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החלה לפני  המועצה  שנים  כשלוש 
בתהליך מיתוג שכלל בתוכו פעולות 
תדמיתה  ועיצוב  המועצה  תקציב  למיצוב  נרחבות 
פנימה והחוצה. כל זאת בשאיפה להעלות  חוסנה 
החברתי- כלכלי של הרשות ולגבש זהות מועצתית 
המחברת בין התושבים למועצה תוך חיזוק מעמדה 
אטרקטיבי  כפרית  התיישבות  כמוקד  ותדמיתה 

במרכז הארץ.
בחינוך,  השירותים  שופרו  זה  תהליך  במסגרת 
רווחה, תשתיות, תרבות, ספורט, דיגיטציה. כמו כן, 
המועצה  תדמית  לקידום  נרחבת  עבודה  נעשתה 

מול משרדי ממשלה וגורמי חוץ.
לשם  בבחירות  שיא  לנקודת  הגיע  זה  תהליך 
תושבי  בו   2018 בפברואר  שהתקיימו  המועצה 
הסלוגן-  עם  דן",  "שדות  השם  את  בחרו  המועצה 
"קהילה וטבע נפגשים" כשמה החדש של המועצה. 
הגיעה העת ובה התאמנו את שם המועצה למאפייני 
היישובים, בדגש על התרבותיות, הקהילה, האחווה 
והכפריות. ערכים שנבחרו ליעדי על המובילים את 
לקחנו  כולנו  התחומים.  בכל  המועצה  של  פועלה 
והעצמה  לקידמה  שיוביל  ההיסטורי  בתהליך  חלק 

מקומית.  
פנימית  ארגונית  ולמידה  אחריות  תחושת  מתוך 
שמטרתה להגיע למצוינות בשירות לתושב, הנחיתי 
של  תקציב  מקושרות  עבודה  תכניות  לכתיבת 
ולמדוד  לעקוב  במטרה  המועצה  מחלקות  כלל 

ולראות  עצמנו  את  לאתגר  המועצה,  פעילות  את 
בפרמטרים מדידים את ההתקדמות לעבר הגשמת 

חזון המועצה. 
המועצה  של  העל  יעדי  העבודה  בתכנית 
מתורגמים למשימות אשר מקושרות לתקציב המוצג 
בפירוט בחוברת תקציב המועצה. תכנית העבודה 
במחלקות  המועצה  פעילויות  מרבית  את  מכילה 
ואתגרים  ובמשימות  השוטפת  ברמה  השונות 
מנת  על  מחלקה  כל  עצמה  על  שלקחה  חדשים 
כלכלית  התייעלות  העל:  יעדי  את  ולממש  לקדם 
וגיוס משאבים, מובילות בחינוך ערכי והישגי, מצוינות 
איכות  ערכי  קידום  הקהילה,  העצמת  בשירות, 

הסביבה ופיתוח כלכלי אזורי. 
התפקידים  בעלי  לכל  נתונה  לב  מקרב  תודתי 
והבנת  השותפות  על  המליאה  וחברי  ביישובים 
פירות,  מניב  אשר  פורה  פעולה  בשיתוף  הצורך 
המסורה  העבודה  על  המועצה  ועובדי  למנהלי  וכן 
והרצון העז להיות שותפים לקידום, פיתוח וצמיחה 

של המועצה. 
אני מאחל לכולנו שנה מלאה באתגרים ועשייה, 
של  המועצה  את  להצעיד  נוכל  שיחד  ספק  לי  אין 

כולנו קדימה. 

בברכה, 
דוד יפרח
ראש המועצה

דבר 
ראש 

המועצה 
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גזברות
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהוצאות הכנסות 

בהכנסה 

התייעלות 
כלכלית

וגיוס משאבים 

הקפדה על הבטחת קבלת 
התקבולים מהממשלה 

בהתאמה להתחייבויותה:

 קבלת תקציבי ממשלה:
 1. מענק רזרבת שר

 2. מענק פיתוח מנכ"ל
3. מענק איזון

1. קבלת מענק מענק 
יישוב גדול:80-90 

אלש"ח.
פרויקט 

 מנכ"ל
ראש 
רשות

רבעון 1 - 
עד 31.3

85,000

קבלת מענק תיקון 
עיוותים 650 אלש"ח. 

פרויקט 
 מנכ"ל
ראש 
רשות

רבעון 1 - 
עד 31.3

650,000

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 
חיזוק הקשר עם אגף 

התקציבים במשרד הפנים
 תיאום ביקורים במשרד הפנים 

התקיימו שני ביקורים 
לפחות )ראש השנה 

ופסח( במשרד הפנים 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 
חוקי עזר מועצתיים

 ניהול תהליך כתיבת חוקי ה'עזר למועצה:  
 1.היטל סלילת רחובות 

 2. היטל תיעול וניקוז
 3. היטל  שמירה 

4. אגרת חניה

לפחות שני חוקים 
יאושרו במהלך שנת 

 2018
פרויקט 

 מנכ"ל
ראש 
רשות

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

במידה 
והחוקים 

יאושרו 
ותתקיים 

אכיפה יש  
להעריך 

את היקפה  

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 
עמידה בדרישות משרד הפנים

1. שיעור הגירעון השוטף אינו עולה על 1% 
 מסך התקציב. 

2. שיעור הגירעון המצטבר כולל תברי"ם 
 אינו עולה על 12.5% מסך התקציב. 

3. שיעור הגבייה לארנונה לא יפחת מ - 
 85% מסך החיוב.

4. שיעור הוצאות השכר המוניציפאלי 
אינו עולה על 30% מסך התקציב. 

שיעור עומס המלוות אינו עולה על 50% 
 מהתקציב.

קבלת פרס  על ניהול 
תקין עד 31.12.18 

שוטף
רבעון 

4 - עד 
31.12

ראשיאגף: גזברות
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהוצאות הכנסות 

בהכנסה 

עמידה בדרישות משרד הפנים

5. שיעור הוצאות השכר המוניציפאלי 
אינו עולה על 30% מסך התקציב. 

שיעור עומס המלוות אינו עולה על 50% 
 מהתקציב.

6. שיעור ההוצאות המנהל הכספי והכללי 
אינו עולה על 13% מסך התקציב.

קבלת פרס  על ניהול 
תקין עד 31.12.18 

שוטף
רבעון 

4 - עד 
31.12

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 
יציאה למכרז עד ינואר 2018ניהול מכרז לרכוש וחבויות 

לקבל הקטנת עלויות 
של הפרמיה ב 160,00 

אלש"ח בשנה
פרויקט 

רבעון 1 - 
עד 31.3

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

 כיסויי ביטוח:
 1.רכוש וחבויות.

 2. תלמידים  
 3.אוטובוסים ורכבים

 4. אחריות נושאי משרה.  
5. אחריות מקצועית למהנדס 

 המועצה
6.הוצאות הגנה בהליכים 

משפטיים          

שוטףבדיקת חידושי ביטוחים פעמיים בשנה 
אגף 

מוניציפלי 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

תשלומים: העברת חשבוניות 
לגזברות לתשלום סמוך למועד 

ביצוען.

1.על כל חשבונית שתועבר לתשלום 
 לגזברות תותבע תאריך הגעתה

2. גלינה תרשום את תאריך קבלת 
eprהחשבונית ב 

3. פעם ברבעון יבחנו הפערים

80% מהחשבוניות הגיעו 
תוך שבועיים. 

שוטף

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

מעקב אחר דיווחים של 
המחלקות למשרדים המממנים 

 וקבלת הכספים

1.פגישות עבודה תדירות עם מנהלי 
 המחלקות לפחות אחד לרבעון

2. פגישה חודשית של הגזבר עם 
מהנדסת המועצה ומנהל האגף 

המוניציפאלי- הפקת דו"ח פרויקטים 
 מותאם תקציב

3. פגישה שבועית המנכ"ל  עם הנהלת 
החשבונות בנושא מעקב אחר תשלומים 

לספקים

1. תשלום מס"בים בשני 
מועדים בחודש בלבד 

 )שוטף(. 
2. 6 פגישות בין הנדסה 

 לגזברות
3. תשלום לספקים 

בהתאם לחוק.

שוטף
כל 

מחלקות 
המועצה 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהוצאות הכנסות 

בהכנסה 
התייעלות 

כלכלית וגיוס 
משאבים 

דוחות תקציב מול ביצוע 
רבעוניים 

4 דו"חות תקציב בשנה 
לאחר התאמת הנתונים 

מול מנהלי המחלקות 
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

ביקורת דוח כספי שנתי 
למשרד הפנים לשנת 2017

הכנת חומר הביקורת ואיסוף הנתונים 
 הכספיים לדוח.

על כל האגפים להעביר את החשבוניות 
עד תאריך 15/2/18 להנה"ח.

1. הגשת כל החשבוניות 
 של האגפים עד 20/2/18. 

2. הגשת דוח עד 
-28/2/18 היעדר ליקויים 

על הגשה מאוחרת.

שוטף
כל 

מחלקות 
המועצה 

רבעון 1 - 
עד 31.3

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 
היערכות תקציב לשנת 2019:

 1. פגישות עם מנהלי אגפים
2. הכנת דוחות והכנת תקציב 2019

תקציב 2019 מוכן עד 
סוף נובמבר 2018 

שוטף
כל 

מחלקות 
המועצה 

רבעון 
3 - עד 

30.9

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

הכנת דוח כספי ע""פ הנחיות 
משרד הפנים

1. הכנת חומר הביקורת ואיסוף הנתונים 
 הכספיים לדו"ח.

2. כל האגפים יעבירו את החשבוניות עד 
תאריך 15/2/18 להנה"ח.

1. עמידה ביעדי לו"ז 
משרד הפנים- הגשת כל 

החשבוניות מהאגפים 
עד 30 יום מסיום רבעון.

שוטף
כל 

מחלקות 
המועצה 

רבעון 1 - 
עד 31.3

שוטף2. עמידה בביקורת
כל 

מחלקות 
המועצה 

רבעון 1 - 
עד 31.3

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

ספירת מלאי של הרשות 
)אינוונטר(

ניהול, מעקב ובקרה אחר מערך המלאי 
 למועצה:

 1. ריכוז הנכסים )שאינם ציוד מתכלה(
2. הקמת ועדת גריעה

עדכון אינוונטר פעמיים 
בשנה לפחות. 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

ועדת הגריעה התכנסה 
אחת לשנה לפחות

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

10,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הכשרה והתמקצעות של 
עובדי הנהלת חשבונות 

מעקב אחר ביצוע ימי הדרכה ותמיכה 
בנושא חוקים הנהלת חשבונות- לעובדי 

קבלן במסגרת חוזה.

כל עובד  בהנה"ח יעבור 
יום עיון/ השתלמות 
 חיצונית אחת בשנה 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
תב"רהכנסותהוצאות ציבי 

מותנה 

בהכנסה 

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים
הגדלת הכנסות המועצה

אכיפה: ביצוע עיקולי בנקים, מטלטלין, 
מקרקעין,  שליחת התראות והודעות 

דרישה 

עמידה ביעדי גביה-  
400 אלש"ח תוספת 

להכנסות צפויות 
פרויקט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

  162003000750
  1631000611
1623100780

תשלומי 
עמלות 

לבנקים 
השונים

400,000

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים

סנכרון בין פקחי הוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה עם 

מחלקת הגבייה 

פקחי הבנייה יעבירו את ממצאי הפיקוח 
הרלוונטיים לגבייה על מנת בחינת הגדלת 

השומה על בסיס שבועי.

