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בס"ד

"סוף מעשה במחשבה תחילה"



 ראש המועצהמ"מ 

 

 ,עציון גוש תושבי

 

 פסיפס ליצור נדרשים אנו. במיוחד מורכבת מלאכה היאשנתית  עבודהותוכנית  תקציב לבנות

 תפקיד קטנה משבצת לכל אשר ומספרים נתונים, צרכים, מחלומות המורכב ומרהיב צבעוני

 .השלם הפסיפס בהשלמת

 להשקיע היכן לדעת, המועצה עובדי של הרבות ביכולות להכיר, ומטרות יעדים להציב עלינו

 בשנה הביצוע רמת ואת ביעדים העמידה את לבחון, עלויות לצמצם ניתן והיכן, תקציב יותר

 . מתאים מענה ולתת התושבים לצרכי להקשיב, החולפת

 המועצה מנהלי של ובשיתוף עציון גוש את לקדם רצון מתוך באחריות שנבנה אמיתי פסיפס

 .התקציב את המאשרים המליאה וחברי

 והדרישות הצרכים את ביחד וניתחנו במועצה האגפים מנהלי עם ישבתי האחרונים בחודשים

 מערכת של התשתיתיות היסודות את מכיל שלפניכם התקציב. ומחלקה מחלקה כל של

 הקרובה בשנה נצרוך צילום נייר כמה. ולפרוטות לפרטים יורד בבד ובד עציון בגוש החינוך

 .  המועצה בכבישי החשמל נורות תקציב ומה

 של התקציב מול אל המספרים את להשוות, התקציב ספר את לקרוא אתכם מזמין אני

 .המישורים בכל כמעט והעלייה ההתקדמות קווי את ולראות הקודמות השנים

 שמציג העבודה מתכנית המרב את עציון גוש תושבי, עבורנו להפיק שנדע לכולנו מאחל אני

 מקום. בו לחיות שטוב מקום להיות וימשיך ויתפתח ימשיך עציון שגוש מנת על התקציב

 .הקהילה ופיתוח חינוך, תשתיות, בנייה: תחום בכל צומח

  

 ,בברכה

 סוויל משה

 המועצה ראש מ"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל המועצה

 

, זאת. שנתיות עבודה כניותת כותבת עציון גוש האזורית המועצה בה, החמישית השנה זו

 את שמקדמים רצויים בתהליכים להתמקד מסייעת שנתית עבודה שתוכנית הבנה מתוך

 לפעילויות ביחס ומשותפת אחידה" שפה"ו בהירות יוצרת, פעילויות לתעדף מסייעת, הארגון

 .וחיצונית פנימית ובחינה התבוננות ומאפשרת בארגון השונות

 

 :2017 לשנת העבודה כניותת לכתיבת הבסיס עקרונות

 בתוכניות. ומדידות כמיתות, קונקרטיות לתוצאות התחייבות – תוצאתית חשיבה .1

 לשנה המספריים היעדים וכן המדידה דרכי, הביצוע מדדי, המצופות התוצאות מפורטות

 .  הבאה

 היכולות את לבחון יש הצפויות התוצאות את לאמוד כדי – משאבים מקושרת תכנית .2

 המבוססות ומשימות והכנסות הוצאות מבחינת, המערכת לרשות העומדות( המשאבים)

 .א"כ

 שאינם לכאלו גם המועצה פעולת את לשקף מיועדת העבודה תכנית – לכל מובנת שפה .3

 .ונגישה בהירה, ברורה בשפה כתובה ולפיכך, מקצוע אנשי

, האגפים פעילות הבנת, מחד, שמאפשרת כזו פירוט ברמת כתובה התוכנית – סביר אורך .4

 ממצב להימנע מנת על, מדי מפורטת אינה הכתיבה ומאידך, והיחידות המחלקות

 ".היער את רואים לא עצים מרוב"ש

 לחוברת התוכנית את ההופכים, מובנים מדידה בתהליכי מלווה העבודה תכנית – מדידה .5

 .בארגון העבודה תכנית הטמעת והמאפשרת כמיתה, מחייבת

 

 :2017 העבודה בשנת שיינתנו דגשים

 יצירה, חינוך מבני הוספת, השונים החינוך למבני תשתיות והתאמת קבע בינוי – חינוך .1

 בשנה ₪ מיליון 100-ל קרוב של בהיקף, פיזיות הנגשות ביצוע נוספת חינוך קריית של

 .הקרובה

 המקצוע גורמי י"ע המועצה ליישובי הניתנים המענים והסטת הרחבת – קהילות פיתוח .2

" קהילתית עבודה"מ מעבר - או, הישובים של הכלכלי והפיתוח החוסן חיזוק, במועצה

 ".ישובים ליווי"-ל

 הרחבת, השונות ליחידות מחייבים עבודה נהלי כתיבת המשך – לתושב השירות שיפור .3

 אמנת עדכון, רצון שביעות סקר עריכת, לתושבים הניתנים והשירותים הפעילויות

 ".הגומלין יחסי אמנת" במסגרת פעילות הגדרת והמשך לתושב השירות

 .ציבוריות תשתיות והרחבת פיתוח .4

 

 רועי וולר

 מנכ"ל המועצה
 



 המועצה האזורית גוש עציון
המועצה האזורית גוש עציון בשנת ממשלת ישראל הקימה את 

ישובים  11 ,קיבוצים 3 - ישובים כפריים 23 כיום . במועצה1979
 פארקבתחום המועצה  .הרחבות של ישובים קיימים 9קהילתיים, 

