומי למניעת  •

                                                                   אובדנות.

                                                                .קבוצות הורים לתלמידים בחינוך המיוחד במסגרת פרויקט שפ"י ויוזמות חינוך •

-סדרת הרצאות בנושאים פסיכו -תכנית מיוחדת לטובת פיתוח מיטביות נפשית בקהילה. השנה: "קפה הורים"  •

                                                                         חינוכיים.

     הענקת שירותים פסיכולוגיים משלימים במימון ציבורי ופרטי במסגרת השפ"מ. •

                                                             
    2010לספטמבר  1 -מ 3.7-61חינוכי"  -ולוגי כל האמור לעיל בכפוף לחוזר מנכ"ל "מתווה השירות הפסיכ -

 
 2019יעדים מרכזיים לשנת  -שירות פסיכולוגי 

 ית: תלמידים, הורים וצוותי חינוךפיתוח מענה פסיכולוגי מקצועי ואיכותי לקהילה החינוכ .1

 הפסיכולוגים בהתאם לשלבי ההתמחותקידום מקצועי של צוות  .2

 אובדנותהלאומית למניעת  תכניתאובדנות כחלק מהפיתוח מענה בתחום מניעת  .3

 ענים מגוונים לאוכלוסיית ההוריםמ –ההורים במרכז  .4

 דמות ויצירת סביבה נעימה ומזמינההנגשת שרותי השפ"ח לתושבים ולעובדי המחלקה באמצעות מערכות מידע מתק .5

 הארגוני, פרסום ושיווקדום המבנה : הרחבת המענה המקצועי, קיקידום פעילות השפ"מ  .6
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  המחלקה לילדים עם צרכים מיוחדים

  

  2019יעדים מרכזיים לשנת 

 

 יתתיות במסגרת קורסים והשתלמויותקידום מקצועי של סייעות אישיות וכ .1

 המיוחדהחינוך  קידום יוזמות חינוכיות בתחום  .2

)הנגשת כיתות   יכולות רגשיות וחינוכיות של התלמידיםתשתיות התומכות בתלמידים  עם  צרכים  מיוחדים  על  מנת לשפר  את שיפור  .3

 ופתיחת חדרי טיפולים ומרחבי הכלה, חידוש ציוד בהתאם לצורך ובכפיפות לאישור משרד החינוך(

רום סיום הלימודים במערכת נוער ובמסגרות של התנסות בעבודה, טליווי  השילוב  של תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילות תנועות ה .4

 החינוך

 

 מדיניות האגף הינה שילוב מקסימלי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות של  החינוך  הרגיל, הן  בשילוב יחידני והן  בכיתות מיוחדות.

תואמת את יעד , הוצוותי חינוך בתהליכי תכנון ויישום מדיניות זוהשילוב מתבצע באופן אישי ומותאם לצרכי הילד, הכולל ליווי של הורים 

( של משרד החינוך. כהמשך למדיניות זו, אנו פועלים לפתיחתן של מסגרות ייחודיות המאפשרות מתן מענה לצרכי ילדי הישוב בהתאם 12ההכלה )

שיות, רפואיות וכיתתיות במסגרת קורסים השתלמויות לצורך ובכפוף לנהלי משרד החינוך. המחלקה מטפלת בקידום מקצועי של סייעות אי

ומפגשי הדרכה, הנגשת כיתות לתלמידים לקויים שמיעה בהתאם לצורך ובכפיפות לאישור משרד החינוך וכן בליווי שילובם של תלמידים בעלי 

ודה טרום סיום  הלימודים במערכת צרכים מיוחדים בפעילות תנועות הנוער בשעות אחר הצהריים ובמסגרות של התנדבות או  התנסות בעב

  החינוך.
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 :להלן  מספר נתונים  על  אוכלוסיית התלמידים  הזכאים  לשירותים  אלו  בשהם לשנת הלימודים  תשע"ט

 

 

מכלל תלמידי שהם )מתחת למוצע ארצי( כולל ארבעה תלמידים   2.8% 135 תלמידים  הזכאים  ללמוד במסגרת של  החינוך  המיוחד
 07עם  זכאות 

תלמידים  הלומדים  בבי"ס כוללניים  ובכיתות מחוץ 
  69 ליישוב

 תלמידים  משהם  והסביבה   100בכיתות משובצים   11 כיתות חינוך  מיוחד הפועלות בתוך  היישוב

 מכלל התלמידים  הלומדים  בכיתות  66% 66 תלמידים  הלומדים  בכיתות בתוך  היישוב

תלמידים  עם  לקויות משמעותיות המשולבים  בחינוך  
  38 הרגיל

 העסקה בהתאם לתקנים  הנקבעים  בזכאות 66 סייעות המועסקות ע"י המועצה בתחום  החינוך  המיוחד

  69 תלמידים  מוסעים  למוסדות חינוך  בתוך ומחוץ לשהם

 בהתאם  לאישור משרד החינוך תוך דרישה לאיחוד קווים 34 מספר קווי הסעה   מופעלים  

 ע"פ אישור זכאות ובהתאם  לאפיון לקות התלמידים  15 מספר מלווים  בהסעות
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 המחלקה לשירותים חברתיים 

פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות, בשותפות עם גורמים  -המחלקה פועלת לתכנן וליישם מגוון רחב של מסלולי התערבות ותכניות טיפול חדשניות 

 שונים בקהילה. 

סוציאלי בתושבים, טיפול בילדים, נוער בסיכון, צרכים מיוחדים ואלימות במשפחה, איתור ילדים -פסיכוטיפול תחומי העיסוק של המחלקה: 

טיפול זוגי כניות קהילתיות, טיפול במתנדבים והפעלת ת מניעת אלימות סמים ואלכוהול, ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה, טיפול בקשישים,

 היערכות לשעת חירום, וגיוס משאבים.  ומשפחתי, 

 בדגש על ניהול הטיפול, הבניית דרכי התערבות וחשיבה תוצאתית.  )של המשרד לשירותים חברתיים( בתהליך הרפורמה תמשיך המחלקה ,השנה

 
 2019יעדים מרכזיים לשנת המחלקה לשירותים חברתיים 

 , ומינוי עובד תכנון מידע והערכההרפורמה הארצית בשירותי הרווחה השלמת .1

 טיפול בצעירים בסיכון –פיתוח תחום חדש  .2

 פעילות התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי תהרחב .3

 ניות טיפוליות להפעלת עמותת שק"להשלמת מעבר מועדו .4

 2018נפתח במהלך שנת ה לצעירים עם צרכים מיוחדים שביסוס דיור בקהיל .5

 ת" לטיפול גם במשפחות עם מתבגריםהרחבת תכנית "נתיבים להורו .6

הלאומית  תכנית,  תוך שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בישוב, כחלק מההכשרות ל 'שומרי סף'ביסוס רצפים טיפוליים והשלמת  .7

 בדנותולמניעת א

 לת תכניות ייחודיות לניצולי שואההפע .8

 ה, לקשישים תשושי נפש ומשפחותיהםושירותים בקהילקידום מענים טיפוליים  .9

 צות ופעילויות קהילתיות  מגוונותהפעלת קבו -הרחבת תכניות ופיתוח מתקנים לגיל השלישי  .10

 בית לרווחת המשתתפים בפעילויותה הרחבת הפעילות בבית הגמלאי המורחב, תוך הגדלת משרות, במקביל להצטיידות והנגשת .11

 לרווחת המשתתפים בפעילויותהמורחב מלאי בית הג הצטיידות והנגשת .12

 השלמת הצטיידות בבית המתנדב .13
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  מחלקת טיפול בפרט )קב"ס(

 

לחוק לימוד חובה( הינו הבטחת החלת חינוך חינם והתמדת התלמידים במערכת החינוך  4ששר החינוך הסמיכו לעניין זה )סעיף  תפקיד הקב"ס

מגיל גן ועד יב'. במסגרת סמכות זו מבצע המדור בקרה על תלמידים במסגרת חינוך חינם, איתור ומניעת נשירת תלמידים, טיפול ומעקב אחר 

 מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת וייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוק הקב"ס.היעדרותם, ליווי תהליך 

 

 
 מטעם המשרד לביטחון פנים  "הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול" -מניעה והסברה  ,מוגנות

 

ואלכוהול לכלל האוכלוסייה בדגש על בני נוער בשיתוף הורים ריכוז תכניות מניעה והסברה בנושאים אלימות, מיניות, סמים היחידה עוסקת ב

 ובתי"ס.

 הקמת מערך שיתוף פעולה עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי לטיפול בנושאי מניעת אלימות, סמים ואלכוהול.

 נוער ומבוגרים. – חיזוק מנהיגות התנדבותית בתחומי המניעה

 לעבודה עם בני נוער במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. ר ביישובוהנוע מתן העשרה, הכשרה והעצמה למדריכי המוגנות

 

 

 באגף פועלים מספר בעלי תפקידים נוספים:

פיקוח על תחזוקה שוטפת של מגרשי הספורט הפתוחים ביישוב לרבות מתן מענה ותיקון תקלות שבר  -אחראי תחזוקת מוסדות חינוך •

 איכות הביצוע של ספקים חיצוניים והכנת המוסדות לשיפוצי קיץ.ואחזקה בגני ילדים, בקרה על 

 .רכזת פרויקטים •

 .שובית לתקשוב, מדע וטכנולוגיהיי תרכז •

 .הסעות תלמידים •

 

136



שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

צ"כולל חט21מ"י מ"מספר גנ

4ד"י ממ"מספר גנ

2י חינוך מיוחד"מספר גנ

ס דמוקרטי"כולל בי5מ"ס יסודיים מ"מספר בתי

1ד"ס יסודיים ממ"מספר בתי

1מ"ב מ"מספר חט

1מ"ס תיכון מ"מספר בתי

1ד"תיכון ממ+ ב "ס חט"מספר בתי

27מספר תלמידים ממוצע בכיתת גן

27ח "בתשע. ס דמוקרטי"לא כולל בי27מספר תלמידים ממוצע בכיתת יסודי

36ב"מספר תלמידים ממוצע בכיתת חט

32מספר תלמידים ממוצע בכיתת תיכון

24ד"תיכון ממ+ב"מספר תלמידים ממוצע בחט

שיפור התכנון ועמידה 

ביעדים

קבלת מיפוי נתוני תלמידים ותכנית עבודה 

עד לתאריך
11.18

תכנית . תכנית מותאמת למיפוי

התערבות בתחום שיפור ההישגים 

 (מעל הממוצע הארצי בכל תחום)

.ודגשים לאקלים הבית ספרי

שמירה על אחוז גיוס 

גבוה
ו"אחוז מתגייסים מקרב בוגרי שנתון תשע

- נשים , 98.3%- גברים - ד "בתשע

97.3% 

- ה "בתשע

.78.7%- נשים , 94.1%- גברים 

11.6%נשים , 19.5%גברים - קצונה 

 שנים לאחר סיום 3הנתונים מתקבלים 

.הלימודים

משאבים

נתוני גיוס

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

תכניות עבודה בית 

ספריות

נתוני פעילות

ט"תכנון פעילות תשע-  הנהלת אגף חינוך 

נושאים

יעדים

הערות

ח"נתונים זהים לתשע

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

עיר ללא אלימות 

קבוצות - 

מנהיגות והדרכות

81-82512

פעולות מניעת 

סמים
81-75650

עיר ללא אלימות 

אמנה עירונית - 

וטכס

81-82430

-לתאגיד חינוך.ה

מדריכי מוגנות 

א"על

81-811344

/ אקלים מיטבי 

ישוב ללא אלימות
81-823170

מספר בתי ספר אשר יציגו  בחירת יוזמה 

לקידום תחום הקרבה והאכפתיות 

במסגרת בית הספר

23.10.18יוצג בתאריך  9

מספר מפגשי פורום מובילי חינוך לתחום 

אקלים בית ספרי
5

נציגי , הפורום כולל מנהלי בתי ספר

פיקוח , נציגי הנהגת הורים, צוות חינוכי

משרד החינוך

ב אקלים ביחס לשנת "שיפור במדדי מיצ

ו"תשע
לא/ כן 

ב יתקיים סביב החודשים "מבחן המיצ

הנתונים יגיעו . 2019מאי -מרץ

ו"להשוואה אל מול תשע - 11.2019ב

מספר בתי הספר בהם תתקיים לפחות 

תכנית אחת לטיפוח דיאלוג מכבד ואישי 

תלמיד-מורה

9

60מספר תלמידים שישתתפו בסמינר עמיתים

חודשיים מרכזי מוגנות  -העברת דיווחים דו

לרכזת התכנית
שוטף

חות יועברו בפגישות השוטפות עם "הדו

רכזת התכנית

מספר בתי הספר בהם תתקיים תכנית 

הסברה ומניעה של התנהגויות סיכוניות 

להורים ותלמידים

9
באחריות . בהלימה לגילאי התלמידים

למעקב האגף, בתי הספר

פרסום מידע בנושא באמצעי התקשורת 

המקומית
שוטף

מספר מפגשים להורים בנושא התנהגויות 

סיכוניות של בני נוער
2

העלאת מודעות של 

הורים ונוער לסיכונים 

שבשימוש בסמים 

ואלכוהול

קידום אקלים בית 

ספרי מטיבי בכל 

מוסדות החינוך

טיפוח אקלים בחינוך 

וקהילה

העלאת מודעות של 

הורים ונוער לסיכונים 

שבשימוש בסמים 

ואלכוהול

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

טיפוח כח ההוראה
קיום ערב הוקרה למורים והענקת אות 

הוקרה עד לתאריך
במסגרת פותחים חלום לחינוך2.19

ס שיקבלו ליווי שנתי על "מספר מנהלי בתיה

(פ תכנית שהוגשה מראש"ע)ידי יועץ 
5

בכפוף לאישור תכנית עבודה של 

המנהלים על ידי מנהלת האגף

מספר המנהלים והיועצים עימם תתקיים 

שנתית למעקב אחר תהליך הליווי-פגישה דו
5

12מספר מפגשים של פורום מובילי חינוך
אגף , בהשתתפות מנהלי בתי הספר

.בשיתוף משרד החינוך, חינוך

מספר סיורים ומפגשי עמיתים שיתקיימו 

למנהלים וצוותי חינוך
2

מספר בתי הספר בהם תתקיים הכשרה 

לסגלי חינוך בנושא פדגוגיה חדשנית
9

מספר בתי הספר בהם תיושם תכנית 

למידה חדשנית
9

מספר בתי הספר בהם תתבצע חשיבה 

לשינוי הסביבה הלימודית בהלימה לתכנית 

הלימודית החדשנית

9

מספר בתי הספר שישלבו בתכנית 

/ דו גילאית / הלימודים למידה שכבתית 

רב גילאית

3

קיום תערוכת תוצרים המציגים למידה 

אחרת עד לתאריך
5.19

100מספר תלמידים שישתתפו בתכנית
('ב-'א) 40- ז "בתשע

('ב-'א) 50- ח "בתשע

התחלת שיווק ורישום בגני הילדים החל 

מתאריך
5.19

56ח "בתשע. נתון למעקב80מספר התלמידים שישתתפו בתכנית

ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון שיועבר 

סוף התכנית
4

ימדד באמצעות שאלון שביעות רצון 

1-5בסולם 

מתן העשרה חוויתית 

ח  "לתלמידי מפת

ומצטייני רשות במהלך 

חופשת הפסח

שישתתפו  ('ד-'כיתות א)אחוז התלמידים 

בפעילויות המרכז בחופשות
90%

ח "מפת

מרכז )

פיתוח 

תכניות 

(חשיבה

פדגוגיה וסביבת 

למידה חדשנית

מיצוי 

- ומצוינות 

עידוד 

מצוינות

עידוד מצוינות ופיתוח 

חשיבה לילדים 

'ו-'בכיתות א

עידוד מצוינות ופיתוח 

חשיבה לילדים 

מצטייני )' ד-'בכיתות ג

(רשות

פיתוח מנהיגות 

חינוכית וסגלי הוראה

תמיכה והעצמה , ליווי

ס "של מנהלי בי

החדשים ומנהיגות 

חינוכית

העמקת שיתוף הפעולה 

ויצירת שפה משותפת 

של מובילי החינוך בישוב

כספי הורים 

ותאגיד

באחריות בתי הספר ולמעקב אגף 

החינוך

באחריות בתי הספר ולמעקב אגף 

החינוך

עידוד והובלה של 

פדגוגיה וסביבת 

למידה חדשנית

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

אחוז התלמידים תושבי שהם שעברו את 

של בחינות מכון סאלד ולומדים ' שלב ב

במרכז

95%

מספר בתי הספר בהם יתקיימו פעילויות 

משותפות עם המרכז
רבדים1

180מספר התלמידים שישתתפו בתכנית

במסגרת התכנית תלמידים מסיימים 

.'ל בכיתה י" יח5בגרות 

190- ח "בתשע

מספר התלמידים שייגשו לבגרות בסוף 

'כיתה י
16- ח "בתשע16

תכניות 

לימודים 

נוספות 

(ן"תל)

כספי הורים

שילוב תכניות מצוינות 

בתכנית הלימודים 

במסגרת יום הלימודים

מספר בתי הספר בהם תפעל תכנית 

העשרה
ב יהלום" יסודיים וחט65

יוזמות 

- חינוכיות 

תכניות 

לימודים 

ייחודיות

שילוב תכניות העשרה 

ומתן תמיכה ליוזמות 

בית ספריות במסגרת 

יום הלימודים

מספר בתי הספר בהם יפעלו תכניות 

לימודים ייחודיות
9

התכניות מותנות בהגשת תכנית עבודה 

.על ידי בתי הספר

רכזי )מספר מפגשי צוות מוביל ישובי 

שיתקיימו (מדעים
.ינואר ומאי, אוקטובר3

מספר תכניות העשרה שיפעלו בחינוך 

(ב"י-גן)הפורמלי 
4

, מדע פעיל ומדע בהתכתבות: כגון

רובוטיקה בגנים

ביצועקיום קייטנת מדעים במהלך חופשת הקיץ

. מותנה בקול קורא של משרד החינוך

מפורט בלוח בתי ספר תחת תכניות 

"קיץ

מספר פעילויות שיא ישוביות בנושא 

מדעים וטכנולוגיה
2

ס "כנס חקר מדעים ישובי לבתי: כגון

.תחרות רובוטיקה, ב"יסודיים וחט

מספר פעילויות העשרה במסגרת תכנית 

"מדברים מדע בשוהם"
2

שוטףבהקמת מרכז מדעים יישובי' קידום שלב ב
אישור תקציב /מותנה בקבלת תרומה

.משרד החינוך

- א "כ

אדמניסטרטיבי 

תאגיד

מרכז 

" רבדים"

לתלמידים 

מחוננים

עידוד מצוינות החל 

ס היסודי "מגיל ביה

תוך מתן מענה בישוב

תאגיד-א"כ
מתן מענה לתלמידים 

מוכשרים במתמטיקה

חשיפת תלמידים בכל 

רצף הגילאים לתחומי 

מדע וטכנולוגיה

מיצוי 

- ומצוינות 

עידוד 

מצוינות

מדעים

- תכנית בר

אילן 

במתמטיקה

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

50ח "בתשע. 'ח-'כיתות ג85מספר התלמידים

אחוז התלמידים שירשמו לשנה נוספת 

בתכנית
ט"ח לתשע"ימשיכו מתשע97%

מספר התלמידים המתחילים את התכנית 

ט שיירשמו לשנה נוספת בתכנית "בתשע

(פ"תש)

ט עבור "ימדד במדידה שנתית תשע

פ"הנרשמים לתש

7.19הפצת חוברת חוגי המדעים עד לתאריך
י "יש לאסוף את המידע והתוכניות ע

רכז המדעים חודשיים לפני התאריך

מספר התלמידים שילמדו במרכז
בשנת  .א"י-'כיתות ז. נתון למעקב

 תלמידים120- ח "תשע

שיפתחו לקראת " מרתון"מספר קבוצות 

מבחנים ובגרויות
6

.בהתאם לצרכי התלמידים

 קבוצות נוספות נפתחו 3) 6- ח "בתשע

(לאחר המדידה השנתית

אחוז התלמידים שיתמידו בלמידה במרכז 

ל"לאורך שנה
90%

איתור מוקדם של 

תלמידים בסכנת נשירה 

והתאמת הטיפול 

והמסגרת החינוכית 

לצרכיהם

0.4%ח "בשנת תשע0.2%אחוז נשירה מהחינוך הרשמי

8152-82155ה"היל

שילוב תלמידים שנשרו 

במסגרות למידה 

חלופיות

7 - 2018בספטמבר . נתון למעקבמספר הלומדים במסגרת הפרויקט

מלגות 

- לסטודנטים 

מפעל הפיס

נתון למעקבמספר מקבלי מלגה769-817400

נתון למעקבמספר מקבלי מלגה

אחוז מקבלי המלגה שישלימו את מחויבות 

2019ההתנדבות שלהם עד לספטמבר 
90%

76%- ז "בתשע

ט"ימדד במחצית תשע- ח "תשע

12.18ח עד לתאריך"השלמת חלוקת מלגות תשע
בסוף כל שנה מבוצעת השלמת 

החלוקה של שנה קודמת

נתון למעקבמספר מקבלי מלגה

אחוז מקבלי המלגה שישלימו את מחויבות 

2019ההתנדבות שלהם עד לספטמבר 
(2018נכון לאוגוסט ) 7%ח "בתשע90%

12.18ח עד לתאריך"השלמת חלוקת מלגות תשע

עידוד השכלה גבוהה 

לסטודנטים תושבי 

שהם והתנדבות למען 

הקהילה

התנדבות למען 

הקהילה ומתן תמיכה 

לבני נוער מתנדבים

769-813

חשיפת התלמידים 

לשפה הטכנולוגית 

מגיל צעיר

העלאת הישגי 

התלמידים

175

40

מרכז 

לשיפור 

- הישגים 

מרכז 

למידה 

, לתגבור

הכנת 

שיעורי בית 

והכנה 

למבחני 

הבגרות

מניעת 

נשירה

מלגות

מלגות קרן 

שלמה אמסלם
769-816

סייבר

מיצוי 

- ומצוינות 

עידוד 

מצוינות

מלגות

טיפול 

בפרט

כספי הורים 

ותאגיד

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

30מספר קבוצות מנהיגות תלמידים

: ס במגוון תחומים כגון"פועלות בכל ביה

מועצת , סמינר עמיתים, מנהיגות ירוקה

נאמני בריאות , נאמני מחשב, תלמידים

ועוד

מספר בתי הספר בהם תתקיים תכנית 

תרומה לקהילה
כלל בתי הספר9

אחוז התלמידים שישתתפו במסלול בגרות 

('יב-'שכבות י, מחויבות אישית)חברתית 
100%

 שעות 120-התלמידים מחויבים ל

 שנים3התנדבות בקהילה במהלך 

קבלת תכנית עבודה שנתית מכל אחד 

מצוותי העבודה עד לתאריך
10.18

מ "מ)ב "חט-יסודי', א-קדם יסודי

תיכון-ב"חט, (ד"וממ

 פעמים 3מספר צוותים שיפגשו לפחות 

ל"במהלך שנה
6

 3)מקצועות הליבה : בתחומים

ייעוץ, ספורט, מוזיקה, (מפגשים

ס לסיכום "מפגש סוף שנה עם מנהלי בתיה

ולמידה על תכנית הרצף עד לתאריך
5.19

ב אשר ממשיכים "אחוז התלמידים מחט

את לימודיהם בתיכון שוהם
98%

מ ותלמידים "לא כולל תלמידי חנ

ח יחודיים "שבחרו לעבור ללמוד במוס

98%ח "בתשע. מחוץ לישוב

' לי' אחוז התלמידים הממשיכים מט

"שלהבת"ב
92%- ט "ח לתשע"במעבר מתשע95%

מתן מענה חינוכי 

לכל התלמידים, ביישוב
שוטףפתיחת מסגרות בהתאם לצורך

באחריות מדור טיפול בפרט וצרכים 

מיוחדים

פרוייקטים 

ויחודיות
81-752120

שילוב והרחבת תוכניות 

חינוכיות

מספר תוכניות ישוביות שישתלבו בתוכניות 

ס בישוב"י וביה"גנ
6

. פירוט יצורף במדידה. נתון למעקב

:בתכנית

מדע , חברה להגנת הטבע- טבע עירוני 

, זהירות בדרכים, בהתכתבות

, תעשידע, מוזה באה לגן, רובוטיקה

אולמפיאדת הילדים

- משכורת כוללת 

רכז הסעות
62-ח "בתשע. נתון למעקב מספר תלמידים מוסעים בחינוך המיוחד8178-110151

תיאום שעות נסיעת אוטובוסים ציבוריים 

למערכת השעות של התלמידים עד לתאריך
יסודי-יסודי ועל8.19

100%אחוז מבוטחים בביטוח תאונות אישיות

 - 2018על פי נתון מצבת ספטמבר 

 התלמידים הלומדים במערכת 5,220

לא כולל מסגרות חמש )החינוך בשהם 

(ושלהבת

טיפוח מעורבות 

ותרומה לקהילה בקרב 

התלמידים

רצף חינוכי יישובי

המשך הבניה וביסוס 

, של רצף פדגוגי

חברתי וערכי מגן ועד 

מ "ב בחינוך המ"י

ד"והממ

פיתוח נושאים שנתיים 

ביוזמת המועצה

ביטוח

מעורבות ותרומה 

לקהילה

הנגשת השירות לתושבהסעות

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

אחוז חשבונות האגף החודשיים  שיבדקו 

 ימים מיום 5 תוך EPRויקלטו במערכת 

הפקת החשבונית על ידי הספק

90%

- במסגרת חוזים לספקים קבועים 

-יש עדכן ספקים קבועים ב. רטיינר

EPR.

במסגרת )אחוז חשבונות האגף החודשיים 

שיבדקו ויקלטו  (חוזים לספקים קבועים

 לכל חודש5- עד הEPRבמערכת 

90%

יש להכין רשימת ספקים קבועים ולוודא 

עם קבלת . העברת חשבונות בזמן

החשבון יחתום רפרנט האגף על 

החשבון בציון תאריך קבלתו

-ספקים לא)אחוז חשבונות האגף החודשיים 

 תוך EPRשיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים

 ימים מיום הפקת החשבונית10

90%

-ספקים לא)אחוז חשבונות האגף החודשיים 

 עד EPRשיבדקו ויקלטו במערכת  (קבועים

 לכל חודש10-ה

90%

אחוז חשבונות האגף בהם משך הזמן 

מקבלת החשבון מהספק ועד בירור הפער 

הוצאת הזמנה /מול הספק ותיקון החשבונית

 5הזמנת עבודה מחודשת הינו עד /על יתרה

ימים

90%

81-1102,049משכורת מנהל 

השתתפות 

בתקציב עזר
81-490382

81-54010הוצאות תקשורת

81-55012פירסום

81-755138אחזקת מחשבים

יעוץ בנושא 

מיתוג ותכנית אב
81-75740

81-76035השתלמויות

81-78035הוצאות שונות

מיכון ועיבוד 

נתונים
81-570177

81-75110בועה אקולוגית

81-93035רכישת ציוד יסודי

רכישת ציוד 

מיחשוב
81-93115

השתתתפות 

ר"ר בתב"ת
81-910200

- קבלנית .עב

מדרשה
81-75840

סעיפי תקציב

ניהול תקציבי

ייעול תהליך אישור 

חשבונות ותשלום 

לספקים
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

משאבים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
נתוני פעילות

נושאים

יעדים

הערות

8180-82735שירות משפטי

8180-76130רווחת עובד

8180-76260ביטוח בריאות

8180-818300ן "השתתפות תל

-הוצאות אחרות

סקר בריאות 

לעובדים

8180-76325

השתתפות 

שמירה בקייטנת
8180-82854

העברה לתאגיד 

שכר מינהלה
8180-81083.201

השתתפות מועצה 

ניהול , בתאגיד

התאגיד והפעלת 

תוכניות התאגיד

הנהלת אגף- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

 גנים26-ז  "בתשע26מספר גני ילדים חינוך רגיל

3- ז "בתשע2מספר גני ילדים חינוך מיוחד

כולל - מספר תלמידים בגני הילדים 

מ "כולל חנ, המוכר שאינו רשמי

צ"וחט

804- ח "בתשע.  נתון למעקב781

מספר תלמידים בגני הילדים ללא 

מוכר שאינו רשמי
728- ח "בתשע687

ראה בפרק תקשוב

הגברת המודעות 

להגנה על הסביבה 

באמצעות מחזור

מספר הגנים בהם תופעל תוכנית 

הפרדת פסולת במקור
27

פ עם אגף איכות הסביבה "בשת

.והרשת הירוקה

צמצום מספר 

המדורות

מספר המדורות המשותפות לכמה 

כיתות שיתקיימו/גנים
7ח "בתשע. נתון למעקב

הטמעת אורח חיים 

בריא בגן ובקהילה

מספר הגנים שיקבלו הסמכה 

ממשרד החינוך
2

מותנה ברצון הגננות לבצע הכשרה 

(2021החובה היא עד )

מספר הגנים אשר יקיימו אורח 

חיים  בריא בגן
.כולל גנים מוסמכים6

מספר גנים אשר בהם יתקיים 

תפריט בוקר בריא
22

צ ובהם מביאים את " גנים הם חט5

האוכל מהבית
מספר גנים בהם תתקיים הדרכה 

של דיאטנית לצוותי החינוך 

ולהורים

22
ממתין  לתשובה מהפיקוח , בבדיקה

בתחילת ספטמבר

מספר גנים בהם תפעל תכנית 

"מוזה באה לגן "
גני חובה4

מספר גנים בהם יתקיים פרוייקט 

מוזיאון בגן
4

מספר גנים אשר יצאו לסיור 

במוזיאון אומנות
4

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

מיחשוב ותקשוב גנים

ט"תכנון פעילות תשע-  קדם יסודי  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

חינוך לקיימות

תוכניות 

חינוכית

גנים מקדמי 

הרחבת פעילות בריאות

בתחום אורח חיים 

בריא

אמנות 

כאורח חיים

חשיפת ילדים 

לתחום האמנות 

בגילאי הגן

קדם יסודי- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תוכניות 

לימודים 

(ן"תל)נוספות 

עבודה קבלנית 

(תלן)תאגיד 
8124-75568

העשרת תוכנית 

הלימודים בחינוך 

או גופני/מוזיקלי ו

22מספר הגנים שישתתפו בפרויקט
בהתאם להנחיות . צים"לא כולל חט

.משרד החינוך

עידוד 

הקריאה 

באמצעות 

ספרית 

מה'פיג

כספי הורים
עידוד קריאה בגן 

ובמשפחה
15מספר הגנים אשר ישתתפו בפרויקט

בהתאם , מ"צ וחנ"לא כולל חט

.למימון הורים

הארכת שנת 

הלימודים

מתן מענה פדגוגי 

איכותי להארכת 

שנת הלימודים 

בחופשת הקיץ

אחוז התלמידים אשר ירשמו לגני 

הקיץ
80%

  השבועות 3-ב, י צוות הגן"מופעל ע

.הראשונים של החופש הגדול

8124-754110ייחודיות

הקלת - רצף חינוכי

המעבר מהמעון 

גילאי )לגן מועצה 

(שלוש

מספר גנים ייצוגיים שיקיימו 

מפגש חשיפה להורים להיכרות 

עם עקרונות העבודה בגן הילדים

צ"בשעות אחה3

 2מספר הגנים שיתקיימו בהם 

מפגשים בין צוותי החינוך מבתי 

הספר עם הגננות בגן

12

צ וגני "חובה שעולים לחט-גני טרום

במרץ . ס יסודי"חובה שעולים לבי

.ויוני

 מפגשים 2מספר הגנים שיקיימו 

בבתי הספר
12

מספר גנים בהם יתקיימו ביקורים 

ס בגן"של ילדי ביה
4

במסגרת שבוע , ד בלבד"י ממ"גנ

.ד"חמ
 2מספר גנים בהם יתקיימו 

מפגשי היכרות של ההורים עם 

בית הספר

בחודשים יוני ואוגוסט12

מספר גני חובה עצמאיים שיקיימו 

ביקורים עם ההורים בבתי הספר
בחודש אוגוסט5

רב גן

חלק מתקציב 

- יוזמות 

מדרשה 

במינהל חינוך

חיזוק והעמקת 

הערכים בנושאי 

מסורת יהודית

מספר הגנים בהם תתקיים התכנית
נדרשת הסכמה של , נתון למעקב

12ח "בתשע.  מההורים90%

תכניות 

תוכנית חינוכיות

מעברים 

- ורצפים 

בניית 

והעברת 

התוכנית על 

ידי הגננות 

ומורים 

ס"מביה

הקלת - רצף חינוכי 

המעבר מהגן 

ס"לביה

קדם יסודי- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

כספי הוריםסל תרבות

בניית סל תרבות 

תואם התפתחות 

ותוכניות חינוכיות 

ישוביות

.בשיתוף חמש. צ"לא כולל חט22מספר הגנים שיבחרו בסל התרבות

רובוטיקה

פיתוח סקרנות 

וחשיבה לוגית 

-בעולם מדעי

י בניית "טכנולוגי ע

רובוטים

מספר גני החובה בהם תפעל 

התוכנית
ואולי גם גן נורית, בשקד וערבה3

שחמט

פיתוח קבלת 

פתרון , החלטות

חשיבה , בעיות

מתמטית וסבלנות

מספר גני החובה בהם תפעל 

התוכנית
צים"כולל חט6

זהירות 

בדרכים

חינוך לזהירות 

בדרכים
10מספר גנים בהם תתקיים התוכנית

מבוצע על ידי גמלאי . 10- ח "בתשע

.שהם

עבודות 

-קבלניות

עצמאות

8124-75022

גיבוש תחושה 

קהילתית של ילדי 

גנים סביב חגיגות 

יום העצמאות

מספר גני הילדים שישתתפו 

בגן או )בחגיגות יום העצמאות 

בבית הספר אליו ישובצו בכיתה 

('א

27

א "כ

ח"מהשפ

מתן מענה מקצועי 

לגננות ולהורים 

לצורך איתור ואבחון 

מוקדם של צרכים 

ובמידת הצורך 

או הפניה /הנחיות ו

לטיפול

22מספר הגנים בהם ישובץ פסיכולוג

מספר ילדים שיירשמו וישובצו 

15.6לאחר 

כל הילדים שנרשמים . נתון למעקב

-בתקופת הרישום משובצים עד ה

13ח "בתשע. 15.6

מספר הילדים שיגרעו מהמערכת 

1.9 ועד 15.6בין התאריכים 

 עד 28ח "בתשע. נתון למעקב

(29.7)למועד המדידה 

אחוז השיבוצים שייעשו בהתאם 

לבקשה
90%

. ייבדק לאחר ועדת ערעורים

99%-ח כ"בתשע

ייעול תהליכי רישום 

ושיבוץ

אחוז הנרשמים דרך האינטרנט 

מתוך תושבי היישוב
80%

הודעות השיבוץ מופיעות באתר 

.האינטרנט של המועצה

ההוצאות - רכזת רישום ואדמיניסטרציה 

כלולות בבית הספר

חגיגות יום העצמאות

שיבוץ פסיכולוגים בכל 

ולא רק גני )גני הילדים 

פ "חובה המחוייבים ע

(חוק

רישום ושיבוץ תלמידים 

כולל ,  תלמידים900-כ)

(י מוכר שאינו רשמי"גנ

שיבוץ בהתאם 

לבקשות וצרכים

תכניות 

חינוכיות

קדם יסודי- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר גנים שיקבלו אישור בטיחות 

ל"עד פתיחת שנה
27

מספר גנים שיקבלו אישור מכון 

התקנים על מתקני חצר עד פתיחת 

ל"שנה

27

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 

המועבר לסייעות וגננות בסוף 

מהי מידת שביעות : "השנה לשאלה

הרצון שלך מהמענה הניתן על ידי 

(1-5בסולם )" ?המחלקה

4
יש לבנות את .  נשות צוות100-כ

.הסקר

מספר מפגשים עם גננת מובילה 

לטובת ביצוע משוב ואיסוף צרכים
5

אחוז הגנים בהם יתבצע ביקור 

 פעמים בשנה5לפחות 
90%

אחוז הסייעות עמן תתקיים שיחת 

סיכום ומשוב
ממלאות בגוגל דוקס100%

מספר הסייעות שיעברו בהצלחה 

א"קורס מד
45

יתקיים . מתקיים אחת לשנתיים

השנה בקיץ

קיום יום היערכות משותף לצוותי 

עד לתאריך (סייעות וגננות)החינוך 
8.19

שינוי אורח חיים 

י תהליך "בגנים ע

גן "הכרה בגנים כ

"ירוק

מספר הסייעות אשר יעברו הכשרה 

בנושא מזון ותזונה בגן
15

גיבוש והוקרה לצוות 

הגנים

קיום ארוע סיכום שנה לגננות 

וסייעות עד לתאריך
8.19

מתן כלים לעידוד  

חיזוק והעצמת 

הסייעות והילדים 

בגנים

מספר הסייעות שיעברו השתלמות 

עיבוד חושי והשפעתו על "בנושא 

"התפקוד של הילד

מתוכנן לנובמבר40

רישוי גנים
עמידה בתנאי 

הבטיחות

צוותי 

חינוך

מענה לפניות 

גננות וסייעות

מתן שירות ומענה 

לצוותי החינוך 

בנושאים שוטפים 

בתחומים )

, אישיים, מקצועיים

שיחות משוב וסיכום 

(וכדומה

מיון , קבלת

ושיבוץ 

סייעות 

ופיקוח 

במהלך השנה

פיקוח על הצוות 

החינוכי בגן 

והתאמת הצוותים 

על פי הצרכים 

המקצועיים

הכשרה 

והתמקצעות 

של סייעות 

בהלימה 

לתוכניות 

החינוכיות

הכשרה מקצועית 

והעשרה לצוות 

הסייעות

8124-760
השתלמויות 

סייעות
20
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר החודשים בהם יועברו 

 לחודש10-חות סייעות עד ה"דו
כולל גן קיץ11

מספר החודשים בהם יועברו 

לצורך העברת )חות מילוי מקום "דו

 לחודש15-עד ה (תשלומים

כולל גן קיץ11

מתן מענה מהיר 

והולם

אחוז הפניות אשר מקבלות מענה 

ראשוני תוך שני ימי עבודה
90%

מדידה מלאה . מדידה מדגמית בלבד

תלויה במציאת פתרון לנושא פניות 

.ציבור באגף חינוך

בהתאם לחתימה על חוזה, 5ייתכן 4מספר גנים פרטיים במבני מועצה

מספר גנים פרטיים בהם יתקיימו 

 ביקורים בשנה2לפחות 
4

4מספר מעונות בישוב
 2- מעונות של חמש ו2. נתון למעקב

.ת"מעונות של נעמ

כולל צהרוני )מספר צהרונים בישוב 

(ניצנים

-כ. 24- ו "בשנת תשע. נתון למעקב

. ילדים650

 ילדים21- ח "בתשע

אחוז הפניות אשר מקבלות מענה 

ראשוני תוך שני ימי עבודה
90%

מדידה מלאה . מדידה מדגמית בלבד

תלויה 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

8.19
סייעות בוקר , בהשתתפות גננות

.וסייעות צהריים

אחוז סייעות צהריים שישתתפו 

ביום ההיערכות של הצהרונים
100%

8124-74058כלים ומכשירים
שדרוג והעשרת 

מבני גני ילדים

מספר גנים ותיקים בהם יוחלף ציוד 

(ארונות, כיסאות, שולחנות)