ממצאי הפקחים הובילו 
לגידול באכיפה ב- 150 

אלש"ח  
פרויקט

ועדה 
לתכנון 
ובניה 
ופקח 
הגביה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
50,000

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים

הגברת מקצועיות הפיקוח על 
הבנייה 

מציאת הכשרה מתאימה לפקח הבנייה 

פקח הבנייה עבר 
הכשרה/ השתלמות 
אחת בשנה לפחות 
בנושא סיווגי נכסים 

פרויקט
משאבי 

אנוש 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
2,500  

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים

ביצוע פיקוח  מדוקדק 
למציאת אכלוס בתים חדשים, 

חריגות ותוספות בניה

עמידה ביעדי גביה-50,000 אלש"ח 
תוספת להכנסות צפויות 

עמידה ביעדי גביה-
50,000 אלש"ח תוספת 

להכנסות צפויות 
שוטף

ועדה 
לתכנון 
ובניה 
ופקח 
הגביה

50,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

כינוס ועדת ההנחות 
ועדת ההנחות התכנסה 

4 פעמים בשנה 
שוטף

 גזבר, 
רווחה

400

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

עררים על שומת הארנונה

התכנסות הוועדה 3 
פעמים בשנה ו/או דיון 
בכל המקרים שהושגו 

השנה 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

300

אגף: גזברות 

מחלקה: מיסוי וגביה
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים
מידע לתושב

הסברה תקופתית על נושאים הקשורים 
לארנונה בחוברת המצורפת לשובר 

התקופתי 

פרסום חומרים לפחות 4 
פעמים בשנה 

שוטף
מנכ"ל 

ודוברות

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
18,000

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים
ישיבות צוות

התכנסות המחלקה- פקידים ומנהלים 
לליבון סוגיות שעלו במהלך החודש, 

תיקוני חקיקה וכו'

התכנסות 6 פעמים 
בשנה לפחות 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים
קבלת צריכות המים מהוועדים בזמןטיוב נתוני הביוב במערכת

עד ה-20 לכל חודש זוגי 
כל וועדי המועצה הגישו 

את הנתונים 
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

העלאת שביעות רצון מקבלי 
השירותים במחלקה 

הקמת תיבת פניות הציבור בנושא גבייה 
העלאת רמת שביעות 
הרצון של התושבים 

משירותי הגביה ב 10%
פרויקט

רבעון 1 - 
עד 31.3

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים
מחיקת חובות

למחוק חובות אבודים ומסופקים שעונים 
על קריטריוני המחיקה שנקבעו

מחיקת 2.5 מליון ₪ 
חובות אבודים כיעד 

שנתי
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

להגיע להסדרי פשרה עם חייבים 
היסטוריים קשים

מחיקת 500 אלש"ח 
חובות היסטוריים וגביה 

של 550 אלש"ח בהסכמי 
פשרה  

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

550,000

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים
אישור צו מיסים לשנה הבאה

הכנת צו המיסים לשנה הבאה תוך עדכון 
שיעורי העדכון השנתיים ומגמות המועצה 

להעלאה חריגה

לאחר אישור הצו 
במליאה תשלח 

לתושבים אגרת בצמוד 
לשובר התקופתי באשר 

לתעריפי הארנונה 
וכוונות המועצה 

להעלאה חריגה בשנה 
העוקבת

שוטף
רבעון 

2 - עד 
30.6

16231007805,000

 
פניה לקבלת הדוחו"ת 

הכספיים מהוועדים של השנה 
החולפת

תזכורת בדוא"ל וטלפונים ליו"ר הוועדים 
המקומיים לצירוף הדוחו"ת הכספיים 

לשנה שחלפה

שיפור תפיסת התנהלות 
המועצה אצל מבקר 
משרד הפנים במידה 

ויועברו למבקר עד 
30/4/2018

שוטף
רבעון 

2 - עד 
30.6
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
ציבי 

מותנה תב"רהכנסותהוצאות 
בהכנסה 

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים

פניה לקבלת הדוחו"ת 
הכספיים מהוועדים של השנה 

החולפת

תזכורת בדוא"ל וטלפונים ליו"ר הוועדים 
המקומיים לצירוף תקציב הוועד וצו 

המיסים לשנה הבאה

שיפור תפיסת התנהלות 
המועצה אצל מבקר 

משרד הפנים, עם קבלת 
תקציבי כל הוועדים עד 

ה-30/11

שוטף
רבעון 

4 - עד 
31.12

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים
ארגון  טיול חד יומי/ מסעדה לעובדיםגיבוש המחלקה  

ביצוע יום כיף מחלקתי 
לפחות פעם אחת בשנה 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

5,000

1111100100
1111200100
1111300100
1115000100
1124000290
1472000210
1472000810
1623000110

1623000530
1623000540
1623000580
1623000580
1623000750
1623100540
1623100780

1,050,00031200
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חינוך
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנההכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

מעקב אחר ביצוע פרויקט 
קייטנות 

 1. הקצבה ובחירת מנהל פרוייקט.
 2. תיכנון ומיון כח אדם.

 3. מערכת רישום
4. פגישות סטטוס שבועיות עם מנהלת 

הפרויקט בחודשים מאי ויוני

השתתפות של 70% מילדי 
המועצה בקייטנות

תרבות 
רבעון 2 - 

עד 30.6
790,000821,000 הכנסות

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

 רישום לגני ילדים 

 1. הסברה ופרסום
 2. חלוקת תפקידים בתוך האגף

3. פגישות סטטוס שבועיות עם מנהלת 
 הגיל הרך 

4. מפגש עם ועדת החינוך המועצתית 
 ונציגי החינוך היישוביים

5. חלוקת הגנים ושיבוץ הצוותים יחד עם 
 מח' הגיל הרך

6. מעקב ובקה אחר גביית החינוך 

גיל רך 90% רישום עד תאריך 15/2/18    
רבעון 1 - 

עד 31.3

גיל רך 93% גביית חינוך עד ה1/9/18 
רבעון 3 - 

עד 30.9

התקיים מפגש עם ועדת 
החינוך ונציגי החינוך טרם 

פתיחת הרישום 
גיל רך 

רבעון 1 - 
עד 31.3

שליטה בחלוקת הגנים 
ושיבוץ צוותים

גיל רך 
רבעון 1 - 

עד 31.3

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

בינוי מוסדות חינוך

 1. מעורבות בתכנון המבנים
 2. תיעדוף הפרויקטים על פי צורך

 3. קביעת לוחות זמנים
4. עדכוני התקדמות ושינויים

התקיימה פגישה אחת לפחות 
עם המתכנן\ אדריכל לכל גן 

חדש שנבנה לטובת דגשי 
תכנון רלוונטיים. 

 מוניציפאלי 
גיל רך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

התקיימה פגישה חודשית 
בין מחלקת התשתיות לחינוך 
בנושא התקדמות הפרויקטים 

ושינויים 

מוניציפאלי
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

ראשיאגף: חינוך  
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנההכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 
)כולל תחזוקת מבנים(:

1. פעם בשנה איסוף מידע ומיפוי צרכי  
תחזוקה בהתבסס על בקשות מנהלי בתי 

הספר/ גננות/ הורים )במהלך החודשים 
 ינואר- פברואר( 

2. עריכת תכנית עבודה  לתחזוקת 
המבנים עפ""י סדרי עדיפות ותקציב  

והגשתה עד לתאריך 15.3.18 לאגף 
 התשתיות והרכש  

3. הגדרת איש קשר רלוונטי לנושא 
מהחינוך ותשתיות

הגשת תכנית העבודה עד 
לתאריך 15.3.18 

גיל רך 
רבעון 1 - 

עד 31.3
1313000920

כל הליקויים תוקנו עד תאריך 
 .15/8

מוניציפאלי 
רבעון 3 - 

עד 30.9

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הודעות שיבוץ

עד 1/7 יצאו ההודעות להורים 
ולצוותים

גיל רך 
רבעון 2 - 

עד 30.6

עד 1/9 יצאו ההודעות לכח 
אדם- רבקה 

רבעון 3 - 
עד 30.9

 מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

רכש לבתי ספר לקראת 
שנה"ל

 היערכות רכש לקראת שנת הלימודים:
1. איסוף מידע ויצירת רשימת צרכים 

 עפ"י סדר עדיפויות מועצתי/אגפי
2. גיבוש נוהל עבודה ותכנית עבודה 
שנתית לרכש עבור בתי ספר במהלך 

 אפריל מאי.
3. ביצוע הזמנות רכש לבתי ספר 

 ביוני- יולי
4. בניית סל ציוד לכל בית ספר בהתאם 

לאינוונטר.

גובשה תכנית עבודה ונוהל 
רכש לבתי הספר והוגשה עד 

לתאריך 30.5.18
רכש 

רבעון 2 - 
עד 30.6

במסגרת תכנית העבודה 
ואיסוף הנתונים החלה הכנת  

סל ציוד לבתי הספר 

 רכש
אינוונטר

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

הזמנות הרכש לבתי הספר 
בוצעו עד לתאריך 30.7.18

רכש
רבעון 3 - 

עד 30.9
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
ציבי 

מותנה הכנסותהוצאות 
בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

ועדות פרט
1.ישיבות עם כל בית ספר בנפרד אחרי 

ישיבות פרופיל כדי לבנות מענים הולמים

ל 80% מהילדים ניבנית 
תוכנית אישית וחלוקת 

אחריות )הורים/בי"ס/רווחה 
וכו'(

 רווחה
 קב"ס אילנה

קב"ס 
 שניאור 

שפ"ח

רבעון 3 - 
עד 30.9

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

 וועדות התמדה:
מיצוי החינוך הרגיל 

במקסימום לפני המעבר 
לחינוך המיוחד

1. ישיבות עם כל מוסד שיש לו תלמידים 
 המועמדים לוועדות ההשמה.

2. בחינת רשימת השנה הקודמת אל מול 
השנה הנוכחית בנוגע להתאמה לחינוך 

מיוחד

פער של 10% בהשוואת 
הרשימות משנה לשנה יחשב 

כמדד הצלחה 

 שפ"ח
 רווחה

קב""ס 
 שניאור
קב""ס 
אילנה

רבעון 1 - 
עד 31.3

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

 וועדות ההשמה:
ישיבות המזכות תלמידים 

להיות חלק ממערך החינוך 
המיוחד על כל רבדיו.

1.הכוונה מותאמת מקסימלית תוך שיח 
 ושיתוף ההורים בכל שלבי התהליך
2. בניית סקר שביעות רצון הורים 

מהתהליך ומהתוצאות

ציון 80 בסקר שביעות הרצון 

 שפ"ח
 רווחה

קב""ס 
 שניאור

קב"ס אילנה 

רבעון 2 - 
עד 30.6

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

חינוך בחירום

1.עידכון פרטי תלמידים/ צוותים/ 
 מתנדבים כל שנה מחדש.

2. ריענון אחריות וחלוקת תפקידים 
פנימית.

עד סוף אוקטובר 2018 התיק 
מוכן ומעודכן לשנת לימודים 

חדשה.
ביטחון 

רבעון 4 - 
עד 31.12

כל בעל תפקיד יודע בברור 
מה תפקידו בחירום.