קניות  ימרכז 2עציון ופארק תעשיות מעלה עמוס,  תעשיות
 ומתקני המועצה. , מתנ"ס קהילתי קריית חינוך, יםאזורי

 .בתי אב 6,996 -ב רשומים תושבים 23,601 היום ההמועצה מונ
 

והמדד הפריפריאלי של  5אקונומי של המועצה הוא -הסוציו הדירוג
 .5המועצה הוא 

 
 שובי המועצהיי

 תושבים בתי אב ישוב

 3405 1117 אלון שבות

 2701 722 אלעזר

 214 42 איבי הנחל

 1195 358 עין-בת

 210 41 גבעות

 1546 541 הר גילה

 501 105 כפר אלדד

 791 228 כפר עציון

 1170 270 כרמי צור

 436 134 מגדל עוז

 329 88 מעלה עמוס

 7  מעלה רחבעם

 319 102 )אספר( צדימ

 220 54 )בת עין ב'( מרחבי דוד

 2490 746 ה דניאלונו

 1199 446 נוקדים

 300 54 פני קדם

 1398 482 קדר

 118 34 קדר דרום

 1019 238 ראש צורים

 123 26 שדה בועז

 107 38 שדה בר

 3803 1129 תקוע
 

 
 

  תושבים נתוני 
 +(  3%תושבים ) 680 שיעור גידול שנתי:

 (49%) 11,484 –(, נשים 51%) 12,117 –גברים  מגדרית:  חלוקה
 , ר העמיםחבמ 719, מתוכם (מהאוכלוסייה 12.5%) 2,955 עולים:  
 1,122 –, אחר 11 –, אתיופיה 56 -דרוא"פ , 1,047ארה"ב               

 
 4,300   :   0-5תושבים בגילאי 
 4,325   :  6-12תושבים בגילאי 
   2,209   :13-17 תושבים בגילאי
           1,520  : 18-21תושבים בגילאי 
         6,096  : 22-39תושבים בגילאי 
 3,751  : 40-59תושבים בגילאי 
 1,124    :60-74תושבים בגילאי 
 276  :75-120תושבים בגילאי 

 
 מוסדות חינוך

 תלמידים 1,895          גן המדעי(: גני ילדים )כולל  70
 תלמידים 3,697          בתי ספר יסודיים:               11

 תלמידים 1,076           באפרת(:  3תיכונים )+  4
 תלמידים 58    בגבעות(: הבי"ס חינוך מיוחד )סדנ

 םתלמידי 150       מרכז למחוננים:         –אפיקים 
 תלמידים במוסדות החינוך  6,876סה"כ 

 
 חברתייםשירותים רווחה ו

 מועדונית בת עין מועדוניות     
 מועדונית חטיבה צעירה

 מועדונית תקוע
 הסעות לפעוטות בעלי מוגבלויות פעוטות               

 עין-בת – "עיינה" לנערות בית חם נוער            
 עין-בת –נתיבים להורות 
 תקוע –נתיבים להורות 
 )קידום נוער( תקוע –בית נוער מרחב 

 תקוע –מועדון משודרג         קשישים
 הפעלה עצמאית, קהילה תומכת

 (הרב רימוןתורני )מועדון 
 ן שבותאלו –שר עמועדון מו

 +"50קתדרה ומועדון "
 מועדון "כולל" כרמי צור

 מועדון יום לקשיש
 ות פניות חדש 119-ול בפיט –יחידת פרט ומשפחה 

 מציל"ה, עליה, עבודה מול ישובים -יחידה לעבודה קהילתית 
 

 עסקים
 עסקים פעילים 240-, למעלה מעסקים טעוני רישוי 138

 

 
 בנייה

 מ"ר 665,000 -כ  -מגורים   - בנוי בשטח המועצהשטח 
   מ"ר 53,475 -כ  -עסקים 

 למ"ר ₪  37.22   תעריף ארנונה שנתי למגורים:
  למ"ר₪  82.96  :למסחר, עסקיםתעריף ארנונה שנתי 

 
 חירוםשעת ו ביטחון

  טים"קב שלושה
 בישובים)רבש"צים(  שוטף ביטחון רכזי 20

 יישובי בין סייר
 (1208) אפרת-עציון גוש משותף ביטחוני מוקד

   הצהובה בגבעה סיירו ,הצהובה בגבעה ל"חמ
 סיירי מוס"ח  2, ילדים בגני 7-ו הספר בבתי מאבטחים 13
 בישובים כוננות כיתות 20

  הכוננות ביחידות מתנדבים 350
   א"במד פעילים מתנדבים 150-ו אמבולנסים 9

  ח"מל מחסני 5-ו ציבוריים מקלטים 80
  בחירום קליטה נקודות 4, גנרטורים 29
 באפרת הזנקה' ונק בתקוע א"מד הזנקה' נק

  מש"קים 2 - שיטור קהילתינקודות 
 אזרחי משמר
 "עציון" חילוץ יחידת

 
 שירותי דת

 : גוש עציון הדתיתנוסף על צוות המועצה 
 רב ורושם נישואין, רבנים 14
 אנשי חברה קדישא 90
 בלניות 42ם, מקוואות לגברי 9נשים, מקוואות  18
  בתי כנסת 40