בתלות בתקציב . נתון למעקב

.ובצרכים שיעלו על ידי הגננות

(חלק מהציוד) 5- ח "בתשע

בניית גנים חדשים
תחילת הכנת הפרוגרמה לבניית 

"הדרים"גנים חדשים בשכונת 
בשיתוף מחלקת הנדסה7.19

פיקוח ומתן מענה 

לתלונות הורים 

ואנשי צוות

שיתוף פעולה וקשר 

בין הגנים לצהרונים

חידוש ציוד ומתקני חצר 

בגנים

בנייה וחידוש

מופעל על ידי )צהרונים 

(החברה העירונית

צוותי 

חינוך

בקרת 

נוכחות של 

, צוותי חינוך

מעקב 

ומציאת מילוי 

מקום 

במקרה 

היעדרות

חות "העברת הדו

למשרד החינוך 

ולמחלקת משאבי 

אנוש בזמן

- מענה לפניות תושבים 

מיילים ופגישות, טלפונים

גנים פרטיים במבני 

מעונות וצהרונים, מועצה

ביקור  בפעילות 

גנים פרטיים במבני 

המועצה
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)  
ערךמדדמטרה

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

משכורת 

מינהל קדם 

יסודי

8124-110474

8124-7524,748ע סייעות"שכ

גננות עובדות 

מדינה
8124-8104,397

תקונים בדק 

בית ושיפוצי 

קיץ

8124-420160

אחזקת 

מתקנים
8124-42131

חשמל מים 

וחומרים
8124-430315

8124-54022תקשורת

8124-720193חומרים

8124-78015הוצאות אחרות

8124-7105הובלות

עבודות 

-קבלניות

שמירה

8124-751711

רכישת ציוד 

יסודי
8124-93050

סעיפי תקציב
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

מספר בתי ספר מהם  תתקבל 

תכנית בית ספרית לשיפור 

הישגים לימודיים במקצועות 

הליבה

6

תכנית . תכנית מותאמת למיפוי 

התערבות בתחום שיפור 

מעל הממוצע הארצי )ההישגים 

דגשים לאקלים הבית  (בכל תחום

ספרי

מספר פגישות שנתיות  עם 

מנהלי בתי הספר  לבחינת  

התקדמות ועמידה ביעדי התכנית 

הבית ספרית

ינואר, נובמבר2

מספר בתי הספר אשר יעמדו 

ביעדי ההצלחה שהוגדרו בתכנית 

הבית ספרית במתמטיקה

6

מספר בתי הספר אשר יעמדו 

ביעדי ההצלחה שהוגדרו בתכנית 

הבית ספרית באנגלית

6

מספר בתי הספר אשר יעמדו 

ביעדי ההצלחה שהוגדרו בתכנית 

הבית ספרית בשפה

6

מספר בתי ספר שיציגו תכנית 

המייצגת שינוי בדרכי 

הוראה לצורך יצירת /הלמידה

הנעה ומוטיבציה/הנאה

6
לאו דוקא , בהוראה בכלל

במקצועות הליבה

מספר בתי ספר שיציגו תכנית 

המייצגת מגוון דרכי הערכה 

חלופיות

6

ט"תכנון פעילות תשע-  בתי ספר יסודיים  

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

 80%הצלחה הינה הגעה של 

 73מהתלמידים לממוצע ציונים 

.ומעלה

קידום למידה 

משמעותית 

באמצעות הטמעת 

דרכי הוראה 

חדשניות

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

מספר בתי ספר מהם יתקבלו 

תוכניות בית ספריות המתייחסות 

-תלמיד עד ל-לחיזוק קשר מורה

10.18

6

מספר בתי הספר עימם תתקיים 

ישיבה לבחינת תכנית לחיזוק 

תלמיד- קשר מורה 

6

מספר בתי ספר בהם יתקיים 

"יחסים"פרויקט רוחבי בנושא 
בבתי הספר ובפורום יישוביביצוע

חידוד והתאמה של תכנית 

המעברים עם מנהלי בתי ספר עד 

לתאריך

10.18

, המתווה כולל מפגשי מנהלים

מינימום -יועצות ותלמידים , רכזים

 פעמים בשנה לכל מעגל3

מתן מענה לצרכים נקודתיים 

בנושא המעברים
שוטף 

מספר מפגשי מנהלים בנושא 

מעברים
אוקטובר וינואר2

מספר בתי הספר בהם תתקיים 

תכנית מרחב בחירה ישובי
6

התכנית כוללת השתתפות 

בתכנית לימודים קצרה בבית 

.ספר אחר בישוב

אחוז תלמידים שיביעו שביעות 

רצון גבוהה מתכנית מרחב 

בחירה במשובים

95%

משוב יועבר במסגרת המפגש 

.האחרון של התכנית

(60%ענו ) 84%- ח "בתשע

אחוז התלמידים שישתתפו 

בתכניות הייחודיות מחוץ לבית 

ספרם

95%

תכנית מעברים 

מעבר - ורצפים 

ב"מיסודי לחט

, הכנה חברתית

רגשית ופדגוגית 

של תלמידי  שכבת 

לקראת המעבר ' ו

ב"לחט

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

שיפור האקלים 

הבית הספרי
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

צפיפות 

שיפור /כיתות

הישגים

8180-817580
הקצאת סל שעות לטובת תגבור 

מקצועות הליבה עד לתאריך
8.18

קבלת תכנית למימוש שעות 

פרטניות מכל בתי הספר עד 

לתאריך

11.18

מספר פגישות מעקב אחר ניצול 

שעות פרטיות
ינואר, נובמבר 2

בתי הספר שיגישו תכנית ' מס

ם "לניצול מירבי של שעות הטר

ושיבוץ התלמידים עד לתאריך  

15.6

6

. מותנה בהקצאת משרד החינוך

בחודש יוני מגישים את התכנית 

אוגוסט-עבור יולי

כספי הורים 

ומועצה

מתן מענה ושימור 

היכולות של 

תלמידים דוברי 

אנגלית

מספר בתי הספר היסודיים בהם 

תתקיים תכנית לדוברי אנגלית
5

בהתאם לקריטריונים שקבע 

משרד החינוך

כספי הורים

שיפור ההישגים 

במקצועות הליבה 

באמצעות קורסי 

קיץ במרכז הלמידה

מספר התלמידים שישתתפו 

' בקורס קיץ לבוגרי כיתות ו

באנגלית ומתמטיקה

50
. משתתפים26- ו "בשנת תשע

12- ח "בשנת תשע

ראה בפרק תקשוב

הדרכה 

וחניכה 

בתחום 

הספורט

חיזוק הקשר בין 

תלמידי מגמת 

ספורט בתיכון 

לתלמידי השכבה 

ס "הבוגרת בבתי

יסודיים

מספר מפגשים שיתקיימו לחניכה 

והדרכה בתחום הכדורעף על ידי 

תלמידי התיכון

4

אולמפיאדת 

הילדים

חינוך לאורח חיים 

פעיל ובריא 

ושמירת רוח 

ספורטיבית

מספר בתי הספר שישתתפו 

 ענפי 6-בתחרויות ישוביות ב

הספורט שיבחרו

6
 ימים מרוכזים של 3במסגרת 

פעילות ספורטיבית תחרותית

למידה בסביבה 

טכנולוגית

תוכניות 

חינוכיות

- מיצוי ומצויינות

הקצאת סל שעות 

לטובת תגבור 

מקצועות הליבה

שיפור - מיצוי ומצויינות 

הישגים במקצועות 

הליבה
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

ס יסודיים בהם תתקיים "מספר בתי

פעילות קבוצת מנהיגות ירוקה
6

 בהשתתפות תלמידי קיום יום נקיון

ס יסודי"שכבה אחת מכל ביה
ביצוע

י התאריך שיקבע על ידי "עפ

ס"המשרד להגנ

העלאת מודעות 

תלמידים והורים 

לשימור טבע עירוני

מספר בתי הספר שיקיימו פעילות 

קהילתית בנושא טבע -בית ספרית

עירוני

6
תעשיות : במסגרת תכניות כגון

וסנוניות  והחברה להגנת הטבע

מספר בתי הספר בהם תתקיים 

('בשכבת כיתות ה)התכנית 
6

קיום יום  הדרכה למפקדי משמרות 

('כיתות ו)הבטיחות 
ביצוע

ט "קב, פ משטרת ישראל"בשת

.א"ועל

מספר בתי הספר שיפעילו 

בימי " נשק וסע" / "אוטובוס רגלי"

שישי

4

עידוד 

יוזמות 

חינוכיות 

ס"י ביה"ע

יוזמות 

- חינוכיות 

פירוט לעיל

ס "עידוד בתי

לפיתוח יוזמות 

חינוכיות

ס שיגישו תכנית ליוזמות "מספר בי

חינוכיות
6

לימוד 

שחיה 

לתלמידי 

'כיתות ד

כספי הורים

הקניית בטחון עצמי 

במים ושיפור סגנון 

השחיה

6ס שישתתפו בתכנית"מספר בי

80%אחוז התלמידים שישתתפו בתכנית

ב ומחצית -תלמידי א.נתון למעקב

. 'ג

 מתוך 620) 75%- ח "בתשע

823)
5%אחוז הביטולים המקסימלי

ממוצע משוב שביעות רצון בסוף   

(1-3סולם )שנה 
2019המשוב מתוכנן ליוני 2.8

תוכניות 

חינוכיות

תמיכה בפעילויות 

בית ספריות בתחום 

הקיימות בהלימה 

עם  תכנית 

סביבתית ישובית

זהירות 

בדרכים

העלאת מודעות 

ושינוי התנהגויות 

תלמידים והורים 

בנושא זהירות 

בדרכים

120 8132-814

"חווידע"

חוגי העשרה 

להארכת יום 

הלימודים

חינוך 

לקיימות

כספי הורים

יוזמות 

חינוכיות
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

פרוייקט 

ס"יחודיות בתי
8132-754100

מספר בתי הספר בהם ישתקף 

ס "הנושא הייחודי במרחבי ביה

מבחינה פיזית ויצירת מרחבים 

ייחודיים

6

מספר בתי הספר בהם ישתקף 

י "הנושא הייחודי בסילבוס עפ

שכבות הגיל

6

תכנית 

תרומה 

לקהילה

חינוך למעורבות 

קהילתית

ס שיקיימו תכנית פעילות "מספר בי

של תרומה לקהילה
6

מספר בתי הספר בהם תתקיים 

התכנית
6

 השבועות הראשונים של 3-ב

החופש הגדול

' ג-'אחוז תלמידי שכבות א

ס קיץ של "שישתתפו בתכנית בי

משרד החינוך

86%- ח "בתשע85%

' ה-'אחוז תלמידי שכבות ד

אגף חינוךשישתתפו בתכנית 
50%

התכנית הופעלה לראשונה בקיץ 

38%השתתפו . 2018

אחוז התלמידים שיביעו שביעות 

רצון מהתכנית
85%

הממוצע מתיחס לכלל התכנית 

'ה-'מא

-'הפעלת קיטנת מדעים לשכבות א

לחשיפה והעשרה בתחום' ו
ביצוע

מותנה בקול קורא של משרד 

המדע והטכנולוגיה

פרסום חוברת מידע לרישום 

פ "לתלמידים לשנת הלימודים  תש

 ימים לפני תהליך הרישום10עד 

ביצוע 
תאריך הרישום יקבע על ידי 

משרד החינוך

תחילת היערכות לרישום לשנת 

פ"הלימודים תש
הפקת חוברת רישום לתושבים11.18

הפעלת תהליך 

פרסום  ממחושב

פרסום השיבוצים שיעשה 

באמצעות האינטרנט
ביצוע 

15.6תאריך סיום שיבוץ

מספר ערעורים מקסימלי על 

(ולא מסיבות אחרות)השיבוץ 
15

אחוז בקשות מיוחדות שיקבלו 

20.7מענה עד 
90%

למעט אילוצים הנובעים מתקני 

כיתות ומצבת תלמידים

תכניות 

חינוכיות

ס של "בי

- הקיץ 

העברה 

לתאגיד

תכניות קיץ

ייחודיות 

בית ספרית

העמקת הצביון 

הייחודי של כל בית 

ספר

מתן מענה פדגוגי 

איכותי להארכת 

שנת הלימודים 

בחופשת הקיץ

קיום תהליך רישום 

מסודר היוצר איזון  

ברישום בין בתי 

הספר היסודיים

היערכות לפתיחת 

תהליך הרישום בזמן

רישום ושיבוץ לבתי 

( תלמידים150-כ)ספר 

396 8132-822
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

מימון הורים

א"כ

השתתפות 

כיתות - ן "תל

'א

8180-82635

העלאת מודעות 

ושיפור בריאות השן 

בקרב תלמידי שהם

מספר דיווחים של משרד הבריאות 

שייבדקו בנושא ביצוע בדיקות 

והדרכה במוסדות החינוך בישוב 

('מגן חובה ועד כיתה ט)

9
י משרד "תקצוב והפעלה ע

.י אגף חינוך"פיקוח ע, הבריאות

קבלת דוחות כספיים של כל בתי 

הספר היסודיים עד לתאריך
בשיתוף משרד החינוך9.18

ביצוע  פגישת משוב על עבודה 

לפי ספר הנהלים בשנת הלימודים 

ח עד לתאריך"תשע

11.18

מספר בתי הספר בניהול עצמי 

שיהיו מאוזנים תקציבית בסוף 

שנת הלימודים

6

הגברת העצמאות 

בניהול בתי הספר

מספר בתי הספר שיעבירו תכנית 

פדגוגית מקושרת תקציב עד 

10.18לתאריך 

יוצג בועדות המלוות6

מעקב אחר יישום 

אופק " רפורמת 

בדגש על " חדש

תגבור לימודי 

וחיזוק הקשר האישי

מספר פגישות עם מנהלי בתי 

הספר בנושא מימוש שעות העשרה 

ושעות פרטניות

3

ומפגש נוסף , פברואר, אוקטובר

יבוצע בשיתוף פעולה . בסוף שנה

עם מפקחת ובעזרת כלי מיפוי 

פרטני של ילדים במוקד

5
מספר בתי הספר בהם תתקיים 

תכנית לימודים נוספת

בשיתוף , ן"ניהול תל

מנהלות בתי הספר

העשרת תכנית 

הלימודים הבסיסית 

של משרד החינוך

שירות בריאות דנטלי

ניהול עצמי

התייעלות בניהול 

בתי הספר

אופק "וועדות מלוות 

"חדש

. לא כולל בית הספר הדמוקרטי 

האחריות הפדגוגית היא של 

בשיתוף , מנהלות בתי הספר

.הנהגת הורים
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

ממשקי עבודה מול 

פיקוח משרד החינוך

מספר בתי ספר בהם יתקיימו 

לפחות שני מפגשים משותפים עם 

מנהל ומפקח משרד החינוך

6

ליווי  רציף של בתי 

ספר במימוש תכנית 

העבודה של האגף

מספר מנהלים עימן תתקיים ישיבה 

דו שבועית
6

מספר צוותים יעודיים שיבנו  לקיום 

שיח מקצועי משותף
5

, ביטחון, רכזי בחירה, ספורט

, ב"יועצות רכזי ליבה ורכזי זה

צוות מעברים

בניית תכנית לפעילות הצוותים עד 

לתאריך
12.18

העברות  תקציב 

שוטפות ללא תקלות

מספר החודשים בהם יוכן החומר 

להעברת התקציב לבתי הספר עד 

(ל"בשנה)זוגי - לכל חודש אי8-ה

מועד ההעברה תלוי גזברות5

ספרות 

מקצועית
8132-52215

הוצאות 

אחרות
8132-78036

השתתפות 

ס אבן חן"בבי
8132-810284

השתתפות 

ס "בבי

החושן.א

8132-811215

השתתפות 

ס רבין"בבי
8132-812364

השתתפות 

ס צוקים"בבי
8132-813188

השתתפות 

ס  ניצנים"בבי
8132-819241

- השתתפות 

דמוקרטי
8132-817167

השתתפות 

ס  כללי"בבי
8132-820100

העברות שוטפות של 

תקציב מועצה לבתי 

הספר

העברות שוטפות של 

תקציב מועצה לבתי 

הספר

ניהול המחלקה

קידום למידת 

עמיתים ושפה 

יישובית משותפת
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

8132-1101,186ס"משכורת בי

עבודות 

א"כ-קבלניות
8132-753845

שרותי 

בריאות 

וביטוח

8174-750256

רכישת ציוד 

יסודי
8132-930100

רכישת ציוד 

מיחשוב
8132-93110

עיצוב 

סביבות 

לימודיות

8132-74270

פרוייקט 

ס"יחודיות בתי
8132-754100

טכנאי 

- תקשוב 

קבלנית.'ע

8132-75885

תקונים בדק 

בית ושיפוצי 

קיץ

8132-420400

אחזקת 

מתקנים
8132-42169

8132-433359חשמל מים

כלים 

מכשירים
8132-740150

כלים 

-מכשירים

צ"חט

8132-74110

עבודות 

נקיון-קבלניות
8132-7501,379

עבודות 

-קבלניות

שמירה

8132-751772

סעיפי תקציב
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

  2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שיפור הישגים 

לימודיים בבתי 

הספר היסודי

הישגים לימודיים 

ואקלים חינוכי

-אחזקת רכב 

 תחזוקת 

מוסדות

8132-75243

העברה 

שרתים 

ומזכירים

8132-818152

תקשורת 

אינטרנט 

לבתי ספר

8132-570307

משמרות 

בטיחות
8132-75534

מיחשוב 

ריכוז- פדגוגי 
8132-821149

8132-76015השתלמויות

סעיפי תקציב
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מספר בתי ספר מהם יתקבלו 

תוכניות בית ספריות המתייחסות 

-תלמיד  עד ל-לחיזוק קשר מורה

10.18

3

מספר בתי הספר עימם תתקיים 

ישיבה לבחינת תכנית לחיזוק קשר 

11.18תלמיד עד לתאריך  - מורה 

3
התכנית תכלול מעגלי שיח בית 

כיתתיים/ ספריים 

מספר בתי הספר אשר יעמדו ביעדי 

ההצלחה שהוגדרו בתכנית הבית 

ספרית

3
מעל הממוצע : יעד ההצלחה הוא

הארצי בכל אחד מהתחומים

תתקבל מספר בתי ספר מהם  

 בית ספרית לשיפור הישגים תכנית

11.18לימודיים עד לתאריך 

3

תכנית התערבות לשיפור 

מעל הממוצע הארצי )ההישגים 

(בכל תחום

מספר בתי הספר אשר יעמדו ביעדי 

ההצלחה שהוגדרו בתכנית הבית 

ספרית במתמטיקה

3

מספר בתי הספר אשר יעמדו ביעדי 

ההצלחה שהוגדרו בתכנית הבית 

ספרית באנגלית

3

מספר בתי הספר אשר יעמדו ביעדי 

ההצלחה שהוגדרו בתכנית הבית 

ספרית בשפה

3

מספר פגישות שנתיות  עם מנהלי 

בתי הספר  לבחינת  התקדמות 

ועמידה ביעדי התכנית הבית ספרית

פברואר, נובמבר2

 80%הצלחה הינה הגעה של 

 73מהתלמידים לממוצע ציונים 

.ומעלה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

הישגים לימודיים
שיפור הישגים 

לימודיים

ט"תכנון פעילות תשע- בתי ספר על יסודיים 

נושאים

יעדים

הערות

משאבים
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

יעמדו ביעדי מספר בתי הספר אשר 

 שהוגדרו בתכנית הבית ההצלחה

ספרית

3

:היעדים

העלאת אחוזי הזכאות .1

.לבגרות

 4-5העלאת מספר הלומדים . 2

יחידות מתמטיקה ומקצועות 

.מדעים טכנולוגיים
מספר בתי ספר שיציגו תכנית 

המייצגת שינוי בדרכי 

הוראה לצורך יצירת /הלמידה

הנעה ומוטיבציה/הנאה

3

מספר בתי ספר שיציגו תכנית 

המייצגת מגוון דרכי הערכה חלופיות
3

בתי הספר שיגישו תכנית לניצול ' מס

ם ושיבוץ "מירבי של שעות הטר

15.6התלמידים עד לתאריך  

ביהלום ושלהבת2

קבלת רשימת תלמידים 

הפוטנציאלים להשתתפות בתכנית 

עד לתאריך" מחצית שלישית"

5.19
קיום פעילות מעקב בהתאם לכל 

מוסד

20מספר תלמידים שישתתפו בתכנית
.תיכון ושלהבת

12- ח "בתשע

ח "קבלת מיפוי תוצאות בגרות תשע

עבור כל משתתפי התכנית עד 

לתאריך

12.18

פתיחת קורסים לתגבור במתמטיקה 

י התיכון"ואנגלית ע
ביצוע

מספר התלמידים שישתתפו בקורס 

קיץ במרכז הלמידה
נתון למעקב

הישגים לימודיים

שיפור הישגים 

לימודיים

תוכניות קיץ 

להעלאת אחוז 

התלמידים הזכאים 

לבגרות

יסודי-חינוך על
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מעקב אחר יישום 

עוז "רפורמות 

אופק "ו" לתמורה

בדגש על " חדש

העשרה וחיזוק 

התלמיד בשיח אישי

מספר פגישות עם מנהלי בתי הספר 

בנושא מימוש שעות תגבור ושעות 

פרטניות

3

ומפגש נוסף , פברואר, אוקטובר

יבצוע בשיתוף . בסוף שנה

פעולה עם מפקחת ובעזרת  כלי 

מיפוי פרטני של ילדים במוקד

תכניות 

חינוכיות

אולמפיאדת 

ב "חט)הילדים 

(בלבד

חינוך לאורח חיים 

פעיל ובריא תוך 

שמירה על רוח 

ספורטיבית מכבדת

מספר בתי הספר שישתתפו 

 ענפי 6-בתחרויות ישוביות ב

הספורט שיבחרו

2

 3במסגרת . שלהבת ויהלום 

ימים מרוכזים של פעילות 

.ספורטיבית תחרותית ישובית

ראה בפרק תקשוב

2מספר מפגשים של הועד המנהל
לקראת היערכות )מאי , ינואר

(לשנה הבאה

ליווי משותף עם רשת אורט של צוות 

בית הספר
שוטף

ד שימשיכו "בממ' אחוז בוגרי כיתות ו

ללמוד בישוב
68% - (8.18נכון ל)ח "בתשע80%

קידום תהליך הגדרת הייחודיות הבית 

ספרית
בשיתוף עם רשת אורטשוטף

ווידוא קבלת החלטה לגבי תכנית 

ייחודיות בית ספרית עד לתאריך
12.18

, מתבצע בשיתוף משרד החינוך

, ס"בי, רשת אורט, קהילת הורים

ואגף החינוך

הפיכת בית הספר 

למוסד אטרקטיבי  

המושך תלמידים 

מחוץ לשוהם

' אחוז הגדלת מספר תלמידי שכבת ז

מחוץ לשוהם הלומדים בבית הספר
10%

ס "מתקיימת תכנית שיווק לביה

י גורם מקצועי בחסות "ע

.המועצה ורשת אורט

 תלמידים18- ח "בתשע

מלגות 

למשלחות 

- פולין 

שלהבת

מלגות לפולין8152-81210
אחוז מקבלי מלגה מתוך הפונים 

המתאימים
100%

אך , "אורט"עבר לאחריות רשת 

.יש לעקוב אחר הנתונים

750

למידה בסביבה טכנולוגית

" אופק חדש"וועדות מלוות 

"עוז לתמורה"ו

אולפנה שלהבת/ ישיבה

המשך פיתוח 

הישיבה והאולפנה 

וביסוס מעמדה 

בקהילה כמוסד 

תורני

הידוק שיתוף 

הפעולה בין האגף 

לרשת אורט בניהול 

האולפנה והישיבה

8140-761

-ב דתית "חט

/  ישיבה 

אולפנה

יסודי-חינוך על
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תוכניות למיצוי 

ומצוינות

כספי הורים 

ומשרד 

החינוך

מיצוי היכולות 

והכישורים של 

התלמידים

מספר התוכניות שיפעלו בבית הספר 

לתגבור והעשרה
 להעשרה5 לתגבור ו105

תגבור 

לימודי מדעים
40מספר תלמידים שישתתפו בתוכניות8140-81340

תוכניות . באחריות בית הספר

.יזמים צעירים ועוד, סייבר: כגון

ווידוא  קיום משוב על פעילות התכנית 

מבית הספר
ביצוע

אפקטיביות התכנית תבדק גם 

באמצעות מבחינת אחוז 

התלמידים הנרשמים למגמות 

מדעיות בתיכון

2מספר כיתות שיפעלו

. ('ט-'ז)אחת בכל שכבה 

 35, כיתה אחת- ח "בתשע

.תלמידים

 100 כיתות ו3- פ "יעד לתש

.תלמידים

בחינת השפעת 

מהלך פתיחת כיתת 

מדעים נוספת 

'בשכבת ז

קיום שיח מקצועי לבחינת השפעת 

מהלך פתיחת כיתת מדעים עד לתאריך
בשיתוף מנהלת אגף חינוך2.19

מסד נחשון
פיתוח מנהיגות 

בקרב תלמידים
3מספר כיתות שיפעלו

. ('ט-'ז)אחת בכל שכבה 

,  כיתות3- ח "בתשע

.תלמידים100

לתאגיד .ה

- חינוך 

תגבור לימודי

8140-8111,100

מספר התוכניות הנוספות לתכנית 

כחלק מהרחבת תכנית )הלימודים 

ההעשרה הבית ספרית ותכנית 

(עם התיכון" רצפים"ה

5

, מוזיקה, אמנות": תכנית המאה"

. דיבייט ומחשבים ועוד, מחול

 187-מימון מועצה והורים כ

.ל"שעות לבית ספר לשנה

י בית הספר לגבי "ביצוע משוב ע

שביעות רצון של התלמידים 

מהתכניות עד לתאריך

3.18

יוזמות חינוכיות
יוזמות 

חינוכיות
8140-81490

עידוד פעילות 

חברתית בתחום 

הספורט והאמנות

תמיכה בתחרויות ספורט ואירועים 

בתחום האמנויות
שוטף

הרחבת תחומי עניין 

המעודדים מצוינות 

מדעית

ב "חט

יהלום

תגבור מדעים

תגבור סל 

שעות לבית 

הספר

כספי הורים ומשרד החינוך

תגבור סל השעות 

לצמצום מספר 

הילדים בכיתות  

והרחבת תחומי 

הדעת של 

התלמידים
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

8140-81510מניעת סמיםתכניות מניעה

הגברת המודעות 

ומניעת אלימות 

והתמכרויות

-קיום מפגש שכבתי משותף הורים

תלמידים בנושא אלימות והתמכרויות
ביצוע

תכנית לפיתוח 

מעורבות 

חברתית

תוכנית 

לטיפוח 

מעורבות 

חברתית

8152-81990

טיפוח התלמידים 

כבוגרים התורמים 

לקהילה

אחוז תלמידים מתנדבים במסגרת 

מחויבות אישית
ט-כיתות ז100%

תקציב

- מ "ב מ"חט

השתתפות 

מועצה

8140-812255
העברות חלקות 

וללא תקלות

מספר החודשים בהם יוכן החומר 

 8-להעברת התקציב לבתי הספר עד ה

(ל"בשנה)זוגי -לכל חודש אי

זמן ההעברה תלוי גזברות5

מספר התלמידים במסלול סייבר 

'בשכבת י 
19

מספר התלמידים במסלול סייבר 

א"בשכבת י
נתון למעקב

אחוז התלמידים הממשיכים במגמת 

הסייבר
100%

  חדשות אשר GISמספר שכבות 

יבנו על ידי תלמידי התכנית לטובת 

שימושים  קהילתיים

נתון למעקב

קיום מפגש  עם צוות התכנית ונציגי 

תלמידים למעקב אחר התקדמות 

התכנית

1.19
מתוכננים מפגשי למידה באפריל 

ובמאי

 20מספר שכבות בהן ילמדו לפחות 

תלמידים במגמת מוסיקה
3

.ב"י-'שכבות י

9- שכבה י - ח "בתשע

8-ב "שכבה י. 11-שכבה יא

4מספר מופעים שיתקיימו

מספר השכבות בהן ילמדו לפחות 

 תלמידים במגמת ספורט20
3

.ב"י-'שכבות י

 .29- שכבה י - ח "בתשע

9-ב "שכבה י . 13-שכבה יא

מעורבות תלמידי המגמה באירועי 

ספורט שונים
שוטף

הפעלת ימי , שופטים בטורנירים

ספורט ועוד

- תיכון 

מגמות

GIS 

- תיכון 

פדגוגיה 

חדשנית

סייבר

- פדגוגיה חדשנית 

הגברת החשיפה 

לתחום הסייבר

הטמעת תכנית 

המוסיקה בתרבות 

הבית ספרית

מגמת מוסיקה

ב "חט

יהלום

פיתוח והרחבת 

השימוש בסייבר 

לטובת הצרכים 

הקהילתיים

יוזמות 

חינוכיות

מגמת ספורט

ביסוס המגמה 

בקרב התלמידים 

בישוב

8152-82085
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

- תיכון 

מגמות

אומנויות 

מגמות )

, מוסיקה

, תיאטרון

(קולנוע

פיתוח 

אומנויות
8152-81685

מתן הזדמנות 

למימוש האומנויות 

פרסום הפעילות+ 

מספר מגמות בהן תופק יצירה 

מסכמת
תאטרון וקלנוע, מוזיקה3

מגמות מדעיות
א יועצים "כ

מחנכים

אחוז התלמידים הלומדים מתמטיקה 

 יחידות לימוד4-5
80%

:ח"תשע

  :א"שכבה י 67%: 'שכבה י

37% :ב"שכבה י.  65%

-4אחוז התלמידים הלומדים אנגלית 

 יחידות לימוד5
92%

 

:ח"בתשע

:  א"שכבה י . 92%שכבה י 

.92%: ב" שכבה י91%

הלומדים ' אחוז תלמידי כיתה י

במגמות מדעיות שיתמידו בלימודים 

במגמות

 91%ז "בתשע. נתון למעקב

התמדה

נתון למעקבמספר הרישומים למגמות מדעיות

מספר התלמידים המעורבים 

בתחרויות
90

ימדד באמצעות רשימות 

.ס"הנרשמים לפרויקט בבתי

- ח "בתשע

.     תלמידים39– רובוטיקה 

פיסיקה .  תלמידים5– סטרטאפ 

 20– סייבר . תלמידים22– 

. תלמידים2– ביולוגיה . תלמידים

4מספר סדנאות ותחרויות שיתקיימו

תגבור לסל 

ס"שעות ביה

חלק מסעיף 

משכורת 

מורים כוללת

מיצוי יכולות 

התלמיד
146- ח "בתשע. נתון למעקבשעות סל בית ספריות' מס

- תיכון 

מיצוי 

ומצוינות

תגבור מדעים 

והשתתפות 

בתחרויות 

כולל )ארציות 

(רובוטיקה

עידוד תלמידים 

למיצוי 

פוטנציאל 

ללמידה ברמות 

גבוהות 

ובמגמות 

מדעיות

העלאת מספר 

התלמידים 

הלומדים במגמות 

 4-5-מדעיות וב

יחידות לימוד

עידוד מצוינות 

וחשיפה לקבוצות 

נוספות שעוסקות 

בתחום

8152-817
תגבור 

למדעים
80
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

אחוז הזכאים לבגרות מתוך הלומדים 

ח"ב בשוהם בתשע"בי
93%

 

 מתוך הלומדים 90.9%ז "בתשע

.ביישוב

יוני - ח "צפי לקבלת נתוני תשע

2019

 אחוז זכאים לבגרות מצטיינת מבוגרי 

ח"תשע
20%

 

 מתוך הלומדים 4.7%ז "בתשע

יוני - צפי לקבלת נתונים . ביישוב

2019

10.18הגשת מיפוי נתוני בגרות עד לתאריך

משלחות לפולין 

(מלגות)

מלגות 

למשלחות 

תיכון- פולין 

8152-81150
סיוע במימון 

לתלמידים

אחוז מקבלי מלגת נסיעה מתוך 

הפונים המתאימים
100%

ל"משלחות לחו
משלחת 

ל"לחו
8152-81830

הרחבת אופקים 

והיכרות עם בני 

נוער מרחבי העולם

, קיום חילופי משלחות נוער עם גרמניה

ועידוד התלמידים להשתתף במשלחות 

נוער יישוביות

ביצוע

מניעת אלימות 

והתמכרויות
8152-81520מניעת סמים

הגברת המודעות 

ומניעה

מספר השכבות שיקיימו מפגש משותף 

תלמידים בנושא על פי תכנית -הורים

מותאמת גיל

3

מעקב אחר יישום 

אופק " רפורמת 

בדגש על " חדש

תגבור לימודי וחיזוק 

הקשר האישי

מספר פגישות עם מנהלי בתי הספר 

בנושא מימוש שעות העשרה ושעות 

פרטניות

3
ומפגש נוסף , פברואר, אוקטובר

.בסוף שנה

- תיכון 

תקציב

העברות תקציב 

מועצה לבתי 

שוטפות- הספר 

השתתפות 

ס תיכון"בבי
8152-810480

העברות תקציב 

מועצה לבתי הספר 

באופן חלק וללא 

תקלות

מספר החודשים בהם יוכן החומר 

 8-להעברת התקציב לבתי הספר עד ה

(ל"בשנה)זוגי -לכל חודש אי

זמן ההעברה תלוי גזברות5

- מ "ב מ"חט

ע "שכ

מינהלה

8140-1101,031

עבודות 

א"כ-קבלניות
8140-753193

- תיכון 

תוכניות 

העשרה 

ומניעה

סעיפי 

תקציב

"אופק חדש"וועדות מלוות 

נתוני בגרויות

ב"חט
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

חימום מים 

וחשמל
8140-433253

כלים 

מכשירים 

וציוד

8140-74070

עבודות 

-קבלניות

מיחשוב

8140-75094

עבודות 

נקיון-קבלניות
8140-751667

עבודות 

-קבלניות

שמירה

8140-752253

הוצאות 

אחרות
8140-78010

מסיבת סיום 

'ט
8140-78110

יוזמות 

חינוכיות
8140-81490

יוזמות 

- חינוכיות 

מ"ח

8140-81610

- פדגוגיה 

הדרכת 

תקשוב מורים

8140-82480

רכישת ציוד 

יסודי
8140-93050

רכישת ציוד 

מיחשוב
8140-93120

סעיפי 

תקציב
ב"חט
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

אקלים בית ספרי
שיפור האקלים 

הבית ספרי

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

8152-1102,030ע"שכ

משכורת 

כוללת מורים
8152-11225,114

עבודות 

א"כ-קבלניות
8152-753284

8152-433104חשמל מים

8152-52230ספרי עיון

כלים 

מכשירים 

וציוד

8152-74095

עבודות 

נקיון-קבלניות
8152-750602

עבודות 

-קבלניות

שמירה

8152-751239

אגרת 

תלמידי חוץ
8152-7607

הוצאות 

אחרות
8152-78035

מסיבת סיום 

תיכון- ב "י
8152-82210

רכישת ציוד 

יסודי
8152-93030

רכישת ציוד 

מיחשוב
8152-93110

סעיפי 

תקציב
על יסודי
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

מספר ועדות השמה של בתי 

31.5ספר  שיתקיימו עד 

 12ח התקיימו "בתשע. נתון למעקב

מועדים כולל ועדות גני ילדים

מספר ועדות השמה לגילאי גן 

31.8שיתקיימו עד 
נתון למעקב

מספר ועדות השמה חריגות 

(31.5לאחר )שיתקיימו 

ח הוגשה "בתשע. נתון למעקב

.בקשה לועדה חריגה אחת ואושרה

68- ח "בתשע. נתון למעקבמספר ילדים שידונו בועדות

מספר העררים שיתקבלו על ידי 

משרד החינוך

- ח "בתשע. 1ז "בתשע. נתון למעקב

0

שיבוץ
מספר ילדים שישובצו לאחר 

ל"פתיחת שנה
1ח "בתשע. נתון למעקב

מספר ילדי גן הזכאים לחינוך 

מיוחד
19ח "בתשע. נתון למעקב

17ח "בתשע. נתון למעקב2מספר גנים טיפוליים בישוב

אחוז ילדי גן הזכאים לחינוך 

מיוחד המקבלים מענה בתוך 

הישוב

90%
 17 - 19מתוך . 89%ח "בתשע

קיבלו מענה ביישוב

שיבוץ ילדים בגנים 

טיפוליים במטרה 

לצמצם פערים 

ולשבצם במסגרת 

רגילה בעתיד

אחוז בוגרי גן שפתי שישובצו 

בחינוך ' בגני חובה וכיתות א

הרגיל

50%

מספר תלמידים בגיל בית ספר 

הזכאים לחינוך מיוחד
108ח "בתשע. נתון למעקב

מספר כיתות חינוך מיוחד בישוב
. בהתאם לצורך. נתון למעקב

 כיתות11ח "בתשע

אחוז תלמידים הזכאים לחינוך 

מיוחד שיקבלו מענה בתוך הישוב
50%

 בתוך היישוב 48)   44%ח  "בתשע

( מחוץ ליישוב60- ו 

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

פ "לילדים ע

הצרכים 

השונים

ועדות 

השמה

השמה ושיבוץ 

מיטבי במוסדות 

החינוך בהתאם 

לצרכי התלמיד

גני ילדים

מתן מענה מקסימלי 

לילדים הזכאים 

מ בתוך הישוב"לחנ

בתי ספר

מתן מענה מקסימלי 

לילדים הזכאים 

מ בתוך הישוב"לחנ

נושאים

יעדים

הערות

ט"תכנון פעילות תשע-  חינוך מיוחד 

משאבים

חינוך מיוחד
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

פ "לילדים ע

הצרכים 

השונים

ועדות 

השמה

השמה ושיבוץ 

מיטבי במוסדות 

החינוך בהתאם 

לצרכי התלמיד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מספר שעות עבור סייעות חונכות 

במסגרות חינוך רגיל
698

במימון מועצה ומשרד . נתון למעקב

792ח "בתשע. החינוך 

מספר שעות עבור סייעות 

רפואיות במסגרות חינוך רגיל
420ח "בתשע, נתון למעקב425

מספר שעות עבור סייעות 

כיתתיות חינוך מיוחד במסגרות 

חינוך רגיל

372
במימון מועצה ומשרד . נתון למעקב

407ח "בתשע . החינוך

-א "סייעות כ

 העברה 

לתאגיד

63מספר סייעות כולל8126-7524,874
. נתון למעקב. הערכה

68ח "בתשע

מספר תלמידים מורכבים 

המשולבים בחינוך רגיל
32

.נתון למעקב

קיטון המספר נובע משיבוץ 

מ או מויתור "תלמידים בכיתות חנ

. ההורים על זכאות לסייעת

35ח "בתשע
מיפוי תלמידים הזכאים לשעות 

שילוב באמצעות טופס מיפוי 

י המנהלים"שימולא ע

6.18

שילוב 

תלמידים 

בפעילות 

תנועות 

נוער 

וחוגים

 שילוב תלמידים 

בעלי צרכים 

מיוחדים בפעילות 

תנועות הנוער 

ובמסגרות של 

, התנסות בעבודה

טרום סיום 

הלימודים במערכת 

החינוך

סיוע בשילוב ילדים ונערים עם 

צרכים מיוחדים בכל תנועות 

הנוער ובמתחם הנוער

שוטף

ס בשהם "קיום ביקורים בבתי

-והשתתפות בישיבות בין

מקצועיות למעקב אחר תלמידים 

משולבים הלומדים במסגרות 

מ"החנ

פ צורך"עשוטף

מספר מנהלי בתי ספר עימם 

תתקיים שיחת סיכום שנה ביוני  

2019

8

מיצוי משאבים 

בהתאם לזכאויות 

פ חוק "הילדים ע

ומתן

מעקב 

תלמידים 

בישוב

מעקב אחר 

השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

פ "לילדים ע

הצרכים 

השונים

שילוב 

תלמידים 

במסגרות

 לימוד 

רגילות

חינוך מיוחד
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

פ "לילדים ע

הצרכים 

השונים

ועדות 

השמה

השמה ושיבוץ 

מיטבי במוסדות 

החינוך בהתאם 

לצרכי התלמיד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

שימור שיתופי 

פעולה בטיפול 

בתלמידים

קיום פגישות עם צוות בינמקצועי 

ל"ח ומש"בעלי תפקידים בשפ/ 
בהתאם לצורךשוטף

אגרת 

תלמדי חוץ 

מיוחד' ח

8126-761613

מספר תלמידים מתוך הישוב 

שילמדו במסגרות חינוך מיוחד 

מחוץ לשהם

64ח "בתשע. נתון למעקב

מספר תלמידים מחוץ לישוב 

שיקלטו במסגרות בתוך שהם
48ח "בתשע. נתון למעקב

מספר מוסדות חינוך בהם ילמדו 

תלמידי חינוך מיוחד מחוץ לישוב
34ח "בתשע. נתון למעקב

מספר מסגרות חינוך מיוחד מחוץ 

לישוב בהן יתקיימו ביקורים 

לאורך השנה

כולל כתיבת סיכומי פגישות6

מתן מענה מיטבי 

לצרכי התלמידים

מתן ייעוץ וליווי להורים 

לתלמידים עם צרכים מיוחדים
פ צורך"עשוטף

אחוז סייעות עימן יתקיימו 

15.8שיחות משוב והערכה עד 
90%

כולל תיעוד והעברת העתק לתיק 

, כיתתיות)לכלל הסייעות . אישי

.(רפואיות וחונכים לילדים בודדים

קיום קורס מגיש עזרה ראשונה 

לסייעות ומלווי הסעות
ביצוע

.במידה ולא יתקיים קורס סייעות3מספר מפגשי למידה לסייעות

קיום יום היערכות למלווי הסעות 

פ "ל תש"לפני פתיחת שנה

(2019אוגוסט  )