ביטחון 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

מתנדבים תיכוניסטים בחירום

1. בניית מערך מתנדבים תיכוניסטים 
תלמידי י"א+י"ב בכל היישובים בכל 

היישובים. 
2.יצירת מפגשי העצמה עם הנוער 

והגדרת הציפייה של המועצה מהם  בזמן 
חירום במקלטים ובבתים 

התקיים ערב גיבוש מתנדבים 
תיכוניסטים אחד לפחות 

במהלך שנת 2018

נוער
משאבי 

אנוש 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
1348300930
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

העצמת קבוצת מנהלי בתי 
הספר היסודיים וצוותי 

החינוך והעמקת השתייכותם 
לקהילת עמק לוד

1. יצירת  מפגשים משותפים של כל 
 המנהלים לאורך השנה

2. הפקת ערב גיבוש לכל בית ספר 
בהשתתפות צוותי החינוך וועדי ההורים.  

קיום שמונה מפגשים בשנה 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

השתתפות של כל מנהל 
בשישה  מפגשים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

חיזוק הקשר עם נציגי 
החינוך ביישובים וועדת 

החינוך המועצתית 

יצירת מפגשים יזומים סביב סוגיות 
רלוונטיות 

התקיימו 3 מפגשים לפחות 
בנשה עםם נציגי החינוך 

וועדת החינוך המועצתית 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

מעקב אחר ילדי החינוך 
המיוחד המשובצים במוסדות  

שונים

1.ביקורים יזומים במוסדות החינוך 
 המיוחדלפחות בשלושה מוסדות בשנה  

2. דאגה לפרט וחיזוק המשפחות 
 החלשות 

3. רכישת ידע שיעזור לכלל 

ביקורים בלפחות שלושה 
מוסדות חינוך בשנה 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

השתלמויות/ הדרכות 
הנוגעות לטיפול בהורים/ 

ילדים השייכים  לחינוך 
המיוחד 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

שמירה על קשר רציף עם 
משפחות החינוך המיוחד

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

 יום המורה:
1. העצמת המורים והעלאת 

המוטיבציה לנתינת חינוך 
מיטבי תוך חיבור וגאוות יחידה 

 למועצה
 2. התייחסות בכבוד לפורשים 

3. הנגשת מטרות המועצה/
אגף לכל הקשורים למוסדות 

החינוך

 1. איתור מורה מצטיין רשותי. 
2. ארגון יום הערכה למורים בבתי הספר 

הייסודיים בעמק לוד.

התקיים יום הערכה למורים 
בבתי הספר הייסודיים 

בעמק לוד. במסגרתו מורה 
מצטיין/ת רשותי קיבל/ה 

תעודת הוקרה  

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
10,000
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

 מערך הסעות:
מעקב מדוקדק אחר שיבוץ 

מערך ההסעות ונתינת אישור 
למענים ספציפיים.

 1. עד תאריך 5/9 כל הילדים משובצים
2. "חינוך" תושבים לעמידה בקרטריונים 

 צימצום מספר בתי הספר. 
3. הורדת כמות התלונות על התנהלות 

הנהגים/ההסעות.

 עד תאריך 5/9 כל הילדים 
משובצים

רבעון 3 - 
עד 30.9

מערך ההסעות עובד על פי 
מיפוי מאושר בלבד

רבעון 3 - 
עד 30.9

היקף התלונות על הנהגים/ 
ההסעות ירדה ב10%

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

 גימלאים לומדים:
התייחסות לגיל השלישי 

המתפקד דרך יצירת קשר 
עם הצעירים )תיכוניסטים( 

וכפועל יוצא יצירת מתנדבים 
איכותיים.

הגדלת היקף המשתתפים  בכיתות 
הגימלאים קשירת החוטים לאירגון למידה 

שבועי לגימלאים בתיכוניים. 

שתי כיתות עם 20-30 
 לומדים גמלאים במהלך 

 2018

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
150000100000

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

המכון לחינוך דמוקרטי
90% עמידה ביעדי תכנית 

העבודה השנתית של המכון 
 נוער

מנכ"ל

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
170000

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

אודי לאנגלית- מיועד לתלמידי 
כיתוב ד'+ה'+ו'

90% עמידה ביעדי תכנית 
העבודה השנתית של בית 

הספר אודי לאנגלית 
תרבות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
150000

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

 סייעתא

 1. תיאומים עם בתי הספר
2. הטמעת המטפלים כחלק מהצוות 

החינוכי של בית הספר ויצירת תקשורת 
 טובה בין המטפלים למחנכים 

 3. איתור תלמידים
4. הכנת תכניות עבודה פרטניות עבור 

התלמידים המאותרים

בארבעה בתי ספר במועצה 
מקבלים  16-20 שעות 

שבועיות לחיזוק תלמידים 
בינוניים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
220,00080,000

 150 תלמידים לפחות 
מקבלים את השירות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

סייעתא

 1. תיאומים עם בתי הספר
2. הטמעת המטפלים כחלק מהצוות 

החינוכי של בית הספר ויצירת תקשורת 
 טובה בין המטפלים למחנכים 

 3. איתור תלמידים
4. הכנת תכניות עבודה פרטניות עבור 

התלמידים המאותרים

עמידה של 80% בתכנית 
העבודה הפרטנית של כל 

ילד 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
300,000

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

 סל המדע
1. תכנית חוגים לכל בית ספר 

2. חוגי מדע לצהרונים

מימוש 100% מהתקציב 
1813600782ומהתכניות

1313600990
219,352184,852

הקניית חוג מדע במסגרת 
הצהרונים 

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים
מיצוי כספי חינוך 

 1. מילוי קולות קוראים
2. מעקב אחר דיווחי ביצוע למשרד 

 החינוך

3. בחינה מעמיקה של הוצאות האגף 

הבלתי קבועות "

מילוי 80% מהקולות הקוראים 
הרלוונטיים למחלקה

הקטנת הוצאות האגף 
הבלתי קבועות ב5%

הכנסות
 1313250921
 1313300440
 1313300920
1313330920

הוצאות
 1811000110

 1811000540
 1811000543
 1811000780
 1812000430
 1812000540
 1812000780
 1812200110
 1812300780
1813000110

40,000
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יעד
על מועצתי

מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 
 1813000570
 1813000931
 1813200750
 1813200760
 1813200780
 1813200782
 1813200783
 1813200784
 1813200785
 1813200786
 1813300110
 1813300760
1813300780

 1813200750
 1813200760
 1813200780
 1813200782
 1813200783
 1813200784
 1813200785
 1813200786
 1813300110
 1813300760
1813300780
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

בניית תיק לכל גן

 יצירת מאגרי מידע  עבור כל גן: 
 1. ימי העבודה של הצוותים הפועלים בגן

 2. ילדים המשובצים בגן
3. טיולים מתוכננים, חוגים, רכש בגנים 

ותיעוד ביקורים.

קיום תיק מפורט לכל 
גן ומעבר ועדכון תיקי 

הגנים אחת לשבוע.
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

ביקורים קבועים בגנים
ארבעה ביקורים לפחות 
בכל גן ותיעודם במהלך 

שנת 2018  
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים
רכש ותחזוקה בגנים 

1.איסוף נתונים על רכישות ומעקב ובקרה 
 על אספקה.

2. בניית סל ציוד לגן על פי חלוקה של 
 גילאים, מגדר, דת וכמות הילדים. 

3. הבניית נהלי עבודה מוסדרים מול 
 מחלקת הרכש והתשתיות.

4. איסוף נתונים של הרכישות והתחזוקה 
הנדרשת - העברה לרכש. פעמיים בשנה 

 )אוקטובר ומרץ(
5. בניית שאלון שביעות רצון

80% אספקת רכש 
שהוזמן ואושר לגנים 
עד חודשיים ממועד 

ההזמנה

רכש שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

1812000420
1812000740

500,000

פרויקט לכל גן קיים סל ציוד 
רבעון 

3 - עד 
30.9

קיים נוהל ממשקי עבודה 
בין רכש, תשתיות ומחלקת 

הגיל רך 
פרויקט 

 רכש
תשתיות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מחלקת הרכש קיבלה 
דו"ח צרכים פעמיים 

בשנה )מרץ ואוקטובר(
שוטף

 רכש
תשתיות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

ציון 70% בשאלון 
שביעות הרצון של 

הגננות 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

בניית מערך חוגים לכל גן 
הכולל נתונים על: חוגים,  

תשלום עבור כל חוג ומעקב 
ובקרה אחר כל פעילות 

החוגים.

1. מעקב ובקרה רבעונית אחר ביצוע 
 החוגים ותשלומים. 

2. מעקב ובקרה חצי שנתית אחר איכות 
החוגים. 

3. בניית שאלון שביעות רצון .

70% מהתשלומים על 
החוגים הועברו

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

1822000782250,000

אגף: חינוך 

מחלקה: גיל רך
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

בניית מערך חוגים לכל גן 
הכולל נתונים על: חוגים,  

תשלום עבור כל חוג ומעקב 
ובקרה אחר כל פעילות 

החוגים.

1. מעקב ובקרה רבעונית אחר ביצוע 
 החוגים ותשלומים. 

2. מעקב ובקרה חצי שנתית אחר איכות 
החוגים.

3. בניית שאלון שביעות רצון .

ציון 7 בשאלון שביעות 
הרצון בנוגע לאיכות 

החוגים 
פרויקט

רבעון 
3 - עד 

30.9

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים

תיעוד של כל פנייה של הורה 
וזמן תקן למענה 

 עד שבוע מענה עבור 
כל פנייה.

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

הכשרות לסייעות ומפגשים 
עם הצוותים החינוכיים 

התקיימו שני  מפגשים 
לפחות בשנה עם כלל 

הסייעות.
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים

 רישום לגני ילדים-  
שידרוג חווית הרישום 

והנגשתו באמצעים דיגיטליים

 1. בניית מסלולים בכפר חב""ד
 2. הפקת עלון רישום חדש

 3. פרסום והסברה
4. פתיחת הרשמה ב17.1 כאשר עד תאריך 
זה ישנן עמדות קליטה, טפסים מעודכנים 

וחלוקת תפקידים במחלקה 

גידול של 20% בנרשמים 
באופן מקוון

שוטף
רבעון 1 - 

עד 31.3

המחלקה ערוכה 
במלואה לרישום עד 

לתאריך 17.1
שוטף

רבעון 1 - 
עד 31.3

מצוינות 
בשירות ושיתוף 

תושבים
שיבוץ וציוות כח אדם

עד סוף הרבעון השני 
כל הילדים והצוותים 

משובצים.
שוטף

רבעון 
2 - עד 

30.6

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

ועדות השמה ושילוב

1.הכוונה מותאמת מקסימלית תוך שיח 
 ושיתוף ההורים בכל שלבי התהליך
2. בניית סקר שביעות רצון הורים 

מהתהליך ומהתוצאות

ציון 80 בסקר שביעות 
הרצון 

שוטף
רבעון 

3 - עד 
30.9

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

איתור ומעקב התפתחות 
ילדים

אסוף ותעוד נתונים עבור ילדי הגנים 
ובניית תכנית התערבות בהתאם לצרכים.

לשונית מעקב מלאה 
עבור כל הילדים שתוגש 

ברבעון השלישי.
שוטף

רבעון 
3 - עד 

30.9

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים

יצירת הסדרת ממשקי עבודה 
פנים ארגוניים 

בניית נהלי עבודה שפ"ח, תשתיות, רכש, 
רווחה.