 חדר טהרה ,תקוע(ו שני בתי עלמין )כפר עציון
 

  שירותים כללים
 )דיווח תקלות ומידע כללי( 106 השירות מוקד

 באלון שבות מרפאת שינים קהילתית
 לשכת עו"ד "(, בשיתוףבונו–פרו )" פרויקט שכר מצווה

 ישוביםבמקומיות ספריות  13-אזורית ו ספריה
 אזורי מרכז שירות וטרינרי

  מתנ"ס קהילתי
  ומרכז ספורט ציבוריות בריכות 3

 כפר סטודנטים "קדמה", פני קדם
 בלשכה באפרתניתן השירות  - משרד הפנים

 מו"פ ההר
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 פרקיםלפי  2016/2017עיקרי תקציב 
 2017 2016 2017 2016 הכנסות פרק 2017 2016 2017 2016 הוצאות פרק

 20.20% 19.75% 33,800 32,700 ארנונות 11 3.53% 3.62% 6,131 5,990 מינהל כללי 61

 12.19% 13.22% 20,396 21,887 מענקים כלליים 19 2.16% 2.18% 3,756 3,606 כספי מינהל 62

             0.13% 0.10% 220 170 הוצאות מימון 63

             2.54% 2.31% 4,412 3,818 פרעון מילוות כללי 64

 32.39% 32.97% 54,196 54,587 כ מיסים ומענקים"סה   8.36% 8.20% 14,519 13,584 כ הנהלה וכלליות"סה  

                        

 0.97% 0.95% 1,618 1,569 תברואה 21 4.38% 4.61% 7,607 7,626 תברואה 71

 1.22% 1.23% 2,040 2,040 שמירה ובטחון 22 2.16% 2.30% 3,742 3,809 שמירה ובטחון 72

 1.12% 1.62% 1,866 2,680 תכנון ובנין עיר 23 1.45% 1.62% 2,520 2,680 תכנון ובנין עיר 73

 0.43% 0.64% 726 1,062 נכסים צבוריים 24 1.70% 1.85% 2,953 3,056 (ע "שפ) צבורייםנכסים  74

             0.02% 0.02% 30 30 וארועיםחגיגות מבצעים  75

 0.22% 0.20% 370 330 שירותים עירוניים שונים 26 0.79% 0.76% 1,365 1,265 שירותים עירוניים שונים 76

 0.30% 0.19% 500 320 פיקוח עירוני 28 0.26% 0.15% 454 248 פיקוח עירוני 78

             0.00% 0.00%     שירותים חקלאיים 79

 4.26% 4.83% 7,120 8,001 מקומיםכ שירותים "סה   10.75% 11.30% 18,671 18,714 מקומיםכ שירותים "סה  

 36.64% 37.80% 61,316 62,588 והנהלה כללית מקומיים.שכ "סה   19.12% 19.51% 33,190 32,298 והנהלה כללית מקומיים.שכ "סה  

                        

 51.20% 51.00% 85,666 84,438 חינוך 31 58.46% 58.89% 101,506 97,499 חינוך 81

 0.36% 0.36% 600 600 תרבות 32 1.16% 1.21% 2,009 2,009 תרבות 82

 0.22% 0.24% 362 401 בריאות 33 0.24% 0.28% 412 462 בריאות 83

 7.31% 6.13% 12,229 10,150 רווחה 34 9.68% 8.68% 16,803 14,365 רווחה 84

             0.73% 0.63% 1,270 1,050 דת ואיכות הסביבה   85

             0.11% 0.10% 186 170 איכות הסביבה 87
 59.08% 57.74% 98,857 95,589 כ שירותים ממלכתיים"סה   70.38% 69.80% 122,186 115,555 כ שירותים ממלכתיים"סה  

                        

             0.15% 0.16% 261 261 נכסים 93

 0.05% 0.05% 80 80 תחבורה 44 0.19% 0.20% 326 326 תחבורה 94

 3.29% 3.14% 5,510 5,206 מפעל הביוב 47 2.06% 1.85% 3,575 3,070 מ"מפעל הביוב כולל פרע 97

             1.55% 1.61% 2,683 2,658 פנסיונרים 99

 51 6.57% 6.88% 11,400 11,390 תשלומים בלתי רגילים  
ריבית והחזר הוצאות משנים 

 0.45% 0.77% 750 1,280 קודמות

 0.49% 0.49% 815 815 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59            

 4.28% 4.46% 7,155 7,381 כ מפעלים ובלתי רגילים"סה   10.51% 10.69% 18,245 17,705 כ מפעלים ובלתי רגילים"סה  
 100% 100% 167,328 165,558 כ"סה   100% 100% 173,621 165,558 כ"סה  
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מנהלנית 

 אגף

מנהל  

 נוער. יח

 ח"שפ סים"קב
גני  . מח

 ילדים

חינוך 

 מיוחד

 מחלקה  מזכירת 

 רכזת פדגוגית

 פסיכולוגים

 מזכירה

מזכירת  

,  מחלקה

 ס"עו

עובדת 

מנהל  

 וזכאות

יחידה 

לעבודה 

 קהילתית

יחידת פרט  

 ומשפחה

,  קליטה, מצילה

,  פגיעות מיניות

 ק"עו

 סים"עו

 מרכזי טיפול וייעוץ 6 



 
כנית עבודה ת

 2017לשנת 
 
 
 
 

 