ביצוע

62ח "בתשע. נתון למעקבמספר תלמידים מוסעים

העברת דרישות למכרז הסעות 

גזבר עד לתאריך' לס
.בהתאם לנתוני ועדות השמה15.6

.בהתאם לנתוני השיבוץ15.8.19בניית מערך ההסעות עד לתאריך

, מספר דיווחים על הסעות

שיועברו למשרד החינוך
3

יבוצע בירור .קיץ וחגים, מערך שוטף

מועדים מול משרד החינוך

משרד )עמידה ביעד הכנסות 

(החינוך והורים
ביצוע

קידום מקצועי של 

סייעות אישיות 

וכיתתיות

הסעות ומלווי הסעות
ניהול תקין של 

מערך ההסעות

סייעות

25

8126-7102,669

עבודות 

- קבלניות 

הסעות

8126-760

ח "ממשקים עם השפ

ל"ומש

ליווי הורים ומשפחות 

של תלמידים עם צרכים 

מיוחדים

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

לילדים

מעקב 

תלמידי 

חוץ

השתלמויות 

סיעות חינוך

מעקב אחר 

השתלבות הילדים 

במוסדות השונים

חינוך מיוחד
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

 2019סכום 

(ח"באלש)
ערךמדדמטרה

התאמת 

מסגרות 

חינוכיות 

פ "לילדים ע

הצרכים 

השונים

ועדות 

השמה

השמה ושיבוץ 

מיטבי במוסדות 

החינוך בהתאם 

לצרכי התלמיד

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

ביצוע בקרה מדגמית על תפקוד 

הסעות במהלך שנת הלימודים
על פי טופס הבקרה6

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 

ז ויחס "לו)מחברת ההסעות 

1-5בסולם  (הנהג

4

ציון ממוצע בסקר שביעות רצון 

1-5מתפקוד המלווים בסולם 
4.5

מלווי הסעות 

העברה - 

לתאגיד

8126-753778
אחוז מלווים שיתקיימו עימם 

15.8שיחות משוב והערכה עד 
באחריות רכזת ההסעים90%

מספר כיתות שיונגשו בהתאם 

לזכאות במהלך השנה

נתון למעקב בתלות במספר 

6ח "בתשע. הזכאים

27ח "בתשע. נתון למעקבמספר כיתות מונגשות בישוב

רכישת ציוד טיפולי לכיתה 

ס יהלום"חדשה בבי
ביצוע

שדרוג חדר טיפולים בבית ספר 

צוקים
ביצוע

8126-93070ציוד יסודי

מספר הילדים שירכש עבורם 

ציוד טכנולוגי מתאים לקידום 

יכולות הלמידה שלהם

בהתאם לתקצוב . נתון למעקב

7ח "בתשע .והנחיית משרד החינוך

היוזמות החינוכיות שיוגשו ' מס

י מוסדות החינוך"למועצה ע
4

יוזמות 

חינוכיות
8126-81420

אחוז ניצול תקציב יוזמות 

חינוכיות על ידי מוסדות החינוך 

12.19 עד ל

80%

קול קורא "הוצאת מכתב 

לכל בתי ספר היסודיים "  פנימי

ביישוב לטובת הגשת יוזמות 

בחינוך המיוחד עד לתאריך

1.19

הוצאות 

אחרות
8126-78015

שיפור המוכנות 

לחירום
15.1עדכון תיק החירום

הסקר מבוצע אחת לשנתיים על 

מנת לזכות בשיתוף פעולה מההורים

יוזמות חינוכיות

שיפור תשתיות 

תומכות עבור 

שיפור יכולות 

רגשיות וחינוכיות
הנגשות פרטניות

הנגשת כיתות לימוד 

ללקויי שמיעה

הנגשת כיתות 

ללקויי שמיעה

חדר טיפולים בבתי ספר

היערכות לחירום

הסעות ומלווי הסעות

קידום יוזמות 

חינוכיות בתחום 

החינוך המיוחד

שרות איכותי 

, אמינות)בהסעות 

, ז"לו, טכני, יחס

(מלווים איכותיים

חינוך מיוחד
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הערות

שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךנתוני פעילות/מדדמטרה

קבלת תכנית תקשוב שנתית מכלל 

המוסדות החינוכיים עד לתאריך
9.18

מספר בתי הספר בהם יתקיים 

ביקור חודשי לליווי צוותי החינוך
9

מתקיימים ' בכל יום ד

פגישות עבודה בבתי הספר/ביקורים

שימוש באמצעי קצה במסגרת 

השיעורים
שוטף

מספר מוסדות חינוך בהם יתקיים 

מערך הדרכה בפדגוגיה חדשנית 

בדגש על שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות

9

קיום יום שיא להצגת תוצרי 

ההדרכה וסיכום תהליך העבודה
5.19

מספר פגישות סנכרון והתאמה 

שיערכו עם כל תומכי ורכזי התקשוב 

בבתי הספר

4

מוגנים 

ברשת

הקניית כלים להתנהגות מוגנת 

ומכבדת ברשת

מספר בתי הספר בהם תתקיים 

התכנית
בשיתוף יועצת בית הספר4

פרויקט 

מנהיגות 

-ישובי שוהם

טק

הטמעת קודים התנהגותיים ב 

whatsup להפחתת האלימות 

בין תלמידים

מספר בתי הספר בהם יתקיים שיח 

המקדם מודעות לנושא תקשורת 

מכבדת ברשת

9

ניהול ארגון 

מקוון וירוק
חיסכון בשימוש בנייר

מספר בתי הספר בהם יופצו מגזינים 

מקוונים ברשת
9

ט"תכנון פעילות תשע- תקשוב 

יעדיםמשאבים

נושאים

תכנית 

תקשוב 

ישובית 

שנתית

הנהלת 

חינוך

יצירת רצף חינוכי יישובי 

בפדגוגיה חדשנית בשילוב 

טכנולוגיה

הדרכת 

מורים

פיתוח מקצועי והכשרת מורים 

להוראה באמצעות פדגוגיה 

חדשנית בכלים טכנולוגיים 

בהלימה , בכל מערכת החינוך

תוך ניצול , לרצף הגילאי

מקסימלי של משאבי ההדרכה

תקשוב- חינוך 
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הערות

שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךנתוני פעילות/מדדמטרה

יעדיםמשאבים

נושאים

תכנית 

תקשוב 

ישובית 

שנתית

הנהלת 

חינוך

יצירת רצף חינוכי יישובי 

בפדגוגיה חדשנית בשילוב 

טכנולוגיה

תכנית 

-הקשר הרב

דורי

דורי באמצעים -בניית קשר בין

טכנולוגיים לצורך תיעוד סיפורי 

מורשת בדור המבוגר

מספר בתי הספר בהם תתקיים 

התכנית
8

קבלת אישור להעסקת מטמיע עבור 

התכנית
ביצוע

מותנה באישור תקציבי ואישור 

העסקה

מספר בתי ספר שעמם תיכתב 

תכנית מותאמת אישית על פי 

פדגוגיים-הצרכים הטכנו

9

פרסום ההתקנות החינמיות באתרי 

בתי הספר והפצת עלון לכל בתי 

האב דרך בתי הספר

ביצוע

רכישת ציוד 

מיחשוב
. גני חובה המשתתפים בתכנית8-ב2-3מספר ביקורים שיתקיימו בכל גן8124-93110

 2- אחוז גננות שיעשו שימוש ב

(גוגלה)ל "כלים במהלך שנה
100%

מייל , גלה לי : מתוך הכלים הבאים

כתוב לי, כמה כמה, לי

מספר צוותי גן אשר יעברו 

השתלמות לשימוש מיטבי בתוכנה
 גנים חדשים55

השתתפות  מנהלת הגן בהדרכות 

התכנית לגננות
ביצוע

מספר הגננות שיעידו שיש ערך 

מוסף לחוויית הלמידה בגן
10

קיום פגישה עם מנהלת מחלקת 

ה והגננות לניתוח 'גוגל, מיחשוב

המשוב השנתי עד לתאריך

7.19
השאלונים יועברו לגננות בחודש 

.אפריל

מספר גני חובה אשר פועלים 

"אותיות הפלא"בתוכנת 
5

הכנה לתהליך קריאה וכתיבה 

ומיומנויות שפה

מספר גננות אשר יעידו על ערך 

מוסף משימוש בתוכנה
5

מספר גני חובה אשר פועלים 

בנושא " Ten Fingers"בתוכנת 

מתמטיקה

5

מספר גנים בהם יעשה שימוש 

מודפסים /בתוצרים ממוחשבים

בהלימה לנושאים הנלמדים

ימדד בתצפיות בגנים8

ניהול פדגוגיה חדשנית 

בהתאם לכלים )איכותית 

(שיבחרו

הנהלת 

חינוך
הטמעת 

365אופיס 

שימוש - פדגוגה חדשנית 

במחשבים ככלי למידה חינוכי 

ואורייני בגנים

קדם יסודי

אוריינות 

בכלים 

טכנולוגיים

פלטפורמת 

חקר 

מתוקשבת 

בגני חובה

תקשוב- חינוך 
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הערות

שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךנתוני פעילות/מדדמטרה

יעדיםמשאבים

נושאים

תכנית 

תקשוב 

ישובית 

שנתית

הנהלת 

חינוך

יצירת רצף חינוכי יישובי 

בפדגוגיה חדשנית בשילוב 

טכנולוגיה

מספר בתי ספר בהם תתקיים 

למידת חקר חוצה תחומים לפחות 

במקצוע אחד

6

הצגת עבודות חקר של כלל 

התלמידים ביום שיא להצגת 

התוצרים

ביצוע
עבודות החקר ישלבו כמה תחומי 

דעת

 תחומי דעת 4-ישום התכנית ב

ס"לפחות בכל בי
ביצוע

/ אנגלית/ מתמטיקה/ מדעים

תחום . ך ומורשת"תנ/ גאוגרפיה

אחד ילמד באמצעות ספר דיגיטלי 

 תחומים ילמדו באמצעים 3, בלבד

(דיגיטלי וקשיח)משולבים 

קיום תצפיות לצורך בקרה על שימוש 

, בניידים לצרכי הוראה דיפרנציאלית

העשרה וגיוון המשימות

שוטף

הוספת מידע דיגיטלי בנושא נגישות 

ברחובות הרלוונטיים
ל"בשיתוף עם לשכת מנכביצוע

מספר פרוייקטים חדשניים שיופקו 

על ידי קבוצת המנהיגות
2

אתר בית 

ספרי

שימוש באתר ככלי איכותי 

להעברת מידע

מספר בתי הספר שיפעילו באופן 

שוטף ועדכני את אתר בית הספר
6

בהתאם לחשיבה משותפת עם צוותי 

, עדכנות, רלוונטיות: ס על"בי

ואטרקטיביות

ס בהם תפעל תכנית "מספר ביה

פדגוגיה חדשנית באמצעות אמצעי 

קצה

2

 מחשבים30בכל עגלה כ 3מספר עגלות ניידים בכל בית ספר

 תחומי 6 עד 4-ישום התכנית ב

ס"דעת לפחות בכל בי
ביצוע

תחום אחד ילמד באמצעות ספר 

 תחומים ילמדו 3, דיגיטלי בלבד

(דיגיטלי וקשיח)באמצעים משולבים 

קיום תצפיות לצורך בקרה על שימוש 

, בניידים לצורכי הוראה דיפרנציאלית

העשרה וגיוון המשימות

מספר בתי הספר שיפעילו באופן 

שוטף ועדכני את אתר בית הספר
6

בהתאם לחשיבה משותפת עם צוותי 

, עדכנות, רלוונטיות: ס על"בי

ואטרקטיביות

אחוז המורים אשר יעשו שימוש 

באמצעי קצה במסגרת השיעורים
נתון למעקב

למידה זמין /קיום אמצעי הוראה

המאפשר למידה פעילה 

במודלים שונים

יישום מודל חקר חדשני בכלים 

טכנולוגים בתחומי דעת 

מגוונים

שימוש בניידים ככלי לימודי 

וכמנוף לשינוי בתפיסת ההוראה

הכשרת תלמידים לצוות מוביל 

בית ספרי ויישובי לפרוייקטים 

חדשניים לטובת הקהילה

למידה 

מבוססת 

פרויקטים 

(PBL)

יסודי

על יסודי
פדגוגיה 

חדשנית

מנהיגות 

מקוונת

עגלת 

/ ניידים 

ספרים 

דיגיטליים

תקשוב- חינוך 
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הערות

שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךנתוני פעילות/מדדמטרה

יעדיםמשאבים

נושאים

תכנית 

תקשוב 

ישובית 

שנתית

הנהלת 

חינוך

יצירת רצף חינוכי יישובי 

בפדגוגיה חדשנית בשילוב 

טכנולוגיה

mooc
 moocמספר קורסים ממאגר קורסי 

אשר יוטמעו בתכנית הלימודים
2

יתקיים . בהתאם לבחירת המורים

מעקב במסגרת פגישות שוטפות

חקר חוצה 

תחומים

מספר בתי ספר בהם תתקיים 

למידת חקר חוצה תחומים לפחות 

בנושא אחד

3

מספר פגישות שיתקיימו עם הצוות 

מוביל חדשנות וצוות , מנהל)המוביל 

בתיכון (תקשוב

3
לבדיקת העמידה ביעדים שהוגדרו 

ועדכונם

מספר בתי הספר שבהן יבחנו 

מחדש התכנית והחזון
3

כולל מטרות ויעדים ליישום 

הפדגוגיה החדשנית

קיום פגישות ליווי חודשיות עם צוות 

הניהול והמדריכים של בתי הספר
שוטף

מספר מקצועות להם תבנה תכנית 

המרת בגרות
1

- פדגוגיה 

הדרכת 

תקשוב 

תמיכ+מורים

ה

8152-824140

באיזו מידה "ציון ממוצע בשאלה 

ה נוח בשימוש בכלים /ה מרגיש/את

" ?הטכנולוגיים העומדים לרשותך

(1-5בסולם )

4
השאלון יועבר לכלל הצוותים 

המודרכים

עד כמה הידע "ציון ממוצע בשאלה 

והמומחיות שרכשת בהשתלמות 

הביאו לשינוי בדרכי 

" ?הערכה בפועל/למידה/ההוראה

(1-5בסולם )

4
השאלון יועבר לכלל הצוותים 

המודרכים

מספר בתי הספר איתם תתקיים 

פגישה לניתוח תוצאות המשוב 

ועדכון תכנית העבודה בנושא 

תקשוב בהתאם

3
בהשתתפות צוות מוביל תקשוב של 

ס וצוות ההדרכה"מנהל בי, ס"בי

שימוש בניידים ככלי לימודי 

וכמנוף לשינוי בתפיסת ההוראה

התאמת התבנית הארגונית 

להובלת הפדגוגיה החדשנית

הדרכת מורים מותאמת לרמת 

לצורך , ידע ומיומנות אישית

החלת פדגוגיה חדשנית בכלים 

טכנולוגיים

על יסודי

תכנית 

-עבודה רב

שנתית 

לפדגוגיה 

חדשנית

הכשרה 

מקצועית 

למורים

תקשוב- חינוך 
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

מספר ועדות שילוב בית ספר 

ח"בהם השתתף השפ
104ח "בתשע. נתון למעקב

מספר ועדות שילוב גנים בהם 

ח"השתתף השפ
23ח "בתשע. נתון למעקב

מספר ועדות שילוב טרום 

ח"השמה בהם השתתף השפ
נתון למעקב

מספר ועדות השמה בהם 

ח"השתתף השפ
נתון למעקב

מספר ועדות ערר בהם 

ח"השתתף השפ
נתון למעקב

הוספת מידע 

לוועדה והעשרת 

הדיון

מספר ועדות תכנון טיפול בהם 

ח"השתתף השפ
32ח "בתשע. נתון למעקב

לצורך )מספר אבחונים מלאים 

הכנת מסמך קביל לועדות 

(השמה

24ח "בתשע. נתון למעקב

מספר הערכות פסיכולוגיות 

לצורך הכנת מסמך קביל )

(לועדות מתוקף חוק

63ח "בתשע. נתון למעקב

מספר הערכות בשלות לעליה 

'לכיתה א
15ח "בתשע. נתון למעקב

מספר תלמידים עבורם תבוצע 

תצפית

 215,  תלמידים126ח "בתשע. נתון למעקב

תצפיות

מניעת אובדנות

מספר הערכות סיכון אובדני 

ותכנית ביטחון ראשונית 

במצבים העונים לקרטריונים )

(י"של שפ

 72ההערכה תתקיים בתוך . נתון למעקב

שעות מזמן האירוע

תלמיד 

(והוריו)

ט"תכנית עבודה תשע- ח "שפ

העמקת ההבנה 

של סימפטום 

, התלמיד

מקורותיו 

הסמויים ודרכי 

סיוע

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

דיאגנוסטיקה

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

תלמיד 

(והוריו)

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות

 מפגשים3-4בכל מקרה 150מספר מקרי התערבות ברורית

נתון למעקב40מספר מקרי טיפול בהורים

נתון למעקב30מספר מקרי טיפול דיאדי

נתון למעקב20מספר מקרי טיפול משפחתי

נתון למעקב10מספר מקרי טיפול פרטני

מספר מקרי התערבות 

(פעמית-דו/חד)ממוקדת 
 מפגשים למקרה1-2כ50

 מפגשים למקרה2כ30מספר ליוויים טיפולים

מספר תלמידים שבוצע 

לגביהם פורום בינמקצועי
500

כמות הילדים ) גנים 29ו,  בתי ספר9יש 

.(בגנים דומה לשני בתי ספר

מספר תלמידים שבוצע עבורם 

קונסולטציה במערכת
 מפגשים למקרה1-2כ300

חירום
מניעת פוסט 

טראומה

מספר הפונים בחירום שקיבלו 

מענה ממוקד פרט

לפי 

הצורך

יעילות

מעקב ושיפור 

נפח פעילות 

ח"השפ

מספר התלמידים שקיבלו 

ח"מענה פרטני בשפ

מניעת , סיכום של דיאגנוסטיקה. נתון למעקב

וחירום, פסיכותרפיה, אובדנות

מישוב
מעקב ושיפור 

איכות השירות

ממוצע שביעות רצון ממענים 

ח "פרטניים במסגרת השפ

(אבחון בטיפול)

4.5
י "על פי שאלונים ידניים שימולאו וולנטרית ע

הפונים

12מספר אבחונים פסיכודידקטיים

מקרה אחד- ח "בתשע. נתון למעקב5מספר אבחונים דידקטיים

15מספר מקרי טיפול פרטניים
 353,  מקרים18ח "בתשע. נתון למעקב

מפגשי טיפול

10מספר מקרי טיפול בהורים
 מפגשי 43,  מקרים5ח "בתשע. נתון למעקב

טיפול

10מספר מקרי טיפול דיאדי
 62,  מקרים3ח "בתשע. נתון למעקב

.מפגשים

0ח "בתשע. נתון למעקב2מספר מקרי טיפול משפחתי

לאחר פיתוח תחום התרפיה2מספר טיפולי תרפיה

קבוצת פיילוט למיומנויות חברתיות1הפעלת קבוצה טיפולית

מ"שפ

התערבות 

-במערכת 

ממוקדת 

תלמיד

הרחבת המענים 

הפסיכולוגיים 

לקהילה 

החינוכית 

מעבר , בשוהם

לסל השירותים 

ח"בשפ

התערבויות 

טיפולויות לצורך 

קידומו הרגשי 

והתפקודי של 

התלמיד

פסיכותרפיה

תלמיד 

(והוריו)

קידום 

" מיטביות"ה

במערכת עבור 

התלמיד
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

תלמיד 

(והוריו)

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות

מעקב ושיפור 

הרמה המקצועית
4.5ממוצע שביעות רצון מטיפול

על פי שאלון בגוגלדוקס שימולא בסיום 

אחוז ממלאים נתון למעקב. הטיפול

הגדלת נפח 

הפעילות
140,000מ"מינימום הכנסה משפ

מספר פורומים מערכתיים 

בהם השתתפו הפסיכולוגים
500

מספר שעות פגישות 

ת/קונסולטציה למנהל
 פגישות אחת לשבועיים20-כ180

200ת/קונסולטציה ליועצ

300קונסולטציה לאנשי צוות

)100קונסולטציה לגננת ( גנים27יש 

ח "סיכום שפ/ מפגש תאום

מערכת עם מנהלי המוסדות
14

מספר בתי ספר בהם יבוצע 

מפגש פתיחת שנה
מבוצע במידה ויש צורך

מספר הסדנאות שיועברו 

י פסיכולוג "במסגרות החינוך ע

המערכת

גן/ בהתאם לצורך באותו בית ספר 10

התערבות בחירום מערכתי
לפי 

הצורך

מספר קבוצות הורי תלמידי 

י"מ בהן יתקיים פרויקט שפ.ח
 מפגשים כל קבוצה24

סך ההתערבויות במערכות 

החינוך

מדד זה הוא סיכום מספרי של )נתון למעקב 

כלל השורות מפורומים מערכתיים ועד 

(למפגש תיאום

ממוצע שביעות רצון של 

ח"ת משירותי שפ/המנהל
4.5

על פי שאלון בגוגלדוקס שימולא בחודש יוני 

אחוז ממלאים נתון למעקב. 2019

מ"שפ
תלמיד 

(והוריו)

התערבות 

- מערכתית 

מסגרות 

החינוך

מערכת 

החינוך

קידום אקלים 

מערכתי מיטבי 

לטובת 

התלמידים ואנשי 

הצוות
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

תלמיד 

(והוריו)

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות

מספר פגישות עם מנהלת אגף 

חינוך
אחת לשבועיים25

' מספר פגישות עם מנהלת מח

גנים
אחת לשלושה שבועות15

' מספר פגישות עם מנהלת מח

מ.ח
אחת לשלושה שבועות15

' מספר פגישות עם מנהלת מח

ס"ביה
אחת לשלושה שבועות15

מספר פגישות עם מנהלת 

הרווחה
3

מספר מפגשי פיתוח תכנית 

יישובית לשיתוף פעולה 

הורים-מערכת החינוך

6

.בהנחיית אופירה ולימור אפלבאום

הפסיכולוגים יקחו חלק בהטמעת התכנית 

פ התקדמות התהליך"במסגרות החינוך ע

: י"מספר מפגשי פרויקט שפ

"קפה הורים"
4

4.5שביעות רצון מפרוייקט שפי

ממשקים עם 

גורמים יישוביים 

שאינם מועצה

ח "יצירת שיתוף פעולה עם קופ

מכבי
ביצוע

התמקצעות 

בחירום

ביצוע היערכות לחירום 

ותרגילים
יום תרגול משותף עם הרווחה - 13.11ביצוע

בחינת 

המסוגלות לתת 

מענה במצבי 

חירום

התערבות מותאמת בשעת 

חירום במידת הצורך
ביצוע

8.3תקנים

15מספר פסיכולוגים

 מדריכות ואחת בהסמכה2מתוכם 5מספר מומחים

לקראת סיום 102מספר מתמחים

הדרכה 

פרטנית

קידום מקצועי 

ח"של צוות השפ

השתתפות כלל צוות 

הפסיכולוגים בהדרכה פרטנית 

שבועית

על ידי מדריכה פנימיתשוטף

התערבויות

פגישות 

עבודה 

שוטפות עם 

הגורמים 

הבאים

צוות 

ח"השפ

נתונים 

למעקב

אגפי 

המועצה 

והיישוב

מעקב אחרי 

י "תקני שפ

והתקדמות 

מקצועית 

פורמלית של 

ח"צוות השפ

קידום שיתופי 

פעולה ושיפור 

עבודה יישובית 

מתכללת

העצמה וחיזוק 

שיתוף פעולה 

הורים-מערכת
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

תלמיד 

(והוריו)

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות

י כלל צוות "רכישת הדרכות ע

מ"השפ
על פי הצורךשוטף

השתתפות כלל הצוות בקבוצת 

הדרכה פסיכותרפיה אחת 

לשבועיים

אחת לשבועיים.  קבוצות2-בחלוקה לשוטף

ח "השתתפות כלל צוות השפ

בהשתלמות טיפול משפחתי
שוטף

קורס המשך בטיפול משפחתי בהתאם 

לדרישות האגודה לטיפול משפחתי

השתתפות כלל הצוות 

בהשתלמות טיפול דיאדי
אחת לשבועייםשוטף

השתתפות בקבוצת הדרכה 

מניעת אובדנות אחת לשבועיים
שוטף

קבוצת הדרכה אחת . שישה פסיכולוגים

לשבועיים

השתתפות בקבוצת הדרכה 

דיאגנוסטיקה אחת לשבועיים
. קבוצות2בחלוקה ל,  ארבע פסיכולוגיםשוטף

כמות הפסיכולוגים שישתתפו 

בכנס השנתי באילת
10

מספר פסיכולוגיות שישתתפו 

בקורס מדרשה ללימודים 

גבוהים בפסיכולוגיה חינוכית

2

ביצועארצי/השתתפות בפורום מחוזי
. מפגשים של כל פורום בשנה2-3כ

( פורומים6 פסיכולוגיות שמשתתפות ב 6)

י"השתתפות בפעילות בשפ
בהתאם למחויבות של חוזר . נתון למעקב

מתווה השירות הפסיכולוגי: ל"מנכ

מעקב אחר 

מידת 

ההתעדכנות של 

ח בתוך "השפ

המחוז

השתתפות בישיבת מנהלים 

מחוזית
ח"השתתפות של מנהלת השפ6

פעילות 

/ מחוזית 

י"שפ

צוות 

ח"השפ
למידה 

מחוזית

מעקב אחרי 

י"תרומה לשפ

הדרכה 

קבוצתית

קידום מקצועי 

ח"של צוות השפ
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שם החשבון
סעיף  

תקציבי

סכום 

2019 

(ח"באלש)

ערךמדדמטרה

תלמיד 

(והוריו)

נושאים

ועדות 

מתוקף חוק

הערות

יעדיםמשאבים

הכנה מקצועית 

של הועדה וסיוע 

בהחלטה 

מושכלת עבור 

זכאות

סינכרוניזציה 

וחיזוק הצוותיות
17קיום סדיר של ישיבות צוות

ז ישיבות הצוות נקבע "לו: אחת לשבועיים

.ברובו מראש

מעקב אחר 

יעילות ישיבות 

הצוות

אחוז ישיבות הצוות בהם 

תבוצע התכנית שנקבעה 

מראש

יצורף נספח טבלת תכנון שנתי90%

מעקב אחרי קיום 

תפקוד מקצועי 

מ"ואתי של השפ

7מ"קיום ישיבת צוות שפ
צוות הפסיכולוגים שעובדים . אחת לחודש

ח"בשפ

ממוצע שביעות רצון של 

הפסיכולוגים מתהליכי 

ח"ההכשרה המקצועית בשפ

4.5

על פי שאלון בגוגלדוקס שימולא בחודש יולי 

.אחוז ממלאים נתון למעקב. 2019

, השאלון יתייחס להדרכות פרטניות

צ"ישב, השתלמויות, קבוצתיות

קיום פגישה רפלקציה 

ית/פרטנית עם כל פסיכולוג
7.19

מעבר על עוגה סטטיסטית של הספק 

.וחלוקת משאב הזמן בין הצרכים השונים

8173-1102,145משכורת

משכורת 

ם"שפ- כוללת 
8173-110127

חימום מים 

ונקיון
8173-43348

8173-5406תקשורת

מיכון תוכנה 

י"לשפ
8173-5709

כלים מכשירים 

וציוד
8173-74025

קבלניות ' עב

ם"שפ
8173-75338

8173-76093השתלמויות

8173-7807הוצאות אחרות

השתתפות 

בהנחות 
8173-81015

- קבלנית ' עב

סדנאות
8173-75210

רכישת ציוד 

מיחשוב
8173-93115

צוות 

ח"השפ

ישיבת צוות

מישוב

שיפור כלי 

הניהול העצמי 

המקצועי

סעיפי תקציב
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השתתפות המדריכים בימי הכשרה מקצועיים 

ארציים
ביצוע

מותנה בקיום ימי ימי הכשרה ארציים במסגרת 

התכנית

מספר ימי עיון מקצועיים שיתקיימו בהתאם 

לצרכי המדריכים בישוב
3

לקראת , לקראת פסח, ל"לפני תחילת שנה

החופש הגדול

שוטף שבועות3-קיום ישיבות צוות אחת ל

מנחה חינוכית ומנהלת , בהשתתפות מדריכים

לפני כל פגישה תתקיים פגישה . התכנית

.מצומצמת בין מנהלת ומנחה

 לגבי החלטות שהתקבלו follow-upביצוע 

בישיבה הקודמת בפתיחת כל ישיבה
שוטף

מספר שיחות חתך רבעוניות שיתקיימו עם כל 

מדריך
2

מספר המדריכים אשר יובילו קבוצות מניעה 

בבתי הספר
3

השנתיים אשר יפיק  (המינימלי)מספר ימי השיא 

כל מדריך
1

יסודיים איתם תיבנה -מספר בתי הספר על

פעילות נוספת בשיתוף צוות חינוכי ובהפעלת 

מדריך המוגנות

3

מספר מדריכים עמם תכתב תכנית עבודה 

ט"לשנת תשע
3

.נושא יבחר בהמשך השנה. ימדד שנתיתביצועקיום יום עיון לאנשי חינוך טיפול

א "מתן מענה לצרכי בית הספר בנושאי אס

(אלכוהול, סמים, אלימות)
ביצוע

מספר קבוצות מינימאלי שיתקיימו בשיתוף עם 

בית הספר
2

מספר מפגשי הנחיה אשר יתקיימו עם כל אחד 

משלושת המנחים
15

מספר שבועות מינימלי בהם ישתתפו מדריכי 

המוגנות בהובלת סיורי גנים
9

סיורים מתקיימים בחופשת הפסח ובחופשת 

הקיץ

הנחיה חינוכית
ייעול ושיפור העבודה המקצועית של 

המדריך בתוך בית הספר

2019- סמים ואלכוהול, תכנון פעילות מניעת אלימות

נושאים
יעדים

הערות

מדריכי מוגנות

הכשרה והעצמה למדריכי , מתן העשרה

מוגנות וכלים לעבודה עם נוער

יצירת שגרת עבודה מסונכרנת

יצירת פעילויות חינוכיות בנושאי מניעה

א"אס
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

מדריכי מוגנות

הכשרה והעצמה למדריכי , מתן העשרה

מוגנות וכלים לעבודה עם נוער

קבלת תוכנית שנתית ממנחת מנחים לשנת 

ט כולל כל היבטי עבודת המדריכים עד "תשע

לתאריך

1.19

יוזמה והובלת תהליכים בתחום החינוך
מספר בתי הספר עמם תתקיים עבודה 

משותפת בנושא תהליכי מניעה
3

העבודה עם בתי הספר . על יסודי בלבד

הייסודיים תתבצע בהתאם לצרכים שוטפים 

פ עם מנהלי בתי הספר"ובתלות בשת

בישיבות ידון סטטוס פרויקטיםשוטףקיום ישיבות עבודה אחת לשבועייםיצירת שגרת עבודה מסונכרנת

מספר בתי הספר בהם תפעל תוכנית מניעה 

ו-לשכבות ה
6

בתלות בשיתוף פעולה של מנהלי בתי הספר 

.ויועצות חינוכיות

מספר בתי הספר בהם יתקיימו סדנאות 

משותפות להורים ותלמידים
1

שנתיות -מעורבות בתוכניות מניעה רב

ספירליות בשיתוף פעולה עם יועצות 

ס ומחנכי הכיתות"בתיה

מספר בתי הספר עמם תתקיים עבודה 

משותפת בנושא תכניות מניעה רב שנתיות
3

הגברת מעורבות ומודעות הורית 

סמים ואלכוהול, מיניות, לנושא אלימות

מספר פעילויות משותפות שיתקיימו להורים 

וילדים
3

בתלות בשיתוף פעולה של מנהלי בתי הספר 

.ויועצות חינוכיות

-חיזוק שיתוף הפעולה עם החינוך הבלתי

פורמלי

בניית תוכנית עבודה לפעילויות מניעה והסברה 

פורמלי בשיתוף פעולה עם -בחינוך הבלתי

(חמש)מנהלת יחידת הנוער 

ביצוע

מתן חלופות תעסוקה לבני נוער בזמני 

חופשה
(פסח, קיץ)בשיתוף יחידת הנוער 12מספר הפעלות לנוער בחופשות

השתתפות במפגשי פורום תנועות הנוער 

מספר מפגשים מינימאלי, במסגרת יחידת הנוער
2

מספר הכשרות למדריכי תנועות נוער בתחום 

מניעה והסברה, צמצום אלימות
2

פ עם רכזי התנועות"בתלות בשת1קיום פעילות בשיתוף פעולה עם תנועות הנוער

3מספר פגישות ועדת אכיפה

3מספר פגישות ועדת מטה יישובי

3מספר פגישות ועדת רווחה ופנאי

3מספר פגישות ועדת חינוך

2א"מספר פגישות ועדת אס

הנחיה וליווי מקצועי של מדריכי המוגנות

קיום חשיבה משותפת ועדכון על תכניות 

א"ופעילויות בתחום אס
שוטף

הנחיה חינוכית

חינוך פורמלי 

תכנית - יסודי 

מניעה

שילוב תוכניות מניעה בגיל צעיר בשיתוף 

בתי הספר וההורים

יסודי-על

חינוך )פנאי 

(פורמלי-בלתי

חיזוק קשרי העבודה עם תנועות הנוער

וועדות יישוביות

הקמת מערך שיתוף פעולה עירוני 

מתואם ואפקטיבי לטיפול , מקיף

א"בנושאי אס

תאריכים יפורטו במדידה

א"אס
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נושאים

יעדים
הערות

מדריכי מוגנות

הכשרה והעצמה למדריכי , מתן העשרה

מוגנות וכלים לעבודה עם נוער

דיוור
העלאת מודעות ומתן כלים וידע 

א"לתושבים בנושאי אס
סילבסטר, חופש גדול, ג בעומר"ל, פסח, פורים5מספר הפרסומים שיופצו לתושבים בנושא

הכשרות 

לאנשי מקצוע

מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע בתחום 

א"מניעת אס

מספר הכשרות שיתקיימו לאנשי מקצוע 

מהישוב
פירוט הכשרות ותאריכים יבוצע במדידה2

2מספר מפגשים שיתקיימו עם בני הנוער
 2019 סמינר הכשרה ובמאי 2018בדצמבר 

.מפגש סיכום והיערכות לקיץ

3מספר בתי ספר שישתתפו בסמינר

באיזו : "ציון ממוצע במשוב סוף סמינר לשאלה

" ?מידה קיבלת העשרה וידע חדש בסמינר

(1-5בסולם )

4

באיזו : "ציון ממוצע במשוב סוף סמינר לשאלה

מידה התכנים בסמינר העניקו לך ידע וכלים 

" ?נדרשים להעברת התכנים לקבוצת השווים

(1-5בסולם )

4

מספר פעילויות ישוביות בהן תתקיימנה 

א"הסברה בנושא מניעת אס/פעילויות חשיפה
2

ו "ט, מרוץ שוהם, פעילות ספורט קיץ- כגון

בשבט

6ר הנהגת הורים יישובית"מספר פגישות עם יו

2הכשרות למתנדבי משטרה ופקחי בטחון

א ותקשורת עם בני "קיום הכשרות בנושאי אס

נוער לסיירת ההורים
2

ביצועקיום יום קהילה ומשטרה

ע "ק הקהילה לבנית תו"קיום פגישות עם מש

משותפת ועדכונים שגרתיים
שוטף

קיום פגישות רבעוניות עם מפקד תחנת ראש 

העין
פירוט יבוצע במדידה4

אכיפה

המנהיגות , הרחבת מעגל התושבים

הבלתי פורמאלית ואנשי המקצוע 

המעורבים בפעילות מניעה

פירוט תאריכים יבוצע במדידה

סמינר עמיתים 

נוער למען - 

נוער

- חיזוק מנהיגות צעירה בתחום המניעה 

בני )הכשרת והפעלת קבוצת עמיתים 

(נוער

פעילות ישובית
העלאת מודעות והסברה בנושאי מניעת 

סמים ואלכוהול, אלימות

א"אס
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עדכון נהלי התחזוקה 

ISOבהתאם לתקן 
עדכון נהלי עבודה בנושא תחזוקת מבני חינוך והצגת הנוהל 

לאישור עד לתאריך
1.19

טיפול מיטבי בפניות 

בנושאי תחזוקת מבני 

חינוך

אחוז העמידה בזמן תקן טיפול בפניות תחזוקת מבני 

חינוך
100%

הגשת רשימת קטגוריות פניות מוקד בתחום תחזוקת מבני 

חינוך כולל זמני תקן מעודכנים  למנהל המוקד  עד לתאריך
12.18

4מספר דוחות רבעוניים שיתקבלו מהמוקד

מספר פגישות שיתבצעו עם מנהלי מחלקת גני ילדים 

ובתי ספר עבור ניתוח מגמות מדוח המוקד
8

.  פגישות בכל רבעון2

מטרת הפגישה היא לזהות סוגיות לטיפול 

וזיהוי צרכים חוזרים עבור יצירת , מעמיק

.הסכמי מסגרת

המנהלים יציגו למנהלת האגף את הצרכים

בסוף כל חודש עבור החודש הבא12הגשת תכנית חודשית למעקב וטיפול בצרכי המוסדות

52העברת דוח סיכום שבועי למנהלת אגף החינוך

פירוט יצורף למדידה.  נתון למעקבמספר קריאות מוקד בנושאי תחזוקה בגנים

בגנים לאיתור  (לכל הפחות) סיורים יזומים בשבוע 2קיום 

גינון, ניקיון, ליקויי תחזוקה
שוטף

אפריל, דצמבר-נובמבר, באוגוסט22 ניקויי פילטרים במזגנים3מספר גנים בהם יבוצעו 

תכנון מקדים ומעקב 

שוטף אחר פעילות 

תחזוקה ובינוי מבני 

חינוך

בבתי הספר  (לכל הפחות) סיורים יזומים בשבוע 2קיום 

גינון וניקוזים, ניקיון, לאיתור ליקויי תחזוקה
ימולא טופס סיורשוטף

שוטףקיום קשר טלפוני עם אבות הבית ומנהלות

בניית תכנית עבודה שנתית לאבות הבית לתחזוקת בתי 

הספר עד לתאריך
10.18

מספר אבות בית שיגיעו לפגישת ריענון הגדרת תפקיד 

11.18אבות הבית עד לתאריך 
(ביהלום ובתיכון יש שני אבות בית)10

מוסדות נקיים לרווחת 

התלמידים והמורים
5(מתועד)ממוצע תלונות חודשיות בנושא נקיון 

נהלים

מענה לפניות

ט"תכנית עבודה תשע- תחזוקת מוסדות חינוך 

נושאים
יעדים

הערות

שיפור המענה לפניות

ניהול אבות בית

תחזוקת גני ילדים

תחזוקת בתי ספר

תכנון הפעילות תכנית חודשית

תחזוקה מיטבית של גני 

הילדים

תחזוקת מוסדות חינוך- חינוך 
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נהלים

נושאים
יעדים

הערות

יצירת רשימת בדיקות הבטיחות השנתיות והרב השנתיות 

עד לתאריך
ל"על פי חוזר מנכ12.18

1.19הכנת רשימת הבדיקות הנצרכות לשנה זו עד לתאריך

הצגת מסמך מרכז של כלל צרכי המערכת ובדיקות 

הבטיחות למסמך תכנית עבודה שיפוצי קיץ עד לתאריך
הצגה לממונים יחד עם ראשי המחלקות1.19

2.19ביצוע סיור עם קבלנים לפי צורך עד לתאריך

'לעדכן בכל שנה בהתאם לחגים וכו20.3.19כתיבת כתבי כמויות עם מחלקת הנדסה עד לתאריך

'לעדכן בכל שנה בהתאם לחגים וכו1.4קבלת הצעות מחיר מספקים

ח יועץ בטיחות"על פי דו20.8.19טיפול בבעיות הבטיחות לעמידה בתקן עד לתאריך

תכלול העבודות והממשקים בין מחלקות המועצה עבור 

שיפוצי הקיץ
שוטף

8.19סיום שיפוצי הקיץ עד לתאריך

תפעול מערך ההנגשה 

במוסדות החינוך

 אחוז העמידה בביצוע עבודות ההנגשה בהתאם ליעדים   

25.8.19ח הנגשות עד לתאריך "המוגדרים בדו
100% הנגשות

טיפול  והכנת גינות 

במוסדות חינוך לקראת 

פתיחת שנת הלימודים

שיפוצי קיץ במוסדות 

החינוך

תחזוקת מוסדות חינוך- חינוך 
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה

נתון למעקבס"מספר תקני עו

נתון למעקבמספר עובדים סוציאליים

נתון למעקבמספר רכזים

נתון למעקבמספר משרות רכזים

נתון למעקבמספר עובדי מינהל וזכאות

נתון למעקבמספר משרות מינהל וזכאות

ח נתוני פעילות שנתי "העברת דו

ל עד לתאריך"למנכ
2.19

פ "פילוח מספר תיקים ע

תחומי הטיפול

אחוז תיקים קיימים אשר יעודכנו 

באופן ממחושב בתכנת רווחה
100%

אחוז הלקוחות החדשים שתיבנה 

עמם תכנית התערבות
80%

בהתאם להדרכה החיצונית 

סים"לעו

אחוז התיקים אשר ינוהלו באופן 

ממוחשב בתכנת הרווחה
100%

ימדד באמצעות מעקב שוטף 

של מנהלת המחלקה ומדריכה 

חיצונית

" עובד תכנון מידע והערכה"מינוי 

עד לתאריך
1.19

על פי דרישת הרפורמה של 

מותנה באישור . המשרד

תקציבי

סיות שישתתפו בהדרכות "מספר העו

פרטניות וקבוצתית חודשיות
10

מספר פגישות מנהלת המחלקה 

שיתקיימו עם המדריכה לצורך מעקב 

אחר ההדרכות

אחת לחודשיים6

קיום ישיבות צוות חודשיות לדיון 

בסוגיות מקצועיות
12

בהתאם לצורך מוזמנים 

גורמים חיצוניים בנושאים 

.שעל הפרק

כח , הדרכה והכשרת צוות

אדם

התפתחות 

מקצועית של 

ס ומתן סיוע "העו

בדילמות טיפוליות

התאמת דרכי 

העבודה והטיפול 

לדרישות 

הרפורמה 

הארצית בשירותי 

הרווחה

2019תכנית עבודה - שירותים חברתיים 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

הטמעת הרפורמה ברווחה

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

סיות שישתתפו "מספר עו

בהשתלמויות מקצועיות מטעם 

בהתאם לתפקידן, משרד הרווחה

נתון למעקב

מינוי מזכירה בחצי משרה עד 

לתאריך
1.19

בעקבות הגדלת כמות 

והצורך , הבקשות לסיוע חומרי

בהפרדת המזכירות מעבודת 

הזכאות

מעקב אחר 

הטיפול בפונה

ס "שבועיות עם כל עו-קיום ישיבות דו

לדיון בסטטוס הטיפול בתיקים
שוטף

מספר ממוצע של משפחות 

מטופלות בתחנה בו זמנית בכל 

חודש

10

פרסום פעילות התחנה בקרב 

בעיתונות ובאתר , יועצות בתי ספר

המועצה

שוטף

מספר  מטפלות  אשר יעברו 

הדרכה אחת לשבועים עם מדריכה 

חיצונית

6

מרכזים 

למניעת 

אלימות

843560
טיפול ומניעת 

אלימות במשפחות

אחוז השמה של משפחות אשר 

נמצאו מתאימות ומעוניינות בטיפול 

במרכזים למניעת אלימות במשפחה

100%

בעיות 

במשפחה

8435-

842/4
114

מתן מענים 

מגוונים למשפחות

מספר סדנאות תעסוקה שיתקיימו 

לדורשי עבודה
1

מספר המטופלים שישתתפו 

גילאי יסודי" נתיבים להורות"בתוכנית 
20

מקסימום משתתפים לפי 

.20- התקן 

כל ילד במשפחה שמטופל 

נספר כאחד

מספר המטופלים שישתתפו 

מתבגרים" נתיבים להורות"בתוכנית 
מותנה באישור המשרד

אחוז המשפחות שידווחו על תרומת 

ההשתתפות בתוכנית להורות שלהם 

וליחסים בתוך המשפחה

90%
יש דף סיכום טיפול על כל 

לא נתון כמותי. משפחה

ניהול ומעקב אחר הטיפול 

בתיקים

כח , הדרכה והכשרת צוות

אדם

התפתחות 

מקצועית של 

ס ומתן סיוע "העו

בדילמות טיפוליות

משפחות

הרחבה וביסוס 

פעילות התחנה 

לטיפול זוגי 

ומשפחתי

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

מספר הילדים שישתתפו בתוכנית 

כיוונים

ז  "בשנת תשע. נתון למעקב

. ילדים120השתתפו 

מספר פעוטות שיעברו ועדת פעוטות 

בסיכון

 4ז "בתשע. נתון למעקב

פעוטות

קיום קשר עם הצוות המטפל במעון 

לפעוטות בסיכון ועם משפחת הילד
שוטף

קיום קשר עם הצוות המטפל 

בפנימיה ועם משפחת הילד
שוטף

. בהסכמת ההורים והילד

 ילדים 3- ז "בשנת תשע

.מושמים בפנימיות

נתון למעקבמספר ועדות תכנון טיפול שיתקיימו

אחוז המקרים בהם משך הזמן 

ס "מהדיווח ועד להתערבות של עו

הוא עד  (דחיפות מיידית)במשפחה 

 שעות6

95%
י "מבוצע רישום של הפניות ע

ס לחוק הנוער"עו

אחוז המקרים בהם משך הזמן 

ס "מהדיווח ועד להתערבות של עו

 (רמת דחיפות פחותה)במשפחה 

 ימי עבודה7הוא עד 

95%
י "מבוצע רישום של הפניות ע

ס לחוק הנוער"עו

מספר מפגשי הסברה במסגרות 

חינוך ואחרות
3

נתון למעקבמספר מטופלים בחוק נוער

מספר דיווחים שהתקבלו במסגרת 

2018חוק נוער במהלך שנת 
נתון למעקב

חונכיוות 

אישיות

קידום תחום 

חונכיות אישיות

מספר חונכויות שיתקיימו במסגרת 

מלגות מפעל הפיס
נתון למעקב

מועדונית 

חוויה

קידום ילדים עם 

בעיות רגשיות 

ומשפחתיות

10מספר הילדים במועדונית חוויה

ל "י עמותת שק"מופעל ע

בשיתוף ובמעקב של מחלקת 

מ"שח

איתור ילדים עם 

קשיים 

התפתחותיים 

ומתן הדרכה 

לצוות ולהורים

84391093ילדים בסיכוןילדים בסיכון

מתן מענה מיטבי 

בהתאם לצרכי 

הילד

גיל רך

מתן מענה מהיר 

לפניות בנושא 

פגיעות בילדים

תוכנית פנים 

לקהילה 

ילדים )

בסיכון ונוער 

(במצוקה

הגברת מודעות 

ודיווחים אודות 

ילדים עם חשד 

להזנחה או 

התעללות

ילדים שיש - חוק נוער 

לגביהם חשד להזנחה או 

להתעללות

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

נתון למעקבמספר הנערים מכורים שיטופלו

הפעלת בית קפה ייעוצי פעמיים 

בשבוע בשעות הערב
ביצוע

בשיתוף פעולה עם יחידת 

הנוער

מספר הנערים שישתתפו בקבוצה 

טיפולית
10

. תוכן הקבוצה יקבע בהמשך

תקציב מוגבל ממשרד הרווחה

טיפול ומעקב אחר 

נערות בסיכון

מספר הנערות שיגיעו באופן קבוע 

לבית החם
תקציב מוגבל ממשרד הרווחה13

טיפול קבוצתי 

לנערות

מספר הנערות שישתתפו בקבוצה 

טיפולית
10

. תוכן הקבוצה יקבע בהמשך

תקציב מוגבל ממשרד הרווחה

מספר הצעירים שישתתפו בתכנית 

"בשבילי"
12

על פי דרישת המשרד שהציב 

20הגבלה של עד 

מספר הצעירים שישתתפו בתכנית 

"מעגל בנים"
8

על פי דרישת המשרד של יעד 

12

חולי ונכותתקציב
84-

8411/8468/8

451

6,406

תכלול שירותים 

לצרכים מיוחדים

מספר מפגשים של פורום משותף 

נוער וקהילה לפיתוח , חינוך, לרווחה

ותכלול שירותים בשעות הפנאי

4

לילדים נוער וצעירים עם 

כולל נושא . צרכים מיוחדים

תנועות הנוער

שילוב פעוטות עם 

צרכים מיוחדים 

במעון יום רגיל

שיקבלו  (3עד גיל )מספר מטופלים 

סיוע של סייעת במעון יום רגיל לצורך 

השתלבותם

נתון למעקב

מספר הילדים ובני הנוער  שישתתפו 

במועדונית
20

. ל"י עמותת שק"מופעל ע

בשיתוף ובמעקב של מחלקת 

.מ"שח

עבודה בהתאם לתוכנית פעילות 

שנתית להפעלת המועדונית
ביצוע

התוכנית תיכתב בתחילת 

.ל תשעט"שנה

8435נוער במצוקהנוער במצוקה

מתן מענה 

לפעוטות עם 

צרכים מיוחדים

עד )פעוטות 

(3גיל 

- מרכז יחד 

מועדונית 

שיקומית 

לילדים ונוער 

עם נכויות

צרכים 

- מיוחדים 

, שיקום

מגבלה 

-שכלית

התפתחותית 

ואוטיזם

שישולבו  (3עד גיל )מספר מטופלים 

במעון יום שיקומי

459

נתון למעקב

סיוע לצעירים 

במצוקה

פעילות פנאי 

חברתית וסיוע 

למשפחות

מניעת עבריינות 

נוער וטיפול בנוער 

במצוקה

צעירים במצוקה

שירותים חברתיים

191



שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

נתון למעקבמספר מטופלי שיקום בפנימיות

נתון למעקבמספר מטופלי אוטיזם בפנימיות

-מגבלה שכלית)ה "מספר מטופלי מש

משפחות /בפנימיות (התפתחותית

אומנה

נתון למעקב

אוטיזם , שיקום)אחוז המטופלים 

לגביהם היה קשר  (ה"ומש

ביקור בפנימיות פעם בשנה/טלפוני

90%

מספר דירות מושכרות לטובת שילוב 

צעירים עם צרכים מיוחדים בתוך 

הקהילה

2

בית "אישור תכניות אדריכליות של 

לצעירים עם צרכים )" לחיים

א"בשכונה כ (מיוחדים

7.19
.כולל התחלת גיוס תרומות

ל"י עמותת שק"מבוצע ע

מספר דיירים אשר יתגוררו  בדיור 

בקהילה
8

אחוז  דיירים להם תבנה תכנית 

תעסוקה ופנאי
100%

עזרת סמך 

מקצועית

מענה מתאים 

למטופל בביתו

מספר מטופלי אוטיזם שיקבלו עזרה 

מקצועית-סמך
נתון למעקב

תעסוקה

מתן תחושת 

עצמאות ומסוגלות 

ומימוש פוטנציאל 

תעסוקתי

מספר המטופלים שיושמו במסגרות 

תעסוקה
נתון למעקב

נופשונים

-השמה חוץ

ביתית

צרכים 

- מיוחדים 

, שיקום

מגבלה 

-שכלית

התפתחותית 

ואוטיזם

מספר המשפחות שיקבלו מענה 

באמצעות הנופשונים

מתן מענה מתאים 

לצרכי המטופל 

באמצעות סידור 

ביתי-חוץ

הרחבת שירותים 

לילדים וצעירים 

עם צרכים 

בדגש , מיוחדים

על הקמת דיור 

בקהילה

נתון למעקב

הקלה על 

משפחות עם 

ילדים עם צרכים 

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

קשישים 

וזקנה
8444637

מספר ניצולי שואה שיקבלו מענה 

קהילה תומכת במסגרת תכנית 

יחודית לניצולי שואה

חלקם מקבלים סיוע מילדיהם50

קהילה 

תומכת

עידוד קשישים 

להישאר בתוך 

המסגרת 

הקהילתית

מספר הקשישים שיקבלו מענה 

בקהילה התומכת
50

מסגרות 

יומיות

מתן מענה 

פיזי , חברתי

ורגשי לקשישים

אחוז הקשישים אשר יפנו לקבלת 

מענה במסגרת יומית וקיבלו מענה 

מתאים לצרכיהם

100%

ימדד באמצעות שיחות 

תקופתיות עם הקשישים 

. מושמים4-כ. ומשפחותיהם

אשר נכון )כולל תשושי נפש 

( אין עבורם מענה2018ל

מספר הקשישים שישתתפו בתוכנית 

קבוצתית להעשרה
10

מספר פעילויות העשרה שהתקיימו 

במסגרת פעילות בית הגמלאי
נתון למעקב

מספר משתתפים ממוצע בפעילויות  

קבועות בבית הגימלאי
נתון למעקב15

מספר הקשישים שיקבלו כיבוד 

והסעות למועדונים במסגרת מועדון 

מועשר

33

מספר תושבי שהם המשתתפים 

בפעילות בית הגמלאי
300

קיום פעילות הדרכה בנושא שימושי 

מחשב לגמלאים על ידי בני נוער
ביצוע

מספר ידיעונים רבעוניים שיתפרסמו 

בנושא פעילות בית הגמלאי ומידע 

בנושא מיצוי זכויות ומידע רלוונטי 

לגמלאים

מדוור לכל בית4

קשישים

מספר הקשישים שישתתפו 

בתוכניות לניצולי שואה

ניצולי שואה

בית הגמלאי

30
הפעלת תכניות 

ייחודיות לניצולי 

שואה

מתן מענה 

והעשרתי ,  חברתי

לגיל השלישי

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

סיום בניית תכנית פעילות לחדרים 

הנוספים בבית הגימלאי
2.19ביצוע

הצטיידות המבנה החדש על פי 

רשימת צרכים
בשיתוף מנהלת בית הגמלאי3.19

הגדלת משרות לצוות בית הגימלאי 

בעקבות הרחבת המבנה 

והפעילויות עד לתאריך

מותנה באישור תקציבי1.19

חוק סיעוד

מתן מענה 

פיזי , חברתי

ורגשי לקשישים

מעקב אחר העברת טיפול בחוק 

סיעוד לביטוח לאומי באופן מסודר 

עד לתאריך

7.19

אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס 

לקשישים שאינם 

יכולים לדאוג 

לעצמם

נתון למעקבקשישים- מספר תסקירים 

נתון למעקבמספר מתנדבים פעילים בישוב

מספר מתנדבים פעילים ששובצו על 

ידי רכזת מתנדבים ומבוטחים על ידי 

משרד הרווחה

נתון למעקב

10מספר מתנדבים חדשים שיגויסו

ר ארגוני "השלמת הכשרה ליו

מתנדבים
4.19

ביצוע ערב הוקרה למתנדבים עד 

לתאריך
4.19

מספר תכניות קהילתיות שיופעלו על 

ידי המחלקה לשירותים חברתיים
5

דיור , יום מעשים טובים, ל"שי

תכניות בית , מוגן בקהילה

הגימלאי

בסיוע רכזת ההתנדבותשוטףהפעלת בית המתנדב

עמידה בזמן 

י בית "הנקבע ע

המשפט

אחוז התיקים בהם הייתה עמידה 

בזמנים שנקבעו על ידי בית המשפט
100%

הכנת תסקירים 

איכותיים

אחוז תסקירים מקסימלי בהם היתה 

ביקורת של בית המשפט
5%

קשישים

בית הגמלאי

כולל )התנדבות וקהילה 

(סדנאות תעסוקה

העצמת הקהילה 

בישוב

תסקירים

הרחבת תכניות 

ופיתוח מתקנים 

לגיל שלישי   

לרווחת 

המשתתפים 

בפעילויות

הפעלת תכניות 

קהילתיות

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

אחוז המקרים בהם משך הזמן 

הצהרה והגשת , ממילוי טופס פניה

המסמכים הנדרשים על ידי הפונה 

 21ועד מתן תשובה לפונה הוא עד 

ימי עבודה

90%
מתועד בתוכנת הרווחה של 

EPR

נתון למעקבמספר השמות

נתון למעקב(ס"מת)סך עזרה חומרית 

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה חומרית

נתון למעקבמספר מקבלי עזרה סמך מקצועית

מתן ייעוץ 

לתושבים 

בנושאים 

, משפטיים

כלכליים ורפואיים

595- ח "בתשע. נתון למעקבל"מספר פניות תושבי שהם לשי

3.19ביצוע הכשרה לשומרי סף

מספר שומרי סף אשר ישתתפו 

בהכשרה
30

הפעלת מרכז 

גישור ודיאלוג 

קהילתי

מספר הגישורים שיבוצעו במרכז
היתה  - 2018ב.  נתון למעקב

פניה אחת בלבד

מדידה שנתית בלבד95%אחוז גביה מסך חוב המשפחות

נתון למעקבסך גביה ממשרד הרווחה

נתון למעקבאחוז גביה ממשרד הרווחה

84-1102,246משכורת

חשמל מים 

וחימום
841-43351

841-54018תקשורת

רכישת ציוד 

מחשוב
841-93150

כלים 

מכשירים 

וציוד

841-74050

שומרי 'הכשרות  

למניעת ' סף

אובדנות תוך 

שיתוף פעולה עם 

גורמים רלוונטיים 

בישוב

התכנית הלאומית למניעת 

אובדנות

סעיפי תקציב

גביה ממשפחות

גביה מקסימלית
גביה ממשרד הרווחה

מרכז גישור

ל"שי

מיצוי זכויות 

הפונים תוך טיפול 

מהיר בפניות

בקשות לסיוע חומרי

שירותים חברתיים
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שם החשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019 
ח"באלש

ערךמדדמטרה
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות וכח אדם
מעקב והשוואה 

רב שנתית

841-78015אחרות

841-76016השתלמויות

עבודה 

א"כ- קבלנית 
84-75030

סעיפי תקציב

שירותים חברתיים
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 השפלהמפעם 

 

 תיאור כללי

 קידום ופיתוח ההון האנושי וההון הארגוני ברשויות המקומיות.שמטרתה של משרד הפנים ארצית שטח מערכת מ השפלה הינו חלק מפעם

לקידום המינהל ותהליכי העבודה של  פיתוח מקצועיתהליכי פיתוח ארגוני ותהליכי  מלווההמפעם פועל בשני מישורים: במישור האזורי המפעם 

 הרשויות המוגדרות בתחומו. במישור הארצי, פועל המפעם לפיתוח מקצועי של מספר תפקידי ליבה בפעילות הרשויות המקומיות. 

 

 ת המקומיותפעילות אזורית ברשויו

וקידום יזום ב.  בתהליכי שינוי ארגוניים, מינוףרשויות מקומיות בליווי א. : נתיבים שניל 2019בשנת העבודה מיוחד  נותן דגשמפעם השפלה 

מקיים המפעם פעולות לשיפור  בנוסף, ., פיתוח מנהליםומדידה כניות עבודה: תהמקומיתרשות ל "מנופי צמיחה"המהווים  בנושאיםפעילות 

 בהתאם לצרכי הרשות המקומית. ,תהליכי עבודה והתמקצעות

 מינוףרשויות ב .א

, שיבנו מסד ניהול, תהליכי עבודה ונהלים ושגרות , במטרה לסייע לכל רשות לבנות תשתיותובצמיחה משבריציאה מב טיפול מערכתי לרשויות

  איתן לרשות המקומית. 

 במסגרת זו ברשויות:התהליכים שמתקיימים 

 .מדידה וטיובמעקב ובקרה,  תהליכיקיום  ,כניות עבודה מקושרות משאביםבניית ת •

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

 .נהלים והטמעתםכתיבת , תהליכי עבודה גיבוש •

 .ופיתוח מנהלים בדרג בכיר ומנהלים בדרג ביניים הניהול ושגרות  תשתיותפיתוח חיזוק ו •

 .חיזוק ופיתוח מקצועי לעובדיםבניית תשתיות לניהול ההדרכה ברשות  ובניית תכנית הדרכה ל •

 .רשויותב , התאמת תהליכי העבודה לתפיסת השירות ובניית "אמנת שירות"גיבוש תפיסת שירות •
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 :הן בדגשהרשויות 

 אלעד  •

 בית שמש •

 בת ים •

 לוד •

 יהודה אור •

 רמלה •

 שדות דן •

 שימור הישגי תהליך ההבראה והמשך צמיחה –בני ברק  •

 

 המקומיותרשויות ל "מנופי צמיחה"תחומים המהווים  .ב

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

 מעקב ובקרה,  העבודה וקיום תהליכי הובלת תהליך מערכתי, ליווי וייעוץ למנהלים בבניית תוכנית – משאביםתוכניות עבודה מקושרות  .1

 מדידה וטיוב.

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

, פיתוח שגרות ניהול והיכולת הניהולית לממשם, ליווי פרטני לגיבוש תפיסה ושפה ארגונית קבוצתיתלמידה בכלים מגוונים של פיתוח: 

 .בכניסה לתפקיד וליווי במהלך התפקיד לצמיחה ביכולות הניהול למנהלים

תהליכים שיסייעו להטמיע שינוי של מדיניות המפעם  2017בשנת יקיים המפעם  –בניית תשתיות לניהול ההדרכה ברשויות המפעם  .3

מטרת המהלך שמוביל  .באופן מלאתכנן, ניהל ותפעל את פעולות הדרכה עד כה המפעם  .פעילות ההדרכה ברשויות באזורליווי ביחס ל

  המפעם, היא לסייע לרשויות המקומיות לפתח תשתיות פנימיות לניהול ותפעול פעולות ההדרכה.
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 מענה לצרכים שוטפים של הרשויות המקומיות –לשיפור תהליכי עבודה והתמקצעות  פעולות .ג

תהליכי עבודה ומיסודם בנהלים לשם ייעול העבודה וטיוב לקיים תהליכי שינוי, פיתוח בתחום פעילותו המפעם מסייע לרשויות המקומיות 

 באגפים, על פי הצרכים הממוקדים של כל רשות.

 שנה ראשונה לקדנציה – התחלף בהן ראש רשותליווי מקצועי לרשויות ש .ד

 ליווי כניסה לתפקיד לראש רשות, מנכ"ל ומנהלים בכירים ככל שיתחלפו

 .של המנהיגות הנבחרתלאור היעדים והמטרות סיוע בגיבוש חשיבה אסטרטגית לרשות, 

 

 פיתוח תפקידי ליבה נבחרים –פעילות ארצית 

אכיפה בתחום ניהול משאבי אנוש, ייעוץ משפטי ותביעה עירונית, ביקורת,  המקצועי של התחומים:מפעם השפלה פועל ברמה ארצית לפיתוח 

 . לאנשים עם מוגבלות ונגישות התכנון והבנייה: תביעה ופיקוח על תכנון ובנייה

צוערים "בוגרי תכנית  ה שלקליטההשמה ו, ב. ליווי ההרשויות החרדיותא. יתווספו לעבודת המפעם בפעילות הארצית שני תחומים:  2017בשנת 

 לשלטון המקומי". 

של המקצועיים עם האיגודים , תיאום עם בעלי התפקידים במשרד הפניםשיתוף פעולה וב בקידום תחומי ההתמחות המקצועיתמפעם פועל ה

 .במשרדי הממשלה השוניםוגורמים  מרכז השלטון המקומיעם  , בעלי התפקידים

 

  ניהול משאבי אנוש: א.

 משרד הפנים.ב ברשויות המקומיות לניהול ההון האנושיבכיר הפעולות בתחום מתקיימות בשיתוף אגף 

הקורס מקיף את מעגל העשייה של מנהלי משאבי אנוש  .המפעם מקיים הכשרה למנהלי משאבי אנוש –כשרה מחויבת למנהלי משאבי אנוש ה

  המקומית.ברשות המקומית בטיפול בפרט ובסיוע בקידום מטרות הרשות 

כשיר מנהלי משאבי אנוש ותיקים, לחנוך ולסייע למנהלים חדשים ההמפעם  –עמיתים חונכים למנהלי משאבי אנוש חדשים  –מנטורים 

 מנהלים חדשים יקבלו ליווי בכניסה לתפקיד. בתחום.
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אגף בכיר בקרת הון שיתוף הפעילות היא ב המקומיות.המפעם מקיים ימי עיון למנהלי משאבי אנוש ושאר העוסקים בתחום ברשויות  – ימי עיון

לקידום תחומים  וכן להטמעת תקנות ונהלים חדשים בתחוםמשאבי אנוש ותחום לקידום ופיתוח ימי העיון מיועדים  .במשרד הפניםאנושי 

  מקצועיים נבחרים.

לניהול בכיר המפעם מפתח סדרה של כלים מקצועיים לתחום, בשיתוף אגף  – ברשויות המקומיות משאבי אנושלניהול ופיתוח כלים בניית 

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

 הרשויות המקומיות. במסגרת זו: 

  ;הדרכהניהול הקוים מנחים ל ▪

  ;הערכת עובדיםליך של קוים מנחים לקיום תה ▪

  ;עובדים ברשויותו לוועדת הבחינה לקיום תהליך מיון ובחירה של מנהליםמדריך  ▪

 קוים מנחים לבחירת יועצים לתהליכים ארגוניים; ▪

 קוים מנחים להקמת יחידת משאבי אנוש ברשויות המקומיות; ▪

 בניית נהלים לתהליכי עבודה בגיוס וקליטת עובדים;  ▪

 לדוגמה ותקינה ברשויות המקומיות.מבנים ארגוניים  ▪

עיות ותהליכים לניהול משאבי פיתוח תשתיות מקצוליווי מקצועי להקמת היחידות ברשויות שיוגדרו.  – הקמת יחידות משאבי אנוש חדשות

והמנהלים משתתפים בקורס להעמקת הידע והכלים המקצועיים.  משאבי אנוש תחוםוהבניית הרשויות מקבלות ליווי ייעוצי לפיתוח  .אנוש

 במסגרת הפרויקט מפותחים כלים מקצועיים שיעמדו לרשות כלל הרשויות המקומיות.

לאור הדגשים של  משרד הפנים, המפעם בונה תשתית מקצועית לקיום תהליכי הערכת ביצועי עובדים  – קידום תהליכי הערכת ביצועי עובדים

 ברשויות המקומיות. 
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 מערך ליווי קליטה והתבססות בוגרי תכניות צוערים לרשויות המקומיותג. 

 

תוכנית צוערים לרשויות המקומיות, מאתרת סטודנטים מובילים, בעלי נכונות ומחויבות להשתלב ולפעול במסגרת השלטון המקומי, בדגש על 

 הרשויות הפריפריאליות, ומכשירה אותם להיות עתודה ניהולית וסוכני שינוי לפיתוח הרשויות בהן יקלטו. 

שנות  4-גרי תכניות צוערים לרשויות המקומיות מושמים ברשויות המקומיות ומחויבים לעם סיום הלימודים באקדמיה, בו -שלב ההשמה 

 עבודה. 

שנות ההשמה, בשותפות עם אגף  4במהלך  -מפעם השפלה מנהל את תכנית הקליטה וההתבססות של בוגרי תוכנית הצוערים ברשות המקומית 

ת הליווי היא לסייע לכל בוגר להיקלט בתפקיד באופן מיטבי שיאפשר לרשות עתודות במשרד הפנים ומינהל תכנון במשרד האוצר. מטרת תכני

 להיתרם מפעולתו המקצועית ולבוגר להרגיש משמעותי. 

 התכנית כוללת שני צירים: פיתוח מקצועי וליווי פרטני.

למידה משותפת במסגרת קבוצת העמיתים. מידי שנה נבנית תכנית לפיתוח מקצועי המותאמת לתפיסת העבודה  -פיתוח מקצוע .1

וכמענה לתהליך איתור צרכים. במסגרת זו, מתקיימים תהליכי פיתוח מקצועי לבוגרים במגוון תחומים ונושאים ובקבוצות שונות. 

 שויות. בנוסף מתקיימת הדרכה למנהלים הקולטים את הבוגרים בר

שנות ההשמה על ידי רכז אזורי )המלווה בוגרים בכמה רשויות(.  4-בקליטה בתפקיד ברשות המקומית. כל בוגר ילווה ב ליווי פרטני .2

 הרכז יהווה איש הקשר וכתובת גם לבוגר וגם לרשות ולמנהל הקולט, בכל בעיה או דילמה העולה בתהליך. 

 מאמנים שיסייעו לקליטה מיטבית ברשויות.-כניסה לתפקיד על ידי יועציםבנוסף, בוגרים בשנת ההשמה הראשונה ילוו ב

 

 

 : יעוץ משפטי. ד

  המפעם מקיים פעילות לפיתוח מקצועי של תחום הייעוץ המשפטי והתביעה העירונית ברשויות המקומיות.

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

קורס להכשרת יועצים משפטיים המתמקד בארבעה נושאים: תכנון ובנייה; המפעם מקיים  – ברשויות המקומיות הכשרה ליועצים משפטיים

 ארנונה והיטלים; רכש ומכרזים; תאגידים עירוניים. במסגרת זו, נלמדים התכנים המרכזיים בכל תחום, תוך מתן דגש מרכזי לפסיקה עדכנית.

203



 

, תוך מתן דגש לאתגרים בתפקיד קורס לפיתוח מיומנויות הניהול של היועצים המשפטיים– ליועצים משפטיים לפיתוח מיומנויות ניהולקורס 

 ולסביבה הארגונית בה הם פועלים.

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

 בנושאים נבחרים. לעדכון מקצועי המפעם מקיים ימי עיון ליועצים המשפטיים ולעורכי הדין ברשויות, – ימי עיון

 

 

 אכיפה בתחום התכנון והבנייה .ה

המפעם פועל בתחום בשיתוף עם המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין . האכיפה בתכנון ובנייה נסמכת על תהליך משולב של עבודת הפיקוח והתביעה

  .במשרד האוצר לאכיפת דיני התכנון והבנייההמחלקה ועם  האוצר, עם מינהל תכנון במשרד משרד המשפטים המדינהבפרקליטות 

  ה:יתביעה בתחום תכנון ובני .1

 ., פרקליטות המדינה, משרד המשפטיםלהנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלההפעילות מתקיימת בשיתוף המחלקה 

התוכנית הינה חובה לצורך קבלת הסמכה מטעם היועץ  – עדות לתכנון ולבנייהברשות המקומית ובוקורס להכשרת תובעים בתכנון ובנייה 

  המשפטי לממשלה.

 .בנושאים נבחרים לעדכון מקצועיימי עיון בשנה  2המפעם מקיים  – ימי עיון לתובעים

 להעמקה בתחומי תוכן." של תובעים בתכנון ובנייה למידת עמיתים"מסגרת של המפעם מלווה  –פורום אזורי לתובעים בתכנון ובנייה 

 .במגוון הנושאים בהם מטפלת הרשות המקומיתלתובעים  יםלקורס תופיתוח תוכניהמפעם מקיים תהליכי  – עירונייםקורס לתובעים 

 ה:ייפיקוח על הבנ .2

המפעם מקיים תכנית הכשרה מקצועית למנהלים ה. ייוהבנבתחום אכיפת חוקי התכנון  המשמעותייםהגורמים  ה הוא אחדהבניהפיקוח על 

המפעם מטמיע שינויים מהותיים בחקיקה  .האוצרמשרד ב הלאכיפת דיני התכנון והבניי המחלקהבשיתוף  יימתבתחום. התכנית מתק ומפקחים

 בתחום האכיפה בתכנון ובנייה

 קורס הכשרה למפקח בכיר חוקר.  המפעם מקיים –ה ילמפקח על הבנימחויבת קורס הכשרה 

 מקנה ידע מקצועי וכלים ניהוליים לביסוס התפקיד הניהולי.הקורס  –למנהלי פיקוח הכשרה קורס 

 לליבון סוגיות מעשיות ואקטואליות. למנהלים ועובדים בתחום המפעם מקיים ימי עיון –מי עיוןי
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 ביקורת ברשויות. ו

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

 .איגוד המבקרים ברשויות המקומיותבשיתוף 

המחבר כלים מקצועיים מעולם הביקורת ותחומי  ,קורס להכשרת מבקריםהמפעם מקיים  – הכשרה לתפקיד המבקר ברשויות המקומיות

ליבה בפעילות הרשות המקומית: תכנון ובנייה; מערכות מידע; רכש ומכרזים; תאגידים עירוניים. במסגרת זו, נלמדים התכנים המרכזיים בכל 

 תחום, תוך מתן דגש להיבטי הביקורת.

 חניכה וליווי קבוצתי למבקרים בתקופת עבודתם הראשונה. – לתפקיד הקורס תשתיות למבקרים בכניס

 .בנושאים נבחרים לעדכונים מקצועיים למבקרי הרשויות המקומיות ולעובדי הביקורת,המפעם מקיים ימי עיון  – ימי עיון

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

 הביקורת במועצות אלו.

 

 לאנשים עם מוגבלות נגישות. ז

לקידום והתמקצעות של רכזי תוכניות  ,במשרד המשפטים ותלאנשים עם מוגבלזכויות בשיתוף פעולה עם נציבות שוויון  ,מפעם השפלה מקדם

  נגישות ברשויות המקומיות.

מתן ידע וכלים מקצועיים המפעם מקיים קורס הכשרה לרכז הנגישות ברשות, המתמקד ב – ברשויות המקומיות נגישותקורס הכשרה לרכזי 

 לקידום המודעות והעשייה של הרשויות בתחום.

   .לרכזי נגישות המפעם מקיים קורס שלב ב' של ההכשרה, המחזק כלים ניהוליים – קורס מתקדם לחיזוק כלים ניהוליים

הנגישות ומקיים קורס  לעמידה בדרישת חוק תח ערכת הדרכהמפהמפעם  – נגישות ברשויות המקומיותהכשרת מדריכים פנימיים להדרכת 

 להדרכת נגישות ברשויות המקומיות. , מתוך עובדי הרשויות,הכשרה למדריכים פנימיים

 לעדכוני חקיקה בתחום. ימי עיון לרכזי הנגישות המפעם מקיים – עיוןימי 
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 חרדיותהרשויות ה פורום מקצועי של. ח

פורום מקצועי של מנהלים בכירים ברשויות המקומיות החרדיות. במסגרת זו הפורום מקיים למידה משותפת בתחומים המפעם מקיים  

 הנוגעים לכלל הרשויות החרדיות. במסגרת הפורום פועלות קבוצות משימה המקדמות נושאים משותפים.

 תשתיתדי, לבחינת ההיבטים הייחודיים בניהול רשות מקומית חרדית. ממצאי המחקר יהוו המפעם מבצע מחקר באמצעות המכון החר – מחקר

 לקידום פעילות ברשויות המקומיות ובסיס לשיח מקצועי עם משרדי הממשלה בתחומים שונים.

  נתונים

 

 היקף פעילות

 בתחום פעילותו האזורית של מפעם השפלה כלולות הרשויות הבאות: 

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

 אזור, בית דגן, שהם.  –מועצות מקומיות 

 גזר, חבל מודיעין, עמק לוד. –מועצות אזוריות 

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

צוערים לשלטון , רשויות חרדיות, נגישות לאנשים עם מוגבלות, : תביעה ופיקוח על הבנייההמשפטי והתביעה ברשויות, אכיפה בתכנון ובנייה

 .המקומי

 . נהליתעובדת מו , רכזת הדרכהארגוניתעוזרת מנהלת אדמיניסטרטיבית, ,עובדות: מנהלת, סגנית  שש: צוות המפעם מונה כח אדם
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ערךמדדמטרה2019סכום מספר סעיףתיאור

הוספת תקנים821-1101,235שכר

821-56015משרדיות

821-5406תקשורת

821-730100אחזקת רכב

כלים מכשירים 

וציוד
821-74020

פרוייקטים 

פעילות 

ארצי- והדרכות 

821-7501,407

פרוייקטים 

פעילות 

אזורי- והדרכות 

821-751350

פרוייקטים 

מיוחדים ארצי
821-753350

821-7572,090צוערים

- קבלניות ' עב

ח"הנה
821-75215

דני ניהול 

ניהול - מועצה 

כספי

821-810144

821-78010הוצאות שונות

133.8=821-761236105+28.8דמי ניהול חמש

(פירוט מדדי פרויקט וקורס בהקדמה) 2018תכנון פעילות מפעם השפלה 

נושאים
נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב
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נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

איתור צרכים

פגישת איתור צרכים עם ראשי 

לים"רשויות  ומנכ

בהתאם לסדרי העדיפות שיגדיר 

.משרד הפנים

כמותקיום המפגשיםהגדרת נושאים מרכזיים לטיפול16

תוכניות 

עבודה 

מקושרות 

תקציב

בניית תוכניות עבודה מקושרות 

תקציב ובקרת ביצוע

+ רשויות 5

 רשויות 4

בביצוע 

עצמי

חלק המפעם

ברשויות שבפרוייקט מבצעים 

תהליכים לתכנון עבודה שנתית 

ומעקב אחר הביצוע

ליווי בהתאם לדפוס 

הליווי שגובש
ביצוע

תכנון 

אסטרטגי
חלק המפעם רשות1תוכנית אסטרטגית לרשות

בניית תוכנית אסטרטגית 

לפיתוח הרשות

הגדרת תהליך 

בחירת , מתאים

יועצים מתאימים 

וליווי התהליך

ביצוע

להבראה ,  בניית תוכנית מקיפה

במסגרת מודל משרד - ארגונית 

הפנים

 רשויות3

. תקציב מ

הפנים ישירות 

לרשות

בניית תוכנית מותאמת לצרכי 

הרשות

ליווי בהתאם למודל 

ההבראה הרב 

הפנים. תחומי של מ

ביצוע

פעילות מקיפה להבראה 

מסגרת אזורית- ארגונית 
חלק המפעם רשויות1

בניית תוכנית מותאמת לצרכי 

הרשות

ליווי בהתאם למודל 

ההבראה הרב 

הפנים. תחומי של מ

ביצוע

חלק המפעם רשויות5
חיזוק מיומנויות ניהול של 

מנהלים בכירים

איפיון צרכים וגיבוש 

הכשרה מתאימה
ביצוע

כתיבת , הגדרת תהליכי עבודה

חיזוק ממשקים בין , נהלים

האגפים

בניית מבנה ארגוני

12 

תהליכים
חלק המפעם

תהליכי עבודה תואמים את 

צורכי הרשות ומשאביה

ליווי בהתאם לדפוס 

הליווי שגובש
ביצוע

, בניית מבנה ארגוני לרשות

תואם את הצרכים הייחודיים
חלק המפעם רשויות2

מבנה ארגוני מתאים לצרכי 

הרשות המקומית

ליווי בהתאם לדפוס 

הליווי שגובש
ביצוע

תהליכי עבודה

פעולות 

הבראה אזוריות

מערכתית 

ברשויות

פיתוח מנהלים
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נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

בהתאם , קיום אימונים למנהלים

לאיתור צרכים
חלק המפעם20

מנהלים בכירים מתאמנים 

ומחזקים את יכולותיהם 

בהתאם למטרות שקבעו

ליווי בהתאם לדפוס 

הליווי שגובש
80%

טיפול במערך הכספי לאימון 

במפעם
ביצועמערך מתקייםבניית מערך מעקב ואישורחלק המפעם30

, לים"ליווי ראשי רשויות ומנכ

בכניסה לתפקיד
כניסה מהירה ויעילה לתפקידחלק המפעם

פעילות משמעותית 

למנהלים
80%

הכשרת 

נבחרים
הכשרת נבחרים חדשיםחלק המפעם כנסים2הדרכת נבחרים במחוזות

בניית תוכנית 

מתאימה עם 

המחוזות

לא/כן

רשויות 

חרדיות
חלק המפעם רשויות8רשויות חרדיות- פורום מקצועי 

בניית תוכנית לפיתוח הרשויות 

ושיתופי פעולה

קיום מפגשים 

והכנת כרטיסי 

פרויקט

4

אימון

פעולות 

ארציות
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ערךמדדמטרה2019סכום מספר סעיףתיאור
נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

גיוס וקליטה של רכז אזורי נוסף 

 רכזים ומנהלת 3-וחיבור ל

תוכנית פיתוח מקצועי

 בעלי 4

תפקיד
חלק המפעם

קליטה מקצועית של בעלי 

התפקיד החדשים

בעלי תפקיד 

תורמים בתחומם
4

מיקוד וטיוב תפיסה מקצועית 

מובילה לתוכנית פיתוח מקצועי
ביצועתוכנית מתאימהבניית תפיסה מקצועיתחלק המפעם תוכנית1

ניהול מערך הליווי הפרטני 

בכניסה לתפקיד
סיוע לבוגרים בכניסה לתפקידחלק המפעםבוגרים 67

קיום תהליכים 

משמעותיים לבוגרים
67

2קיום מפגשיםטיוב תהליכי הליווי של הבוגריםחלק המפעםמפגשים 2הנחיית פורום מאמנים יועצים