פרויקט קובץ נהלי עבודה 

 שפ"ח
 תשתיות

 רכש
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

הסדרת ממשקי עבודה פנים 
ארגוניים 

בניית נהלי עבודה שפ"ח, תשתיות, רכש, 
רווחה.

פרויקט קובץ נהלי עבודה 

 "שפ""ח
 תשתיות

 רכש
רווחה"

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

יצירת קשרים עם מעונות
ביקור חד שנתי במעונות הקיימים 

במועצה 
התקיים ביקור אחד 

לפחות בכל מעון 
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

מפגש הורים העולים למסגרת 
המועצתית לקראת פתיחת 

שנה

פירסום והבאת ההורים העולים לגני גיל 
3 למפגש הסבר והדרכה על המעבר 

לגן מועצתי ממסגרות פרטיות, הרצאה 
בהתפתחות הילד המותאמת ב 3 ריכוזי 

אוכלוסיה שונים.

השתתפות של 80% 
מההורים

פרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

 ירידה בפניות ההורים 
למתן מענים מנהליים 

בחודש הראשון של 
השנה )מכ- 180 פניות 

בממוצע לכ- 20(.

שוטף
רבעון 

2 - עד 
30.6

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

הערכות גננות וסייעות 
 לפתיחת שנה

ותיכנון מפגשי גננות וסייעות

1. יצירת מפגש גננות על אזורי עם 
 רשויות אחרות

2. יצירת מפגשי סייעות וגננות המועצה 
 במהלך השנה ולקראת פתיחת שנה"ל. 

מטרת המפגשים: חידוד נהלים, הבהרת 
 שיבוצים 

השתלמויות לצרכים השונים: ביטחון, 
כיבוי אש, חירום ושוטף.

90% השתתפות של 
גננות וסייעות בהערכות  

המפגשים עפ"נ השנה 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

השתתפות של כל גננת/
סייעת ב 5 מתוך 6 

מפגשים שנתיים 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

תוכנית גן ירוק: קידום ערכי 
איכות הסביבה והמרחב 

הכפרי בתוך מערכות החינוך.

הפעלת שישה גנים )השנה( כגנים 
ירוקים, בשיתוף עם היחידה הסביבתית 

והכנסת תכני איכות הסביבה לתוך מערכי 
הגנים 

הצלחה להפעיל 5 מתוך 
6 הגנים המועמדים 

כגנים ירוקים 
פרויקט 

יחידה 
סביבתית

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
100,000

שני תכנים של איכות 
הסביבה עברו בגנים 

במהלך שנת 2018
פרויקט 

יחידה 
סביבתית

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 
1812000420
1812000430
1812000540
1812000740
1812000780
1812000781
1312300920
1312300921
1312300922
1812000420
1812000430
1812000540
1812000740
1812000780
1812000781
1312300920
1312300921
1312300922
1312300923
1812300780
1812300781
1312300420
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

שיבוץ מייטבי למסגרות 
לימודיות לילדי הרשות

מיפוי ילדים/ נוער הזקוקים להכוון ייחודי. 

עד לתאריך 20.6 גובשה 
רשימה עדכנית של 
תלמידים הזקוקים 

 להכוון יחודי:
1. מכל בתי הספר 

 היסודיים
2. בתי הספר העל 

יסודיים בהם מרוכזים 
80% מבני הנוער. 

שפ"ח שוטף 
רבעון 2 - 

עד 30.6

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

איתור נשירה בזמן אמת 
ומניעתה ככל הניתן

1. מעקב אחר שיבוץ ילדים ונוער 
 למסגרות לימודיות 

2. הצלבת נתונים מול ביה""ס וסינכרון 
 בין הרשימות לבין הגעה בפועל

3.מעקב ובקרה רבעוניים אחר נוער נושר

איתור 85% מהילדים/
שוטף  נוער עד אחרי חגי תשרי 

רבעון 
3 - עד 

30.9

2. איתור 15% מהילדים/ 
הנוער במהלך השנה.

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

מעקב ובקרה אחר נשירה 
והתאמת מענה מייטבי

מפגשים חד חודשיים עם צוותי ביה"ס

90% התלמידים 
מתמידים במסגרת בה 

 שובצו
שוטף 

רווחה, 
שפ"ח 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

10% נוספים מקבלים 
מענה חילופי תואם

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

אגף: חינוך 

מחלקה: קב"ס- אילנה 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

תוכנית מעברים בין חט""ב 
לתיכון- מיקוד בבתי ספר בניר 

צבי ותורת משה: 

1. בתורת משה- ליווי בית הספר בהכנת 
 תכנית למעברים 

2. ליווי והטמעת מפגשים בין יועצת 
קולטת בבית הספר החדש לבין יועצת 

 שולחת
3. ליווי והטמעת פגישות הורים- ילדים 

במטרה למפות קשיים/ אתגרים במעבר 
 ולהמליץ על מענה מותאם.

 4. ביצוע המפגשים- במהלך חודש מאי 
5. מעקב ובקרה אחר איכות המענה 

לילדים-במהלך חודש אוקטובר

90% מסתגלים למעבר- 
מסיימים את השנה 

בהצלחה.
שוטף 

רווחה, 
שפ"ח 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

10% הנותרים מקבלים 
סיוע שיגביר התמדה- 

אבחון- סיוע לימודי
שוטף 

רווחה, 
שפ"ח 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישג

מתן מענה הולם   לתלמידים 
בעלי הצרכים המיוחדים

בניית תוכניות אישיות ומתן מענה / סיוע 
בהתאם

95% מסיימים את השנה 
בהצלחה. 

שוטף 
רווחה, 
שפ"ח 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

עד חמישה ילדים 
יקבלו מענה של סייעת 

צמודה במהלך שהנה 
למרות שאינם עומדים 

בקריטריונים של משרד 
החינוך 

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

200,000

מובילות בחינוך 
–ערכי והישגי

מענה מייטבי לתלמידים 
בנשירה סמויה או גלויה

בניית תוכנית אישית ומתן סיוע בהתאם

דיווח ביהס על שפור 
משמעותי בתחום 
הלימודי החברתי  

והרגשי בתקן של 90%

שוטף 
ביה"ס, 
שפ"ח, 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
50,000

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

צמצום נשירה והתאמה 
למסגרת

1.אישור הסעה מיוחד ל10 תלמידים 
שזקוקים למסגרת יחודית בשל קשיים 

 אך אינם חנ""מ
2. בניית מערך מאשר ומיפוי האפשרויות

התקבלה החלטת מדיניות 
בה מוסכם ע"י כל הגורמים 
הרלוונטים במועצה כי ניתן 
להסיע עד 5 תלמידי קצה 

למוסדות חינוך ייחודיים 
וייעודיים. )שאינם במיפוי 

ואינם חנ"מ(. 

פרויקט 

 מנכ"ל
ראש 
 רשות

 תחבורה 
חינוך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
200,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

הכשרות לסייעות העובדות עם 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

הכשרה אחת לפחות 
לסייעות במהלך השנה 

פרויקט 
משאבי 

 אנוש
חינוך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך  
ערכי והישגי

הוקרת העובדים העובדים עם 
ילדים בעלי צרכי מיוחדים/ 

בודדים 

הפקת יום הוקרה/ הכשרה ייעודית/ 
תקציב לאביזרי גן מיוחדים שאינם בסל 

 השוטף. 
ביצוע בפועל של אחד 
מהתחומים המפורטים 

חינוך פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך 
ערכי והישגי

תמיכה לימודית וחברתית 
רגשית

מיפוי צרכים ואיתור תלמידים הזקוקים 
לסיוע  

 20 תלמידים לפחות 
יקבלו סיוע. 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
100,000

שיפור של 10% לפחות 
בתפקוד הלימודי 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
100,000

1317700920
1817700110
1312300923

1813300110
1313300920
1313330920
1813300760
1313300440
1813300781
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

שיבוץ מייטבי למסגרת 
 ישיבתית לכיתות ח'

1. מיפוי ילדים/ נוער הזקוקים להכוון 
 ייחודי 

2. זימון ההורים של הילדים שאותרו  
 לימי הכוונה ייעודיים לקראת המעבר 

3. הגעה פרטנית להורי שכבת כיתה ח' 
בכפר חב"ד. 

 כל ההורים זומנו עד 30.1 
 

שוטף
רבעון 1 - 

עד 31.3

הגעה פרטנית לשליש 
מהורי שכבת כיתה ח' 

בכפר חב"ד. 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

איתור נשירה בזמן אמת

1. מעקב אחר שיבוץ תלמידי כיתות ח' 
 למסגרות לימודיות ישיבתיות. 

2. הצלבת הנתונים  מול הישיבות 
 וסינכרון ואיתור נושרים בזמן אמת

3. בדיקת סינכרון בין הרשימות לבין 
 הגעה בפועל

 4. מניעת נשירה ככל הניתן 
5. מעקב ובקרה רבעוניים אחר נוער נושר

85% מהתלמידים 
הנושרים אותרו עד סוף  

חגי תשרי 
שוטף

רבעון 
3 - עד 

30.9

אותרו  15% מהנוער 
הנושר במהלך השנה.

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

מעקב ובקרה אחר נשירה 
והתאמת מענה מייטבי

 1. יצירת קשר פעם ברבעון עם הישיבות 
 2. מעקב פרטני אחר תלמידים בסיכון

90% התלמידים 
מתמידים במסגרת בה 

שובצו
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

10% נוספים מקבלים 
מענה חילופי תואם

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

מעקב ובקרה אחר נשירה 
והתאמת מענה מייטבי

1. מפגשים דו שבועיים עם אחראי תוכנית 
 נוח"ם מטעם הרווחה. 

2. הצלבת נתונים  מול הרווחה לוודא כי 
יש סינכרון בין 'תלמידי קב"ס' ל'תלמידי 

רווחה

90% התלמידים 
מתמידים במסגרת בה 

 שובצו
שוטף

 חינוך
רווחה

רבעון 
3 - עד 

30.9

10% נוספים מקבלים 
מענה חילופי תואם

שוטף
 חינוך

רווחה

רבעון 
3 - עד 

30.9

אגף: חינוך 

מחלקה: קב"ס- שניאור 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

מענה מייטבי לתלמידים 
בנשירה סמויה או גלויה

בניית תוכנית אישית  ומתן סיוע בהתאם

דיווח ביהס/ישיבה על 
שפור משמעותי בתחום 

הלימודי החברתי  
והרגשי בתקן של 90%

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

מדידה והערכה של פרוייקט 
חונכות - צומחים יחד 

הגשת דו"ח רבעוני המתאר את התנהלות 
הפרויקט תוך התייחסות למדידה והערכה

התקדמות של מינימום 
20% של כל חניך המשתתף 

בפרויקט. 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מימוש של לפחות 85% 
מהתקציב.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
341,448
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קייטנות 

 1.  תיכנון ומיון כח אדם.
 2. הקצבה ובחירת מנהל פרוייקט.