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

 מהפונים מקבלים 100%

התייחסות בכתב של ראש 

לאחר קבלת , הרשות

התייחסות בכתב של 

 10בתוך , מנהלי האגפים

ימים

קיים
לאורך כל 

השנה
מנהלת לשכה

ראש 

, המועצה

מנהלי אגפים

פגישה עם ראש הרשות 

 ימים21בתוך 
קיים

לאורך כל 

השנה

לשכת . מ

ראש המועצה
ראש המועצה

מפגש עם תושבים 

בישובים, וועדים
קייםמפגש אחת לשנה

לאורך כל 

השנה

לשכת . מ

ראש המועצה

ראש 

, המועצה

מ ראש "מ

המועצה

מפגש עם ועדים

ותוך , מפגש אחת לשנה

 ימים מיום התחלפות 60

ועד

קיים
לאורך כל 

השנה

לשכת . מ

ראש המועצה

ראש 

, המועצה

מ ראש "מ

, המועצה

אורנה

שנת היובל לגוש 

עציון

לאורך כל 

השנה
ראש המועצה

ראש 

, המועצה

מ ראש "מ

, המועצה

וועדת היגוי

הפחתת הוצאות אירוח 

מליאה
ל"מזכירת מנכ10%ירידה של 

ניהול הוצאות לשכה

שמירה על היקף הוצאות 

מתנות וכיבוד , אירוח

בהיקף נוכחי

לשכת . מ

ראש המועצה
ראש המועצה

שיחות חתך עם עובדים
 שיחת חתך עם 1ביצוע 

עובדים בחודש
4לא קיים

לשכת . מ

ראש המועצה

מנהלי , ל"מנכ

, אגפים

עובדים

ציון ימי ההולדת של 

עובדים

שליחת ,  חודשים3-אחת ל

זימון וקבלת שי
 קיים

לאורך כל 

השנה

לשכת . מ

ראש המועצה
ן"רכזת משא

-השתתפות נציג המועצה ב

 מדיוני מליאת 100%

האיגוד

קיים
לאורך כל 

השנה
184

מנהל אגף 

תפעול

לשכת , ל"מנכ

ראש המועצה

מותנה בהתאם להחלטות, ביצוע פעילויות ואירועים

מעורבות ושותפות 

ברמה המחוזית 

בתחום איכות 

הסביבה

השתתפות באיגוד ערים 

יהודה להגנת הסביבה 

(187000810)

80470

לשכת 

ראש 

המועצה

" דלת פתוחה"קיום 

לשיחה עם ראש 

המועצה

שיפור השירות 

בהתאם , לתושב

לאמנת השירות

מפגשים עם 

, תושבים ועם ועדים

בישובים

שיפור ההיכרות 

ומתן מענים לוועדים 

ולציבור

מפגשים בלתי 

אמצעיים עם 

תושבים

השפעה על פעולות 

בתחום איכות 

הסביבה

אירוח אורחי לשכה 

ברמה מתאימה 

(1613000510)

ניהול לשכה

שיפור הקשר עם 

עובדי המועצה



קבלת פרוטוקולים 

והחלטות האיגוד
לא קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעול

לשכת , ל"מנכ

ראש המועצה

העלאת המודעות 

לפעילות המועצה 

ברמה הארצית

ארגון ומנהל 

(1614000550)

הכנת תכנית עבודה 

צ"ליח

שבועית עם -קיום ישיבה דו

צ"חברת יח
קיים

לאורך כל 

השנה
דובר90

מנהלת 

לשכת ראש 

המועצה

הרחבת והנגשת 

מידע לציבור

תרגום הודעות ראשיות 

" נצורות"והודעות 

לשפות נוספות

הודעות /  פורמטים5קיום 

נצורות בתחומים השונים
דובר125

מנהלת 

לשכת ראש 

המועצה

קייםהעלאת מידע שוטף וזמין
לאורך כל 

השנה
ל"מזכירת מנכדובר

 של כמות 5%-עליה ב

בחודש, הנכנסים
4,980

לאורך כל 

השנה
דובר

מנהלת 

לשכת ראש 

המועצה

העלאת רמת 

החשיפה לניוזלטר 

השבועי של ראש 

קצר ")המועצה 

("ולעניין

העלאת כמות הנמענים 

וכמות ההודעות שנקראו

-גידול כמות הנמענים ב

וגידול ,  לפחות10%

 10%-בהודעות שנקראו ב

לפחות

8700 

, נמענים

 קריאה 40%

בממוצע

דובר4

ראש 

, המועצה

מנהלי אגפים

העלאת כמות הורדות 

האפליקציה

 במספר 30%גידול של 

ההורדות

 4,384 

הורדות

לאורך כל 

השנה

לשכת . מ

ראש המועצה
דובר

העברת מידע באופן 

רציף באמצעות 

האפליקציה

שליחת לפחות הודעה 

אחת ביום
קיים

לאורך כל 

השנה
דובר

לשכת . מ

ראש המועצה

פרסומים בעיתונות 

המקומית

העברת רעיונות 

ונושאים ותמונות לעיתון 

וביצוע , "גושפנקה"

הגהה

סיום הגהה עד יומיים לפני 

הדפסת העיתון
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
דובר

מ ראש "מ

המועצה

העלאת המודעות 

לפעילות המועצה 

ברמה המקומית

מעורבות ושותפות 

ברמה המחוזית 

בתחום איכות 

הסביבה

השתתפות באיגוד ערים 

יהודה להגנת הסביבה 

(187000810)