אחר , מעקב ובקרה, הנחיה

פעילות הפיתוח המקצועי של 

התוכנית

היום תהליכים שוטפים של 

הנחיה ובקרה מקצועית
ביצועקיום תהליך

השתתפות בפורומים מרכזיים 

של התוכנית

מפגשים 

. באחריות מ

הפנים

השתתפות פעילה לחיצוק 

הרצף בין חלקי התוכנית
ביצועתהליך משמעותי

ניהול המערך הכספי של 

התוכנית

ניהול מעקב שוטף אחר הוצאות 

התוכנית המקצועית

מיהול כולל של מערך 

התשלומים

הגשת חשבונות שוטפים 

למשרד הפנים

בקרה שוטפת

 דרישות כספיות 6

בשנה

6

ביצוע קורס מקיף למנהלי 

משאבי אנוש
חלק המפעם קורס1

קיום קורס הכשרה מחויבת 

הפנים על . בכפוף להחלטות מ)

(התוכנית

אחוז משתתפים 

שיעידו שהקורס 

היה משמעותי

80%

א חדשים"מנטורים למנהלי מש
היענות על פי 

הצורך

ליווי מנהלי משאבי אנוש 

חדשים בכניסה לתפקיד 

באמצעות מנהלים ותיקים

התאמת מנטורים 

על פי הצורך
ביצוע

קיום ימי עיון לעדכון  במשאבי 

אנוש
 ימים1

על פי צרכי 

משרד הפנים
בניית תוכניות מתאימות וביצוען

 80השתתפות 

מנהלים
ביצוע

התעדכנות ופיתוח מקצועיפורום מקצועי מפגשים3פורום מנהלי משאבי אנוש
 25השתתפות 

מנהלים
         25 

ליווי  בוגרי 

תוכניות 

צוערים

משאבי אנוש

פעולות 

ארציות
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ערךמדדמטרה2019סכום מספר סעיףתיאור
נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

 כנס1
כנס מנהלים 

בכירים ברשויות

עידוד רשויות להשתתף 

בפרויקט

בניית תוכנית 

מקצועית ושיווקה
 ביצוע

 קול קורא1
קול קורא 

לרשויות

קול קורא לרשויות ובחירת 

רשויות

בניית קול קורא 

ופרסומו
 ביצוע

1
תהליך ליווי 

מקצועי לפרויקט
ליווי מקצועי לפרויקט

קיום תהליך בחינה 

ובקרה וטיוב מתמיד
 ביצוע

 ימים3
פורום לדיון 

מקצועי
 ביצוע מפגשים3קיום פורום יועצים

 ימים2
פורום לדיון 

מקצועי
 ביצוע מפגשים2קיום פורום מובילים ברשויות

 תוכנית1

בניית קורס 

מתאים 

להכשרת יועצים

 ביצועתוכנית מאושרתפיתוח קורס מתאים ליועצים

 קול קורא1

בניית קול קורא 

מודל תקצוב 

. י מ"מוסכם ע

הפנים

פרסום קול קורא ליועצים 

ובחירת יועצים מתאימים

 יועצים 20בחירת 

מתאימים
ביצוע

 תהליך 1

פיתוח
בניית מודל מקצועי להקמהפיתוח

י "מודל מוסכם ע

השותפים
ביצוע

הקמה10
ליווי מקצועי של תהליך הקמת 

יחידות משאבי אנוש
ביצועליווי מקצועי

ביצועביצוע יום עיוןבניית תוכנית בהתאם לדגשים יום1יום עיון למנהלי פיקוח

ביצועביצוע יום עיוןבניית תוכנית בהתאם לדגשים יום2יום עיון למפקחים

בניית מערך חידוש הסמכה 

ב"למפקחים בתו

80 

מפקחים

בניית מודל וקיום תהליכי חידוש 

הסמכה
ביצועגיבוש הסכמות

הטמעת הערכת עובדים

הקמת יחידת משאבי אנוש

משאבי אנוש

פעולות 

ארציות

פיקוח בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום מספר סעיףתיאור
נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

בניית תהליכי עבודה משותפיםמפגשים4פורום תובעים אזורי

אחוז המשתתפים 

שיעידו שהמפגש 

היה משמעותי 

עבורם

80%

 ימים2ימי עיון לתובעים בתכנון ובנייה
תחזוקה ופיתוח בתחומים 

מקצועיים

 ימי עיון 2קיום 

 100השתתפות 

תובעים בכל יום עיון

ביצוע

 תוכנית1

פיתוח הכשרה  לתובעים 

עירוניים בשיתוף המחלקה 

להנחיית תובעים מוסמכי 

ש לממשלה"היועמ

פיתוח תוכנית 

מתאימה
ביצוע

קיום פיילוט קורסים2

אחוז המשתתפים 

שיעידו שהקורס 

משמעותי

80%

  ימים2ימי עיון לתובעים עירוניים
תחזוקה ופיתוח בתחומים 

מקצועיים

 ימי עיון 2קיום 

 150השתתפות 

תובעים בכל יום עיון

ביצוע

קיום הכשרה ליועצים משפטיים 

במסגרת פרויקט ארצי , חדשים

לבניית הכשרות מחייבות

 קורסים3

קיום קורסים 

מקצועיים 

בתחומי פעילות 

הרשות

חיזוק הידע המקצועי בתחומי 

פעילות הרשות המקומית

קיום תוכנית 

הכשרה מתאימה
ביצוע

 25          משתתפים25עדכונים מקצועיים מפגשים2מפגשי למידה בתכנון ובנייה

 70         משתתפים 70עדכונים מקצועיים מפגש1יום עיון

ים "הפעלת מערך ליווי ליועמש

חדשים

ליווי על פי הצורך בכניסת 

שים חדשים"יועמ

ביצועקיום על פי התוכניתבניית יום עיון לעל פי הצורך יום1יום עיון לבעלי תפקידים

רכזי נגישות מוכשרים לתפקידםקורס1קורס לרכזי נגישות
קיום הפעילות 

בהתאם ליעדים
ביצוע

מתן כלים לניהולקורס1קורס מתקדם לרכזי נגישות
אחוז המשתתפים 

שיעידו שקבלו כלים
80%

תהליךבניית מדד לנגישות
בניית מדדים לקידום נגישות 

ברשות המקומית

מדד מתאים מוסכם 

על השותפים
ביצוע

תביעה 

עירונית

נגישות

פעולות 

ארציות

פיתוח 

מקצועי 

ליועצים 

משפטיים

קורס הכשרה לתובעים עירוניים
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ערךמדדמטרה2019סכום מספר סעיףתיאור
נושאים

נתונים 

כמותיים

יעדיםמשאבים

סעיפי תקציב

השתתפות פעילההשתתפות בצוות ניהול האגף
מפגשים על פי 

הצורך
ביצוע

השתלמויות צוותי ניהול
קידום מקצועי למערכת 

המפעמים
ביצועהשתתפות פעילה

אתר נבנה ופועלהפעלת אתר אינטרנט
השתתפות בצוות 

מוביל
ביצוע

תהליכים לפיתוח מערכת 

המפעמים

משימות מערכתיות מבוצעות 

על ידי המפעם

השתתפות בצוותי 

משימה ובועדות 

היגויי

ביצוע

תקבולים - מינהל כספי 

וחשבונות

תקבולים כספיים נרשמים 

במפעם ומופקדים במועצה

התאמה מלאה בין 

דוח המפעם לדוח 

המועצה

ביצוע

דוחות רבעונייםדוחות
דוחות רבעוניים 

נערכים
ביצוע

פיתוח צוות ותהליכי עבודה

חיזוק ההתמחות המקצועית  

הרחבת תהליכים במיקור חוץ   

מעקב אחר תוכניות עבודה 

ומדדים

תהליכי עבודה 

כתובים ומדידים      

                       

בדיקה חציונית של 

עמידה בתוכנית 

העבודה

ביצוע

פעולות לפיתוח מערכת 

המפעמים

תהליכים לפיתוח 

תשתיות לניהול המפעם
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 )חל"צ( החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט, שהם )חמש( בע"מ
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 )חל"צ( החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט, שהם )חמש( בע"מ

 
 

)לתועלת הציבור( ומלכ"ר )חברה ללא  , כחברת חל"צבהתאם להחלטת המועצה המקומית שהם 1999הוקמה בשנת , החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט -חמש 

, המוציאה לפועל את מדיניות ביצועית של המועצה-חמש הינה זרוע מקצועיתהחברה העירונית לתאגד את שירותי התרבות והחינוך המשלים בישוב.  כוונת רווח(, כדי

על ה, תוך שמירה המועצה ודירקטוריון החברה בתחום חינוך משלים ותרבות פנאי לכלל התושבים, ופועלת רבות לפיתוח והרחבה בתחום עיסוקה לטובת הפרט ולקהיל

 איכות שירותים גבוהה. 

 עצמיים הכנסה מקורות בפעילות החברה. בנוסף, מממשת החברה את יכולתה לפעול למציאתניזונה בעיקר מתשלום המשתתפים  תקציבי סגור, חמש, המתנהלת כמשק

היקף  יוזמת ומתפעלת נוספים. החברה העירונית חמש פנאי שירותי ובייצור בהשקעה הציבור לטובת חוזרים החברה מקבלת תמיכה כספית מהמועצה. רווחיונוספים, 

 פעולתה. היקף להגדיל את במגמה באופן קבוע בשהם, ופועלת ופנאי תרבות שרותי גדול של

 

 חזון

 פיתוח וטיפוח תרבות הפנאי לפרט ולקהילה., שמירה ושיפור איכות החיים ורווחת התושבים, תוך חיזוק הקשר של התושבים לקהילה למקום

 

 מטרות החברה

ותוך כדי ניתוב,  ובהתאמה לקבוצות גיל, תוך מענה לצרכים ולמשאבים הקיימיםארגון ופיתוח מערך של תרבות פנאי איכותי, מגוון ומקצועי לרווחת הפרט והקהילה  .1

 איגום וניצול אופטימאלי של התקציב. 

 הגדלת שיתוף הפעולה ואיגום משאבים בין תחומי החברה ובינם לבין מחלקות אחרות במועצה.  .2

 הם.וחיזוק הזהות ותחושת השייכות של התושבים לש .3

 ביישוב. שימור ושיפור איכות החיים .4

 אספקת שירותי פנאי זמינים, נגישים, מגוונים וחדשים לתושבי המועצה. .5

 

 1/3ציבור,  נציגי 1/3חברים בחלוקה הבאה:  15ר הדירקטוריון. הדירקטוריון מונה "כיו מכהןהמועצה  ראש דירקטוריון, כאשר באמצעות החברה העירונית חמש מתנהלת

עובדי מנהלה ועובדי מיקור חוץ  ולצדו ל"מנכ עומד החברה בראש הנעשה בחברה. על השפעה יש המקומית ולמועצה לציבור וכך במועצה, תפקידים בעלי 1/3מועצה, חברי

 (. ועוד ייעוץ משפטיספים, דוברות, מוקד רישום, רו"ח, )מינהל ורכש, כ

 

ל כל תחום ממונה מנהל תחום מקצועי, האחראי על כל פעילויות התוכן ספורט, תרבות, חוגים והעשרה. ע החברה מפעילה חמישה תחומים מרכזיים: הגיל הרך, נוער,

 והביצוע של התחום ועל המבנים בהם מתקיימת הפעילות. 
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המתמקד באפקטיביות מערכת ניהול   ISO 9001(International Organization for Standardization)לאומיים: -עומדת החברה בתקני האיכות הבין 2002משנת 

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

 האסטרטגיות שלו.

 

 תוניםנ

 כח אדם

מטפלות במעונות היום ובצהרונים המופעלים על ידי  98עובדים שעתיים ועובדים מקצועיים בתחומים השונים,  16עובדי מטה,  60-החברה מעסיקה במעמד שכירים: כ

 נותני שירותים במעמד עצמאיים )מפעילים, מדריכים, מרצים וכדומה(. 52מורים בקונסרבטוריון שוהם. בנוסף, עובדת החברה עם   32 -החברה, ו 

 
 קהל היעד

 הינם לקוחות פוטנציאליים של הארגון, מגיל לידה עד זקנה. ישובי הסביבה וינפש  21,000-תושבי הישוב, המונה היום כ

 

 פעילות החברה

ועצה. החברה על כל תחום הפנאי והחינוך המשלים במועצה עוסק בפיתוח וטיפוח תרבות הפנאי לפרט ולכל הקהילה מתוך כוונה להעלות את איכות החיים של תושבי המ

, פועלת ליציקת תכנים ערכיים, עדכניים ואיכותיים תוך התחשבות ברבדים השונים בקהילה, במסורת, בצרכים תרבות, ספורט, העשרה, נוער והגיל הרך –תחומיה 

 ובמשאבים הקיימים ביישוב.

 ביניהם ניתן למצוא: החינוך המשלים בשהם,החברה העירונית חמש מתפעלת את רוב שרותי תרבות הפנאי, האירועים הקהילתיים ו

אירועי קיץ,   אירועי זיכרון ועצמאות,  מימונה,  פסטיבל מוזות בסוכות, סובב שהם, מרוץ שהם, "חגיגה בירוק" בט"ו בשבט, אירוע פורים, - הפקת אירועים יישובים ▪

 אירועי חגים ועוד.

 נוספים אירועים ייחודייםו, מפעל מנויים: תיאטרון מבוגרים, ילדים ונוער, הרצאות, טיולים, תערוכות אמנות, מופעי בידור ומוסיקה -מרכז אמנויות הבמה  ▪

 בתוך בתי הספר וגני הילדים. הפעלת סל תרבות יישובי ▪

 חוגי ספורט, אירועים ופעילויות ספורט קהילתיות ומקצועיות, קשר עם אגודות ספורט ועוד. - ספורט ▪

 ים וחוגי למבוגרים ועוד. לילדים נוער ומבוגרים כגון: אומנות פלסטית, אומנויות במה, חוגי מדעים וחשיבה, קורס חוגי העשרה ▪

 שיעורים פרטיים, הרכבים, תזמורות, שילוב בית ספר מנגן ביסודיים, מופעים. - קונסרבטוריון ▪

 בית ספר למחול הכולל מגוון שיעורים, להקות ומופעים בארץ ובחו"ל. - מרכז חמש למחול ▪

 היצע גדול ועדכני של ספרים לכל גיל,  חדר עיון, פעילות העשרה )שעת סיפור, מצעד הספרים, מפגשים והרצאות וכד'(. - ספריה ציבורית ▪

 הפעלת קייטנות וסדנאות בחופשות בגני הילדים ובתי ספר. - חופשות ▪
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תנועות נוער )העובד והלומד,  4ער יישובית וקבוצות מנהיגות, הפעלת ה"בית הסגול" לפעילות תרבות ופנאי לנוער, פעולות מניעת אס"א, טיפוח מועצת נו - נוער ▪

 הצופים, הצופים הדתיים ובני עקיבא( קידום נוער ועוד.

 21ות יום; הפעלת צהרוני היישוב ) הפעלת תוכניות העשרה להורים וילדים ולגני ילדים במרכז אתג"ר )אמנות, תרבות לגיל הרך(; הפעלת שני מעונ - הגיל הרך ▪

 .3-4(; הפעלת גן לגילאי צהרונים

מגרש כדורגל, מרכז לגיל הרך,  1אולמות כדורסל וספורט )ניצנים, תיכון, אבני החושן, רבין, אבן חן, יהלום ושלהבת(,  7 - ניהול, תפעול, תחזוקה, והשכרת מתקנים ▪

 22,000-סה"כ כ אירועים ושמחות משפחתיות, מרכז אומנויות הבמה.בית תרבות, כותר פיס, שני מבני מעונות יום, הבית הסגול לפעילות נוער, הפעלת אולם ספרא ל

 מ"ר של שטחי פעילות.

בנושאים של תעסוקה, לימודים אקדמיים, הכנה לפסיכומטרי, יזמות עסקית  35-18הפעלת מרכז שייתן מענה לצורכי צעירים בגילאי   -מרכז צעירים "מטרו" ▪

 לי עסקים. וחברתית, יאפשר מרחב עבודה משותף ליזמים ובע

 

 2019יעדים מרכזיים לשנת 

 עידוד וקידום פעילות חברתית קהילתית ושת"פ בין גורמי הקהילה. •

 לעידוד היצירה המקומית וחינוך לאומנות –"בית אומני שוהם"  הפעלה ומיצוב •

 מרכז צעירים ליעוץ ופנאי לצעירי הישוב הפעלה ומיצוב •

 אומנויות הבמהבמשכן והמופעים הרחבת רפרטואר האירועים  •

 קידום וביסוס תכנית עיר בריאה כמנוף לפיתוח אירועים ותכנים קהילתיים בתחום הבריאות והספורט •
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 מרכז לגיל הרך, מעונות וצהרונים )אמנות, תרבות לגיל הרך( - א.ת.ג.ר

 חזון

, הורים וצוותים חינוכיים מתוך אמונה בהעצמת הילד הצעיר לקראת חיים בוגרים ועצמאיים באמצעות שבעפונה לילדים מלידה ועד גיל  תחום גיל הרך

 צהרונים. 23-ביום והעיקריים: המרכז לגיל הרך א.ת.ג.ר, מעונות  מרכזיםה שלושת .הבלתי פורמלי פעילויות העשרה ופנאי בחינוך המשלים

 

 רפרויקטים מרכזיים במרכז א.ת.ג.

 הפעלת מערך חוגים לגיל הרך בשעות הבוקר ואחר הצהריים. •

 .הפעלות, הצגות, משחקיה וכד'סדנאות לאמהות ותינוקות, הפעלת תוכנית העשרה לגיל הרך כגון:  •

  צ(.") השנה זה הורחב גם לחט והפעלת סל תרבות ותוכניות העשרה ייחודיות לילדי הגנים בתחומי האמנות השונים תכנון, בנייה •

 פתיחת תערוכות מונגשות לילדים ממוזיאון ת"א לאומנות. •

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

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

אמהות  /מהות כחלק מהפעילות השוטפת של המקום, העשרה וזמן איכות בשעות הערב בתחומים שונים, ואירועים לנשים יהפעלת היצע פעילויות לא •

 בהיבטים השונים.

 . כלכלהמעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלש המוכרים ומפוקחים ע"י משרד ה 2הפעלת  -מעונות מכבים ושגיא  - מעונות יום

 הפעלת גן גפן בפיקוח משרד החינוך. - גן

 .ג(-הפעלת מערך צהרונים איכותי לילדי הגנים בישוב, כמסגרת המשך לגן ולילדי בית הספר )כיתות א - צהרונים

 ב פועל תחת פיקוח משרד החינוך.-ס כיתות א'"צהרוני ביהמערך צהרוני הגנים ועל תחת פיקוח משרד הכלכלה, מערך 

 

 כח אדם נתוני 

 משרה  100% - מנהלת תחום

 משרה 100%  - מנהלת צהרונים

 משרה 100% –מזכירת הגיל הרך 

 משרה 100% –רכזת גיל הרך ) תוכן וצהרונים ( 

 משרה 100% - מנהלת מעון שגיא

 משרה 100% - מעון מכביםמנהלת 

 משרה 100% - אב בית

 מטפלות 32-כ - מטפלות מעונות

 מורות. 4סייעות  ו  60-כ -צוות צהרונים 

 

221



 

 

 2019לשנת חדשים ויעדים מרכזיים פרויקטים 

 

 מרכז א.ת.ג.ר

( ולהוריהם  שתיתן מענה בשוהם וברדיוס מסביב. אוטיזים, תסמונת דאון ועודייה עם צרכים מיוחדים בגיל הרך )כנית פנאי לאוכלוסתהפעלת  •

 .(שנותנות מענה לאוכלוסיות האלו )אקים אלוט ועוד להפוך את מרכז אתגר כמקום שפועל בשיתוף עם כל העמותותהנה המטרה 

 ל ידה.הנערכות ע"סופר נני" שנכנסת לתוך הבתים ונותנת יעוץ בהתאם לתצפיות  תהפעלת פונקצי •

 .בניית סל תרבות לגני הילדים במגוון אומנויות ונושאים  להרחבת הדעת •

 (. 3-6( בנוסף להצגות הרגילות )  1.5-2.5הפעלת הצגות לקטנטנים )  •

 ליווי התפתחותי, ייעוץ שינה, עיסוי תינוקות, חזרה לשגרה, סדנת החייאה לתינוקות. מהות ותינוקות:יהפעלת מגוון סדנאות לא •

 פעילויות פנאי והעשרה לאימהות  לרווחתן והעצמתן.הפעלת  •

 הפעלה מוסיקלית אחת לחודש להורים וילדים. •

 .הפעלת פעילויות בין דוריות •

 .המשך הפעלת הפרויקט " מרכז אתגר מארח את מוזיאון תל אביב" •

  .הצגת תערוכת אמנות שנתית בזיקה לנושא השנתי של משרד החינוך ע"י מסגרות תחום גיל הרך •

 .עלת "מפגשי גינה" בקיץ בשיתוף תחום תרבותהפ •

 הפעלת תוכנית "קבלת שבת" בטבע  כפעילות קבועה למשפחות עם עגלות וילדים צעירים. •

 

 מעונות 

 ."כיוונים"המשך תמיכה בתכנית  .1

 .חיזוק תהליכי הדרכה אצל המנהלות והמטפלות .2

 .עידוד קריאה עם תוכנית "ספריית פיג'מות" .3

 תוכנית הדרכה נפרדת ומתן סמכויות נרחבות. העצמת מנהלות כיתה עם .4
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 צהרונים

 .סהפעלת מערך השתלמויות לצוות של "בשבילי המסע" והכנסת התוכנית לתלמידי ביה" .1

 .רגשיות בצהרונים -המשך הפעלת  יועצת פדגוגית להדרכת הסייעות וטיפול בבעיות התנהגותיות .2

 .השתלמויות בתחום תוכן ומשחקי חברה .3

 כנית ניצנים.שעות עבור ת 35תלמויות השנתיות: הרחבת הש .4

 מציאת מנהלת צהרונים. .5
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ערךמדדמטרה

65מספר משתתפים בחוגים

(1-5בסולם )ציון ממוצע שביעות רצון של ההורים 

25מספר פעילויות שיתקיימו

20מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות

6מספר תערוכות

20מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות

פעילות קיץ4מספר פעילויות שיתקיימו

70מספר משתתפים ממוצע בכל פעילות

8מספר פעילויות שיתקיימו
יום " אושרת/אמא מע", יום האישה

למניעת אלימות נשים

 משתתפות300-ביום האישה כ20משתתפים ממוצע בכל פעילות' מס

הפעלת היצע פעיליות לנשים על 

בסיס שכירות והדרכה
2מספר פעיליות שיופעלו

חלק מהפעילות בשיתוף יועצת 

.לקידום מעמד האישה במועצה

מספר ימי השתלמות והכשרה שיתקיימו לצוותי 

חינוך
20

 ימי קורס 8,  ימי מפגשי ניצנים5

 ימי 4,  ימי העירכות3, מובילות 

השתלמות שוטפים

קיום הכשרה בנושא הגשת עזרה ראשונה לכלל 

עד לתאריך, צוותי החינוך
3

22מספר הצגות שיתקיימו במרכז אתגר

25מספר משתתפים ממוצע בכל הצגה

משחקיה
הפעלת משחקיה לציבור הרחב 

ולילדי החוגים כדפוס בילוי משפחתי
270ערב+משחקיית בוקר 

10מספר משתתפות ממוצע בשבוע

10מספר סדנאות בוקר בשנה

 קורסי אדלר והרצאות22קורסים להורים

8מספר משתתפים בקורסים

5הרצאות בתחום חינוך

30מספר משתתפים

ללא צהרוני קיץ560מספר תלמידים בצהרונים

משתתפים בכל חג800הפעלת בתי ספר וגנים בחגים חנוכה ופסח
(23)צהרונים 

מרכז 

ר"אתג

פעמיות-הפעלות חד

פעמיות -הצעה של מגוון פעילויות חד

(במרכז עצמו)לגיל הרך 

( ילדים165)מעונות יום 

פעילויות נשים

פעילויות חד פעמיות לנשים

השתלמויות לצוותי 

חינוך
הכשרת והעשרת סייעות וגננות

סדנאות להורים
הכשרת והעשרת הורים בנושאי 

הורות ומשפחה

הצגות
חשיפת הילדים בגיל הרך להצגות 

ומופעים מותאמים לגילם

פעילויות לאמהות 

ותינוקות

קיום פעילויות בוקר לאמהות 

ותינוקות

פתיחת תערוכה בליווי סדנא

ט"תכנון פעילות גיל רך תשע

נושאים
יעדים

הערות

חוגים לגיל הרך
הצעת מגוון חוגים בסיסיים לגיל הרך 

ועליית כמות המשתתפים

הצעת מגוון פעילויות חוץ למשפחות 

(אירועי חוץ)הגיל הרך 

גיל רך- חמש  225
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 מוקד רישום, חוגים, העשרה מבוגרים, מרכז מחול, קונסרבטוריון, ספריה -עשרה ה

 

פיתוח וכן, מטרתו העיקרית של תחום העשרה הינו הנגשת תחומי דעת, אמנות, מחול, תרבות, מקצועות הבמה ופנאי לתושבי שוהם בגילאי גן ועד מבוגרים. 

ילות ברמה תכנים לימודיים, מעשיים, תרבותיים ואומנותיים, זאת תוך שילוב מדריכים מקצועיים, למידה איכותית, ערכית, ושילוב קורסים ייחודיים ופע

 מקצועית גבוהה. 

 

 במסגרת תחום זה פעילים המרכזים הבאים:

חדשים וותיקים, ביניהם: מדע ויצירה, בובנאות, תיאטרון למבוגרים, ציור,  : בשנת תשע"ט מציע תחום העשרה מגוון של חוגיםמרכז העשרה ואומנות

ואילך( יפתחו  30-65. כמו כן, לאור הצורך שעולה במתן פעילות תרבות פנאי למבוגרים )גילאי עודקט לקטנטנים, תאטרון ו-טיסנאות, לגו, והשנה גם לגו

תתקיים תערוכת אומנות של משתתפי חוגי האמנויות  ,. כמו כןNLP -ו ישית כמו: מיינדפולנסוהתפתחות א סדנאות חד פעמיות, וקורסים בנושאים מודעות

 .)ילדים ומבוגרים( במרכז אומניות הבמה. יערכו הצגות וערבי מונולוגים לחוגי עולם הבמה ואירועי אמצע וסיום לחוגי המחול

ולענות על צורך חברתי  רנים, המשתוקקים להעשיר את עולמםסקו בוגריםל קורסים וסדנאות לאנשים פעילות מגוונת ועשירה ש מבוגרים: תהעשר

 ית. ושעות פנאי בתחומי עניין שונים, ביניהם: בית ספר ללימוד שפות: ערבית מדוברת וכתובה, ספרדית, צרפתית,  סדנאות למודעות והתפתחות איש

 

 

 מוקד חמש

 קד. אנחנו ממשיכים בשימת דגש על מיצוב והתמקצעות עבודת המו

 אנו בוחנים את נושא שיפור השירות ושכלול נהלי הרישום שיהיו ברורים ונגישים יותר לתושב. 

 . 2019נמשיך בו גם בשנת  - קד על מנת לשפר את איכות השירותהתחלנו במסורת של משוב שביעות רצון מהמו 2014בשנת 

 .אותו אנו מנסים לשפר ולהפוך לפשוט ונוח יותר להפעלהבשנתיים האחרונות התחלנו ברישום אינטרנטי של החברה למתנסים  

 

 

 קייטנות וסדנאות בחופשות

 במהלך החופשות )חנוכה, פסח וחופש גדול(, יתקיימו סדנאות חד פעמיות לילדים בתחומי הדעת והיצירה.
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 ה ציבוריתספרי

ולהשאיל משאבי ידע, הדרכה לקריאה ולעיון, ולעודד את הקריאה הם וסביבתה. יעדי הספרייה הם לספק והם מספקת שירות לתושבי שויה בשהספר

יים החופשית להנאה לצד צריכה מושכלת של ידע ומידע. הספרייה מתעדכנת באופן מתמיד בתחומי הספרות והמידע, תוך מתן דגש על שינויים טכנולוג

 ומידענות.

ר לילדים ומבוגרים, הרצאות בנושא מדע פופולרי, סדנאות, שעות סיפור והתכנסויות יה יוזמת ומקיימת פעילויות תרבות, חוגים, העשרה, מפגשי סופהספר

 של קבוצות וארגונים מקרב הקהילה, תוך טיפוח הספרייה כמקום שוקק פעילות ובילוי בשעות הפנאי.

 

מאגרי מידע ממוחשבים, מחשבים המחוברים הספרייה מספקת שירותים בכל התחומים הקשורים במידענות, ספרות וספרים: חדר עיון ויעץ הכולל גישה ל

דנאות, לרשת האינטרנט ומגוון ספרי עיון. השאלת ספרי קריאה, פרויקטים לעידוד הקריאה, פרויקטים עם מערכת החינוך הפורמאלי, קורסים, חוגים, ס

 מפגשי סופרים ועוד.

 

     ים שונים ומגוונים.כותרים בנושא 36,000מעל קיימים בתי אב מנויים בספרייה ו 2,550-כיום, כ

רת זו בנוסף לעבודה השוטפת של השאלת ספרים, קטלוג, מיון מפתוח וכו', הספרייה מעדכנת את שירותיה בדגש על חדשנות טכנולוגית ומידענות. במסג

מאי, מדור "ספרים קוליים" השקנו שירות גישה לקטלוג הספרייה באמצעות רשת האינטרנט, עמדת חיפוש המאפשרת חיפוש בקטלוג הספרייה באופן עצ

חווית קריאה מתקדמת וחדשנית המאפשרת קריאה באמצעות אפליקציה מכל  –המאפשרים חוויית קריאה ייחודית "בספרים" מוקלטים וקריאה דיגיטלית 

 מכשיר דיגיטלי מכל מקום ובכל זמן .

 

 פרויקטים חינוכיים חדשים ופרויקטים ממשיכים בספרייה: 

 חווית קריאה אחרת. בזמן נסיעה, מנוחה או ריצה, לפני השינה ולכל מי שמעדיף לשמוע סיפור. –ספרים קוליים  •

 חווית קריאה מתקדמת וחדשנית. זמינה מכל מקום ובכל זמן, באמצעות אפליקציה מכל מכשיר דיגיטלי. –ספרים דיגיטליים  •

 סדרת הרצאות בנושא מדע פופולרי. -"קורטוב של ידע"  •

 למבוגרים ולנוער.מועדון קריאה  •

ו' לכל בתי הספר בישוב, פעילות שנתית "סביב" ספרי הקריאה שנבחרו ע"י ועדה -פרויקט יישובי ארצי לעידוד קריאה לכתות ד' –מצעד הספרים השנתי  •

 במשרד התרבות.

 לתלמידי בתי ספר היסודיים, גני ילדים, קייטנות קיץ ועוד. –הדרכות בספרייה  •

כותרים מומלצים המתאימים לתלמידי כתות ג'. במהלך השנה התלמידים  16קט ייחודי בו נבחרו ע"י צוות הספרייה פרוי –"קראתי נדבקתי"  •

   המשתתפים קוראים את כל הכותרים ואוספים מדבקות בחוברת מיוחדת. בסוף השנה נערכת הגרלה בין המשתתפים ולזוכים מוענק פרס.
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מד, חוג קולנוע מהסרטים, חוג קומיקס לחנה, סדנת קולאז', הדפסה בתלת מ"איור סיפור", סדנת כתיבה וה חוגים וסדנאות למבוגרים, נוער וילדים: חוג •
 ועוד.

 מד המשלב כלים דיגיטליים, פיתוח הדמיון, יצירתיות וראייה מרחבית.מיחודי ללימוד עיצוב והדפסה בתלת חוג חדש וי –מד חוג עיצוב והדפסה בתלת מ  •

 

 יהתכניות תרבות בספרי

 מפגשי סופרים, עורכים ומתרגמים למבוגרים, נוער וילדים. •

 הרצאות, סדנאות, הצגות ואירועי השקת ספרים. •

 מפגשי קריאה מרעננים מאוצרות הספרות העברית והעולמית. בכל מפגש יוצג הספר בו נדון במפגש שלאחריו.  –מועדון קריאה למבוגרים  •

 , כל יום ב' אחר הצהריים בספרייה, מיטב הסיפורים מסופרים ע"י מיטב המספרים.3-5י שעות סיפור לגילא -"מפגשים קסומים בספרייה"  •

מספר ימים של חגיגה לאוהבי הספרות והספרים הכוללים: מפגשי סופרים לילדים ולמבוגרים, שעות סיפור בגינות  -חגיגות הספר וחודש הקריאה  •

  תן ועוד.-שוק קח ו', הצגות, הפנינג-הציבוריות, לילה לבן לילדי כיתות ד'

 סדנאות חד יומיות בחופשות סוכות, חנוכה ופסח: צורפות מנייר, עיצוב בקרטון, איור, קולאז' ועוד. –סדנאות בחופשות החגים  •

 קונסרבטוריון 

בו צוות מורים בוגרי אקדמיה קונסרבטוריון שוהם, בפיקוח משרד החינוך, מהווה בית ספר לחינוך מוסיקלי ברמה גבוהה לילדים, נוער ומבוגרים, מלמדים 

, למוסיקה ומבצעים מקצועיים ומוכרים. הקונסרבטוריון פועל להעשרת חיי המוסיקה בקהילה באמצעות קונצרטים, הופעות תלמידים באירועי קהילה

 במפגשים מוסיקליים ביישוב וברחבי הארץ ועוד.

 םיתמקד הקונסרבטוריון ביעדים ובפרויקטים הבאי 2019בשנת 

הקשר של התלמידים לקונסרבטוריון תוך הרחבת תכנית הלימודים הכוללת: השתתפות בסדנאות וכנסים ברחבי הארץ, יציאה לקונצרטים  חיזוק •

 ומופעי מוסיקה מחוץ ליישוב ואירוח אמנים לקונצרטי העשרה לתלמידים והורים.

ר  תלמידים בהרכבים מוסיקליים בסגנונות שונים: קלאסי, רוק    , המטרה לשבץ כמה שיות  Music Fun -קיומה  של  תכנית  ההרכבים לבני נער  •

 ., הדרכה על ידי בוגרים/ מורים ומעלה 12ג'אז . מיועד לתלמידים מגיל 

  .מיועד לבני נוער ובוגרים. לא נדרש  ידע מוקדם –פתיחה של  קורס מוסיקה אלקטרונית  •

  .5-6, 3-4לגילאי פתיחת  מסלול טרום מוסיקה בשיתוף עם מרכז אתגר ,  •

  .ו'  בשיתוף עם הדס/ העשרה-עבור גילאי ד' –הקמת להקת ניצני  שוהם  •

 השאלת כלים למצטרפים לקונסרבטוריון בתום התכנית למשך שנת הלימודים הראשונה.   –תכנית בה"ס מנגן  •

 ב' בתום הלימודים באחד מבתי הספר. -שיעורי אורגניות בקבוצות לתמידי כיתות א •
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גיטרות  כנית המוסיקה בחט"ב יהלום:  הרחבת  צוות המורים המלמד:  מנצחת  מקהלה חדשה  ושיעורי פיתוח קול ,  המשך עידוד לימודקידום ת •

 .בקבוצות למתחילים ביהלום

 יוזמה שהחלה בשנה שעברה.  –קונצרט סיום שנתי של הקונסרבטוריון עם אמן אורח   •

 

 

 

 וליארטד -מרכז חמש למחול 

נות המחול המרכז למחול חמש דוליארט, מייסדת ומנהלת אומנותית דולי זורניצר, מהווה את בית הספר הגדול בתחומו ביישוב, בבית הספר נלמדים כל סגנו

 תוך דגש על חיבור בין שלושה אלמנטים עיקריים: עולם המחול, תפיסה חינוכית ותרבותית וחיבור לקהילה.

 רט יעלה הפקת מקור של המסלול הייצוגי מקצועי, ישתתף בכנס בנ"ל למחול באילת בחנוכה ובאקדמיה למחול בקייב בפסח,המרכז למחול דוליא 2019בשנת 

יות אחדות ייצג את הישוב בפסטיבל כרמיאל ואשדוד ,יקיים קורסים וסדנאות של יוצרי מחול נבחרים ,יגיש תלמידי בלט למבחנים מקצועיים וישתתף בתחרו

 בארץ.

 

 

 רון, להקות ייצוגיות ולהקות זמר(ביה"ס לאומנויות במה שוהם )תיאט"הבמה" 

שורים בית הספר לאמנויות הבמה שהם פועל כסטודיו למשחק ולאמנויות הבמה מגן חובה ועד כיתה יב' ומבוגרים. בית הספר עוסק בתחום התיאטרון במי

 מהתחומים השונים:  לק זה אוחדו מספר פעילויות רלבנטיותתיאטרליים שונים, במטרה לקרב את המשתתפים לעולם אומנויות הבמה. בח

קבוצות תיאטרון לילדים ונוער, תיאטרון חמש, בהנחיית פיליפ דומרוב: השנה יעברו הילדים והנוער מספר סדנאות מרתקות לעמידה מול  •

 סוף שנה.מצלמה ולמידה על עולם הבמה. בנוסף כל קבוצה תערוך ערב מונולוגים פתוח וכן יעלו הצגות 

" בהנהלת ארי אסנר )קבוצות ילדים ונוער( השנה יעלו שתי הקבוצות שני מחזות זמר וערב מונולוגים. נושא 2000קבוצות מחזמר של "בימות  •

 מחזמר הסיום יהיה ערב הצדעה למחזות זמר וקולנוע ישראלי.

 שוהמביט. -להקת נוער ייצוגית •

ירועים יישוביים, בכנסי מקהלות, תשתתף בערב גבורה וזיכרון וכן יארחו ערב מקהלות. חבורת הזמר "שהם בשיר" ישתתפו חברי הלהקה בא •

 בנוסף ישתתפו באירועים יישוביים וארציים.
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ערךמדדמטרה

2,620מספר משפחות מנויות לספריה

92,280מספר השאלות שנתי

מפגשי סופרים , הרצאות, סדנאות)מספר פעילויות יזומות שיתקיימו לילדים 

(וכדומה
23

1,377(מפגשי סופרים וכדומה, הרצאות, סדנאות)מספר משתתפים בפעילויות 

38מספר שעות סיפור לילדים בספריה

39מספר משתתפים ממוצע בשעת סיפור

13מספר משתתפים קבועים במועדון קריאה

5מספר פעולות יזומות שיתקיימו למבוגרים
מפגשי , הרצאות, סדנאות

סופרים וכדומה

570מספר משתתפים בתשלום בפעולות למבוגרים

130"לילה לבן"ו" קראתי נדבקתי"מספר ילדים שישתתפו בפרויקט 

נתון למעקב(ח"באלפי ש)יעד הכנסות שנתי 

20מספר חוגים בתחומי העשרה השונים
, לא כולל קונסרבטוריון

ספריה ומחול

מתוך סך החוגים6מספר חוגים חדשים שיפתחו

95%אחוז מפעילי החוגים הממשיכים יותר משנה אחת

(1-5סולם )ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון 

80מספר משתתפים בחוגי מדעים

90מספר משתתפים בחוגי אמנות פלסטית

10מספר חוגים שיפתחו בתחומי אמנויות הבמה

110מספר משתתפים בחוגי אמנויות הבמה

פתיחת קתדרה למבוגרים8מספר חוגים למבוגרים שיפתחו

85מספר משתתפים בחוגים למבוגרים

10%אחוז הביטולים המקסימלי מתוך הנרשמיםצמצום מקרי ביטול הרשמה

4.7מפעילות המוקד (1-5סולם )ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון שביעות רצון מפעילות המוקד
מוקד חמש

העשרה

כללי

היצע מגוון של חוגים

שביעות רצון המשתתפים

מרכז אמנויות 

ומדעים

היצע חוגים בתחומי מדעים 

ואמנות

אמנויות במה
היצע חוגים בתחומי אמנויות 

(תיאטרון ולהקות זמר)הבמה 

העשרה 

למבוגרים

היצע פעילויות העשרה 

(30מעל גיל )למבוגרים 

ט"תכנון פעילות העשרה תשע

נושאים
יעדים

הערות

ספריה
עידוד תושבי שוהם לשימוש 

בשירותי הספריה

231



ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

ספריה
עידוד תושבי שוהם לשימוש 

בשירותי הספריה

700מספר נרשמים

70%(הלומדים מעל שנה ברציפות)אחוז התלמידים הותיקים 

אקדמיה , תלמה ילין)מספר תלמידים שיתקבלו למוסדות גבוהים למחול 

או לתכנית מצטיינים מקומית (וכדומה
25

120מספר תלמידים שיגשו לבחינות אקדמיה אמריקאית לבלט ויועלו בדרגה

100%אחוז המורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה

95%(מעל שנה)אחוז המורים הותיקים 

75(ב"י-'כיתות ג)מספר הנרשמים לסדנאות קיץ 

250מספר תלמידים בשיעורים פרטניים

80%(הלומדים מעל שנה ברציפות)אחוז התלמידים הפרטניים הותיקים 

הרכבי כלי קשת , אז'הרכב ג, תזמורות כלי נשיפה)מספר הרכבים יצוגיים 

(ועוד
8

55מספר המשתתפים בהרכבים  יצוגיים

תכנית חדשהMusic Fun6הרכבי תכנית 

18מספר משתתפים

100%אחוז מורים בעלי תואר אקדמי או נסיון שווה ערך

תעודה שנתית95%אחוז התלמידים שיעברו הערכת מורה שנתית

12מלגה/ מספר התלמידים המצטיינים שיעברו מבחני שלב 
אינדיקציה לרמת התלמיד 

וההוראה

4.5(1-5סולם )ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון 

100%(מעל שנה)אחוז המורים הותיקים בהוראה 

130מספר תלמידים בבית ספר מנגן

נתון למעקבט"מספר תלמידי הקונסרבטוריון שילמדו בבית ספר מנגן בתשע

48ב"מספר התלמידים במגמת מוזיקה בחטיצירת רצף של חינוך מוזיקלי

שילוב פעילות הקונסרבטוריון 

בפעילויות התרבות ביישוב
8מספר הארועים הישוביים בהם יקחו חלק תלמידי הקונסרבטוריון

שוטףשיווק הפעילות דרך הדיוור הישיר של המועצה

10מספר מופעי סיום של חוגים שיהיו פתוחים לקהל הרחב

2,000מספר צופים במופעי הסיום

של  (visibility)ניראות 

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 
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 תרבות, אירועים קהילתיים, סל תרבות, תרבות בצוותא, מרכז אמנויות הבמה

 

. הפעילויות השונות מביאות לידי ביטוי מרבי, מיטבי ומקצועי מגוון תחומים פעילויות התרבות ביישוב לקהלי היעד השוניםתחום התרבות מעצב ומוביל את 

מתן עדיפות לביטוי הכוחות המקומיים, איכות חיים, ערכי סביבה  תחומיות, תכניות העשרה בדגש עלכגון: טיפוח פעילויות תרבות ואומנות, תכניות רב 

 פעילות התחום מתמקדת בארבעה תכנים עיקריים: ותרומה לקהילה תוך איתור צרכי קהילת שוהם ולרווחתה.