 3. בניית תכנית
4. הפקת לקחים מהרישום בשנה שעברה 

 והטמעת שינויים במערכת הרישום 
5. פגישות סטטוס שבועיות עם מנהלת 

 הפרויקט בחודשים מאי ויוני 
6. מעקב ובקרה אחר מנהלי הקייטנות

עד סוף אפריל 2018 
כל מנהלי הקייטנות + 

מאויישים 
פרויקט 

רבעון 
2 - עד 

30.6

1313800420 
1813800110 
1813800710 
1813800780 
1813800781 
1813800782 
1813800783 
1813800784 
1813800785 
1813800786 
1813800787 
1813800788 
1813800789

1,278,3601,385,000

עד סוף מאי 2018 תכנית 
הקייטנות סגורה 

פרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

ב1.5 מערכת הרישום 
לרישום עם כל השינויים 

המבוקשים 
פרויקט 

רבעון 
2 - עד 

30.6

70% לפחות מילדי 
המועצה רשומים 

בקייטנות 
פרויקט 

רבעון 
2 - עד 

30.6

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הפקת הפסטיבל פסטיבל פורים 
עמידה ביעדי ההפקה 

וגידול של 10% בתושבים 
המשתתפים 

נוער פרויקט 
רבעון 1 - 

עד 31.3
1828200784150,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

פסטיבל קיץ 

1. זכייה בקול הקורא לפסטיבל של משרד 
 התרבות

 2. הגשת קול קורא למפעל הפיס 
 3. הפקת פסטיבל קיץ בסימן 70 שנה למדינה 

 זכייה במלוא הכסף- 
115 אלש"ח 

נוער פרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

1828200784250,000145,000
זכייה במלוא הסכום 

המוקצה ממפעל הפיס- 
30 אלש"ח 

פרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

חוגים

 1. גיוס רכזת חוגים
 2. הסדרת תשלום חוגים בצורה מקוונת

 3. בניית מערך חוגים במחירים שווים לכל כיס
4. מעקב ובקרה אחר תפעול ואיכות החוגים

שוטף ביצוע בפועל 
משאבי 

אנוש 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1322000421 
1822000782

250,000250,000

אגף: חינוך 

מחלקה:תרבות 



31

יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

סל המדע
1. תכנית חוגים לכל בית ספר 

2. חוגי מדע לצהרונים

מימוש 100% מהתקציב 
ומהתכניות

שנתי - 
על בסיס 

1813600782רבעוני
1313600990

219,352184,852
הקניית חוג מדע 

במסגרת הצהרונים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה

פעילויות תרבות ביישובים
1. עידוד וקידום יוזמות תרבויות יישוביות 

2. עידוד וקידום שת"פ ביוזמות תרבות בין 
יישוביות )שני יישובים לפחות(

גידול ביוזמות התרבות 
היישוביות ב20% 

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

132200042
1822000780

350,000100,000 התקיימו לפחות שני 
אירועים בין יישובים 

במועצה. 
פרויקט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה

יוזמות תרבות

1. מילוי קול קורא ליוזמות תרבות בתחום 
המחול והמשחק 

2. הקמה של קבוצת מחול רשמית 
3. הקמה של קבוצת משחק

פרויקטביצוע בפועל
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

70,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

הפעלת מועצת נוער רשותית

1. גיוס נציגים חדשים מכל יישוב
2. קבלת החלטות איכותיות

3. מיתוג המסגרת 
4. יצירת פורמט לקבלת החלטות בשיתוף 

הנוער
5. העלאת מודעות פעילות הפרלמנט בקרב 

הנוער במועצה

נציגות מכל היישובים 
)למעט כפ"ח(

רבעון 1 - 
עד 31.3

18282007805000

לפחות שני פרוייקטים 
משמעותיים יצאו לאור 

ע"י הפרלמנט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

השתתפות בשולחנות 
עגולים רשותיים.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

הביקוש גדל על ההיצע
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

 סדנאת הכנה לגיוס 
שישתתפו בה לפחות 

שלושה יישובים.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

 העלאת אחוז 
ההשתתפות בקבוצת 

אחריי ל- 25 חניכים 
פעילים.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

העלאת אחוז הגיוס לשירות 
משמעותי ביישובים

1. בדיקת נתוני הגיוס במועצה דרך מנהל ח"ן 
וצה"ל.

2. סדנת הכנה יישובית )בהתאמה ישובית( 
קרוב למועד המיונים על פי דרישה 

3. הגדלת המשתתפים באחריי

סדנאת הכנה לגיוס 
שישתתפו בה לפחות 

שלושה יישובים.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
182820078386,300 העלאת אחוז 

ההשתתפות בקבוצת 
אחריי ל- 25 חניכים 

פעילים.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

אגף: חינוך 

מחלקה:נוער 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
ציבי 

מותנה הכנסותהוצאות 
בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי

הפעלת תכנית 360 לנערים 
בסיכון

 1. גיוס צוות איכותי ויציב.
2. יצירת מענה לימודי- שיעורי עזר והכנה 

 לבגרות
3.יצירת סדר יום מובנה עם הפרדה בין 

 בוגרים לצעירים.
4. שילוב של שעות מחוייבות אישית של 

 הנוער במסגרת המועדון.
5. שילוב עו""ס מתכלל שיהיה בקשר עם 

 בתי הספר והורי החניכים.
6. פתיחה של קבוצת בנות סביב תחום עניין 

 משותף.
7. דיווחים למשרד החינוך עפ"י לוח זמנים.

השתתפות של לפחות 
25 חניכים בכל יום 

פעילות. 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1828200782260,000260,000

גויסו 2 סטודנטים 
מתנדבים לעבודה 

במועדון. 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

משתתפות  לפחות 10 
בנות בקבוצת הבנות.

רווחה 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

משתתפים לפחות 
8 חניכים מכיתה י' 

המבצעים את שעות 
המחוייבות אישית 
במסגרת המועדון.

רווחה
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

בסוף כל שליש הועברו 
דו"חות הביצוע למשרד 

החינוך 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

יצירת זהות מועצתית

1.יצירת פעילויות אזוריות לפחות פעמיים 
 בשנה.

 2. חיזוק והתמדה בפורום רכזים אזורי.
 3. הכשרות לרכזי ומדריכי הנוער

4. שיתוף וועדי בקבלת החלטות ותכנים 
 ויצירת קשר רציף עם מחלקת הנוער 

5. יצירת סל תקציב יישובי אותו יוכלו לנהל 
נציגי היישובים בשיתוף מחלקת הנוער, 

עבור פעילויות פנים יישוביות ותמיכה 
 בתנועות הנוער.

6.  דיווח למשרד החינוך עפ"י לוח זמנים 
לצורך קבלת תקציב "ערך כדרך".

התקיימה ישיבת פורום 
רכזים מועצתי אחת 

לחודש לפחות. 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1828200780 
1828200781

נציגי היישובים ונציגי 
הנוער השתתפו  בגיבוש 

תכנית בשני אירועי 
תרבות מועצתיים 

לפחות 

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

לכל יישוב יש סל 
תקציב יישובי שגובש 

בתיאום עם מחלקת 
הנוער 

פרויקט
רבעון 

4 - עד 
31.12

עד סוף אוקטובר נשלחו 
כל דיווחי הביצוע לצורך 
קבלת תקציב לפרויקט  

"ערך כדרך".

שוטף 
רבעון 

4 - עד 
31.12
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
ציבי 

מותנה הכנסותהוצאות 
בהכנסה 

 חיזוק החוסן 
הקהילתי 

הרחבת הקשר וההשתתפות 
של גרעין השרות הלאומי 

במועצה  

1. שילוב בנות שירות במסגרות החינוך 
 הפורמליות והבלתי פורמאליות במועצה.
2. שילוב באירועים ופעילויות מועצתיות 

 ויישוביות.
3. מפגשי גרעין לגיבוש הצוות ויצירת 

מיזמים משותפים.

 מפגשי גרעין אחת 
לחודש

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

בנות השירות לקחו חלק 
פעיל בשני אירועיים 

מועצתיים לפחות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הרחבת פרויקט גימלאים 
לומדים:

 1. חיזוק כיתת הותיקות בכפר חב""ד
 2. פתיחת כיתה נוספת באולפנת צפירה
3. מציאת רכז וגיוס משתתפים לכיתת 

 הותיקים בצפריה 
3. שאלון שביעות רצון 

40 משתתפות קבועות 
בכיתת הותיקות בכפר 

 חב""ד. 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

84,000  20 משתתפים בכיתת 
הותיקים בצפירה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

סקר שביעות רצון 
המשתתפים ושידרוג 

בהתאם. 

רבעון 
4 - עד 

31.12
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

איתור, אבחון וטיפול בילדי 
המועצה

1. איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים 
וצרכים מיוחדים בגני הילדים בתחומי 

 המועצה והפנייתם לאבחון/ טיפול.
2. איסוף וניתוב שאלוני הפנייה גני ילדים 

 )מתי"א( לועדות/ אבחונים.
3. ייצוג תיקי הילדים ב-100% מועדות 

 השילוב.

ביצוע איתור ב-100% 
מגני הילדים שבאחריות 
 המועצה, החל מגילאי 3.

שוטף 
גיל רך, 
חינוך, 
קב"ס 

רבעון 1 - 
עד 31.3

איסוף וניתוב 100% מן 
השאלונים החתומים 
ומוגשים לשפ"ח  עד 

סוף ינואר 2018

שוטף 
גיל רך, 
חינוך, 
קב"ס 

רבעון 1 - 
עד 31.3

ייצוג תיקי הילדים 
ב-100% מועדות השילוב.

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

קיום לפחות 5 סדנאות/
קבוצות טפוליות לילדים 

ולהורים                 
שוטף 

גיל רך, 
חינוך, 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

יצירת סדנאות וקבוצות טיפוליות לילדים.פרויקט שפ"י
התקיימו לפחות 5 

סדנאות/קבוצות 
טפוליות לילדים ולהורים                 

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

14,28014,280

השתתפות בוועדות פרט
השתתפות בוועדות 

פרט
שוטף 

 חינוך
רווחה

רבעון 
3 - עד 

30.9

השתתפות בועדות השמה
יצוג תיקי 100% מן 

הילדים בועדות. 
חינוךשוטף 

רבעון 
3 - עד 

30.9

השתתפות בועדות החלטה 
במחלקת הרווחה.

השתתפות פסיכולוג 
השפ"ח כיועץ ב-100% 

מהועדות.
שוטף 

 חינוך 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

אגף: חינוך 

מחלקה:שפ"ח 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

הכשרת הצוות המקצועי 
מעקב וביצוע אחר הדרכות והכשרות 

הפסיכולוגים חינוכיים.

מימוש 100% תקן 
פסיכולוגים חינוכיים 

כשירים לעבודה 
מקצועית.

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

34,29234,292

הדרכת הורים לילדים בגילאי 
0-6

הפעלת תוכנית "דלת פתוחה" במסגרת 
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון-

הדרכת הורים לילדים בגילאי 0-6.

עמידה ביעדי כרטיס 
הפרויקט.

שוטף
 חינוך

רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
59,96959,969

20 הורים משתתפים 
בתכנית.

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

הערכות לשעת חרום

1. הכשרה מקצועית של השפ"ח בנושאי 
 הליבה של מכלול אוכלוסייה 

2. טיפול במצבי חירום ברמה לאומית, הידוק 
ממשקים עם מחלקת הרווחה, הכשרות 

ותרגול מקצועי.