הנחיה , בקרה

ומעורבות בהלאה 

שוטפת של תכנים 

בזמן אמת, ומידע

לשכת 

ראש 

המועצה

לשכת 

ראש 

המועצה

שימוש תושבים 

באפליקציה

שדרוג ושיפור אתר 

האינטרנט של המועצה 

כמקור מידע ותוכן

השפעה על פעולות 

בתחום איכות 

הסביבה



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

מתן מענה 

לתחושות תושבים 

מהתנהלות המועצה

החלטה בדבר קיום 

סקר שביעות רצון בקרב 

תושבים

דיון מקצועי ; קיום סקר

; והתייחסויות לממצאים

וקבלת החלטות בהתאם

ל"מנכ325לא קיים

ראש 

. ס, המועצה

ראש 

, המועצה

מנהלי אגפים

שיפור השירות 

שניתן דרך אתר 

האינטרנט

הוספה והחלפה של 

לטפסים , טפסים

לכל אגף, מקוונים

 מטפסי המועצה 80%

מקוונים
ל"מנכ. מ45%3

לשכת ראש 

, המועצה

, דובר, ל"מנכ

מנהלי אגפים

הגדלת נראות 

עבודות ופעולות 

המועצה

שילוט אחיד על כל רכבי 

המועצה

 מרכבי המועצה 100%

מסומנים ומשולטים
בטיחות. קל"מנכ28קיים חלקית

מתן אישורים 

למוסדות רשמיים

הוצאת אישורי תושב 

, מיגון רכב/לקבלת נשק

לאחר וידוא רישום עם 

הישוב

 מהבקשות 100%

מטופלות ונשלחות חזרה 

 שעות ממועד 48בתוך 

קבלתן בלשכה

96%
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ. מ

מזכירויות 

ישובים

 מהבקשות 100%

מקבלות התייחסות בתוך 

 ימים21

קיים
לאורך כל 

השנה

ממונה חופש 

המידע
מבקר, ל"מנכ

ש "הסתייעות ביועמ

המועצה במתן התייחסות 

לבקשות ספציפיות

קיים
לאורך כל 

השנה

ממונה חופש 

המידע
ש"יועמ

הצגת פרוטוקולים 

והחלטות המליאה

,  מההחלטות100%

 30עולות בתוך , חתומות

ימים מיום החתימה

קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מנכל"מנכ. מ

העלאת פרוטוקול דיוני 

ועדה לתכנון ובניה

,  מההחלטות100%

עולות אחת , חתומות

לחודש

קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ. ממנהלת רישוי

העלאת פרוטוקולים 

ועדות לאתר האינטרנט

,  מההחלטות100%

עולות לאחר , חתומות

 14העברה בתוך /אישור

ימים

קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מנכל"מנכ. מ

עדכון אמנת יחסי 

גומלין מועצה ישובים

סיום עדכון ותוספות 

בתחומים השונים

, סיום עדכון ותוספות

בהסכמה
ל"מנכ3קיים חלקית

ועד מזכירי 

הישובים

ל"לשכת מנכ

שקיפות המידע 

לציבור

מתן התייחסות לבקשות 

בתוך , לקבלת מידע

פרק הזמן הקבוע בחוק

שקיפות בתהליכי 

ניהול וקבלת 

החלטות

יישום חוק חופש 

המידע

ליווי וקידום ישובי 

המועצה

שיפור השירות 

לתושב



העלאת רמה 

מקצועית של מזכירי 

הישובים

ניהול מערך השתלמויות 

, למזכירי ישובים

בהתאמה לצרכים

בהתאם לתוכנית ההדרכה 

של היחידה לעבודה 

קהילתית

ל"מנכ4קיים
ועד מזכירי 

הישובים

ליווי אישי של 

מזכירים - "מזכירים 

"בפוקוס

קיום פגישות עיתיות
 3קיום פגישות עיתיות עם 

לפי איתור, מזכירי ישובים
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

שמוליק 

צביאל

הכנת תשתית 

תיקי - תכנונית

פרויקט

 תיקי 2סיום הכנת 

לפחות , פרויקט לישוב

 תיקי פרויקט 25כ "סה)

(זמינים

גזברל"מנכ33 תיקי פרויקט מלאים15

שיפור תכנון וביצוע
ביצוע החלטות ישיבות 

מטה מול מטה
קיים חלקיתמעקב אחר ביצוע סיכומים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

הכנסת מזכירי ישוב 

חדשים לתפקיד 

בצורה מסודרת

יישום מלא של נוהל 

כניסת מזכיר לתפקיד

 מהמזכירים 100%

החדשים עובדים בהתאם 

לנוהל

קיים
לאורך כל 

השנה
אורנה

, ראש מועצה

ראש . ס

, המועצה

מנהלי , ל"מנכ

אגפים

שיפור אופן ניהול 

ישיבות וקבלת 

ההחלטות

הכנת ישיבות מליאת 

המועצה

פעילות בהתאם לנוהל 

העבודה
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מזכירת מנכל"מנכ

ניהול וועדות החובה 

הרשותיות

מעקב אחר זימוני 

ישיבות ועדות חובה

, בקרה על קיום הישיבות

ועל קיום ופרסום 

אחת לרבעון, פרוטוקולים

לא קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מזכירת מנכ

ראש , ל"מנכ

, המועצה

מנהלי אגפים

ל"פורום מנכ
 45-כ)ישיבה שבועית 

(בשנה
41

לאורך כל 

השנה
מנהלי אגפיםל"מנכ

ל "פורום מנכ

בהשתתפות מזכירי 

הישובים

3 שבועות6-ישיבה אחת ל
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ2

מנהלי 

, אגפים

מזכירי ישובים

ל בראשות "פורום מנכ

.ס/ראש המועצה
קיים חלקיתישיבה אחת לשבועיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

יחידה 

לעבודה 

קהילתית

קייםישיבה אחת לחודש וחציפורום מנהלי מחלקות
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ0.5