 

 אירועים קהילתיים בכניסה חופשית/ בתשלום  לאורך השנה לכל קהלי היעד. •

 תרבות יישובית בבתי הספר.  פעילות סל •

 מרכז אמנויות הבמה: מפעל מנויים, מופעים, מפגשים ואירועי תרבות למבוגרים, נוער וילדים.  •

וילדים תוך שימת דגש על חיבור ומתן מענה לציבור הדתי והחילוני   אירועי תרבות פנאי איכותיים למבוגרים  פעילות תרבות בצוותא: יצירת •

 ת יהודית.מסורעל ביישוב בדגש 

 

, (ואירועים נוספים כרון לחללי צה"ליטקסי ימי הזיכרון )יום השואה והגבורה, יום הז, נשף פורים, אירוע פורים יישובי וחגיגה בירוק - אירועים קהילתיים

, פסטיבל שהם מפגשים באמנות הישראלית ר הישראלי,  אירוע סיום הקיץ ויריד חוגים יישובי, יום האישה , קולנוע קיץגנים, אירועי קיץ ב, ערב יום העצמאות

 , פסטיבל יין ומוסיקה, קמפינג ליד הבית ביולי ואוגוסט קבלות שבת ועוד.בית התרבותמשכן לאומנויות הבמה/ בצגות מופעים וה

 

 סדרת סיורים )שביל ישראל(, טיולי משפחות סובב שהם, ערבי שיח ותרבות. -אירועי תרבות ופנאי לקהילה 

 

פלסטית, קולנוע  ומנותבנית תכנית סל תרבות עשירה ומגוונת לתלמידי שוהם מגיל גן ועד לתיכון, בתחומים: תיאטרון, מוזיקה, מחול, א -סל תרבות 

 מתן דגש על התאמה גילאית של התוכנית, גיוון ומפגש עם יוצרים חדשים. וספרות.

 

 -במסגרת תחום תרבות בצוותא ניתן מענה ייחודי, ערכי ומסורתי לתושבי הישוב כולו  .ושאינם דתייםבשוהם חיים ביחד תושבים דתיים  - תרבות בצוותא

 :עיקריים ערוציםלשני . פעילות בצוותא מתחלקת גים ומועדיםחנעשות סביב מעגל השנה העברית, שאירועים ופעילויות רבות באמצעות מבוגרים וילדים, 

 ילדים ומבוגרים. -וך מתן מענה ודגש סביב המסורת היהודית ומותאמים לכלל הציבור ת לקהילהיצירת אירועי תרבות ופנאי  .א

 מתן מענה ייחודי, תרבותי ומגוון לציבור הדתי בישוב. .ב
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 .לומדים תנ"ך -"מתחילים מבראשית" פעילויות קבועות:

, ערב יום העצמאות, יום הקדיש הכללי –י' בטבת , ט' באב, שבועות, יום ירושלים, יום הזיכרון, פסח, פורים, חנוכה, אירועי תשרי אירועי תרבות בצוותא:

 ח המסורת, מופעים לציבור הדתי., ופעילויות נוספות כגון: הרצאות, שבת חזנות, שבת פייטנים, הצגות ברותשעת הימים

 

 :  תכנית מנויים חדשה –ובית התרבות  מרכז אמנויות הבמה

 הצגות קבועות +  מופע מוסיקלי מתנה למנויים או 6 –סדרת תיאטרון מבוגרים   •

 הצגות קבועות + מופע מוסיקלי מתנה למנויים. 9

 5-11סדרת תיאטרון לילדים בגילאי  •

 אחת לחודש בחודשי החורף. י מרכז אמנויות הבמה בשבת בבוקר, הופעות/פעילויות בלוב •

 מופעי בידור ומוזיקה. •

 חדש -במוצ"ש מפגשים  2שנה ובנוסף  יתקיימו מפגשי בוקר שבת במהלך ה 4  -שבת תרבות •

 אירועי נשים. •

 

 :שיווק ומכירות

 עסקיים וכד'., שיווק ומכירת המרכז לאירועים פרטייםפיתוח,  •

 ווק המרכז לבעלי צרכים ומוגבלויות כמרכז המוביל בתחום הנגישות. יש •

 .פיתוח והידוק הקשר עם חברות ונציגי ועדי עובדים •

 .התפוצההרחבת רשימות  •

 

 כח אדם נתוני 

 סל תרבות יישוביתרבות וצוותא ורכזת         מנהלת תרבות ומרכז אמנויות הבמה 

 והנה"חרכזת מנויים במשכן          מנהלת המרכז לאמנויות הבמה 

 שירות לקוחותאחראית         מרכז אמנויות הבמהתרבות ואב בית 

           אירועים רכזת הפקות
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הידוק תוכן הפסטיבל על מבחר הבמות - פסטיבל  מוזות סוכות 

והמתחמים בו לקהל הרחב
ביצוע

מיסוד התהלוכה בהמשך לשנה שעברה תוך שיתוף מלא של - עדלא ידע 

הקהילה עד לתאריך
1.19

בניית תכנית לשילוב אופטימלי של אנשי  - (ו בשבט"ט )חגיגה בירוק 

הקהילה באירוע חגיגה בירוק עד לתאריך
1.19

 הכולל מענה לילדים 2018בניית קונספט שונה מ - יום העצמאות 

(גם לנוער)ולמשפחות 
ביצוע

אינטימיות (מוסיקה)סדנאות אמן 

3,000"חגיגה בירוק"מספר משתתפים ב

7,000מספר משתתפים בתהלוכת פורים

250"פותחים דלת לאמנות"מספר משתתפים ב

2,500מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום השואה

6,000מספר משתתפים בערב יום הזיכרון

12,500מספר משתתפים באירוע לציון ערב יום העצמאות

 מפגשים2,0004מספר משתתפים בקולנוע קיץ

2,000מספר משתתפים באירוע סוף קיץ

15,000מספר משתתפים בפסטיבל סוכות

פעילות סל תרבות
העשרת תרבות 

יס"בבת
5(1-5)ציון ממוצע סקר שביעות רצון 

10מספר אירועים שיתקיימו
הרצאות בנושאים שונים , ערבי זמר

ומסיבות למבוגרים

הערכה2,000מספר משתתפים כולל

שביל ישראל וסיורים נושאיים8מספר סיורים וטיולים שיתקיימו למשפחות וזוגות

280מספר משתתפים כולל בסיורים וטיולים

נושאים
יעדים

הערות

נושא שנתי

2019תכנון פעילות תרבות 

הגברת מעורבות 

הקהילה באירועי 

תרבות  ישוביים

אירועים קהילתיים 

פתוחים

העשרת תרבות 

הפנאי

אירועים לקהילה 

בתשלום

העשרת תרבות 

הפנאי
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1,250מספר משתתפים באירועי תשרי
מופע , שרים סליחות, תקיעת שופר

פייטנות

150ערב זמר- מספר משתתפים ביום ירושלים

הערכה400מספר משתתפים בהקפות שניות

700באב וקריאת מגילה' מספר משתתפים בט

350מספר משתתפים במסיבות פורים

שבועות, יום העצמאות, חנוכה500מספר משתתפים בפעולות תרבות לילדים

נתון למעקבמספר משתתפים ממוצע בסדרת סיורים בירושלים

160מספר משתתפים בסיורי סליחות עששיות

500מספר משתתפים במימונה

למעט בחודש אוגוסט50"ך"לומדים תנ"מספר משתתפים שבועי ממוצע בפעילות 

70מספר משתתפות שבועי ממוצע בפעילות נשים

800מספר משתתפים בערב חזנים

800מספר משתתפים בתפילת יום העצמאות

300מספר משתתפים בתיקון ליל שבועות

להורים וילדים דתיים וחילונים8מספר קבלות שבת משותפות שיתקיימו

400מספר משתתפים בשבת פייטנים

300מספר משתתפים בשבת בקשות

א"מבנה ארגוני וכ

הגדרת תחומי 

אחרויות ומבנה 

ארגוני בתחום 

התרבות

5.19א הנוכחי"בחינת הגדרות תפקיד בתחום וניצול נכון של כ

תרבות בצוותא 

פעילות ייחודית 

חגים  )מסורתית 

(ומועדים

העשרה תרבותית 

ערכית מסורתית 

סביב לוח השנה 

העברי לציבור 

הדתי ולחיזוק 

הקשרים בין דתיים 

וחילוניים
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15מספר האירועים שיתקיימו

4500מספר המבקרים
ימדד על פי תפוסת מקומות באולם ממוצע 

.מספר אירועים* 

מרץ-עבור חודשים ינואר30(₪באלפי )יעד הכנסה שנתי 

, חות סטטוס רבעוניים על מספר ארועים"מספר דו

לית חמש"משתתפים והכנסות שיוגשו למנכ
ספטמבר ודצמבר, יוני, במרץ4

10מספר האירועים שיתקיימו

4000מספר המבקרים השנתי

5(₪באלפי )יעד הכנסה שנתי 

30מספר האירועים שיתקיימו

10500מספר המבקרים

66(₪באלפי )יעד הכנסה שנתי 

12מספר האירועים שיתקיימו

4200מספר המבקרים באירועים

14.5(₪באלפי )יעד הכנסה שנתי 

10מספר האירועים שיתקיימו

350מספר המבקרים באירוע

54(₪באלפי )יעד הכנסה שנתי 

523מספר מנויים מבוגרים

320(5-11גילאי )מספר מנויי מיני מנוי 

אירועים פנימיים של 

, זמר, נוער, חמש

הצגות ילדים ורכישת 

מופעים

- אירועים קהילתיים 

מועצה ותיכון

סל תרבות
חינוך בלתי פורמאלי 

לתרבות

יצירת הכנסותאירועים פרטיים

קהל מנויים קבועמנויים

2019תכנון פעילות מרכז אומנויות הבמה 

נושאים
יעדים

הערות

מופעי אמרגנים

העשרת תרבות הפנאי
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נושאים

יעדים
הערות

מופעי אמרגנים

העשרת תרבות הפנאי

מספר היכלי תרבות מולם יבוצע תהליך למידה על  המודל 

העסקי  לניהול ההיכל
2

היכלי תרבות אשר נותנים מענה לאוכליסה 

: בעלת מאפיינים דומים לאוכסיית שוהם 

, מעלה אדומים, גני תקוה, פתח תקווה 

גבעת שמואל

4מספר סוגי מופעים חדשים אשר יכנסו לתכנית התרבות
מחזמר ,שבת בבוקר לילדים בלובי

'הצגות בידור וכד,לילדים

.נתון למעקב סך אירועי תרבות שיתקיימו במשכן

מספר אירועים משותפים עם מוסדות ציבור

בתי ספר ותנועות . נתון למעקב 

, חוגי חמש ופרטיים,הבית הסגול/נוער

בית גמלאי, מועצת שוהם

מספר בעלי תפקידים במועצה ובמוסדות ציבור  אשר 

תתקיים עמם פגישה לבחינת שיתופי פעולה
נתון למעקב

מספר גופים עסקיים עימם תתקיים פגישה לבחינת 

שיתופי פעולה
נתון למעקב

הגברת שיתוף הפעולה עם 

מחלקות חברת חמש

מספר אירועי תרבות אשר יתקיימו בשיתוף מחלקות 

נוספות בחברת חמש
ספריה וספורט,אתגר

הגברת נפח הפעילות של 

השכרות לגופים חיצוניים

מספר פגישות עם חברות פוטנציאלית להשכרת האולם 

לאירועים

איזור תעשיה שוהם ועסקים באייר פורט 

סיטי

 אחוז  המקרים בהם מענה חוזר לפניית לקוח הינו באותו 

יום
95%

מספר פעמים בשנה בהם יועבר סקר שביעות רצון 

לבחינת שביעות הרצון משירות המרכז
2018עד סוף 1

שיפור חווית הלקוחשירות לתושב

הגדלת מגוון  פעילות 

המשכן

הגברת שיתוף עם פעולה 

מול מוסדות ציבוריים 

בשהום

שיווק המשכן
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 2019 ספורט
 

 

 .הקהלים ביישוב ללכל"Well Being" חינוך לבריאות, עשייה פעלתנית ושלומות " - חזון

 

  2019יעדי תחום הספורט לשנת 

לֹומּות ) ➢  עיר בריאה. –"( וזאת באמצעות קידום וביצוע בפועל של תכנית "Well Beingקידום היישוב כמוביל אורח חיים בריא ושְׁ

 .הספורט העממי במקביל לתמיכה בספורט התחרותיפיתוח וקידום  ➢

 תמיכה ושיתופי פעולה עם כלל "יישויות הספורט" ביישוב )אגודות, חינוך פורמאלי, גופים ומפעילים פרטיים(. ➢

 שיתופי פעולה אזוריים בליגות ומפעלי ספורט. ➢

 .פיתוח וקידום ספורט הנשים ביישוב ➢

 .+(16ר הבוגרים ולציבור התושבים הבוגר )גילאי קידום ענפי ספורט ומפעלי ספורט לבני הנוע ➢

 תפעול מערך אולמות הספורט ברוויה מלאה לטובת החוגים, אגודות הספורט קבוצות תושבים ושוכרים חיצוניים. ➢

 .שובי גדול נוסך למירוץ ולסובב )המשפחה הספורטיבית של שוהם(יוהוספת אירוע י ארגון אירועי ספורט גדולים ➢

 שוהם כיישוב המקדם ספורט הישגי וזאת באמצעות שת"פ עם אגודות ארציות. ביסוס מעמדה של  ➢

 .תחזוקה ושדרוג מתקני הספורט וזאת לאור נהלי הבטיחות והתקנים ➢

 .נגשת אולמות הספורט לתושביםהמשך ה ➢

 .ליווי בתכנון מקצועי בהקמת קומפלקס הספורט בשכונת הדרים ➢

 .אולמות ומגרשים חיצונייםמיפוי מתקני הכושר ברחבי הישוב שהם לא  ➢

 פרויקט שיפוץ מתקן הפאמפטרק ויצירת מערך פרסום עם חברה מקצועית בתחום הרכיבה למיצובו של הפאמפטרק כאבן שואבת ➢

 .הקמת מגרש כדורעף חיצוני ➢

 .תיכון שוהםנאלי רב תכליתי במגרש גן הירדן/ הקמת מתקן כושר פונקציו ➢
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 2019 שנתבפעילויות מרכזיות 

 

ספורט חופשי, סופי שבוע של  משחקים של פעם,אירועי ספורט עממים ותחרותיים: מרוץ שהם/חבל מודיעין, סובב שהם באופניים, אירועי קיץ, קיום  •

 ועוד. פעילויות ספורט כגון: אומנויות לחימה, התעמלות קרקע וענפי הכדור בשיתוף אגודות הספורט והחוגים

 ייבדק שינוי הפעלת ליגת תושבים בכדורסל לליגה רצופה שנתית חד שבועית .ל, כדורעף וכדורשתקיום ליגות תושבים בענפי משחק: כדורס •

 קיום ליגות אזוריות עם מועצות ויישובים שכנים. •

 חברתיים כחלק מקורס לנאמני בריאות ציבור שקיימנו-קיום תכנית עיר בריאה ביישוב. הוצאה לפועל רעיונות של פרויקטים בריאותיים •

 אולמות הספורט:תחזוקת  •

 חדשים.על פי תקנים וציוד הספורט קיום ביקורות למתקני הספורט  -

 .ביצוע פרויקט החלפת מערכות לשחרור עשן באולמות הספורט שאינם בתקן ושנמצאו לא תקינים -

 .מקבלי קהלמצלמות באולמות  -

 .שיפוץ פרקט אולם יהלום -

 .תאורת אולמות: החלפת תאורת לד באולם יהלום, התקנת תאורת לד אולם אבן חן החלפת תשתית תאורת רבין ללדים -

 ועוד. , כדורסל, טניס שולחןקרטהאליפות התעמלות אומנותית, אליפות -ם, כגון קהילתייאירועי ספורט באגודות הספורט שיתופי פעולה עם  •

 הניתן.איגום חסויות ומשאבים חיצוניים ככל  •

 ילדים, נוער ומבוגרים( ,0001במערך חוגי הספורט מעל  פעיליםתפעול מערך החוגים )כיום  •

מקדמי גנים  2, פתיחת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים, פעילויות ספורט חינם -עיר בריאהפעילות עממית כחלק מהפעילות של שהם כפיתוח  •

 +. 40בריאות והכנת תכנית לגילאי 

 מומלצים מתכנית אב לספורט ומתקנים יישום תכנים •

 

 אדם  חנתוני כ

 אב בית אולם ניצנים         מנהל תחום 

 אולמות קטנים אב בית         מנהל אולמות הספורט

 אב בית שלהבת         ספורט  ת חוגירכז

 אב בית מגרש כדורגל          יקטיםרכזת פרו

 אב בית אולם יהלום          מזכירה

         אב בית אולם תיכון
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ללא פעילות במסגרת אגודות ספורט850מספר משתתפים מינימלי בחוגים

4מספר חוגים חדשים שיכנסו לתכנית החוגים הקיימת

25מספר סוגי החוגים שיפתחו

ציון ממוצע כללי במשוב שביעות רצון של 

(1-5בסולם )המשתתפים 
4.3

מצויינות ומקצוענות 

בהדרכה מתוך ראייה 

להגדלת ההישגים 

התחרותיים

20השתתפות של מדריכי החוגים בסמינר מקצועי
תכנית להשתלמות דו יומית למאמנים תוך 

.ר'שימת דגש על טיפוח דמות המאמן כקאוצ

קידום ענפים 

בפרוייקטים לאומיים 

ופיתוחם והגדלתם

זכייה בקולות , הגדלת מספר הקבוצות בפרוייקטים

פרוייקטים לאומיים תוך הרתמות של - קוראים 

העמותות לפרוייקטים שכאלו

3

מגן הכבוד "כדורגל  /5- ל1' פרחי ספורט מקב

זכייה בפרוייקט וקידום " אתנה" / "הדור הבא

ספורט הנשים והילדות בקרב הענפים 

מעעטפת נלווית כמו הרצאות ). שאותרו

(.'סדנאות וכו

איתור קולות קוראים 

והגשתם
פרס השרה/ קול קורא- אתנה 2"נזכה"מספר הקולות קוראים שבהם 

חמן כמפעל משותף -המשך קיום אירוע מירוץ שוהם 

למועצות ופיתוחו וטיפוחו
1

וועדת היגוי עם מנכלי התאגידים וחברת 

שוונג בכדי ליצור תכנית עבודה לעל המירוץ 

כך שיהפוך להיות אירוע ריצה משמעותי 

בישראל

יצירת ליגה אזורית בתחום הכדורשת הרשמה 

בפועל של כל הקבוצות
ליגה אזורית עם חבל מודיעין50

10מספר התחרויות המקומיות שיתקיימו

4,000מספר משתתפים בכל התחרויות

יצירת קבוצות כושר 

תושבים
20הקמת קבוצות כושר תושבים חד שבועית

כדורסל תושבים נוספת שתפעל באחד ' קב

רד "קב הליכה וכושר \ המגרשים באופן קבוע

או משהו סגנון" לחמש

קידום אורח חיים בריא 

תוך ביסוס תכנית עיר 

בריאה

 45מספר פעילויות ספורט שיהיו פתוחות לגילאי 

ומעלה לרבות הרצאות סדנאות וימי עיון
5

הוצאה אל הפועל רעיונות לפרויקטים 

חברתיים בריאותיים כפי שעלו בתום תכנית 

נאמני הבריאות הישוביים

ט"תכנון פעילות ספורט תשע

נושאים
יעדים

הערות

עידוד פעילות הספורט 

העממי וההנאה 

מספורט

חוגי ספורט בחמש

, סובב שוהם באופניים, צעדה: כגון

ליגת בתי , טורניר כדורגל מקומי, ספורטיאדה

.(עממי)מרוץ שהם , כנסת כדורסל

פרוייקטים ארציים

קידום בריאות 

התושבים

קולות קוראים

עידוד הספורט העממי

יוזמות 

וארועים

אירועי ספורט 

עממי

פ בין מועצות "שת

ורשויות

יחסי גומלין בפעילויות 

משותפות
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

עידוד פעילות הספורט 

העממי וההנאה 

מספורט

חוגי ספורט בחמש

ארגון )מספר תחרויות אזוריות וארציות שיתקיימו 

(ואירוח
4

המשפחה הספורטיבית " - גדול"הוספת אירוע ישובי 

ח" אש40של שוהם תקציב ייעודי 
1

1,000מספר משתתפים בכל התחרויות

ביצועהקמת קבוצות ליגת כדורשת מקומית

1נבחרת= הקמת קבוצת כדורשת פרימיום 

4"מעמד האישה"קיום סדנאות הגנה עצמית בשיתוף 

200מספר משתתפים בתחרות ליגת כדורשת מקומית

קבלת תכנית העבודה של האגודה ואישורה בהליך 

קבלת התמיכות
5

מכבי שוהם בטבע , כדורגל, שחייה, כדורסל

שלי

סטריטבול2מספר אירועי ספורט מרכזיים שיתקיימו בשוהם

שימור מספר השוכרים 

תוך מיצוי מלא של 

שעות המתקנים

המשך בשיטת הגבייה החדשה ואל מול הסכמים 

טנטטיביים מחייבים תוך יצירת מנגנון אפקטיבי 

לגבייה ולקבלת צפי ריאלי הכנסות משוכרים

ח"אש150  

30.12.18הכנת תכנית פעולות שיפוץ ורכש באולמות

אולם - החלפת תאורת לד , שיפוץ פרקט, צבע

התקנת תאורת לד אומות רבין ואבן , יהלום

שיפוץ הפאמפטרק, מגרש כדורעף חופים, חן

1פקויקט שיפוץ משרדי הספורט
ח כולל התייחסות " אש200לפי אומדנה 

לשינוי אדריכלי מחייב

21מספר המתקנים שיעמדו בבדיקת מכון התקנים
מגרשי + מגרשים משולבים + כל האולמות 

מגרש הכדורגל העירוני+ ' מיניפיץ

אולם יהלום ואולם התיכון2התקנת מצלמות באולמות מקבלי קהל

ליווי מקצועי בתכנון קריית הספורט בשכונת הדרים

 אולמות3-מגרש כדורגל ו4מספר מתקנים שיעמדו בדרישות רישוי עסקים

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןמגרש כדורגל

75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם תיכון

75מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם ניצנים

45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם יהלום

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאבני החושן

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם אבן חן

50מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם רבין

45מספר שעות שימוש שבועיות ממוצע במתקןאולם שלהבת

הכנסות 

ממתקנים

מיקסום ומעקב 

הכנסות ריאלי

חות רבעוניים על הכנסות ממתקנים "מספר דו

שיוגשו למנהלת חמש
4

פיקוח וניהול המתקניםבניית מתקנים ואחזקתם

שימוש 

במתקני 

ספורט

ניצול שעות מירבי

עידוד ספורט בקרב 

הנשים
קידום ספורט הנשים

שכירויות מתקני הספורט

אגודות והתאחדויות

יצירת שיתופי פעולה 

עם איגודים 

והתאחדויות מקצועיות

תחרויות אזוריות וארציות
עידוד הספורט 

התחרותי

פ עם איגוד "שת, מרוץ שוהם: כגון

שחיה והתעמלות , קארטה, הטאייקוואנדו

אמנותית
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 מחלקת הנוער

 

 חזון

 ביישוב.בני הנוער ההון האנושי בקרב ואפת לצמיחה מתמדת של שמחלקת הנוער 

 המחלקה תקדם ערכי מצוינות, רב תרבויות, הומניזם, דמוקרטיה ופלורליזם ותטפח העצמה אישית וקבוצתית.

 זיקה לתרבות ומורשת יהודית וישראלית בארץ ובתפוצות. תקדם כמו כן, 

ישוב המחלקה תעצב ותטפח מנהיגות נוער תורמת, אחראית ומובילה ותפעל לחיזוק הסולידאריות החברתית והגברת מעורבותם ותרומתם של בני הנוער בי

 למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה. 

 

 2019 דגשים לתוכנית השנתית

 

 מתן מידע, ייעוץ, פתיחות והכלה, הכוונה והכשרה. מיתוג ושיווק, הבית הסגול כמקום מרכזי בחיי בני הנוער בשוהם דרך  –מחלקת הנוער  מיצוב

 גוניות בשיטות העבודה ונספק מענה מותאם, ייחודי וייעודי לנוער על גילאים ומאפיינים השונים.-נפעל לחדשנות ורב

 המעטפת במחלקה. נפעל לעידוד בני הנוער להשתייכותם למעגל חברתי אחד לכל הפחות בשעות אחה"צ וכן נרחיב את מסגרות

 נחזק את מרכז ההכנה לצה"ל ונקיים מערך מענים מגוון עבור בני הנוער והצוותים החינוכיים ביישוב.

 וביחד הפורמלי והבלתי פורמלי.   -נוביל תכנית חינוכית לעידוד אזרחות פעילה בקרב הנוער ביישוב בשיתוף מח' החינוך

, קן ועמית שבט ראם –ני הנוער בתנועות מעורבות ואכפתיות ב יוזמה, וללוות את פעילות תנועות הנוער בישוב תוך בניית תכנית חדשה לעידוד נמשיך לתכלל

 ., חוגי סיור, המעז מנצחאיג"י, הנוע"ל, סניף בנע"ק, ארגון עוז, ארגון מד"א
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 מטרות ויעדים

 

 התנדבות נוער

 הכוונה וייעוץ לנוער המבקש להתנדבמחלקת הנוער תהווה מרכז  •

 הנוער תיצור, תקדם, תלווה ותוביל למעורבות חברתית קהילתית למען הקהילה בשוהם ומחוצה לה. מחלקת •

 הנוער תפעל לעידוד והוקרת נוער מתנדב מחלקת •

 

 מנהיגות נוער

 .היישובי הנוער תטפח מנהיגות צעירה שותפה לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום הנוערמחלקת  •

 ."תנועת הנוער העירונית"( –מנהיגותי תהליכי )תוכנית מד"צים -חברתי -הנוער תפתח ותפעיל מענה חינוכימחלקת  •

 .הנוער תפעל לחיזוק והעצמה מיומנויות המנהיגות הצעירה מחלקת •

 .הנוער בישובוארגוני הנוער תלווה ותעצים את פעילות תנועות מחלקת  •

 

 ותוכנית דילר קשרי חוץמשלחות נוער 

 .עם קהילות יהודיות בחו"ל מחלקת הנוער תפעל להכרת קהילות ותרבויות מחוץ לישראל וכן תשמש בסיס לשותפויות ולביסוס קשרים בינלאומיים •

 .מחלקת הנוער תפעל לגיבוש הזהות היהודית והישראלית בקרב חברי המשלחת •

 .המשתתפים במשלחות הנוערמחלקת הנוער תקדם פרו אקטיביות בקרב בני הנוער  •

 

 תרבות והעשרת נוער

 .הנוער תהווה מרכז לתרבות מוסיקלית מקומית מחלקת •

 .אירועים סביב חגי ומועדי ישראלפנאי ובהנוער תוביל ותפעל למעורבות הנוער ב מחלקת •

 .הנוער תציין שבוע שבו הנוער במרכז הענייניםמחלקת  •

 .הנוער תספק מענה פנאי במהלך החופשים מחלקת •
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 ת נוערקידום והעצמ
 

 .הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא עם התחומים הנוגעים לנוער הישובמחלקת  •

 .הנוער תוביל מסגרות טיפול והעצמה עם ערך מוסף לבני הנוער הן ברמה הרגשית והן ברמה החברתיתמחלקת  •

 .תהווה מרכז ייעוץ והכוונה לנוער הנוערמחלקת  •

 .הנוער תוביל מפגשי הסברה בנושא פשיעה ואס"א במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בישוב מחלקת •

 .הנוער תפעל לייצר מענה מותאם בלילות החופשיםמחלקת  •

 .הנוער תפעל למעורבות קהילתית והורית מחלקת •
 

 הידברות נוער דתי וחילוני

 .למפגשי הידברות בין נוער דתי לנוער חילוני סביב לוח השנה העבריהנוער תוביל מחלקת  •

 .ודיים בין נוער דתי לנוער חילוניהנוער תוביל למפגשי הידברות מת מחלקת 

 

 הבית הסגול" :מתחם הנוער

 .בהנוער תהווה מקום מפגש חברתי לבני הנוער בישומחלקת  •

 

 שיווק ומיתוג

 .ממוקד לבני נוערת הנוער תיצור מאגר פרסומי מחלק •

  .הנוער תפעל לשיווק משמעותי מול נוער מחלקת •

 

 הכנה לצה"ל 

 . מחלקת הנוער והצעירים תקדם חיזוק ועידוד גיוס לצה"ל

 

 כח אדם

 תנועות נועררכז/ת מד"צים ו         מנהלת המחלקה לנוער וצעירים 

 רכז/ת קבוצות נוער, סיורי גנים, מנהלה והשכרות       והכנה לצה"לרכז/ת התנדבות, להקת הנוער שוהם ביט 

 רכז/ת דילר        ותרבות נוערת מועצת נוער, פרלמנט רכז/

  רכז/ת מתחם לילי 
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ערךמדדמטרה

שוטףעדכון נתוני עמותות וצרכי התנדבות בשוהם ומחוצה לה

אחת לחודש12קיום קשר רציף עם רכזת התנדבות יישובי

ס "קיום קשר שוטף עם רכזות מעורבות חברתית בבתיה

ורכזי התנדבות בתנועות הנוער
שוטף

מספר מסרים חינוכיים להתנדבות ועשיה שיתפרסמו 

באמצעי התקשורת המקומיים השונים
10

, באנרים, פליירים עידוד התנדבות ברשתות

כתבות על התנדבויות נוער בדף הסגול

סיירת ומתחם/מיזמים/קבוצות תהליכיות15עידוד סטודנטים להתנדב כמילגה במחלקת הנוער

200מספר בני נוער שיתנדבו במסגרת תוכניות המחלקה
, שולחן עגול, אמץ לך סבא, ליצנות רפואית

קפה לאוזן, שוהמביט, מועצת נוער, צים"מד

קפה וסיירת50מספר מבוגרים שיתנדבו באופן קבוע

500מספר משתתפים בערב הוקרה לנוער מתנדב

ביצועקיום יום ייעודי למתנדבים בתנועות הנוער

בחירת מועצת נוער בבחירות דמוקרטיות ותקניות בחינוך 

פורמלי-הפורמאלי והלא
 נציגים60-כביצוע

כנס מועצות תלמידים ונוער לחינוך הפורמלי והבלתי 

פורמלי
 נציגים80-כביצוע

בכל מועצה15מספר משתתפים קבוע בפגישות השבועיות

שוטףליווי שבועי של מליאת מועצת הנוער על ידי רכז היחידה

4מספר השתלמויות העשרה שיתקיימו למועצת הנוער

4מספר ארועים קהילתיים שתארגן מועצת הנוער

ועדות וישיבות הרלוונטים לנושאים , השתתפות בפורומים

הקשורים לנוער ברמה הרשותית וברמה המחוזית 

והארצית

שוטף

מנחה המועצה יקיים מפגשים עם מועצות התלמידים 

בבתי הספר לעידוד מנהיגות ויוזמה
 בכל מועצה22

18צים בעלי תפקיד"מספר מד

10('תלמידי ט)צים "מספר משתתפים קבועים בקורס מד

8('תלמידי ח)צים "מספר משתתפים קבועים בקורס מד

25צים שישתתפו בסמינרים ישוביים ומחוזיים"מספר מד

ט"תכנון פעילות נוער תשע
('יב-'ז) בני נוער 3,400-כ

נושאים
יעדים

הערות

צים"מד

מנהיגות

עידוד התנדבות

עידוד והוקרת נוער מתנדב

מועצת 

נוער 

ופרלמנט

מתן מענה ומסגרת לנוער 

המעוניין להדריך אך לא 

במסגרת תנועות הנוער 

הגדולות

מתן הכוונה וייעוץ לבני נוער 

המעוניינים להתנדב

יוזמה וליווי פעולות 

התנדבותיות אישיות 

וקבוצתיות

טיפוח מנהיגות צעירה 

שותפה לקביעת מדיניות 

וקבלת החלטות בתחום 

הנוער בישוב

נוער- חמש 
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

עידוד התנדבות

מתן הכוונה וייעוץ לבני נוער 

המעוניינים להתנדב

50"שגרירים צעירים"מספר חניכים בקורס 

אחוזיםמתן תמיכות ברמה יישובית עבור הפעילות

12מספר מפגשי פורום רכזי תנועות נוער

אחת לחודש12הקמת פורום מובילי תנועות צעירים בהובלת רכז תנועות

באיזו מידה הקורס נתן לך כלים "ציון ממוצע לשאלה 

(1-5)" להובלה של יוזמה חברתית
4

7מספר אירועים המשותפים לכלל תנועות הנוער ביישוב

יום , תהלוכת לפידים, רבין, ראש השנה

צעדת , יום הזיכרון לחללי צהל, השואה

יום ספורט, דגלים

, ח"שפ, שיטור, רווחה, קיום קשר שוטף עם צוותי חינוך

עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים
שוטף

השתתפות בשולחנות עגולים רלוונטים לנושאים הקשורים 

לנוער
שוטף

2קורסים בליווי רכז קידום והעצמה/מספר קבוצות

פיתוח מיומנויות אישיות 

חברתיות בקרב בני נוער
10בשבוע" קפה לאוזן"מספר פונים ממוצע ל

מיידי/ בתיאוםשוטףדלת פתוחה של רכז העצמה

12"קפה לאוזן"מספר מתנדבים קבועים ב

לפי צורךשוטףקיום מפגש עם רכזי תנועות וצוות היחידה בנושא

לפי צורךשוטףס נוער"מפגש של רכזי תנועות עם עו

מספר ערבים בהם יתקיימו סיורי גנים בחופשים מבית 

הספר
קיץ, פסח, סוכות60

במהלך הקיץ, אחת לשבוע8מספר ימים בהם יפעל מתחם זולה

35מספר מתנדבים שישתתפו בסיורי גנים

5מספר מפגשי הכשרה שיתקיימו להורים

מינימום20מספר הורים ממוצע שישתתפו במפגשי ההסברה

חדשיםשוטףפרסום הפעילות וגיוס מתנדבים

3מספר משלחות נוער

10מספר משתתפים ממוצע במשלחת

שיתקיימו ליוצאים  (סדנאות)מספר פעילויות הכשרה 

למשלחות
8

מנהיגות

מנהיגות 

צעירה

תנועות 

וארגוני 

נוער

חיזוק והעצמת תחום 

המנהיגות הצעירה

ליווי והעצמת פעילות תנועות 

הנוער בישוב

העלאת מודעות והסברה 

א "בנושא פשיעה ואס

במערכות החינוך הבלתי 

חשיבה משותפת על תחום 

הנוער על היבטיו השונים

מתן מענה ייעוצי לבני נוער 

בתחומים שונים

מענה לילי לבני נוער

משלחות נוער

חיזוק הקשר עם יהודי 

התפוצות וחיזוק יחסים עם 

נוער בתפוצות

קידום והעצמת בני 

נוער

עידוד מעורבות קהילתית 

והורית

נוער- חמש 
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

עידוד התנדבות

מתן הכוונה וייעוץ לבני נוער 

המעוניינים להתנדב

6הרחבת הרכבי נוער בשוהמביט

2מספר ערבי להקות נוער מקומיות שיתקיימו

 משתתפים20-כביצועקיום הפקת מקור ישובית

. נגנים לפחות5מותנה בהשתתפות של 1אם סשן'מספר ערבי ג

4מספר ערבי קריוקי שיתקיימו

מינימום30מספר משתתפים ממוצע בקריוקי

ביצועחדר הרכבים פעיל וזמין לנוער בסבסוד

, מספר סדנאות אומן שיתקיימו בנושא מניעת אלימות

סמים ואלכוהול
3

7מספרי אירועים שתפעיל המחלקה לקראת חגים ומועדים

, בשבט-טו, חנוכה, יום הזיכרון ליצחק רבין

יום , יום הזכרון לשואה ולגבורה, פורים

יום ירושלים, ל"הזכרון לחללי צה

 איש500- ל40בכל אירוע בין . נתון למעקבסך משתתפים בארועי חגים ומועדים

4מספר ערבי פעילות ייחודים שיתקיימו בשבוע הנוער

500מספר משתתפים מינימלאי בכל שבוע הנוער

3(כולל מסיבת סוף קיץ)מספר מופעי תרבות לנוער פעילויות תרבות לנוער

כולן מותאמות ומכוונות5מספר פעילויות מעורבות שיתקיימו לנוער דתי וחילוני

2פעילויות ייעודיות לנוער דתי

יצירת מאגר פרסומי ממוקד 

לבני נוער
1,500מספר בעלי כרטיס נוער

שוטףעדכוני פייסבוק ואינסטגרם על בסיס יומי

שוטףפעילות של רכזי נוער בהפסקות בתי הספר

שוטףפרסום פעילות המחלקה בדיוור השבועי לתושב

שוטףבעיתון המקומי (קול הנוער)פרסום ידיעות וכתבות 

הקמת מערכת ייעודית לתקשורת ועדכונים לבני הנוער 

והקמת אתר פעיל ורלוונטי
אפליקציה2

- מספר ימי הפעלת מתחם הנוער הלילי במהלך השנה

הרחבת פעילות לימי חמישי
לא כולל חופשים67

92מספר ימי הפעלת מתחם הנוער במהלך החופשים

15מספר ערבי נושא בחופשים
מתוך . מוסיקה וכדומה, סדנאות, טורנירים

.סך ימי הפעלת המתחם בחופשים

ביצועב"קיום יום אחים בוגרים לשכבת י

חיילים ומתגייסים - מספר משתתפים בערב בהצדעה

(מכינות ושנת שירות, שירות לאומי, ל"לצה)
500

ביצועש ומכינות"הוקרה של ש

6ל"פרויקטים לעידוד גיוס וקידום מטרות מרכז הכנה לצה
סדנא , תפקידים, אמץ לוחם, לוחמות

ח"אל, שולחן עגול, מתנדבים

חינוך לערכים חברתיים 

אקטואליים ולמעורבות 

קהילתית

גם )מתחם נוער 

(בתרבות

יצירת תשתית פיזית למפגש 

חברתי של בני הנוער בישוב 

תחת בקרה ושליטה

עידוד שרות צבאי ולאומי הכנה לצהל

שיווק ופרסום
שיווק פעילות היחידה בקרב 

הנוער

נוער דתי ומורשת 

ישראל

עידוד וקידום הידברות בין 

נוער דתי לנוער חילוני

קיום שבוע אירועי תרבות 

לנוער

תרבות

קידום פעילות מוסיקלית 

והפיכת מחלקת הנוער 

למרכז לתרבות מוסיקלית 

מקומית

נוער- חמש 
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 מטרו– ויזמות צעיריםמרכז 

 חזון

קם ב מרכז הצעירים משמש בית לצעירי שוהם במטרה ללוות כל צעיר להגשמת שאיפותיו וחלומותיו במסלולים החשובים בחייו. מרכז הצעירים בשוהם הו

כז עוסק ובתחומי השכלה, תעסוקה ומעורבות חברתית. המר 18-35על מנת לענות על צרכים של צעירי היישוב ולהוות כתובת ראשונה לצעירים בגילאי  2018

 בפיתוח אישי ומקצועי של הצעיר/ה בשיתוף המשרד לשוויון חברתי. הקהלים המשתמשים בשירותי המרכז הם: חיילים משוחררים, סטודנטים, יזמים

י ומימוש תרבותי משמעותי לביטו -והורים צעירים. צעירי שוהם לוקחים חלק מעשייה הקהילתית, תורמים ונתרמים. מרכז הצעירים משמש כבסיס חברתי 

 פוטנציאל כלל הצעירים, תוך שימת דגש על חיבור ומחויבות ליישוב מתוך מגמה להשתלב במרקם החברתי. 