70% מצוות הפסיכולוגים 
השתתפו ב70% 

מההכשרות בנושא 
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חדר שלווה בבית הספר ניר 
צבי 

 1.גיוס כח אדם
 2. טיפולים רגשיים לילדים המטופלים

עמידה ביעדי כרטיס 
הפרויקט

 חינוך
רווחה

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

התקיימו טיפולים  
רגשיים לשמונה ילדים 

לפחות בכל חודש 
חינוך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
68,800

 1317300920
1317300921 
 1817300110

 1817300540
1817300880
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

ליגת הקהילות 
 1. הפעלת הליגה ע"י המנהלת 

קיימות לפחות שתי 
קבוצות בכל יישוב 

במועצה )כדורגל 
וכדורסל(

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

181293078255,000

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

מאמא-נט 

 1. התאמת אולם הספורט לפתיחת הליגה
 2. חיבור למאמאנט הארצי

 3. גיבוש קבוצות נשים מתחרות
עד סוף 2018 קיימת 

ליגת מאמאנט פעילה 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

פרחי ספורט 
 1. גיוס משתתפים לפרחי הספורט

2. הגשת הבקשה למנהלת הספורט 
קבוצת פרחי ספורט 
פעילה עד סוף 2018 

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

30,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

תחזוקת מגרשי ספורט 
 1. מעקב ובקרה אחר תחזוקת המגרשים

2. גיוס כסף לטובת פרויקטים בנושא- הגשת 
בקשות וקולות קוראים רלוונטיים

במהלך 2018 הוקמו\ 
שופצו שני מגרשים 

לפחות 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1829300781 
1829300780

300,000

גויס לפחות 50% 
מתקציב עלות 

הפרויקטים 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קבוצות ריצה 
 1. מציאת מדריכי ריצה

2. גיוס משתתפים ובניית קבוצות 
הוקמו לפחות 3 קבוצות 

ריצה במועצה 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

מירוץ אופניים 
לאחר הקמת מסלולי האופניים בין יישוביים- 

הקפת מירוץ אופניים מועצתי. 
עמידה ביעדי הפקת 

המירוץ 
פרויקט 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

חדר כושר מועצתי 
 1. מציאת מיקום רלוונטי

B.O.T 2. יציאה למכרז
עד סוף 2018 הסתיים 

המכרז והחלה הבנייה 
תשתיות פרויקט 

רבעון 
4 - עד 

31.12

אגף: תרבות 

מחלקה:ספורט 
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שרותים חברתיים
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

שיפוץ\ בינוי מבנה מחלקת 
רווחה

פרויקטסיום תכנון עד אפריל 2018
מוניציפאלי

גזברות
רבעון 1 - 

עד 31.3
50,000450,000500,000

שיפוץ של שלושה מועדוני 
מופ"ת 

פרויקטעד תחילת 2019
מוניציפאלי

גזברות

רבעון 
4 - עד 

31.12
20,000110,000130,000

חיזוק מכלול אוכלוסייה לשעת 
חירום

חיבור מהותי בין המחלקות, יצרת 
מיומנות וקשר במשימות משותפות בין 

שפ"ח ורווחה.
שפ"חפרויקט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
84106001,800

חיזוק החוסן 
הקהילתי 

חיזוק מכלול אוכלוסייה לשעת 
חירום 

הטמעה של עבודה שוטפת עם מערכת 
 ניהול המשפחה :

1.  פגישה דו שבועית עם כל עו"ס ובחינת 
 התיקים שלה

2. במסגרת ישיבות הצוות החודשיות 
להטמיע ולחזק את התפיסה החדשה 

אצל העו"סיות. 

שיפור של 10% במדדי 
ההצלחה של משרד 

הרווחה 
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

שוטף 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

47,00047,000

הרחבת מס' מטופלי רווחה  
באמצעות סטודנטים

1. מיפוי כלל המשפחות בטיפול הרווחה 
אשר זקוקות להתערבות סוציאלית 

 ומתאימות לסטודנט
  2.הדרכה שבועית של מדריך לסטודנט

 3. קבוצות למידה
 4.ביקורי בית שוטפים 

הרחבת השירות ל 
40 מטופלים לפחות 

המקבלים טיפול שבועי 
רציף  במהלך תקופת 

שנת לימודים אקדמית. 

פרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

גובשה לפחות 
קבוצת למידה אחת 

לסטודנטים בשנה ב' 
ויצירת שני פרויקטים 

לפחות במסגרתה.

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

במהלך 2018 יאותרו  ילדים עם 
קשיים משפחתיים-רגשיים 

ולימודיים אשר זקוקים למענים 
השונים של המח'

השתתפות במסגרות ובתוכניות השונות 
של המח', ליווי אישי לילדים מאותרים 

והכשרות מקצועיות בנושא ילדים בסיכון 
ומשפחותיהם

15 ילדים מאותרים 
לפחות יצליחו במדד 
אחד מתוך השניים:  

רגשי/לימודי ומשפחתי(

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

8435 
8438 

162,500487,500

השתתפות מקסימלית 
בכל התוכניות 

והמסגרות
שוטף 

מחלקה: שרותים חברתיים 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי 

איתור בני נוער בסיכון וסכנה

1. פגישה חודשית של עו"ס הנוער נוער 
 עם הצוות המקצועי של בתי הספר 

2. הגעה רציפה של בני הנוער בזיתן ויגל  
 למועדון.

3. שיפור במצבם הרגשי התנהגותי של 
 בני הנוער.

 4. קידום תוכניות  במסגרת המועדון
5. פגישות עבודה שבועיות של עו""ס 

 הנערים עם מדריכי הנוער בסיכון 
6. ביסוס וחיזוק השותפות עם יחידת 

הנוער במועצה

התקיימו 8 פגישות 
לפחות של עו"ס הנוער 

עם הצוותים המקצועיים 
בבתי הספר 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

עלייה של 25% לפחות 
בהיקף הנערות המאותרות 

נוער 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

8471

ביצוע בפועל של הפגישות 
השבועית של עו"ס הנוער 

עם מדריכי הנוער בסיכון

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

התקיימו פגישות שבועיות 
של מחלקת הרווחה עם 

הנוער  
נוער 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

מתן שירותי טיפול לבני נוער  
)על סף הוצאה מהבית(

מתן שירותי טיפול לבני נוער 
בסיכון ביישובים

מעגלי בנים ובנות לנוער בכפ"ח ואחיעזר

 20 מטופלים לפחות 
במסגרת התכנית 

נתיבים להורות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
843534,380137,550

תפוסה של 12 נערים\ 
נערות במעגלי הנוער.  

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

472,000118,000
15 משתתפים לפחות  

בבית חם

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

30 משתתפים לפחות 
במועדון הנוער בכפר 

חב"ד 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8471

מתן מענה בטיחותי וראוי 
לילדים, נערים ונערות אשר 

שוהים בפעילויות אחה"צ 
במבני נוער 

אחזקת מבנה שוטפת )ציוד, שיפוץ, 
תקלות(

למסגרות הרווחה 
מגיעים באופן קבוע 

במהלך השנה 70 בני 
נוער ונמצאים במבנה 

ראוי ומתוחזק

מחלקת 
תשתיות 

כולל 
תקציב

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
25,00025,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי 

קבלת מטופלים חדשים במרכז 
הקליני של המח' )מענה רגשי/

משפחתי/ הדרכת הורים( 
באופן אינטנסיבי/שבועי 

 1.טיפול פרטני, זוגי והדרכת הורים
 2. שלוחת אחיעזר למרכז הטיפול
 3. שלוחת אחיעזר למרכז הטיפול

4. תוכנית טיפול לכל מטופל ע"י עו"ס 
 ומטפל

5. מעקב שוטף

מתן מענה ל-25 
מטופלים במרכז , 

וקידום הפיכת המרכז 
לתחנה לטיפול 
משפחתי וזוגי 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

8435
8435

250,00062,500
15 מטופלים לפחות 

בשלוחת אחיעזר 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

תיק טיפול ממוחשב 
לכל מטופל 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

ישיבת הדרכה ודו"ח 
מטפל אחת ל-3 חודשים 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

פיתוח, הקמה, הפעלה ופיקוח 
מקצועי של מסגרות חברתיות 

יישוביות לוותיקים במודלים 
שונים

1. פעילות שוטפת של 3 מועדוני מופ"ת 
 לוותיקים - כפ"ח, יגל, אחיעזר

 ומועדונים חברתיים באחיעזר וחמד. 
 2. גיוס מתנדבים 

3. שיתופי פעולה עם פרויקט "קהילה 
התומכת"

מתנדבים מפעילים את 
המסגרת פעם בשבוע

שנתי - 
על בסיס 

 8445רבעוני
8444

185,550556,450
עו"ס המסגרות מלווה 
מדי שבועיים ומבקרת 

את המועדונים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1. הפעלת מועדון מופ"ת לניצולי שואה 
 בכפ"ח 

2. השתתפות כספית ואירגונית של  
וועד כפ"ח והעמותה לרווחה וחינוך 

כפ"ח

הקמת מועדון עם  25 
משתתפים לפחות.  

והפעלה שוטפת על ידי 
מח' הרווחה

230,000
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

8445230,000230,000

מימון 
מלא ע"ח 

משרד 
הרווחה.  

וותיק 
משלם 45 

.₪

וועד הכפר והעמותה 
לרווחה שותפים פעילים 

בהפעלת המועדון 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי 

פיתוח, הקמה, הפעלה ופיקוח 
מקצועי של מסגרות חברתיות 

יישוביות לוותיקים במודלים 
שונים

שיפוץ מועדון קשישים בכפר חב"ד
מילוי וזכייה בקול 

הקורא

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
20,00020,000

התייעלות מערך ההפעלה של הקהילה 
 התומכת : 

 1. יציאה למכרז
 2. הרחבת היקף המשתתפים

יציאה למכרז עד סוף 
פברואר 2018

פרויקט 

אש"ל 
ג'וינט, 
משרד 
הרווחה

רבעון 1 - 
עד 31.3

30,00030,800
השתתפות 
לקוח עפ"י 

זכאות

הקהילה התומכת מונה 
170 חברי קהילה לפחות

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

 עמידה ביעדי התכנית 
"קהילה תומכת". 

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

בניית מערך מתנדבים אשר יתנדב 
במועדונים

בכל מועדון תהיה 
פעילות לפחות פעמיים 

בחודש של מתנדבים

רכזת 
מתנדבים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

הגדלת היקף איתור וטיפול 
באזרחים הוותיקים אשר 
מוגדרים בסיכון ומצוקה 

1. הטמעת מודל התערבות בטיפול 
 בזקן בסיכון 

2. קשר עם רפרנטים יישוביים, עו"ס 
ורפרנטים מתנדבים מזהים וותיקים 

בסיכון

עלייה בשיעור של 
15% במס' הוותיקים 

המאותרים במצב סיכון 
ומצוקה ומתן מענה 
מותאם למרביתם. 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

ב70% מביקורי קשישים 
סיעודיים נעשה שימוש 

שימוש בכלי אינטייק 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

פיתוח המדור למשאבי 
קהילה )קהילה+התנדבות( 

ע"י העלאת המודעות, יצירת 
שותפויות עם המח' השונות 

במועצה וגורמים מובילים 
בישובים.

1 . גיוס רכז/ת מתנדבים אשר יעבדו 
יחד עם העובדת הקהילתית ויעסקו 
בניהול ממשקי עבודה של הגורמים 

השונים בתוך המועצה ומחוצה לה

גובשו לפחות 2 קבוצות 
פעילים בישובים

משאבי 
אנוש 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
84,838,4823,75015,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה תב"רהכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי

פיתוח המדור למשאבי 
קהילה )קהילה+התנדבות( 

ע"י העלאת המודעות, יצירת 
שותפויות עם המח' השונות 

במועצה וגורמים מובילים 
בישובים.