קייםישיבה אחת לחודשפורום פיתוח תשתיות
לאורך כל 

השנה
מהנדס

מנהלי , ל"מנכ

אגפים

ל"מנכ1,4,7,10קיים חלקית חודשים3-ישיבה אחת לפורום מיחזור
מנהל , גזבר

אגף תפעולי

השתתפות בפורום 

מזכירי ישובים
קיים חלקיתהכנת סדר יום והשתתפות

לאורך כל 

השנה
אורנה

. ס, ל"מנכ

ראש המועצה

ל"לשכת מנכ

ליווי וקידום ישובי 

המועצה

, התייעצות, סינכרון

שיתוף מידע 

והחלטות

קיום פורומים 

וישיבות קבועות

ישיבות מליאת 

וועדות -המועצה ו

החובה הרשותיות



עבודה שיטתית 

והעברת החלטות 

מוסכמות לביצוע

הפצת החלטות וסיכומי 

דיון בסיום הישיבה

 מהחלטות 100%

 3הפורומים מופצות עד 

ימים מיום הישיבה

קיים
לאורך כל 

השנה

מנהלי אגפים 

ויחידות

מנהלי אגפים 

ויחידות

טיפוח ההון האנושי 

בתחום המקצועי

שינויים במערך 

ההדרכה וההשתלמויות

קביעת תכנית הדרכה 

שנתית ותכנית חלוקת 

המשאבים הארגוניים

ן"רכזת משא4קיים
ועדת , ל"מנכ

מנגנון

הפצת מדיניות 

הבטיחות הארגונית

 מעובדי 100%היכרות 

המועצה את מדיניות 

הבטיחות

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

ממונה 

, בטיחות

ן"רכזת משא
מינוי והכשרה ממונה 

בטיחות מועצה

מציאת עובד והכשרתו 

בקורס
ן"רכזת משא1לא קיים

מנהלי , ל"מנכ

אגפים
הטמעת נהלי העבודה 

החדשים וחלוקת 

המשימות

פעילות בהתאם לנוהל 

העבודה
מהנדסת1לא קיים

יועץ ,  ל"מנכ

. ס, ארגוני

ראש המועצה

מתן מענה מהיר 

לתיקון תקלות 

בבניין המועצה

פתיחת תקלה דרך 

 תיענה 106מוקד 

 שעות 48ותטופל בתוך 

לכל היותר

 מהפניות מקבלות 100%

 24חלקי בתוך /פתרון מלא

שעות

85%
לאורך כל 

השנה
מנהלת מוקד

מנהל אגף 

תפעול

חסכון באנרגיה 

בבניין המועצה 

(1613000430)

חסכון בהוצאות החשמל 

התקנת כיבוי מזגנים - 

ותאורה אוטומטיים

ל"מנכ210לא קיים חסכון שנתי10% 

, מנהל רכש

מנהל . ס

, תפעולי

ממונה 

מחשוב

שמירה על בטיחות 

העובדים מקרינה 

בלתי מייננת

ביצוע בדיקת קרינה 

שנתית

ביצוע בדיקת קרינה בבניין 

, המועצה ובסביבתו

ופעילות בהתאם למסקנות

ל"מנכ133קיים חלקית

מתן אמצעים וציוד 

משרדי ברמה 

מתאימה לעובדים 

(1613000470)

תוך , אפיון צרכים ורכש

שמירה על היקף רכש 

קיים

115שמירה על היקף רכש קיים
לאורך כל 

השנה
מנהל רכשל"מנכ100

ניקיון ושמירה על בניין 

המועצה 

(1613000422)

רכש ציוד וביצוע ניקיון 

ושמירה בבניין המועצה
180

לאורך כל 

השנה
ל"מזכירת מנכל"מנכ180

, תיקונים ושיפורים

בהתאם לצרכים 

ובהתאם לתקציב 

(1613000420)

שביעות רצון של עובדים 

ומבקרים
70

לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קבל"מנכ70

איטום מבנה המועצה

התקנת שער חשמלי 

בירידה לשטח התפעולי

הנגשה לנכים

 עמדות עבודה6תוספת 

ל"לשכת מנכ

שיפור תחזוקת 

ואבטחת הבניין

, התייעצות, סינכרון

שיתוף מידע 

והחלטות

, ניקיון, תחזוקה

אבטחה ושדרוג של 

, בניין המועצה

לרווחת העובדים 

והמבקרים

ל"מנכ(ר"תב)ח " אלש300לא קייםשיפוץ ושדרוג המבנה

, מהנדס

מנהל אגף 

תפעול

שינויים והתאמות 

מבנה ארגוני

ניהול מערך 

הבטיחות במועצה

הטמעת שינויים 

ארגוניים באגף 

ההנדסה



פרסום פעילות

הוצאות פרסום 

והסברה 

(1614000550)