 המרכז פועל בשיטת המעגלים, מודל התפתחותי המבוסס על הצרכים המשמשים עוגן לחיזוק תחושת השייכות ומהווים מקפצה להצלחה אישית ולעשייה

 מעגל מהווה בסיס למעגל שאחריו.חברתית משמעותית בקהילה. כל 

 

 חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי -מעגל ראשון

 .קיום כנס משתחררים דו שנתי לכלל מסיימי השירות תושבי שוהם •

 .גיבוש שאפיות, סיוע בכתיבת קו"ח, ראיון עבודה -ייעוץ תעסוקתי •

 פלטפורמה לחיפוש שותפים לטיול. -ואנשי מקצוע, כמו כן ערבי חשיפה ושירותי מידע דרך הרצאות מטיילים -הכנה לטיול הגדול •

 המשלבת לימודים וקריירה. -עבודה אישית תכניתייעוץ אינדיבידואלי, מספר מפגשים הכוללים אבחון קצר, בניית  -ייעוץ והכנה ללימודים •

 קורסים בשנה באווירה ביתית וחמימה בעלויות מסובסדות לתושבי שוהם.  4 -קורסי פסיכומטרי •

 

 בית לאקדמאים  -מעגל שני

 .עדוף עובדים סטודנטים/ שעות מותאמות למשפחות צעירותישת"פ עם עסקים מקומיים לת •

 .הארכת שעות פעילות המרכז בתקופות מבחנים •

 .מלגות שוהם ומפעל הפיס וכן ניסיון להרחיב את האופציות הקיימות -סיוע בהתאמה, הגשה וליווי -מלגות סטודנטים •

 סיוע בבניית מסלולי קריירה, סדנאות והרצאות הכוללת מיתוג עצמי, עמידה מול קהל, מפגשי נטוורקינג, ירידי תעסוקה וכיוב'. -קריירה לאקדמאיים •
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 משפחה וקהילה -מעגל שלישי

 .הובלת פורום צעירים לפיתוח היישוב בראיית צעירי המקום •

 המעשים הטובים וכד'. יום -הקמת קבוצות התנדבות וחיבור לקהילת היישוב •

 .פועל למען הורים צעירים -הקמת פורום הורים צעירים •

 מפגשים קהילתיים הדנים בנושאים לקידום מעורבות חברתית בהובלת מרצים מובילי דעה.  -הקמת הסלון החברתי •

 .תושבים למען צעירים -תכנית המנטורים "המעצמה" •

 ., מט"י שיתופי פעולה עם גורמים כגון מעוף -קיתעידוד יזמות עס -קורסים וסדנאות בנושאים שונים •

 -מרכז יזמות

 סקיים וחברתיים הכולל מקום לעבודה אישית וקבוצתית.מאפשר מרחב עבודה משותף ליזמים עמקום ה •

 .רסום וכו'ליזמים בנושאי  העסקה, מיסוי, פ מתן מענה בתחום הידע הנדרש •

 -בית לאומני שהם

 לאומני שהם שיאפשר עבודה אישית וקבוצתית לאומנים לסדנאות מפגשים עם תושבים יצירה משותפת על בסיסבמתחם ממוקם מרחב פעילות  •

 השכרה חד פעמית במחירים מוזלים.

 -תרבות ופנאי

 .הפקת ערבי תרבות ותוכן לפרסום המרכז •

 .בירה ונשירה, ערב ללא תחתית וכיוב'(וזל ומותאם לאופי צעירי היישוב )יצירת פנאי מקומי מ •

 

 מיתוג ושיווק פעילות המרכז

 .יצירת מאגר צעירים בני היישוב •

 ייעודי למרכז הצעירים. -הקמה של תשתית מדיה ענפה )אתר, פייסבוק, אינסטגרם, קבוצות וואטסאפ( •

 

 כח אדם:

 משרה 100%מנהל מרכז צעירים 

 משרה 50%רכזת מעורבות חברתית 

 משרה  50%אב בית 
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ערךמדדמטרה

שוטףהקמת מתחם ייעודי לפעילות צעירים כולל אבזור

50%גיוס רכז לתחום הצעירים

רשומים1000הקמת מאגר צעירים יישובי

שוטףמיתוג המרכז כמרכז לצעירי היישוב

2כנס משתחררים

שוטףייעוץ תעסוקתי ולימודי

2הכנה לטיול הגדול
דרום - בוגרים מספרים

אמריקה ומזרח

במעמד החוזהביצועקורסי פסיכומטרי מוזלים

ביצועז ארוך בתקופות מבחנים"לו

60מלגות צעירים בפעילות ביישוב

ליווי לפי , מתן מענה והתאמה בשיבוץ- מלגות סטודנטים

צורך

95% 

 מסיימים

שעות

4קריירה- הרצאות וסדנאות

1פורום הורים צעירים/ פורום צעירים 

40קבוצת התנדבות

3מפגשים קהילתיים בנושאי מעורבות

 צעירים2020תכנית מנטורים

2שיתופי פעולה עם בתי עסק לאירועי צעירים מסובסדים

שוטףמרכז למידה לסטודנטים

1000מדיה ודיוורור מותאם ייעודי לצעירים
אינסטגרם /פייסבוק/אתר

וואטסאפ/

2הפקת ערבי תרבות ותוכן

ביצועפנאי מוזל ומותאם לאופי צעירי היישוב

בתי עסק20עידוד העסקת צעירים במקומות עבודה ביישוב

חיילים משוחררים

צעירים

הקמת מרכז 

צעירים

שוהם כמקום 

אטרקטיבי 

לצעירים

ט"תכנון פעילות צעירים תשע
(18-35) צעירים 5600-כ

נושאים
יעדים

הערות

אקדמאיים

משפחה וקהילה
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2018201920182019

סיכוםמועצה החזרחוץ תמיכותעצמיסיכום מועצה החזר חוץ תמיכותעצמי 

(1,269)(1,358) 1,269 1,358 0 0 0 0מנהלה

5255 394 424 448 150 298 476 150 326תרבות בית

(154)(159) 815 784 661 336 325 625 336 289פיס כותר

5955 161 157 216 216 216 216ספרא אולם

1(4) 391 386 392 120 120 152 382 120 120 142בצוותא תרבות

(1)(67) 2,404 2,503 2,403 500 1,903 2,436 500 1,936הבמה אומנויות מרכז-  תרבות

33 420 405 423 423 408 408תרבות סל-  תרבות

(0)(75) 2,731 2,658 2,731 2,060 45 626 2,583 1,970 613(פסטיבל כולל) כללי-  תרבות

(981)(1,055) 1,132 1,184 152 152 129 129ומוקד כללי העשרה

8967 1,904 1,877 1,971 250 220 1,501 1,966 250 172 1,544קונסרבטוריון

183 391 386 394 130 264 404 130 274מנגן ספר בית

0(31) 258 262 258 100 158 231 100 131ייצוגיים הרכבים

222118 1,680 1,571 1,798 1,798 1,793 1,793מחול

173214 969 620 1,183 1,183 793 793ומדעים אמנות חוגים- העשרה

(15)(19) 837 811 822 485 337 792 485 307ספריה

2626 3 3 29 29 29 29קייטנות

00 0 90 0 0 90 90קהילה שנת

(119)(76) 442 433 323 323 357 357אתגר מרכז

9119 2,593 2,458 2,611 15 2,597 2,549 15 2,534מכבים מעון

16627 2,001 1,841 2,028 2,028 2,007 2,007שגיא מעון

1541 44 45 84 84 60 60קיץ מעון

1448 5,739 5,390 5,787 319 512 4,956 5,404 319 270 4,815(בחופשות ניצנים כולל) צהרונים

3444 450 453 494 50 444 487 50 437קיץ צהרוני

(25)(59) 1,710 1,782 1,685 1,050 163 472 1,723 1,150 175 398נוער

0(37) 539 372 539 235 75 229 335 235 82 18וצעירים  חיילים

(0)0 710 710 710 250 460 710 250 460ונצואלה, דילר, חוץ קשרי

1719 4,668 4,542 4,678 900 150 51 3,577 4,713 1,100 3,613ספורט

1,9081,835(1,835)(1,908) 0 0תפעול הוצאות

00 32,822 31,597 32,822 6,464 756 1,066 24,536 31,697 6,764 606 699 23,629כ"סה

20182019

 6,464 6,764בפעילות השתתפות

 756 606מהמועצה הוצאות החזר

 7,220 7,370המועצה השתתפות כ"סה

מועצה 

2019 ל תוספת

(301)

הכנסות

20182019

2019-  חמש מרכז תקציב 

יתרהתשלומים

תחומים
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 2019לשנת ותכנית עבודה תקציב 

 החברה הכלכלית ֹשהם בע"מ
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 "מם בעהחברה הכלכלית שה

 

האחרונות, הרחיבה החברה בשנים יה הצפוני. באזור התעשי , עבור המועצה,התשתיות תוחיפבתחום בפעילות נרחבת  2010בשנת החברה החלה 

החלה  2018ובשנת  שכונת כרמים,  )שני שלבים א' וב'( שכונת רקפותעבודות פיתוח בוביצעה ות למתחמי מגורים את פעילותה בתחום התשתי

 בפיתוח שכונת הדרים. 

) להלן  AIRPARK  – לשוהםניסה הדרומית כואזור התעסוקה ב שכונת הדרים,-בשיווק של שכונת כ"א החדשה רמ"ייצאה  2018 - 2017 יםבשנ

  : המע"ר (

 . החדשה תוח השכונה יפבלסיים שלב א' והתחיל בשלב ב' החברה  מתכננת  2019בשנת 

עבודות המשך , הדרומי  התעסוקה פיתוח באזור העבודות התחלת ,  אזור התעסוקה הצפוניבשל שלבים נוספים החברה תמשיך לפתח 'כמו כן 

 .פרויקטים נוספים בשוהם וקידום ,הצפוי ולאכלוסבהתאם לקצב הבניה  שכונת כרמיםב פיתוח

 

משום שהביצוע תלוי במשתנים רבים שאינם בשליטתה של וזה פער בין התכנון לביצוע בפרויקטים בשנים קודמות מתברר כי קיים  מניסיוננו

חילקה החברה את  ,מצב זה. בשל מהעובדה כי פרויקטים המבוצעים על ידי החברה הינם מתמשכים ומתפרסים על פני מספר שנים גםו החברה

 בלבד. מההכנסות בסבירות גבוהה 100%קפה . החברה זם לסבירות גבוהה וסבירות בינוניתסכומי ההשקעה לפרויקטי

 

 פעילות הפרויקטים   .א

 

 אזורי תעסוקה 

 בהתאם להתקדמות שיווק המגרשים. העבודות כוללות ,התעשייה פיתוח פארקבעבודות  תמשיךהחברה  2019בשנת  - התעשייה הצפוניאזור 

פיתוח העבודות  . סךחדשים המשווקיםהת למגרשים ות תשתיוהתאמ  15למגרש תשתית לדרך גישה  הנחת,  101חניונים ציבוריים , פיתוח כביש 

 בסבירות גבוהה.  50%מהם  ,₪מיליון  12-כנאמד ב

 

 בסבירות גבוהה.  80%מהם , ₪מיליון  11-פיתוח בסך של כה בעבודותהתחיל למתכננת החברה  - מרכז תעסוקה דרומי

 

259



 

 פיתוח שכונות מגורים

 

 80%מהם  ,₪מיליון  30 -בכנאמד עבודות ההחדשה. היקף ' ולהתחיל בשלב ב' בפתוח השכונה החברה  מתכננת לסיים שלב א–  הדריםשכונה 

 עבודות הפרויקט ממומנות ע"י רמ"י והחברה זכאית לעמלה גלובלית לצורך תשלומי  הפיקוח וההוצאות הניהוליות.בסבירות גבוהה. 

 

עבודות הפיתוח יותאמו לקצב   יח"ד. 076-לשכונת כרמים, המיועדת לכלול כפיתוח תשתיות ב  2019החברה תמשיך במהלך  - שכונת כרמים

 שלב ב' של השכונה. אכלוס

 בפרויקט.  'וזאת, לאחר שיווק מגרשי שלב בבסבירות גבוהה (  50%)מהם מלש"ח  6 -בשכונה נאמד בכ 2019בשנת העבודות היקף 

 . קפי לשכונהיה  ה ושצ"פששבילי גיהשלמת מדרכות , , עבודות חשמל, וכבישים תשתיותודות כוללות עבודות פיתוח העב

 

 פרויקטים נוספים בשוהם

וכן סיוע  , הקמת חניונים בתשלום לצורך הגדלת משרדי המועצה ין המועצה יהרחבת בנ :כגון בשוהםהחברה מתכננת פרויקטים נוספים 

 מלש"ח. 2.5, סך העבודות הצפוי הינו לתושבים בשיפוץ מבננים

 

 הכנסות מדמי ניהול

 .בשוהםעבור פרויקטים  5%כ ות המגורים ודמי ניהול בשיעור של  באזורי התעסוקה ובשכונ 5% - 7% הנע החברה תגבה דמי ניהול בשיעור 

 

 מועדון הספורט והנופש  .ב

 

 ממנויים ההכנסות סךהחברה מפעילה את מועדון הספורט והנופש כשתקציב המועדון מחושב על בסיס הוצאות והכנסות שהיו בשנים קודמות. 

  . תקני המועדון וחידוש ציוד הספורטמ  ה ושדרוגהרחב לאחר  , 2017- 2018ים בשנ גדל בצורה מסיבית

 .  3%בשיעור של גידול בהוצאות ו 2% –בשיעור של כ , 2019גם בשנת החברה צופה גידול בהכנסות 

 והשקעות נוספות.  דבגין ציו ₪ אלף  300בנוסף מתכננת החברה השקעות נוספות בסך של 
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 פרויקט בניית משרדים וקפיטריה כנכס מניב  .ג

 

 ₪ מיליון  2קפיטריה הצמודה לבניו המועצה, עלות הפרויקט הכוללת כ בניית משרדים בקומת החניון +

 מ"ר  70מ"ר למשרדים שיושכרו וכן קפטריה הפונה לגן השעון בשטח של כ  114בניית 

 מומן מקרן עבודות פיתוח של המועצה. וי 2019הפרויקט יבוצע במהלך 

 . 10%אש"ח בחודש המשקפים תשואה של  כ   14יעמדו על כ  –הכנסות הצפויות מדמי השכירות 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות  .ד

 

 הוצאות הנהלה וכלליות חושבו כדלקמן: 

 . משרות של עובדים נוספים ששמנכ"ל וכוללות העסקת  - הוצאות שכר

 : יהוצאות ייעוץ מקצוע

 .. יתר הוצאות המשפטיות הקשורות לפרויקטים ישולמו מכספי הפרויקטיםלחודש₪  2,500 חושב לפי  - ייעוץ משפטי

 שנתיים.-דוחות כספיים שנתיים ודוחות חצי עבורכוללים ביקורת פנימית וחיצונית  - ביקורת ישירות

 יתר ההוצאות חושבו עפ"י ניסיון העבר ועפ"י הסכמים עם נותני השירותים. 

 

 פרויקט הקמת משרדים וקפיטריה  .ה

 צמוד למבני המועצה . בהחברה מתכננת להקים משרדים וקפיטריה 

 להלן עלויות המשרדים :

 
  אלפי

₪ 
 690 משרדים
 200 שירותים

 140 תכנון

 1,030 
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 45 פיקוח
 1,075 סה"כ

 107 בצ"מ

 1,182 סה"כ
 

 . 9% -למ"ר שיקנה לחברה תשואה של כ  ₪  80מ"ר וצופה להשכירם לפי  114החברה תבנה 

 להלן עלויות בניית הקפיטריה : 

 
אלפי 

₪ 
 611 בניה

 140 תכנון

 751 

 31 פיקוח
 782 סה"כ

 78 בצ"מ

 860 סה"כ
 

 . 10% -למ"ר שיקנה לחברה תשואה של כ  ₪  100מ"ר וצופה להשכירם לפי  70החברה תבנה 

 

 

 פרויקט חניה  .ו

 

 הפעיל מגרשי חניה באזור התעשייה לפי אחת משתי האפשרויות או שילוב שלהן : להחברה מתכננת להקים ו

 השכרה למנויים .  .א

 השכרה למזדמנים .  .ב

 :השקעות 
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החברה ו יתכן לצורך הקמת והפעלה של החניונים נדרשת החברה להשקיע בהקמת מערכות אוטומטיות , שערים חשמליים ומכונות תשלום . 

 תעסיק עובד שיועסק בפרויקט זה. 

 חלופות :  3החברה בחנה 

 השכרת המגרש למנויים בלבד .  .א

 השכרת המגרש למזדמנים .  .ב

 השכרת המגרש למנויים ומזדמנים.  .ג

 חות : הנ

 ₪. אלף  600השקעות 

 לחודש . ₪  350מחיר למנוי 

 ש"ח לשעה . 12למזדמן מחיר 

 לשנה . ₪ אלפי  140עלות עובד 

 מעלותו.  15%תחזוקת הציוד בשיעור של 

 .  20%פחת  ציוד )החזר השקעה ( 

 .  20%ואחוז הניצול של המזדמנים יעמוד על  80%החברה מניחה שאחוז הניצול של המנויים יעמוד על 

 על פי תוצאות סקר והסכמים שיהיו לחברה ייקבע חלוקה של המשתמשים בין מנויים קבועים למנויים מזדמנים . 

 ₪. אלף  900ל ₪ מיליון  ורווח הנע בין חצי₪ מיליון  1.3אלף ל  900לחברה צפויות הכנסות שנע בין 
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 2019החברה הכלכלית שהם לשנת  יעדי

 hohamSpark -iH  -אזור התעסוקה הצפוני  .1

 בפארק.השלמת פיתוח תשתיות  .א

 .פעילות לשיווק מגרשים נוספים .ב

 .פיתוח כביש מערבי נוסף .ג

 דרך ראשית. – 101הארכת כביש  .ד

 .המשך תחזוקת האזור .ה

 Air park Shohamר דרומי "מע .2

 השלמת תכנון מפורט למע"ר. .א

  ביצוע פיתוח והנחת  תשתיות עד למסירת המגרשים ליזמים.  .ב

 כונת כרמיםש .3

 .התשתיות הציבוריות במתחםכל שלמת משך הה .א

 .האכלוס הקייםפיתוח שכונה לצד  שלמתה .ב

 שכונה כ"א  .4

 השלמת פיתוח שלב א' .  .א

 התחלת פיתוח שלב ב' .  .ב

 מרכז ספורט ונופש .5

 .במועדוןהפעלת תכנית שיווקית להגדלת מספר המנויים המשך  .א

 .מועדון ברמת תחזוקה ושירות גבוהיםתחזוקת מתקני ה .ב

 וייזום פעילויות חדשניות.ם ספישטחי מסחר נו, תכנון בריכה שלישית .ג

 ם מניבים יפרויקטים כלכלי .6

  .בצמידות לבניין המועצהבניית משרדים  .א

 המועצה.יית קפיטריה צמודה לבניין בנ .ב

 הקמת חניונים .  .ג
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 שנת השוויון והשילוב 

 
 , להלן פעילויות הבאות ליידי ביטוי בחברה הכלכלית ובמועדון הספורט בפרט:2019במסגרת החיבור לנושא המלווה את שוהם בשנת 

 

 מלווים . 6ילדים +  17–שעות במהלך הקיץ  3פעמיים למשך  4 -ילדי "יחד" מגיעים במסגרת קייטנה לשחות בבריכה כ •

 .בחודש יוני מארחים את  בית הספר מיישרים לשחייה וסיור הדרכה מקצועי לכל ענפי הספורט במועדון •

 מתקיימת במועדון. –בכל שנה , מסיבת סיום השנה של מרכז "יחד"  •

אקים, בית  –כמו  אנו מקפידים על רכישת מתנות כגון :המתנות לילדים שאנו מחלקים בחנוכה ומשלוחי מנות בפורים דרך עמותות  •

 איזי שפירא, ניצן . בכל רכישה יש תרומה לקהילה. 

 

 :  מדיניות הנחות ממחירון •

 פטור מתשלום למי שנזקק למלווה . -בהצגת תעודת נכה / עיוור  .1

 הנחה , על כניסה חד פעמית ועל כרטיסיה . 20% .2
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2019תקציב לשנת   

 הוצאות הכנסות
הכנסות 

נטו
 ביצוע 

מאושרצפוי

הכנסות נטו מפעילות 

         3,123       1,971      2,463   39,731   42,194דמי ניהול פרויקטים 

                6          364         208     7,729     7,937מועדון ספורט

            288           -          -        -        -מטמנה

            108          108         108        108חניה אולם אירועים

              68            53           68          68קיוסק גן החבל 

              60            60           60          60מתקן לילה לקווים

              20            23           10        -          20אחרות

       3,673       2,579     2,917   47,460  50,387כ "סה

הוצאות הנהלת וכלליות 

       1,108       1,088     1,324משכורת ונלוות

          175          185        195הוצאות רכב ודלק

          150          104        120דמי ניהול וחשמל, שכירות 

          100            73        100משרדיות ואגרות, אחזקת משרד

            60           -          30משפטיות

          180          175        175ביקורת פנימית וחיצונית והנהלת חשבונות

            30            27          30ביטוח נושאי משרה

            60            32          50פרסום 

            100            85         100אחרות ופחת

       1,963       1,769     2,124כ הוצאות הנהלה"סה

       1,710          810        793רווח לפני מיסים על ההכנסה

2018תקציב 

₪אלפי 

2019 תקציב 

₪אלפי 

2019תקציב - מ "החברה הכלכלית לשהם בע  
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אחוז מההכנסותהכנסות
אזור 

התעשייה 
הצפוני

ר דרומי"מעכרמיםא"שכונת כ
פרויקטים 

בשהם
כ"סה

מ"לא כולל מע

11,92329,7515,64611,2841,16259,766הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

כ הכנסות "סה

הוצאות

9,70026,0005,0009,0001,00050,700תשתיות ופתוח

1001,0001501,000202,270העתקות וצילומים, מדידות ,תכנון 

7%7291,417367733763,322-5%דמי ניהול

4%243884306401,473-2.5%פיקוח וניהול

700000700גנון ושמירה , תחזוקה

794173192בקרה

195110182100 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

1343596912414700משפטיות 

200200מטמנה

2040103010110פרסום ואחרות

11,92329,7515,64611,2841,16259,766כ הוצאות "סה

5,9625,9502,8232,25758117,573פרויקטים בסבירות נמוכה

5,96223,8012,8239,02858142,194פרויקטים בסבירות גבוהה

4171,190198632262,463( מסבירות גבוהה5%-7% )דמי ניהול 

פרויקטים - 2019מ תקציב "החברה הכלכלית לשהם בע  

₪אלפי 

2019תקציב לשנת 
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אחוז מההכנסותהכנסות
אזור 

התעשייה 
הצפוני

ר דרומי"מעכרמיםא"שכונת כ
פרויקטים 

בשהם
כ"סה

₪ אלפימ"לא כולל מע

14,58252,7725,82311,5731,11285,862הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

כ הכנסות "סה

הוצאות

12,00042,0005,00010,0001,00070,000תשתיות ופתוח

2006,000150197206,567העתקות וצילומים, מדידות ,תכנון 

7.00%9152,501381757484,602דמי ניהול

4.00%4801,680200400402,800פיקוח וניהול

600000600גנון ושמירה , תחזוקה

בקרה

5519123455200 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

333150691730726משפטיות 

14,58252,5225,82311,5731,11285,495כ הוצאות "סה

2,91617,3324,3675,78722230,625פרויקטים בסבירות נמוכה

11,66635,1901,4565,78789054,987פרויקטים בסבירות גבוהה

8171,759102405403,123( מסבירות גבוהה7% )דמי ניהול 

2018תקציב לשנת 
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אחוז מההכנסותהכנסות
אזור 

התעשייה 
הצפוני

ר דרומי"מעכרמיםא"שכונת כ
פרויקטים 

בשהם
כ"סה

₪ אלפי

6,04730,6333911,3291,29339,694הכנסות מהיטלי פתוח ופתוח מגרשים

        39,694          1,293          1,329              391       30,633         6,047כ הכנסות "סה

הוצאות

3,30025,8002559501,09131,396תשתיות ופתוח

1642,19632451462,754העתקות וצילומים, מדידות ,תכנון 

7.00%3961,459268741,971דמי ניהול

5208770301,427פיקוח וניהול

63290722גנון ושמירה , תחזוקה

1411140192בקרה

1182133100 הנהלת חשבונות ושרותים מקצועיים

5761500726משפטיות 

300300מטמנה

8696419106פרסום ואחרות

6,04730,6333911,3291,29339,694כ הוצאות "סה

3961,459268741,971דמי ניהוֵל

2018ביצוע  צפוי לשנת 

270



 ביצוע צפוי

2018
ביחס 

ביחס לביצועלתקציב

₪20182018אלפי ₪אלפי ₪אלפי הכנסות

8%2%         4,916        4,623        5,015 מנויים

5%3%         2,037        1,990        2,097כרטיסים חד פעמיים ומנויים קצרים

1%0%            776           767           776שכירות

0%              49             47             49פעילות

7%2%         7,779        7,427        7,937כ"סה

הוצאות

הוצאות תפעול

1%5%         2,170        2,250        2,279שכר עבודה וסוצאליות

35%5%            395           308           415שכר מדריכים 

24%25%            510           513           638חברת ניקיון

23%24%-            246           397           306אחזקה ותיקונים

13%20%-              52             72             62 חומרים כימיים

36%0%              34             25             34ציוד

19%3%              76             66             78גינון

2%0%-            302           307           302שמירה

8%0%-              69             75             69פעילויות קיץ ומופעים

1%0%            481           477           481 חשמל

5%0%            202           192           202גז

5%0%            239           228           239מים וביוב

0%0%              72             72             72ביטוחים

0%0%            672           672           672פחת ציוד בריכת שחיה

0%0%            360           360           360שכירות בריכת שחיה

0%0%            282           281           282ארנונה

3%5%         6,162        6,295        6,491כ"סה

11%-28%         1,616        1,132        1,446גולמי (הפסד)רווח 

2019תקציב בריכה 

2018 תקציב 2019 תקציב 
2018-  ביחס ל2019שנת 

פעילות הבריכה
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 ביצוע צפוי

2018
ביחס 

ביחס לביצועלתקציב

2018 תקציב 2019 תקציב 
2018-  ביחס ל2019שנת 

פעילות הבריכה

בריכה-הוצאות הנהלה וכלליות 

7%4%            336           324           348שכר עבודה וסוציאליות

ח"שכר עבודה וסוצאליות מנה  160           156           160            3%0%

44%0%            312           216           312חופש\ דמי ניהול נווה נופש

18%0%-              18             22             18טלפון ודואר

0%0%              22             22             22צרכי משרד

5%0%              65             62             65פירסום

16%0%              22             19             22מיסים ואגרות

24%0%-              29             38             29שירותי מחשב ותוכנה

5%0%              45             43             45הוצאות אחרות

47%0%              87             59             87ארוח ימי עיון ומתנות, כיבודים

6%0%-              34             36             34כבלים ואינטרנט

15%1%         1,130           997        1,142כ הוצאות הנהלה וכלליות"סה

37%-126%            487           135           304רווח לפני הוצאות מימון

22%-25%-            123           129             96עמלות בנקאיות וכרטיסי אשראי

43%-25%-            364               6           208רווח לאחר הוצאות מימון
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השקעות נוספות

100200218ציוד

5000מיזוג חוגים אלון

1500השקעות נוספות

300200218

החזר הלוואות

190190190הלוואות ישנות

000תשלום ציוד בגין שנה קודמת

190190190

מימון השקעות

287רווח 

672פחת 

959

469יתרה להון חוזר

.₪ אלפי 200-  בסכום של כ2018ח המועצה בשנת "בוצעו שיפורים במושכר ע

 תקציב 
2019

 תקציב 
2018

 ביצוע 
2018

תקציב השקעות ומימון מועדון הספורט

₪אלפי 
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 2019תקציב המועצה לשנת 
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20182018201920182019201820182019201720182019
-%ב-%ב-%בתקציבמילואיםתקציב-%ב-%בתקציבמילואיםתקציב

68,74368,74770,37046.6%46.5%45.7%ארנונה כללית4.0%3.8%11       5,803       6,544       5,852מינהל כללי61

4493551640.3%0.3%0.2%מענקים3.2%3.2%19       4,872       4,710       4,716מינהל כספי62

0.3%0.2%          287          376          451הוצאות מימון63

69,19269,10270,53447.0%46.8%45.9%כ מיסים ומענקים"סה7.5%7.2%   10,962   11,630   11,018כ הנהלה וכלליות"סה

1,8092,0332,0111.1%1.2%1.4%תברואה7.4%7.8%21     11,896     10,917     10,962תברואה71

89129890.0%0.1%0.1%בטחון1.9%1.7%22       2,564       2,736       2,737בטחון  72

7,2024,6855,6572.9%4.9%3.1%בנין ערים3.3%3.3%23       5,058       4,857       4,819הנדסה73

7.4%7.4%     11,350     10,971     10,960נכסים ציבורים74

0.4%0.5%          715          677          665חגיגות וטקסים75

0.0%0.2%0.2%           400           250           250השתתפויות ותמיכות1.7%1.8%       2,811       2,665       2,483השתתפויות ותמיכות76

9,3507,0978,1584.0%6.3%4.7%כ שירותים מקומים"סה22.1%22.5%   34,393   32,823   32,627כ שירותים מקומים"סה

49,47450,66750,29736.7%33.5%33.7%חינוך47.9%46.8%31     71,581     71,590     70,881חינוך81

8787801,1990.1%0.6%0.5%נוער וספורט , תרבות4.8%4.7%32       7,164       7,179       7,141נוער וספורט , תרבות82

3.6%3.4%3.7%        5,986        5,577        5,013מפעם3.4%3.9%       5,978       5,577       5,013מפעם

0.0%0.0%0.0%בריאות 0.2%0.2%33          357          357          357בריאות 83

7,3477,5588,1945.5%5.0%5.0%רווחה7.2%7.6%34     11,667     10,819     10,613רווחה  84

1,5101,7541,7141.2%1.0%1.2%שירותי דת1.7%1.7%35       2,526       2,649       2,478שירותי דת85

02000.0%0.0%0.0%קליטת עליה0.0%0.0%36           -            25           -קליטת עליה86

47.1%43.4%44.1%    67,390    66,356     64,222כ שירותיים ממלכתיים"סה65.3%64.9%   99,273   98,196   96,482כ שירותיים ממלכתיים"סה

2352562560.2%0.2%0.2%פנסיונרים0.6%0.7%51       1,024          978          957פנסיונרים 91

4,8537,7336,5361.8%3.3%5.1%תקבולים בלתי רגילים 4.6%4.7%59       7,220       6,917       6,767תשלומים בלתי רגילים והנחות99

5,0887,9896,7912.0%3.4%5.3%כ מפעלים"סה5.2%5.4%     8,244     7,895     7,724כ מפעלים"סה

147,852150,543152,872100%100%100%כ"סה147,852150,544152,873100%100%כ"סה

(0)עודף/ גרעון 

  לפי פרקים2 0 1 9תקציב  

הכנסותהוצאות   
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מילואיםמקורימילואיםמקורי

תקציבתקציבתקציבתקציבתקציבתקציב

שנתימילואיםשנתיתקבוליםשנתימילואיםשנתיתשלומים

2,0182,0182,0192,0182,0182,019

תיאורסעיףתיאורסעיף

מינהל כללי61

מיסים11הנהלה כללית611

38,48238,79039,344ארנונה למגורים100שכר

22,10422,11623,042ארנונה לא למגורים669862817300משכורת נבחרים110

481428450ארנונה פיגורים447460473200משכורת  111

800490400ארנונה לא למגורים פיגורים1,1171,3221,290300כ שכר"סה

61,86861,82463,235כ ארנונה כללית"סה

פעולות שוטפות

6,8756,9237,135הנחות ארנונה10699106100השתתפות בתקציב עזר490

68,74368,74770,370כ ארנונה כללית"סה151515אשל וכיבודים510

181018רכישת מתנות514

מענקים1214819ספרות מקצועית520

17300מענק כללי83830910הוצאות רכב530

124148159תפעול מפעם555911תרגומים וגיוס משאבים550

000רזרבת שר555913תקשורת540

122020השתלמויות760

297148159כ מענקים"סה606060פרויקטים לקידום מעמד האשה761

304040אחרות780

201020ציוד יסודי מיחשוב931

707070הוצאות עודפות970

635699701אגרת שלטים436431367220כ פעולות שוטפות"סה

69,67569,59471,230כ מיסים ומענקים"סה1,5531,7531,657כ הנהלה כללית"סה

2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף

2018הכנסות והוצאות - תקציב שנתי 

תיאור
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מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

מזכירות613

שכר

2,0222,0222,035משכורת110

353535ח שכר"העברה לתאגיד ע810

2,0572,0572,070כ שכר"סה

פעולות שוטפות

10699106השתתפות בתקציב עזר490

606070דמי חבר באירגונים523

778784הוצאות רכב530

101010תקשורת540

9090106מיכון570

69695המשרד לשוויון חברתי- אמצעים דיגיטלים- מענק 13913915991משרד לשוויון חברתי- אמצעים דיגיטלים - מיכון 571

252525השתלמויות760

707050אחרות780

57758046769695כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים

101010ל"נסיעות לחו513

454520קבלנית.עב-שיתוף תושבים755

303070פעולות מבקר פנים757

000.יעוץ- עבודה קבלנית 758

242410תחבורה ציבורית- קבלניות ' עב

109109110כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

202010רכישת ציוד יסודי930

101010רכישת ציוד מיחשוב931

303020כ רכישת ציוד"סה

בחירותבחירות

831370מימון בחירות- משרד הפנים 1702640916בחריות- הוצאות אחרות 781

1702640831370כ בחירות"סה

2,9423,0402,6671522065כ מזכירות"סה
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מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

הסברה ויחסי ציבור614

פעולות שוטפות

308294248פרסום550

261426השתתפות ממשלה- פרסום 551

555אחרות780

000רכישת ציוד יסודי930

338313279כ פעולות שוטפות"סה

338313279כ הסברה ויחסי ציבור"סה

ש והדרכה"או616

פעולות שוטפות

787878קבלניות.עב-הדרכה750

152525גיוס עובדים751

566460קבלניות.עב-יועצים752

464646קבלניות.עב-עיוץ פנסיוני753

22323373קניית שירותים760

00176בניית תוכניות עבודה- עבודה קבלנית 761

505050אחרות780

468496507כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים

135135135רווחת עובדים781

121212עובד מצטיין782

253562ביטוח בריאות-הוצאות אחרות783

0035סקר בריאות לעובדים-הוצאות אחרות784

172182245כ פרוייקטים"סה

000ש והדרכה"כ או"סה640678752ש והדרכה"כ או"סה

281281



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

שרות משפטי617

פעולות שוטפות

268268269ט שרות משפטי"שכ750

60148100תביעות משפטיות-ט שרות משפטי"שכ751

408470טיפול בהשגות ועררים- עבודות קבלניות 752

02500תביעות משפטיות אספי- עבודות קבלניות 753

368750439

101010אגרות ובולים581

101010כ פעולות שוטפות"סה

378760449כ שרות משפטי"סה

5,8526,5445,803כ מינהל כללי"סה

282282



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

מינהל כספי62

גזברות621

שכר

1,9191,7821,810משכורת110

1,9191,7821,810כ שכר"סה

פעולות שוטפות

10699106השתתפות בתקציב עזר490

333דמי חבר באירגונים523

137160170הוצאות רכב530

888תקשורת540

758177מיכון570

296296296עבודות קבלניות750

505050קבלנית.עב-פרוייקטים751

26קולות קוראים- קבלניות ' עב

202020השתלמויות760

252520אחרות780

721742776כ פעולות שוטפות"סה

רכישת ציוד

151515ציוד יסודי 930

151515רכישת ציוד מיחשוב931

303030כ רכישת ציוד"סה

2,6702,5542,617כ גזברות"סה

283283



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

מיחשוב6217

שכר

0שכר110

391391398קבלניות.עב751

391391398כ שכר"סה

פעולות שוטפות

333ספרות מקצועית520

243243265מיכון570

0049מיכון דיגיטל571

303030חומרים720

545494גיבוי מרחוק-קבלניות.עב750

555הוצאות אחרות780

335335446כ פעולות שוטפות"סה

רכישת ציוד

191930רכישת ציוד מיחשוב931

191930כ רכישת ציוד"סה

745745874כ מיחשוב"סה

גביה623

14712425שכר110

14712425כ שכר"סה

פעולות שוטפות

9041,0161,125קבלניות.עב750

8010050מדידות- עבודות קבלניות 751

101010פרסום550

134134145מיכון570

272727אחרות780

1,1551,2871,357כ פעולות שוטפות"סה

1,3021,4111,381כ גביה"סה

4,7164,7104,872כ מינהל כספי"סה

284284



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

הוצאות מימון63

277304287עמלות והוצאות610

000הוצאות ריבית620

174720הנחות מימון860

451376287כ הוצאות מימון"סה

69,82769,80171,234כ מיסים ומענקים"סה11,01811,63010,962כ הנהלה וכלליות"סה

285285



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

שרותים מקומייםשרותים מקומיים

תברואה21תברואה71

איכות הסביבה212איכות הסביבה711

שכר

1,3671,3991,263משכורת110

120120133הדברה-עבודה קבלנית750

595959תובע עירוני-עבודה קבלנית756

1,5451,5781,454כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

920122קנסות איכות הסביבה213198212220השתתפות  בתקציב עזר490

518732765הכנסות מחניות9615221תקשורת540

573838אגרת רשיונות לעסקים161625290כלים מכשירים וציוד740

550מיכון570

606072הוצאות רכב730

181415השתלמויות760

202024אחרות780

667770925כ פעולות שוטפות"סה341319363כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטיםפרוייקטים

424293י יפה"א751

706370פינוי נייר-עבודה קבלנית753

272732ס"פרוייקטים שנת איכה754

10100רישוי עסקים- קבלנית ' עב757

225229244אכיפת חוקי עזר- עבודות קבלניות 758

747474יעוץ סביבתי759

74740ן"השתתפות יחידה סביבתית חמ810

0200השתתפות בתבר איכות סביבה910

000כ פרוייקטים"סה522539513כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

221122רכישת ציוד מיחשוב931

221122כ רכישת ציוד"סה

667770925כ איכות הסביבה"סה2,4302,4472,353כ איכות הסביבה"סה
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מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