2. פיתוח מיזמים קהילתיים 
התנדבותיים לקידום אוכלוסיות במגוון 

התחומים.

עו"סיות המחלקה עברו 
השתלמות "פיתוח 

גישה קהילתית" אחת 
לפחות  במטרה לחזק 

את הקשר עם הגורמים 
הישוביים לחיזוק חוסן 

הקהילה.

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

פיתוח אמצעי תקשורת 
והעברת מידע למטופלי המח' 

ולתושבים בכלל

1. הפקת מידעון של המח' לשימוש 
של עו""ס מול מטופלים למיצוי זכויות 

 הקשיש 
2. הזנה של מידע לאמצעי התקשורת 

השונים של המועצה כמו ניוזלטר, אתר, 
 אפליקציה, פייסבוק, חוברת ארנונה

3. הדרכות והשתלמויות בנושאים 
 שונים כמו בן ממשיך, גיל שלישי ועוד

4. שיפוץ חדר ההמתנה במחלקה 
ושידרוג נושא אבטחת המחלקה

הופץ עלון מיצוי זכויות 
הקשיש

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

פרסום לפחות פעמיים 
בשנה של הדרכים 

למיצוי זכויות הקשיש 
באמצעי התקשורת של 

המועצה. 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

עובדות המחלקה עברו 
הדרכה/ השתלמות 

מקצועית לפחות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

חדר ההמתנה ישופץ 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

8410375015,000
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משאבי אנוש
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

בניית תיק נהלי עבודה 
 1. איסוף נתונים
2. גיבוש נהלים

יפורסם תיק נהלי 
עבודה עד 1.7.18

מנכ"לפרויקט 
רבעון 

2 - עד 
30.6

החלפת תכנה משאבי אנוש 
מתואמת עם השכר 

 1. רכישת תכנה
 2. כתיבת אפיון לתכנה 

3. הטמעה

רכישת תכנה עד ינואר 
017 נרכשה התכנה 

פרויקט 
 מנכ"ל
רכש 

רבעון 1 - 
עד 31.3

12,000

פרויקט עד יוני-2018 סיום אפיון 
רבעון 

2 - עד 
30.6

עד סוף דצמבר 2018 
התכנה הוטמעה 

במלואה 
פרויקט 

רבעון 
4 - עד 

31.12

בניית תכנית הדרכה\ 
השתלמויות\ לימודים\ גמול 

 1. הקמת ועדת השתלמיות 
 2. כתיבת נוהל יציאה להשתלמות 

3. בניית תיקי הכשרות \ השתלמויות לכל 
העובדים אשר המידע בהם יסונכרן עם 

מערכת כח האדם : בחינה של ההכשרות 
 המחייבות לכל עובד מתוקף תפקידו   

4. השתלמות פיתוח מנהלים )שירות\ שיטת 
התחקיר(

קיים תיק ריכוז הכשרות 
כל עובד מועצה

פרויקט 
רבעון 1 - 

עד 31.3

הוקמה ועדת 
השתלמויות העובדת 

עפ"י נוהל יציאה 
להשתלמות 

פרויקט 
רבעון 1 - 

עד 31.3

כל סייעות המועצה 
עברו הכשרה מחייבת 
אחת לפחות  עד סוף 

2018

שוטף
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

30,000

שני מנהלים לפחות 
הלכו לקורס פיתוח 

מנהלים 
שוטף

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

השתתפות 
של 30% 

מהמפע"ם 
לפיתוח 
מנהלים

מחלקה:משאבי אנוש 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הפקת חוברת מידע לעובד 
 1. כתיבה

 2. עריכה לשונית
3. עיצוב, הדפסה וחלוקה

שוטףביצוע בפועל 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

6000

רווחת העובדים:
הגברת תחושת השייכות בקרב 

העובדים 

1. ציון המאורעות האישיים
2. הפקת אירוע שנתי לגיבוש העובדים 

)הרמת כוסית ראש השנה(
3.שיתוף עובדים על הנעשה במועצה אחת 

לשנה לפחות 

שוטףביצוע בפועל 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

ניהול משאבי אנוש יעיל- 
רווחת העובדים

1. קבלת דוחות נוכחות עד ה5.11
2. העברת חומרים לחשבת השכר עד ה20 

לחודש
3. מתן משכורות ב1 לחודש

שוטףביצוע בפועל 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני
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מוניציפאלי
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קידום פרויקטים הנדסיים 
ביישוב אחיעזר )הקמת מבני 

ציבור(

הקמת 3 כיתות גן 
סיום הקמה הגנים עד 

4/18
פרויקט

 גזבר
 מנכ"ל
חינוך 

רבעון 
2 - עד 

30.6
3,300,0002,394,899

ממשרד 
החינוך 

הקמת מועדון פיס 

סיום טיפול בהפקעה 
תוך שלושה חודשים 
מיום אישור הפרויקט

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל

רבעון 1 - 
עד 31.3

1,200,000
קבלת היתר בניה תוך 
חצי שנה מיום אישור 

הפרויקט

רבעון 
2 - עד 

30.6

פרסום מכרז תוך שנה 
מרגע אישור הפרויקט

רבעון 
4 - עד 

31.12

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קידום פרויקטים בתחום 
הספורט ביישוב זיתן

הקמת מגרש "שחבק" - כדורגל )דשא(
סיום ביצוע עד לאפריל 

2018
פרויקט

 גזבר
 מנכ"ל 
ספורט

רבעון 
2 - עד 

30.6
800,000 750,000

ממשרד 
הפריפרייה 

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

קידום פרויקטים הנדסיים 
ביישוב חמד )מבני ציבור(

הקמת שני גנ"י ביישוב
סיום הקמת הגנים עד 

ל-12/19
פרויקט

 גזבר
 מנכ"ל 
ספורט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
2,800,0001,451,838

משרד 
החינוך / 

פיס 

הקמת אולם ספורט 
סיום הקמת אולם 

ספורט עד לפברואר 
2018

פרויקט
 גזבר

 מנכ"ל 
ספורט

רבעון 1 - 
עד 31.3

טוטו 7,750,0006,384,035

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קידום פרויקטים הנדסיים 
ביישוב כפר חב"ד

פרויקטסיום ביצוע עד ל-1/19הרחבת מועדון הנוער ביישוב
 גזבר

 מנכ"ל 
רבעון 

4 - עד 
31.12

מפעל הפיס 1,600,000880,000

הקמת 2 גנ"י  
סיום הקמת הגנים עד 

ל-12/19 )חלקה 133(
פרויקט

 גזבר
 מנכ"ל 

חינוך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
2,800,0001,596,599

משרד 
החינוך 

אגף: מוניצפאלי

מחלקה: הנדסה
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

קידום פרויקטים הנדסיים 
ביישוב כפר חב"ד

הקמת שביל אופניים מאזור התעשיה בזיתן 
לתחנת הרכבת בכפר חב"ד

סיום תכנון מפורט עד 
לפברואר 2018

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל

רבעון 1 - 
עד 31.3

360,0005,500,000
 )צפי(
משרד 

התחבורה
ביצוע עד סוף 2018 

רבעון 
4 - עד 

31.12

ביצוע שלב ב' לפארק הרבי- צידו הדרומי 
של הפארק

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
4,000,000

בניית תוספת לבי"ס אוהלי תורה
סיום הקמה - שנתיים 

מיום אישור המכרז
פרויקט

 גזבר
 מנכ"ל
חינוך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
8,000,000

אין עדיין 
הרשאה 
מעודכנת

מובילות בחינוך 
– ערכי והישגי

הנגשת בתי ספר במועצה: 
אור שמחה ותלמוד תורה 

מציאת מקורות מימון לפרויקט וביצועו 
בפועל

מציאת מקורות מימון 
לפרויקט בשיעור של 

לפחות 70% מגובה 
פרויקטהפרויקט

 גזבר
 מנכ"ל
חינוך

שנתי - 
על בסיס 

680,000רבעוני
680,000

220,000
220,000

משרד 
החינוך 

)צפי(
משרד 
החינוך 

)צפי(
סיום ביצוע הפרויקט 

עד סוף 2018

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק החוסן 
הקהילתי 

חיזוק החוסן הקהילתי, 
תחושת ה חיזוק החוסן 

הקהילתי, תחושת הביטחון 
ושיפור פני היישוב ניר צבי 
ביטחון ושיפור פני היישוב 

ניר צבי

ביצוע וסיום ביצוע קיר אקוסטי ביישוב ניר 
צבי

סיום בניית הקיר עד מרץ 
 2018

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל
רבעון 1 - 

עד 31.3
1,500,0001,300,000

משרד 
התחבורה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

ביצוע פרויקטים הנדסיים 
ותשתיים ביישוב צפירה

קידום הקמת מועדון פיס ביישוב

סיום הפקעה תוך 4 
חודשים

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל

רבעון 
2 - עד 

30.6

1,200,000 היתר בניה תוך 6 חודשים
רבעון 

2 - עד 
30.6

פרסום מכרז תוך 7 
חודשים

רבעון 
3 - עד 

30.9

הקמת גן ילדים ביישוב

קבלת פרוגרמה - תוך 3 
חודשים )בעזרת מחלקת 

החינוך(

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל 
חינוך

רבעון 1 - 
עד 31.3

1,400,000700,000
משרד 
החינוך 

)צפי(

היתר בניה - תוך 6 חודשים
רבעון 

2 - עד 
30.6

יציאה למכרז - תוך 8 
חודשים

רבעון 
3 - עד 

30.9

סיום הקמת הגן - עד ל-12/19
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

פרויקטסיום ביצוע עד למרץ 2018ביצוע עבודות הסדרי תנועה ביישוב
 גזבר

מנכ"ל
רבעון 1 - 

עד 31.3
700,000350,000

משרד 
התחבורה

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

קידום תשתיות הספורט 
והפנאי במועצה

שיקום ושיפוץ מגרשי הספורט בישובי 
המועצה

מציאת מקורות תקציב 
לפרויקט בגובה של 70% 
לפחות מעלות הפרויקט 

בפועל

פרויקט
 גזבר

מנכ"ל 
ספורט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
500,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

חיזוק הקשר בין 
התושב למועצה 

קידום תשתיות הספורט 
והפנאי במועצה

שיקום ושיפוץ מגרשי הספורט בישובי 
המועצה

פרויקט סיום ביצוע עד סוף 2018
 גזבר

מנכ"ל 
ספורט

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
500,000

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

1. קידום תכניות - תב"עות 
 לאזורי תעשיה/ישובים

2. אפשרות לקבלת היטלי 
השבחה, אגרות בניה וארנונה 

מפרויקטים

1. קידום תב"ע באזור התעשיה ניר צבי 
לפרויקט דלק מוטורס - הגדלת זכויות בניה 

 בכ- 30,000 מ"ר
2. ייצור אופק עתידי לקבלת הכנסות כגון 

 אגרות בניה והיטלי השבחה כ- 3 מיליון
3. הערכת צפי לגידול בהיטלי פיתוח וארנונה

התקיים  דיון אחד לפחות  
בוועדה מקומית ובוועדה 

המחוזית עד סוף 2018  
בנושא קידום תב"ע

פרויקט

 הנדסה 
 מנכ"ל 
ראש 

הרשות

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

קידום תכנית מתאר כוללנית לישובים 
שתאפשר גידול בבניה 

התחלה של תכנית 
כוללנית לפחות לישוב 

אחד 
פרויקט

 הנדסה 
מנכ"ל 

 המועצה
ראש 

הרשות

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
150,000

סיוע בהקמת מתחם חנה וסע בכביש 1 - 
הכפלת החניון

 מתן אפשרות להגדלת 
ארנונה והיטלים - גידול 

הכנסה - כ- 1,600,000 ₪ 
לשנה.