פרסום שוטף של 

פעילות המועצה

,  מהתקציב100%ניצול 

בהתאם ליעדי , ללא חריגה

המועצה

60
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ60

מנהלי אגפים 

ומחלקות

חוזים , ניסוח מכרזים

והסכמים

טיפול וייצוג בתובענות 

, המוגשות נגדה

ייצוג , בתביעות המועצה

ד למשמעת "בביה

ובוועדות

הוצאות ייעוץ משפטיארגון ומנהל
תשלומים לעורכי הדין 

הנותנים שירותים למועצה

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

ראש 

. ס, המועצה

ראש 

, המועצה

גזבר

בחינת צרכי יעוץ 

נוספים

בחינת , קבלת שירותים

י "טיב היעוץ ואישורם ע

ל"גזבר ומנכ

הגדרת /  חריגות תקציב0

פרויקטים
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
ל"מנכגזבר

סיום הוצאת היתרי בניה 

 4 על PVעבור מערכות 

גגות המועצה

מנהלת רישויל"מנכ13150היתר 

הוצאת מכרז למערכות 

PVעל גגות המועצה 
ל"מנכלא קיים

יועץ , גזבר

חיצוני

גזבר, מהנדסל"מנכ1לא קייםע"מעקב אחר פרסום מת

 מהתוכנית 100%

החדשות מחוייבות
לא קיים

לאורך כל 

השנה
גזבר, מהנדסמנהלת תכנון150

הגדלת הכנסות 

המועצה משילוט 

חוצות

הרחבת מערך שילוט 

החוצות

רכש מסך והכנסת יזם 

להפעלת השילוט בצומת 

גוש עציון

ל"מנכ140לא קיים

חברה 

, מפעילה

דובר, ט"קב

העברת ככר הישובים 

וככר אלון שבות
ל"מנכ2

חברת נתיבי 

ישראל

העברת כביש גישה לכרמי 

צור
ל"מנכ4

חברת נתיבי 

ישראל

1כביש גישה לקידר
מנהל אגף 

תפעולי

, גזבר

חשמלאים

טיפול שוטף 

קולות "ותשתיתי ב

"קוראים

ניהול מערך בטיפול 

י "בקולות קוראים ע

ל"המנכ

, ביצוע הגשות רלוונטיות

בזמן
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

מנהל 

, ס"מתנ

מנהלי אגפים

מעקב אחר ביצוע 

תוכניות עבודה שנתיות

קיום ישיבת תכנון מול 

 פעמים בשנה2, ביצוע
ל"מנכ11,3

מנהלי אגפים 

ויחידות

ל"לשכת מנכ

מותנה

גביית אגרות תכנון 

מיוחדות

צמצום הוצאה 

למאור בצמתים 

ורחובות 

(1743000750)

המשך צמצום ההוצאה 

באמצעות העברה 

לנתיבי ישראל

התקנת פאנלים 

סולאריים

150ח" אלש200

מנהלי אגפים 

ומחלקות

, מתן מענה לצרכי המועצה

בזמן

450

ל"מנכ

450

לאורך כל 

השנה

שיפור יכולת קבלת 

ההחלטות ויכולת 

הביצוע

הכנסות מאנרגיות 

מתחדשות

הגדלת המקורות 

הפחתת / הכספיים

הוצאות של המועצה

מדידה , בקרה

והערכה

הטמעה וגביית 

אגרות תכנון "

"מיוחדות

ניהול שירותי הייעוץ 

הניתנים למועצה

מתן מענה וסיוע 

משפטי למחלקות 

המועצה



תחילת גיבוש טיוטת 

תוכנית עבודה
ל"מנכ3קיים

מנהלי אגפים 

ויחידות

אישור תוכנית עבודה אצל 

ראש המועצה
ל"מנכ4קיים

ראש 

, המועצה

מנהלי אגפים

אישור תוכנית עבודה 

, במתואם עם התקציב

במליאת המועצה

ל"מנכ42קיים

ראש 

, המועצה

מליאה

קיום מסד נתוני 

עדכני , אוכלוסיה

ומפולח

משרד " אוכלוסון"הפצת 

הפנים לאגפי המועצה 

ולמזכירויות הישובים

 4)הפצה אחת לרבעון 

(פעמים בשנה
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
ל"לשכת מנכ7

מנהלי , ל"מנכ

ט "קב, אגפים

, (אסף)

מזכירי ישובים

חוקי עזר

התאמת מערך 

האבטחה בצומת 

גוש עציון ובאזורי 

תעשיה

חוק עזר שמירה צומת 

התעשיה. א, הגוש

אישור משרד הפנים לחוק 

העזר ותחילת גביה
ל"מנכ3לא קיים

ראש 

, המועצה

בעלי , מליאה

, עסקים

ר"חטמ

מתן שירות איכותי 

לתושבים בתחום 

רפואת השיניים

שינוי מתכונת 

ההתקשרות הקיימת

סיום מתכונת 

ההתקשרות והעברת 

המבנה למרפאת שיניים

סיום יחסי עובד מעביד 

בפועל וחתימת הסכם 

שכירות

ל"מנכ1-22לא קיים

מליאת 

, המועצה

ש"יועמ, גזבר

שותפות באתר 

ההנצחה בכפר עציון

קביעת מתכונת 

שותפות מוסכמת 

וחוקית

החלטה על צורת 

תמיכות או - השותפות 

תאגיד עירוני

קבלת החלטה וביצוע 

בהתאם
ל"מנכמותנהקיים חלקית

ראש 

, המועצה

, גזבר

, ש"יועמ

עמותת 

הנצחה

סיום סקר תאורה 

והמלצות בישובים

 ישובים לאחר סקר 21

תאורה והמלצות
חברת ייעוץל"מנכ220 ישובים8

סיום מספור עמודי 

תאורה בישובים 

ובשטחים ציבוריים

,  ישובים ממסופרים21

בהצלבה עם טבלאות אגף 

תפעול

ל"מנכ35 ישוב1

מנהל אגף 

, תפעול

חברת ייעוץ

 LEDקידום תאורת 

פים"בכבישים ובשצ

 2- בLEDהטמעת תאורת 

ישובים בהתאם לזכיה 

בקול קורא

חברת ייעוץל"מנכ14

סיום הכנסת תאורת 

LEDלכפר אלדד 

 פנסים 33החלפת 

LEDלתאורת 
ל"מנכ130לא קיים

, חברת ייעוץ

כפר אלדד

חסכון במים בגינון 

ציבורי

מחקר הפחתת מים גינון 

בישובים

הצגת ממצאים למזכירי 

הישובים וקבלת החלטה
ל"מנכ25לא קיים

ת "מופ

ביהודה

ל"לשכת מנכ

הכנת תכנית עבודה

חסכון כספי

מועצה מקיימת 

סביבה

קידום מידע מקצועי 

בתחום תאורת 

פים "כבישים ושצ

(1743000750)