יחידה סביבתית211יחידה סביבתית7111
שכר

000סביבתית.קנסות יח000410שכר110

000כ שכר"סה

000ז מודיעין"השתתפות מוא510

000כ יחידה סביבתית"סה000כ יחידה סביבתית"סה

נקיון רחובות2122נקיון רחובות7122

2,1732,2092,650עבודה קבלנית750

2,1732,2092,650כ נקיון רחובות"סה

איסוף אשפהאיסוף אשפה7123

12730אגרת אשפה7012040620כלים מכשירים וציוד740

30930260הפרדה במקור- השתתפות 2,8572,7473,415510איסוף אשפה וגזם-עבודה קבלנית750

60121155משרד הגנת הסביבה2,8222,7602,782920הטמנה-עבודה קבלנית751

381430245כ איסוף אשפה"סה5,7505,6276,237כ איסוף אשפה"סה

שרות וטרינרישרות וטרינרי714

שכר

478503514שרותי וטרינריה- עבודות קבלניות 752

478503514כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

126134140חיסון כלבים2224-211הובלה והסגר710

343434חומרים720

404040עבודות קבלניות 750

555566תברואן- עבודות קבלניות 751

126134140כ פעולות שוטפות"סה131131142כ פעולות שוטפות"סה

126134140כ שרות וטרינרי"סה609634656כ שרות וטרינרי"סה

1,1741,3341,310כ תברואה"סה10,96210,91711,896כ תברואה"סה

287287



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

שמירה בטחונית22שמירה בטחונית722

שכר

393383353משכורת110

586658641סיירים- משכורת 111

592554431עבודה קבלנית-שיטור קהילתי752

000מוקד צופה- עבודה קבלנית 753

1,5711,5951,425000כ שכר"סה

פעולות שוטפות

149139149השתתפות בתקציב עזר490

0400מכשירי קשר- השתתפות ממשלה 6584402221-992תקשורת540

787878הוצאות רכב730

164186221סיור קהילתי-אחזקת רכב 731

787845כלים מכשירים וציוד740

176176195מוקדים+גילוי אש 750

301919השתלמויות760

252539אחרות780

765785786כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטיםפרוייקטים

606060עיר ללא אלימות- ממשלה 9752351-991ס"אחזקת טמ756

292929בטיחות-תחבורה4949491-990מטה בטיחות בדרכים814

8912989כ פרוייקטים"סה14510184כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

101010רכישת ציוד יסודי930

101010כ רכישת ציוד"סה

8912989כ שמירה ובטחון"סה2,4922,4902,305כ שמירה ובטחון"סה

משמר אזרחי221משמר אזרחי7221

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

000ז"משא-ממשלה959575910עבודה קבלנית750

000ז"כ משא"סה959575ז"כ משא"סה

288288



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

א"הג723

27אחזקת מתקנים ברשות- א "הג420

5פרסום- א "הג550

888עבודה קבלנית750

120120129א ארצי"השתתפות הג830

13136א לוד"השתתפות הג831

000ציוד התגוננות- א "הג930

141141175א"כ הג"סה

כיבוי אש7241

101010הקפצות ניידת כיבוי אש750

000השתתפות באיגוד ערים לכבאות830

101010כ כיבוי אש"סה

8912989כ שמירה בטחונית"סה2,7372,7362,564כ שמירה בטחונית"סה

8912989כ שמירה בטחונית "סה2,7372,7362,564כ שמירה בטחונית "סה

289289



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

מהנדס המועצה23מהנדס המועצה73

שכר

000קנסות בגין חריגות בניה2,0742,0742,3013-410משכורת110

1107080הכנסות ממכרזים4014015193-411עבודה קבלנית-יעוץ משפטי750

6,7388565,524אגרת בניה9022518031-200תביעות משפטיות-עבודות קבלניות755

000תמרוץ על הוצאת היתרים- השתתפות ממשלה 233-990

545454חילוט ערבויות אגרת מידע231-201

30000תמלוגים מטמנה233-510

03,7050הנדסה.בכיסוי הוצ. פ.ע.השתפות ק233-810

7,2024,6855,657כ שכר"סה2,5652,7003,000כ שכר"סה

פעולות שוטפות

852792849השתתפות בתקציב עזר490

666תקשורת540

202015פרסום550

275275413מיכון וסריקה570/1

10688108הוצאות רכב730

101010כלים מכשירים וציוד740

589589278תגבור ועדה/ ביקורת מבנים ותשתיות 754

GIS180180160שכבות - קבלניות ' עב757

272728השתלמויות760

404040אחרות780

846484יעוץ  תנועה951

2,1892,0911,992כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים

505050צילומים והעתקות/ תכנון 950

505050כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

161616רכישת ציוד מיחשוב931

161616כ רכישת ציוד"סה

7,2024,6855,657כ מהנדס המועצה"סה4,8194,8575,058כ מהנדס המועצה"סה

290290



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

נכסים ציבורייםנכסים ציבוריים74

נכסים ציבוריים741

שכר

194194483משכורת110

815815948תחזוקה-קבלניות.עב751

1,0091,0091,431כ שכר"סה

פעולות שוטפות

213198212השתתפות בתקציב עזר490

121010תקשורת540

000הובלה710

140140140חומרים720

161161168בטיחות  ומכון התקנים721

105105122אחזקת רכב730

888רישוי וביטוח733

303030כלים740

343343350שבר-קבלניות.עב750

200200200רכב פיקוח ותחזוקה-ליסינג 752

180180180צביעת ריהוט חצר753

555אחרות780

1,3971,3801,426כ פעולות שוטפות"סה

רכישת ציוד

16919737רכישת ציוד יסודי930

16919737כ רכישת ציוד"סה

2,5752,5862,894כ נכסים ציבוריים"סה

291291



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור
כבישים ומדרכות742

פעולות שוטפות

303030חומרים720

505050ועדת תמרור721

160160160צביעת כבישים750

240240240כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים

ר"השתתפות בתב910

000כ פרוייקטים"סה

240240240כ כבישים ומדרכות"סה

תאורת רחובות743

פעולות שוטפות

606060כלים וציוד740

150150150תיקונים כולל חשמלאי-קבלניות.עב750

505030צביעת עמודים751

1,0521,052843חשמל771

000החזר הלוואות- שדרוג תאורת רחובות 910

1,3121,3121,083כ פעולות שוטפות"סה

1,3121,3121,083כ תאורת רחובות"סה

גנים ונטיעות746

שכר

525525525משכורת תכנון950

797976פיקוח השקיה951

604604601כ שכר"סה

פעולות שוטפות

8080104מיכון570

200200200שתילים- חומרים 720

165165165גינון פרוייקטים-קבלניות.עב750

3,3923,3923,424אחזקת גינון751

113113113אחזקת מזרקות752

2,2792,2792,527מועצה. מים להשקיה ומוס772

6,2296,2296,532כ פעולות שוטפות"סה

6,8346,8347,133כ גנים ונטיעות"סה

000כ נכסים ציבוריים"סה10,96010,97111,350כ נכסים ציבוריים"סה

292292



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

חגיגות וטקסים75

פרוייקטים

פרוייקט יום העצמאות

703270חומרים720

595645645קבלניות.עב750

665677715כ יום העצמאות"סה

000כ חגיגות וטקסים"סה665677715כ חגיגות וטקסים"סה

מוקד עירוני761

שכר

439410624קבלניות.עב750

15150מוקד רואה- קבלניות .עב751

454425624כ שכר"סה

פעולות שוטפות

437261מיכון570

437261כ פעולות שוטפות"סה

000כ מוקד עירוני"סה498497685כ מוקד עירוני"סה

השתתפות במוסדות26השתתפות במוסדות769

פרוייקטיםפרוייקטים

1,3171,5001,300השתפות במוסדות810

818181השתתפות בועד עובדים812

מענקים אחרים130130130916בקרן סיוע לנזקקים.השתת815

418418175מלגות813

000מלגות קרן שלמה אמסלם404040510מלגות קרן שלמה אמסלם816

250250400מימון מלגות סטודנטים- מפעל הפיס 00400813מפעל הפיס- מלגות לסטודנטים 817

1,9852,1692,126250250400כ השתתפות במוסדות"סה

8,7156,3987,457כ שרותים מקומיים"סה32,62732,82334,393כ שרותים מקומיים"סה

293293



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

שרותים ממלכתייםשרותים ממלכתיים

חינוךחינוך81

שכר

240240240עיר ללא אלימות1,9032,0752,049311-992משכורת מנהל חינוך110

1,9032,0752,049240240240כ שכר"סה

פעולות שוטפות

383356382השתתפות בתקציב עזר490

15810הוצאות תקשורת540

121212פירסום550

162152177מיכון ועיבוד נתונים570

0200200ר"ר בתב"השתתתפות ת910

135135138אחזקת מחשבים755

503040יעוץ בנושא מיתוג ותכנית אב757

403040מדרשה - קבלנית .עב758

252535השתלמויות760

303035הוצאות שונות780

8529781,069000כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים

239315344א"מדריכי מוגנות על-לתאגיד חינוך.ה811

101010בועה אקולוגית751

170170170ישוב ללא אלימות/ אקלים מיטבי 823

120120120פרוייקטים ויחודיות 752

313030אמנה עירונית וטכס- עיר ללא אלימות 824

291212קבוצות מנהיגות והדרכות- עיר ללא אלימות 825

405050פעולות מניעת סמים756

0950קיץ- פעולות מניעת סמים 756

639802736כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

353535רכישת ציוד יסודי930

102515רכישת ציוד מיחשוב931

456050כ רכישת ציוד"סה

240240240כ מינהל חינוך"סה3,4393,9153,903כ מינהל חינוך"סה

294294



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

גני ילדים3122גני ילדים8124

שכרשכר

3,5633,5633,603י חובה"גנ-השתתפות ממשלה463436474920משכורת מינהל קדם יסודי110

4,0724,0723,902חובה.ט-השתתפות ממשלה4,9694,9694,748920ע סייעות"שכ752

000טרום חובה- הורים 4,4644,5934,397410גננות עובדות מדינה810

20תכלול פרויקטים- השתתפות תאגיד חינוך 413

173173230שכר סייעות קיטנה-השתתפות חמש411

7,8087,8087,754כ שכר"סה9,8959,9999,618כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

170155160תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420

343431אחזקת מתקנים421

263310315חשמל מים וחומרים430

222222תקשורת540

1055הובלות710

111111מלאכה.ח-השתתפות הורים205189193922חומרים720

000י מוכר ולא רשמי"גנ- חומרים 721

101101101הכנסות מועדונית4040583221-411כלים ומכשירים740

222222עצמאות-עבודות קבלניות750

585868(תלן)עבודה קבלנית תאגיד 755

242020השתלמויות סייעות760

314337287שמירה-השתתפות ממשלה711592711921שמירה-עבודות קבלניות751

8080110ייחודיות 754

151515הוצאות אחרות780

426449400כ פעולות שוטפות"סה1,6541,5421,729כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטים חינוך 

000יוזמות חינוכיות814

000כ פרוייקטים חינוך"סה

484839מזגנים וביטוחים-השתתפות הורים420רכישת ציוד  

605050רכישת ציוד יסודי930

0013י"הצטידות גנ- השתתפות ממשלה 10510925רכישת ציוד מיחשוב931

484851כ השתתפות הורים"סה705560כ רכישת ציוד יסודי"סה

8,2818,3058,205כ גני ילדים"סה11,62011,59611,407כ גני ילדים"סה

295295



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

חינוך מיוחד3126חינוך מיוחד8126

200294167ממשלה- מ "מסגרות ח5,0484,9644,874921העברה לתאגיד- א "סייעות כ752

298298243אגרת תלמידי חוץ718718778440העברה לתאגיד- מלווי הסעות 753

693678945סייעות אישיות- משרד הבריאות 2,2462,0822,669990הסעות- עבודות קבלניות 710

1,3631,3631,372ממשלה- סיעות אישיות 201020910יוזמות חינוכיות814

889889937ממשלה- סיעות כיתתיות 000911הזנה- עבודות קבלניות 751

251525השתלמויות סיעות חינוך760

1,1767941,284הסעות613613613922מיוחד' אגרת תלמדי חוץ ח761

151515הוצאות אחרות780

251251296ליווי-הסעות923

505040ציוד יסודי- ביטוח לאומי807070924ציוד יסודי930

4,9194,6165,284כ חינוך מיוחד"סה8,7658,4879,064כ חינוך מיוחד"סה

בתי ספר יסודיים3132בתי ספר יסודיים8132
שכרשכר

485151ט"קב-השתתפות ממשלה1,0951,0701,186928ס"משכורת בי110

97109108ס"קב-השתתפות ממשלה804736845929א"כ-עבודות קבלניות753

110110156אינטרנט- ס "השתתפות בי838385410קבלנית.'ע- טכנאי תקשוב 758

256270314כ שכר"סה1,9821,8892,116כ שכר"סה

296296



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

136136139שיפוצים-השתתפות ממשלה400870400924תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ420

777769אחזקת מתקנים421

50500(עבר לחמש)ח פתוחים "אחזקת מתקני ספורט במוס422

324324359חשמל מים433

151515ספרות מקצועית522

135135150כלים מכשירים740

101010צ"חט-כלים מכשירים741

1,3291,3381,379נקיון-עבודות קבלניות750

549476597שמירה-השתתפות ממשלה695710772920שמירה-עבודות קבלניות751

0043תחזוקת מוסדות- אחזקת רכב 752

151515השתלמויות760

535353אגרת תלמידי חוץ363636440הוצאות אחרות780

562554548אבן חן-השתתפות ממשלה298298284920ס אבן חן"השתתפות בבי810

473473421החושן.א-השתתפות ממשלה248242215921החושן.ס א"השתתפות בבי811

589654608רבין-השתתפות ממשלה341350364922ס רבין"השתתפות בבי812

456490462צוקים-השתתפות ממשלה200208188923ס צוקים"השתתפות בבי813

369369366ניצנים-השתתפות ממשלה249244241920ס  ניצנים"השתתפות בבי819

176136210שחף-השתתפות ממשלה189189167דמוקרטי- השתתפות 817

152העברה שרתים ומזכירים 818

414140שכפול.א-השתתפות ממשלה9494100927ס  כללי"השתתפות בבי820

717169מלאכה.ח-השתתפות ממשלה922

3,4753,4533,511כ פעולות שוטפות"סה4,7035,2054,960כ פעולות שוטפות"סה

297297



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

פרוייקטיםפרוייקטים

236236307תקשורת אינטרנט לבתי ספר570

707070עיצוב סביבות לימודיות742

343434משמרות בטיחות755

120120120יוזמות חינוכיות814

53530פורטל חינוך815

142142149ריכוז- מיחשוב פדגוגי 821

398398396ס של הקיץ"בי- השתתפות משרד החינוך 398398396929העברה לתאגיד - ס של הקיץ "בי822

100144100ס"פרוייקט יחודיות בתי754

398398396כ פרוייקטים"סה1,1531,1971,176כ פרוייקטים"סה

רכישת ציודרכישת ציוד

206206208השתתפות הורים80100100420רכישת ציוד יסודי930

000מחשבים-ס "בי- השתתפות מפעל הפיס 1001010רכישת ציוד מיחשוב931

206206208כ רכישת ציוד"סה180110110כ רכישת ציוד"סה

4,3354,3274,429כ בתי ספר יסודיים"סה8,0198,4018,362כ בתי ספר יסודיים"סה

298298



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

חטיבות ביניים3140חטיבות ביניים8140
שכר

442442502הורים- ן "השתתפות תל9879581,031421ע מינהלה"שכ- מ "ב מ"חט110
2,2602,3502,237ב"חט- השתתפות ממשלה 920

187176168משטרה- השתתפות ממשלה 270206193921א"כ-עבודות קבלניות753
2,8892,9682,907כ שכר"סה1,2571,1641,224כ שכר"סה

פעולות שוטפות
270282253חימום מים וחשמל433
707070כלים מכשירים וציוד740
929294מיחשוב-עבודות קבלניות750
622622667נקיון-עבודות קבלניות751
293238253שמירה-עבודות קבלניות752

000אגרת תלמידי חוץ750750750440אולפנה/ ישיבה - ב דתית "חט761

101010הוצאות אחרות780

101010'מסיבת סיום ט781

1,0001,0001,100תגבור לימודי- לתאגיד חינוך .ה811

271271255השתתפות מועצה- מ "ב מ"חט812

404040תגבור לימודי מדעים813

757590יוזמות חינוכיות814

101210מניעת סמים815

101010מ"ח- יוזמות חינוכיות 816

10010080הדרכת תקשוב מורים- פדגוגיה 824

3,6243,5823,691כ פעולות שוטפות"סה

רכישת ציוד

000פרויקט מחשוב- השתתפות ממשלה 505050רכישת ציוד יסודי930

000מחשבים-ב"חט- השתתפות מפעל הפיס 102020רכישת ציוד מיחשוב931

607070000

2,8892,9682,907ב "כ חט"סה4,9404,8164,985ב "כ חט"סה

299299



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

חינוך על יסודי3152חינוך על יסודי8152

שכרשכר

26,36127,57826,565תיכון-השתתפות ממשלה1,9981,8922,030920ע"שכ110

644644644תיגבור לימודי-השתתפות הורים25,76726,17825,114421משכורת כוללת מורים112

279222284א"כ-עבודות קבלניות753

757580תגבור למדעים817

27,00428,22227,209כ שכר"סה28,12028,36727,508כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

90130104חשמל מים433

303030ספרי עיון522

505050מלאכה.ח-השתתפות ממשלה959595922כלים מכשירים וציוד740

578578602נקיון-עבודות קבלניות750

197186210שמירה-השתתפות ממשלה210280239921שמירה-עבודות קבלניות751

525אגרת תלמידי חוץ777440אגרת תלמידי חוץ760

353535הוצאות אחרות780

450450480ס תיכון"השתתפות בבי810

505050תיכון- מלגות למשלחות פולין 811

101010שלהבת- מלגות למשלחות פולין 812

202120מניעת סמים815

7012470השתתפות רשות למלחמה בסמים858585990פיתוח אומנויות816

2514530ל"משלחת לחו818

101010תיכון- ב "מסיבת סיום י822

322362334כ פעולות שוטפות"סה1,6951,9261,795כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטיםפרוייקטים

707090תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית819

858585יוזמות חינוכיות820

535355ה"היל821

0300ממשלה- רובוטיקה 0300923רובוטיקה823

0020מפתח לפי מספר כיתות- השתתפות ממשלה 7070140925תמיכה +הדרכת תקשוב מורים- פדגוגיה 824

000ר"השתתפות התקציב הרגיל בתב910

03020כ פרוייקטים"סה278308370כ פרוייקטים"סה

300300



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

רכישת ציודרכישת ציוד

000פרויקט מחשוב- השתתפות ממשלה 202030רכישת ציוד יסודי930

000מחשבים-תיכון - השתתפות מפעל הפיס 1901010רכישת ציוד מיחשוב931

000כ רכישת ציוד"סה2103040כ רכישת ציוד"סה

27,32628,61427,563כ חינוך על יסודי"סה30,30230,63129,713כ חינוך על יסודי"סה

שרות פסיכולוגי3173שרות פסיכולוגי8173
שכרשכר

1,1981,2841,277שכר-השתתפות ממשלה1,9491,8572,145920משכורת 110

5538ם"קבלניות שפ' עב753

115134206שירות פסיכולוגי משלים 9292127423ם"שפ- משכורת כוללת 110

1,3131,4181,484כ שכר"סה2,0461,9542,310כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

464148חימום מים ונקיון433

636תקשורת540

669י"מיכון תוכנה לשפ570

504125כלים מכשירים וציוד740

000סדנאות- השתתפות הורים 101010סדנאות- קבלנית ' עב752

495765הדרכה-השתתפות ממשלה789393921השתלמויות760

777הוצאות אחרות780

495765כ פעולות שוטפות"סה203201198כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטיםפרוייקטים

151515השתתפות בהנחות לנזקקים810

000כ פרוייקטים"סה151515כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

151515רכישת ציוד מיחשוב931

151515כ רכישת ציוד"סה

1,3621,4751,548כ שרות פסיכולוגי"סה2,2792,1852,538כ שרות פסיכולוגי"סה

שרותי בריאות וביטוחשרותי בריאות וביטוח8174

254254256שרותי בריאות וביטוח750

000כ שרותי בריאות וביטוח"סה254254256כ שרותי בריאות וביטוח"סה

301301



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

הסעות תלמידים3178הסעות תלמידים8178

110הסעות-השתתפות תושבים000420הסעות תלמידים710

השתתפות תלמידים בליווי הסעות132174151421רכז הסעות- משכורת כוללת 110

414140הסעות-השתתפות ממשלה000920לתאגיד.העב- רכז הסעות 810

424240כ הסעות תלמידים"סה132174151כ הסעות תלמידים"סה

תאגיד חינוך ופרוייקטיםתאגיד חינוך ופרוייקטים
81803180

242430רווחת עובד761

580580580שיפור הישגים/צפיפות כיתות817

330330300ן שעות מחשב"השתתפות תל818

171760ביטוח בריאות762

0025סקר בריאות לעובדים-הוצאות אחרות763

808080דמי שימוש404035420'כיתות א- ן "השתתפות תל826

444435שירות משפטי827

545454השתתפות שמירה בקייטנת828
808080כ יסודי"סה1,0891,0891,119כ יסודי"סה

בתי ספר על יסודיים3180בתי ספר על יסודיים8180

מינהלה

434383העברה לתאגיד שכר מינהלה810

000כ מינהלה"סה434383כ מינהלה"סה

808080כ תאגיד חינוך ופרוייקטים"סה1,1321,1321,202כ תאגיד חינוך ופרוייקטים"סה

49,47450,66750,297כ חינוך"סה70,88171,59071,581כ חינוך"סה

302302



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

ם"מפע321ם"מפע821

1,1001,2141,214השתתפות ממשלה1,1721,1721,235990שכר110

1,7631,8881,922השתתפות עובדים ורשויות משתלמים1,1721,1721,235410כ שכר"סה

650489650פרויקטים מיוחדים- השתתפות ממשלה פרוייקטים

666תקשורת540

151515משרדיות560

100100100אחזקת רכב730

202020כלים מכשירים וציוד740

1,0341,2841,407ארצי - פרוייקטים פעילות והדרכות 750

500250350אזורי- פרוייקטים פעילות והדרכות 751

151515ח"הנה- קבלניות ' עב752

350350350פרוייקטים מיוחדים ארצי753

1,5001,9862,200צוערים- השתתפות ממשלה 1,4461,9862,090צוערים757

109133144ניהול כספי- דני ניהול מועצה 810

101010הוצאות שונות780

236236236דמי ניהול חמש761

3,8414,4054,743כ פרוייקטים"סה

5,0135,5775,986כ מפעם"סה5,0135,5775,978כ מפעם"סה

חינוך לא פורמאלי32חינוך לא פורמאלי82
ש.מ.השתתפות בח

370370380קונסרבטוריון812

172172220קונסבטוריון- השתתפות ממשלה 172172220922תמיכת משרד החינוך-קונסרבטוריון813

45תמיכת משרד החינוך- פסטיבל 0045925תמיכת משרד החינוך- פסטיבל 814

500500500אחזקה ותפעול-מרכז אומנויות הבמה810

151515מרכז אתגר811

1,5651,5651,415תרבות כללי761

120120120תרבות תורנית-ממשלה240240240920תרבות תורנית764

100100100כותר פיס765

485485485עבור שכר- ספריה 760

3,4473,4473,400ש.מ.כ השתתפות בח"סה

292292385כ תרבות"סה3,4473,4473,400כ תרבות"סה

303303



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

צהרונים824

שמירה בצהרונים- משרד החינוך 0520920שמירה בצהרונים- קבלנית ' עב811

369369369השתתפות- צהרונים 810

270270502ניצנים- צהרונים - השתתפות ממשלה 270270502923ניצנים- השתתפות - צהרונים 753

639691871270270502כ צהרונים"סה

נוער328נוער828
862862527שכר- ש.מ.השתתפות בח760

523523523פעולות- ש.מ.השתתפות בח761

260260250משלחות נוער762

25713899נוער - השתתפות ממשלה 25713899924השתתפות ממשלה- ש.מ.השתתפות בח767
0250רכז סיירת הורים- ישוב ללא אלימות 765

542776מדריכי נוער- ישוב ללא אלימות 766

85תחום חיילים- חמש 767

86150מעורבות חברתית במרכז לצעירים- חמש 768

82צעירים- השתתפות ממשלה 82991צעירים השתתפות ממשלה- חמש 769

257138181כ נוער"סה1,9561,9211,792כ נוער"סה

ספורט329ספורט829

ש.מ.השתתפות בח

598080השתתפות רשות הספורט1,1001,120900920פעולות- ש.מ.השתתפות בח761

150תחזוקת מתקני ספורט764

51תמיכת משרד החינוך- ספורט 0051922תמיכת משרד החינוך- ספורט 763

1,1001,1201,101ש.מ.כ השתתפות בח"סה

5980131כ ספורט"סה1,1001,1201,101כ ספורט"סה

5,8916,3577,185כ חינוך לא פורמאלי"סה12,15412,75613,142כ חינוך לא פורמאלי"סה

7,6837,7727,659ש כולל יום העצמאות.מ.כ ח"סה

שרותי בריאות36שרותי בריאות836
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

666תקשורת540

351351351השתתפות-א"מד810

000כ פעולות שוטפות"סה357357357כ פעולות שוטפות"סה

000כ שרותי בריאות"סה357357357כ שרותי בריאות"סה

304304



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

רווחה34רווחה84
שכרשכר

861914908משכורת-ממשלה2,3352,3882,2461-931משכורת110

000עיר ללא אלימות3030301-991א"כ- עבודה קבלנית 750

770בת שירות753

20205הורים - PDDתוכנית לילדי 3411-410

881934913כ שכר"סה2,3722,4252,276כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

355151חשמל מים וחימום1-433

111418תקשורת1-540

608050כלים מכשירים וציוד1-740

השתלמויות161616השתלמויות1-760

151515אחרות1-780

000כ פעולות שוטפות"סה137176150כ פעולות שוטפות"סה

פרוייקטיםפרוייקטים

4,7304,8125,305חולי ונכות5,6065,7146,4063411/3452/3468חולי ונכות8411/8468/8451

332308352נוער במצוקה4574574593435-933/3436נוער במצוקה8435

894894793ילדים בסיכון1,0931,0931,0933439ילדים בסיכון8439

380380731קשישים וזיקנה6936931,0603444קשישים וזיקנה8444

888851בעיות במשפחה1681621143435-932/4בעיות במשפחה8435-842/4

333339מרכזי למניעת אלימות4949603435מרכזים למניעת אלימות8435

6,4566,5147,271כ פרוייקטים"סה8,0668,1689,192כ פרוייקטים"סה

רכישת ציוד

385050רכישת ציוד מיחשוב1-931

1011010הצטיידות רפורמה385050341-932כ רכישת ציוד"סה

7,3477,5588,194כ רווחה"סה10,61310,81911,667כ רווחה"סה

305305



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

שרותי דת351שרותי דת851
שכרשכר

276282278השתתפות דתות-ממשלה1,1631,1781,161990משכורת110

155176172דמי שימוש במקווה335350380650בלניות-א"כ751

431458449כ שכר"סה1,4981,5281,541כ שכר"סה

פעולות שוטפותפעולות שוטפות

666תקשורת540

1,0711,2821,250רישום נישואין526632491651רישום נישואין550

81414אגרת  כשרות120120120652חומרים720

353535כלים מכשירים וציוד740

666666עירוב -עבודה קבלנית750

609595תרבות תורנית753

606060שיפוצים ותוספות- עבודות קבלניות 755

929297אחרות780

151515ציוד יסודי930

כ פעולות שוטפות"סה9801,121985כ פעולות שוטפות"סה

1,5101,7541,714כ שרותי דת"סה2,4782,6492,526כ שרותי דת"סה

קליטת עליה36קליטת עליה86
פעולות שוטפותפעולות שוטפות

0200ממשלה- פעילות חברתית לעולים 0250990פעילות חברתית לעולים780

כ פעולות שוטפות"סה0250כ פעולות שוטפות"סה

0200כ קליטת עליה"סה0250כ קליטת עליה"סה

64,22266,35667,390כ שרותים ממלכתיים"סה96,48298,19699,273כ שרותים ממלכתיים"סה

306306



מילואיםמקורימילואיםמקורי 2,019סעיף

2,018

תקבוליםתשלומים

2,018

2,019 תיאור סעיף תיאור

תקבולים בלתי רגילים51תשלומים בלתי רגילים99

180246200הכנסות שונות500

655726659שכירות משרדים מועצה6,7016,8517,135590י חוק"הנחות ממיסים עפ860

10000הכנסות מריבית שוטף502

1,2611,4211,206י"גנ/נוער. מ/שכירות אולמות ספורט0028592רים "העברות לתב910

656656619שכירות בריכת שחיה593

1,0191,019585א דמי ניהול מועצה וחניון"שכונת כ511

9813,1153,142שימוש בעודפים6666573-691מרכז נגישות810

0019ל"החזר עמלות משכ595

0550105מימוש ערבות אספי לנזקים598

235256256השתתפות אוצר בפנסיה9579781,024990תשלומי פנסיה310

5,0887,9896,791כ תקבולים בלתי רגילים"סה7,7247,8958,244כ תשלומים בלתי רגילים"סה

147,853150,544152,873כ תקציב "סה147,852150,544152,873כ תקציב "סה

0עודף/ גרעון 

307307
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תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019

הנהלה וכלליות

הנהלה

100%100%ראש מועצה611-110

100%100%מזכירה

0%20%תגבור למזכירה

100%100%עוזרת ראש המועצה

0%100%מנהלת לשכה ראש המועצה

כולל גילום אחזקת רכב          817          669          1.00         1.00נבחרים

          473          447          3.20         2.00עובדים

     1,290     1,117        4.20       3.00כ הנהלה"סה

מזכירות

100%100%ל"מנכ613-110

0%100%ל לשירות ותפעול"סמנכ

100%100%מנהלת משאבי אנוש

50%60%מבקר פנים

100%100%ל"מנהלת לשכת מנכ

75%75%מזכירה משאבי אנוש

80%80%אחראית פניות ציבור וקידום מעמד האישה

100%100%דוברת

30%40%תגבור דוברות ומזכירות

     2,035     2,022        7.55       6.35כ מזכירות"סה

הערותתיאור תפקידשם הפרק

תקני עובדים לפי מחלקות

309309



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

גזברות

100%100%גזבר621-110

100%100%סגן גזבר

100%100%מנהלת חשבונות ראשית

100%100%מזכירת גזבר

100%100%מנהלת רכש

110%80%פקידת רכש

100%100%מנהל מחלקת שכר וארנונה

180%200%מנהלת חשבונות 

100%100%חוזים וביטוחים, רכזת מכרזים

0%50%צוער- טיפול בקולות קוראים 

     1,810     1,919      10.30       9.90כ גזברות"סה

מערכות מידע

0%100%מנהל מערכות מידע6217-110

         -         -          1.00           -כ מערכות מידע"סה

גביה

            25          100%50%147פקידה623-110

          25        147        0.50       1.00כ גביה"סה

    5,159    5,204     23.55    20.25כ הנהלה וכלליות"סה

310310



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

שרותים מקומיים

תברואה

100%100%ה"מנהל אגף איכס711-110

200%200%ה"מזכירת אגף איכס

.עובר מקבלניות לשכר0%100%רכז איכות הסביבה

100%100%רכז פיקוח

100%100%פקח על קבלנים

741עובר לפרק תחזוקה 80%0%עובד תחזוקה

7/19- פקחים מ200%תוספת 200%400%פקח ישובי

     1,263     1,367      10.00       7.80כ תברואה"סה

יחידה סביבתית

         -          40%0%52פקח סביבתי7111-110

         -          52          -       0.40כ יחידה סביבתית"סה

ביטחון

100%100%ט"קב722-110

100%100%רכז סיור

400%400%סיירים

100%100%מזכירה

        994        979        7.00       7.00כ בטחון"סה

הנדסה

100%100%מהנדס המועצה731-110

7/19מחודש 100%100%סגן מהנדס המועצה ומנהל בינוי תשתיות

100%100%מנהל מחלקת פיקוח על הבניה

50%50%מפקחי בניה

100%100%מנהלת ועדה לתכנון ובניה

150%150%בודקי תוכניות

100%100%מנהלת מחלקת רישוי עסקים

100%100%מזכירה

100%100%פקח תשתיות ובינוי

50%50%מידען

100%0%עוזר מהנדס מועצה

     2,301     2,074        9.50     10.50כ הנדסה"סה

311311



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

תחזוקה

100%100%תחזוקה.סגן מנהל מח741-110

711עובר מפרק תברואה 0%80%עובד תחזוקה

 עובר ממשק מים וביוב6/19מחודש 0%50%אחראי על מבננים

        483        194        2.30       1.00כ תחזוקה"סה

    5,040    4,666     28.80    26.70כ שרותים מקומיים"סה

312312



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

שרותים ממלכתיים

חינוך

מינהל חינוך

100%100%מנהל אגף חינוך וקהילה811-110

100%150%יות"קבס

100%100%ס"מנהל מחלקת בתי

80%80%פרויקטים ומשאבים, מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים

100%100%אחראית פרוייקטים חינוכיים

180%180%מזכירה

100%100%א ומתאמת סמים"רכזת על

50%50%רכז מדעים ישובי

50%50%רכזת חווידע

     2,049     1,903        9.10       8.60כ מינהל חינוך"סה

קדם חובה

100%100%מנהלת מחלקת קדם יסודי8122-110

47%100%רושמת ומתאמת רישום פניות ציבור

100%100%מזכירה

        474        463        3.00       2.47כ מינהל קדם חובה"סה

ס יסודי"בי

100%100%ד אבני החושן"מזכירה ממ8132-110

100%100%ס ניצנים"מזכירה בי

80%80%ס אבן חן וניצנים"ח בי"הנה

100%100%ס צוקים"מזכירה בי

80%80%ס אבן חן"מזכירה בי

100%100%ס רבין "מזכירה בי

100%100%מזכירה סבב בבתי ספר

40%40%ח אבני החושן"הנה

80%100%ח רבין וצוקים"הנה

     1,186     1,095        8.00       7.80ס יסודי"כ בי"סה

313313



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

ב מינהל"חט

100%100%מזכירה ראשית 8140-110

400%400%מזכירות משניות

60%60%ח "הנה

.מימון אורט100%100%ד"מזכירה ממ

80%80%מנהלת ספריה

100%100%לבורנט

     1,031        987        8.40       8.40מ"ב מ"כ חט"סה

מינהל-תיכון

300%300%לבורנטית8152-110

100%100%מזכירה ראשית 

400%400%מזכירה

150%150%אבות בית תיכון

100%100%טכנאי עריכה ופיתוח 

85%85%טכנאי מחשבים

100%100%מנהלת ספריה

0%50%פיזיוטראפיה

100%100%ס תיכון"ח בי"הנה

     2,030     1,998      13.85     13.35כ מינהל"סה

מורים-תיכון

 כולל הפרשי פרישה2018-ב     25,114     100%98%25,767מורים8152-111

     25,114     100.3597.8625,767כ מורים"סה

   27,144   27,765    111.71   113.70כ תיכון"סה

י"שפ

90%90%ח"מנהלת שפ8173-110

740%740%פסיכולוגית

75%75%מזכירה

     2,145     1,949        9.05       9.05י"כ שפ"סה

הסעות

        151        100%100%132רכזת הסעות8178-110

        151        132          1.00         1.00כ הסעות"סה

   34,180   34,294    150.26   151.02כ חינוך"סה

314314



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

מפעם

100%100%מנהל821-110

100%100%סגנית

 מותנה בקבלת אישור משרד הפנים200%תוספת 100%300%רכזת הדרכה בתחום ארצי

250%250%מזכירה

     1,235     1,172        7.50       5.50כ מפעם"סה

רווחה

100%100%מנהלת מחלקת רווחה841-110

0%50%מזכירה

80%80%עובדת זכאות 

40%40%תקציבנית

60%60%ס ופקידה לסדרי דין"עו

80%80%ס משפחות ונערים"עו

80%80%ס גמלאים וקשישים"עו

100%100%ס לחוק הנוער ומשפחות"עו

80%0%רכזי מועדונית ומרכז יחד

80%0%מדריכות למועדוניות

130%170%ח בית הגמלאי"הנה, אב בית, רכזת

50%50%רכזת מתנדבים

80%80%ס משפחות ונערות"עו

50%50%ס שיקום"עו

60%36%ס משפחה ורכזת קפה לאוזן"עו

0%33%רכז קפה לאוזן

50%50%ס משפחה ואוטיסטים"עו

     2,246     2,335      10.59     11.20כ רווחה"סה

דת

80%80%רב המועצה851-110

80%80%מקוואות וערובים, אחראי כשרות

76%76%אחראי בית מדרש ורישום נישואין

70%70%רכז דת

80%80%מפקח כשרות ומעביר שיעורים

120%120%מזכיר/מזכירה

     1,161     1,163        5.06       5.06כ דת"סה

  38,822  38,964   173.41  172.78כ שרותים ממלכתיים"סה
315315



תקציבתקניםתקציבתקנים

2018201920182019
הערותתיאור תפקידשם הפרק

מרכז נגישות

100%100%מנהל מיזם עיר נגישה7000726-110

50%50%רכז הדרכה

        226        200        1.50       1.50כ מרכז נגישות"סה

קרן משק מים וביוב

100%100%אחראי על משק מים וביוב7000911-972

100%100%מזכירה ומעקב שעוני מים

2.00       2.00        228        242        

פנסיה

14%14%ראש מועצה לשעבר998-310

64%64%סגן ראש מועצה לשעבר

12%12%סגן ראש מועצה לשעבר

40%40%קצבת שאירים

43%43%פקידת גביה לשעבר

93%99%סייעות לשעבר

32%32%וטרינר לשעבר

27%27%אב בית לשעבר

30%30%מנהל מחסן לשעבר

121%125%מזכירות לשעבר

0%24%פקח תשתיות בינוי תשעבר

41%41%י לשעבר"מנהלת שפ

     1,024        957        5.51       5.17כ פנסיה"סה

  50,513  50,218   234.78  228.40כ שכר כללי"סה

יאוישו בכפוף למגבלות התקציב. תוספת התקנים החדשים הם ללא עלות כספית
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שם הפרקפרקסעיף
תקציב 

2018

תקציב 

2019

הוצאות/ משק מים וביוב 7000911

173121משכורת כוללת1107000911

400300שעוני מים- חומרים7207000911

500התקנה- שעוני מים 7217000911

342317עבודות קבלניות7507000911

4060בחירום- עבודות קבלניות7517000911

7070דיגום מים- עבודות קבלניות7527000911

6050פיקוח ניהול והנדסי- עבודות קבלניות7537000911

201201יעוץ משפטי+ גביה - עבודות קבלניות 7547000911

8080תחזוקה- עבודות קבלניות 7557000911

6060מוקד- עבודות קבלניות 7567000911

6060עמלות בנקים וכרטיסי אשראי7577000911

189189העמסות תקציב עזר7587000911

319332ניהול- פעולות כלליות 7597000911

5050כללי- פעולות כלליות 7607000911

240285חשמל7717000911

9,51510,776אספקת מים7727000911

173121משכורת כוללת1107000972

516516אחזקה חוזה-  עבודות קבלניות 7517000972

117117הוצאות רכב7527000972

126109יעוץ משפטי+ גביה - עבודות קבלניות 7547000972

320236תחזוקה- עבודות קבלניות 7557000972

1515מוקד- עבודות קבלניות 7567000972

1515עמלות בנקים וכרטיסי אשראי7577000972

4747העמסות תקציב עזר7587000972

315332ניהול- פעולות כלליות 7597000972

351כללי- פעולות כלליות 7607000972

141107חשמל7717000972

7175השתתפות ברשות ניקוז ירקון8307000972

450473מי לוד/ השתתפות לעירית לוד 8317000972

1,5921,671השתתפות לאיגוד ערים8327000972

5030הוצאות תכנון  ופיקוח9507000972

16,14916,814כ הוצאות"סה

הכנסות/ משק מים וביוב7000410

15,64916,259גביה שוטפת- אגרת מים 2107000410

300355פיגורים- אגרת מים 2207000410

200200השתתפות ביוב חבל מודיעין5107000472

16,14916,815כ הכנסות"סה

00(גרעון)/ עודף 

קרן משק מים וביוב

317317



שם הפרקפרקסעיף
תקציב 

2018

תקציב 

2019

הוצאות

קרן ניהול מרכז נגישות

200226משכורת כוללת1107000726

106הוצאות תקשורת 5407000726

77הוצאות משרדיות5607000726

55כלים מכשירים וציוד7407000726

1515ח "הנה- עבודה קבלנית 7507000726

2020הוצאות שונות7807000726

2525שימוש7817000726

282304כ "סה

הפעלה

3232כנסים7607000726

1416ימי עיון7617000726

460השתלמויות7627000726

55הדרכות מפעילים חיצונים7637000726

50סיורים7647000726

56163כ"סה

תפעול

3030עיצוב אתר+הקמת אתר אינטרנט9007000726

2222תחזוקת אתר אינטרנט9017000726

1212חומרי הדרכה ודפי מידע5507000726

2330פרסום5517000726

8794כ"סה

ציוד יסודי

3010רהוט וציוד9307000726

3010כ"סה

454571כ הוצאות"סה

הכנסות

336457קרן למפעלים מיוחדים9907000726

5157מועצה מקומית שוהם8107000726

6757הכנסות עצמיות4107000726

454571כ הכנסות"סה

00גרעון/ יתרה 

קרן ניהול מרכז נגישות

318318
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