פרויקט
מנכ"ל 

 המועצה
ראש 

הרשות

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

בהתאם 
לדו"ח שמאי 

לחפש עוד הגדלת הכנסות- צריפין+ מהדרין 
+ אמישרגז +נתב"ג

ביצוע בפועל של לפחות 
אחד מהתחומים 

מנכ"ל פרויקט

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

שדרוג מערכת החשמל
החלפת מערכת החשמל לתאורת לדים בניר 

צבי וכפר חב״ד
גמר ביצוע 6 חודשים - 

בהתאם לתקציב המועצה
פרויקט

רבעון 
2 - עד 

30.6
2,400,000
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

שיקום ותחזוקת כבישים 
ומדרכות קיימים

 כבישים מדרכות ביישובים 
 "גמר ביצוע 12/18

בהתאם לתקציב שיתקבל 
ממשרד התחבורה"

פרויקט
רבעון 

4 - עד 
31.12

950,000

פרויקטגמר ביצוע עד 12/18חמד - סביב מוסד"ח
רבעון 

4 - עד 
31.12

300,000300,000
משרד 

התחבורה 

כפר חב"ד - כבישים ומדרכות

 גמר ביצוע עד 12/18
לפי תקציבי משרד 

התחבורה לתכנון הסדרי 
תנועה סביב מוסד"ח

פרויקט
רבעון 

4 - עד 
31.12

פרויקטביצוע - אוגוסט 2018סימוני כבישים ותמרורים
רבעון 

3 - עד 
30.9
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

מיפוי כלבים במועצה
1. שליחת הודעה דרך המוקד למאגר בעלי 

 הכלבים הרשומים במערכת 
2. איסוף נתונים

פרויקטביצוע בפועל 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

1714200780

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

שירות לתושב
 1.חיסונים בכל ישוב

2. מעל שלושה כלבים חיסון עד הבית

בוצע סבב חיסונים 
לפחות פעם אחת בשנה 

בכל מושב 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
171420078050,00065,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

חדר לביצוע חיסוני כלבים
 1. אישור מועצה 
 2. מציאת מקום

3.קידום הפרויקט לכדי הקמה
פרויקטביצוע בפועל 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הפחתת הכלבים המשוטטים 
במועצה 

1. מתן קנסות מנהליים לבעלי הכלבים 
 משוטטים 

 2.. הכשרת פקח מוסמך 
3. גידול בלכידת הכלבים המשוטטים

עד סוף 2018 הוכשר 
פקח מוסמך 

17142005301,000פרויקט 

הכנסות 
יאמדו לאחר 
שנת חלוקת 

כנסות 

אגף: מוניצפאלי

מחלקה:וטרינריה 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
־סעיף תק
ציבי 

מותנה הכנסותהוצאות 
בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

טיפול בתקלות ומפגעים 
במוסדות חינוך, גני ילדים, בתי 

ספר וכד'

 1. טיפול ותיקון תקלות בגני ילדים
2. טיפול בתקלות בבתי הספר )מה שלא 

במסגרת ניהול עצמי(

1. מענה ראשוני לקריאה 
 תוך 12 שעות 

 2. גמר טיפול תוך 3 ימים 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1812000420 
1812000740 
1813200420 
1813200740

850,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

אחזקת מבני המועצה
שיפוץ, שיקום ותחזוקה שוטפת של מועדוני 

הפיס בכלל ישובי המועצה

1. המענה ראשוני 
 לקריאה תוך 12 שעות 

 2. גמר טיפול תוך 3 ימים
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1824000780 

193000420 

1844400780

160,000
*נדרש 
200,000

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

מניעת תקלות
פעם בחצי שנה סיור בכל מבני המועצה 

ואיסוף פרטי תקלות

התקיימו לפחות שני 
סיורים בנה בכל מוסדות 

המועצה 
שוטף 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

אגף: מוניצפאלי

מחלקה:תחזוקת מוסדות
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הכנסותהוצאות 

בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

עמידה בקובץ הנהלים של 
המוקד בהתאם ללוחות 

הזמנים שנקבעו

1. הפקת דו"חות ביצוע של טיפול בפניות 
המוקד אחת לרבעון

2. בחינה אחת לרבעון  של  זמני התקן 
והמענה לתושב 

עמידה של 90% לפחות 
בזמני התקן בכל רבעון 

תשתיותפרויקט
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

עמידה בקובץ הנהלים של 
המוקד בהתאם ללוחות 

הזמנים שנקבעו

מענה לפונה תוך 24 
שעות )עדכון סטטוס 

פניה(

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

ייעול התנהלות המוקד

1. גיוס חשמלאי
2. גיוס איש ביוב

3. קידום מכרז מסגרת לקבלן עבודות 
תחסוקה וכבישים

ביצוע בפועל עד סוף 
 2018

פרויקט
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

הנפקת דוחות רבעוניים 
המודדים

את כמות הקריאות בכל נושא

מעקב ובקרה שוטף על
התנהלות המוקד

הופק דו"ח פילוח 
קריאות פעם אחת 
לפחות בכל רבעון 

פרויקט 
שנתי - 

על בסיס 
רבעוני

נעשתה  פעולה  אחת 
לפחות להפחתת 

הקריאות בכל נושא\ 
לשיפור זמן התקן

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

מחלקה:מוקד עירוני 
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הוצאותהכנסות 

בהכנסה 

התייעלות 
כלכלית וגיוס 

משאבים 

העלאת אחוז בעלי רישיון עסק 
קבוע.

 הוספת כח כוח אדם:
 1. מפקח נוסף

2. 1/3 משרה תברואן לעסקים

עליה של 20% בבעלי 
רישיון עסק קבוע 

שנתי על 
בסיס 

רבעוני 

קנסות - 
₪ 60,000 

אגרת 
פתיחת 
תיק - 

₪ 13,000

 כוח אדם:
- מפקח 

 נוסף
- 1/3 משרה 

תברואן 
לעסקים

העלאת אחוז בעלי רישיון עסק 
זמני.

עליה של 10% בבעלי 
רישיון עסק זמני 

שנתי על 
בסיס 

רבעוני 

איתור עסקים חדשים טעוני 
רישוי.

עליה של 15% בכמות 
העסקים הטעונים רישוי.

שנתי על 
בסיס 

רבעוני 

ביצוע שימועים בהתאם לחוק 
רישוי עסקים.

עליה של 15% לפחות.
שנתי על 

בסיס 
רבעוני 

הגשת כתבי אשום בעסקים 
המהווים סכנה לציבור

ביצוע בפועל 
שנתי על 

בסיס 
רבעוני 

הטמעת הרפורמה לרישוי 
עסקים 

עמידה ביעדי הרפורמה 
70% מהרפורמה 

הוטמעה עד סוף 2018 

שנתי על 
בסיס 

רבעוני 

אגף: מוניציפאלי 

מחלקה:רישוי עסקים  
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יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

2018

מותנה הוצאותהכנסות סעיף תקציבי 
בהכנסה 

מצוינות בשירות 
ושיתוף תושבים

שמירה על בריאות הציבור
שמירה על איכות המים - ביצוע דגימותמים 

במתקנים והבאתם למעבדה.

בדיקת איכות המים 
לפחות  אחת לחודש 

100% מים נקיים 

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

171320078018,000

פינוי הגזם והאשפה בלוחות 
זמנים מצומצם ומעקב על 

הוצאות

רכישה והתקנה של  מיכלי אצירה חדשים 
טמוני קרקע

 תוספת של  3 פחים 
טמוני קרקע למוסדות 

ציבור

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

1712300780

פינוי הגזם והאשפה בלוחות 
זמנים מצומצם ומעקב על 

הוצאות
תיקון ושמירה על מיכלי אצירה קיימים

תיקון פחים וכלי 
האצירה אחת לחודש - 

ע"י קבלן חיצוני

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

171230078040,000

פינוי הגזם והאשפה בלוחות 
זמנים שנקבעו

ביום הפינוי השבועי של הגזם השאיפה 
לפינוי מלא של גזם של כלל הישוב )למעט 

חריגים( - סביבה נקייה בהתאם לתוכנית 
שנקבעה.

עמידה בלוחות הזמנים 
של המוקד

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

ניקיון היישובים 

פינוי הגזם והאשפה בלוחות זמנים מצומצם 
ומעקב על הוצאות

קיום שני סבבי ניקיון 
חודשיים בכל יישוב

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

1712300750 
1712300751 
1712300830

7,650,000

טיאוט
קיום שני סבבי ניקיון 

חודשיים 

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

1712200750

הדברה 
עמידה בזמני התקן של 

המוקד 

שנתי על 
בסיס 
רבעוני

אגף: מוניציפאלי 

מחלקה:תברואה  



60

יעד
על מועצתי

סטטוס מדד תוצאה במה זה כרוך? משימה/יעד 
שותפים 
לעשייה

רבעון 
 לביצוע
)1-4(

2018
סעיף 

תקציבי 
מותנה הוצאותהכנסות 

בהכנסה 

קידום איכות 
הסביבה 

העלאת המודעות לנושאי 
איכות הסביבה 

הסמכת גנים ירוקים 
2 גנים יקבלו הסמכה 

מטעם המשרד להגנת 
הסביבה ומשרד החינוך 

 חינוך 
גיל רך

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

1715000780 
1715000781 
1715000810

10,000

העלאת המודעות לנושאי 
איכות הסביבה 

פעילות ירוקה בבתי הספר היסודיים 
ב2 בתי ספר קיימת 

מועצה ירוקה שמפעילה 
פעילות ירוקה 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
10,000

העלאת המודעות לנושאי 
איכות הסביבה 

פעילות חינוכית סביבתית בישובים 
3 ישובים מקיימים  
פעילות שיא אחר 

הצהרים 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
21,000

העלאת המודעות לנושאי 
איכות הסביבה 

הכשרת נאמני ניקיון 
הגדלת מעגל הפעילים 

בנושא מקרב התושבים 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני

פעילות היחידה הסביתית 
השתתפות בתפעול היחידה הסביבתית 

בשיתוף מ"א גזר
ביצוע בפועל 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
163,000

למועצה 
אזורית גזר

טיפול במפגעים סביבתיים
1. טיפול במפגעיים סביבתיים כולל מבצעי 

 ניקיון 
2. פינוי אסבסט משטחים פתוחים 

התקיים מבצע ניקיון 
אחד לפחות 

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
10,000

לפי נוהל 
המשרד 
להגנת 

הסביבה 

הגדלת אחוזי המיחזורמיחזור 
העלאת אחוזי המיחזור 

ל10% - פלסטיק

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
24,000

איסוף קרטונים במועצה מיחזור 
העלאת אחוזי המיחזור 

ל10% - קרטון

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
70,000

הטמעת נושא האכיפה וליווי 
משפטי 

הגברת האכיפה הסביבתית 
חולקו 80 קנסות לפחות  

בגין מפגעים סביבתיים

שנתי - 
על בסיס 

רבעוני
35,000

אגף: מוניציפאלי 

מחלקה:יחידה סביבתית  