מותנה

שיפור יכולת קבלת 

ההחלטות ויכולת 

הביצוע

מדידה , בקרה

והערכה



ריכוז מידע מקצועי אצל 

רכזי הנגישות

הקמת תקיה בשרת הכללי 

(X)  של מידע מקצועי

לשירות עובדי , והנחיות

המועצה והישובים

רכזי נגישות1לא קיים

עובדי 

, המועצה

מזכירי ישובים

מתן אישורי מורשה 

נגישות באופן עצמי

אישורי תוכניות ייבדקו 

י מנהלת התכנון"וייחתמו ע
מנהלת תכנון3לא קיים

הנגשת תחנות הסעה 

לבעלי מוגבלות

 תחנות 22הנגשה של 

הסעה חדשות
ל"מנכ01

מזכירי 

רכז , ישובים

נגישות

הוספה והתאמה של 

מקומות חניה ציבוריים 

בישובים, לנכים

 מקומות חניה 10הוספת 

לנכים בסמיכות למוסדות 

בהתאם לצורך , ציבור

בישובים

38
לאורך כל 

השנה
מהנדס6

ראש , ל"מנכ

. מ, הרשות

אגף תפעולי

נגישות מבנה המועצה

ביצוע סקר נגישות של 

לשם קבלת , בניין המועצה

החלטות

טליה1לא קיים

 - 2016השלמת אבן דרך 

מעלה , בת עין, ראשית

(4)עמוס והסדנא 

מהנדס02
מנהל אגף 

חינוך

 - 2017השלמת אבן דרך 

, אורות עציון, נווה חנה

שירת חנן

מהנדס04
מנהל אגף 

חינוך

רכש מתקן שמע 

לעמדה , למוגבלי שמע

אחת במועצה

רכש והתקנת מתקן שמע 

לעמדת , למוגבלי שמיעה

מרכזן

מרכזןל"מנכ15לא קיים

הגדלת הידע המקצועי 

בקרב מזכירי הישובים

העברת חומרי הסברה 

והדרכה לעובדים ולמזכירי 

הישובים בתחום נגישות 

השירות

ל"מנכ11לא קיים

הנגשת אתר האינטרנט 

של המועצה בפורמט 

WCAGומותאם סלולאר 

ביצוע מכרז וסיום החלפת 

האתר
דובר230לא קיים

מנהלת 

לשכת ראש 

, המועצה

ל"מזכירת מנכ

מיצוי הכנסות ממשרד 

התרבות

קבלת סכום שנתי בהתאם 

לדיווח

 2תוספת והרחבה של 

אלדד ואיבי . כ)ספריות 

(הנחל

 ספריות מקומיות16

, רכש, אחזקה שוטפת

שיפוצים והצטיידות

קבלת סכום שנתי בהתאם 

לדיווח

ל"מנכ1קייםהתאמות פיזיות

ל"לשכת מנכ

אכיפת הסדר 

הציבורי בהתאם 

לחוקי העזר

אכיפת חוקי עזר 

קיימים ומתוכננים

שינוי ארגוני של היחידה 

והרחבת הפיקוח

 ספריות 14

(ח" אלש365)

מנהלת 

ספריה
ל"מנכ, גזבר 3390390

קידום ספריה 

ציבורית אזורית

קיום ספריה אזורית 

הנותנת , מתפקדת

שירותים לספריות 

בישובים 

(1823000810)

קידום נגישות פיזית 

ס במרחב "מתו

הציבורי

קידום נגישות 

השירות

קידום נגישות לבעלי 

מוגבלויות

יצירת מוקד ידע 

מקצועי

עמידה באבני דרך 

ח"הנגשת מוס

ר"תב

ר"תב



התאמת נהלי עבודה 

וחלוקת אחריות בין פקחים
תובעל"מנכ1קיים חלקית

ג לוחות "ניהול שילוט ע

מודעות
פיקוח ואכיפה24לא קיים

טיוב האכיפה של חוק 

עזר מודעות ושלטים

 שלטי 100תוספת של 

תחנות , פים"איסור בשצ

הסעה לאיסור תליית 

מודעות

תובע, דניאלהפיקוח ואכיפה7023

אישור מליאת המועצה 

לעדכון החוק הגדלת 

קנסות בגין רכבים נטושים 

 730₪-ל

ל"מנכ26 250₪

, ש"יועמ

מליאת 

המועצה

עמידה ביעד וביחס 

אזהרות וקנסות
1:6

לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפה20030

, תובע, ל"מנכ

מילאון' חב

אישור חוק העזר במשרד 

הפנים
ש"יועמ2לא קיים

הוצאת הודעות לישובים 

ולבעלי העסקים
דוברל"מנכ2לא קיים

איתור עסקים וביצוע 

פעולות אכיפה
לא קיים

לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפה0.5

11חידוש רשיונות רוכלות
לאורך כל 

השנה
דניאלהפיקוח ואכיפה12

עמידה ביעד של לכל 

 רוכלים בישובים15היותר 
15

לאורך כל 

השנה
תובעפיקוח ואכיפה

שיפור ניהול עבודת 

רשות תמרור מקומית

הוצאת הנחיות מדויקות 

י הפיקוח"לביצוע עבודות ע
פיקוח ואכיפה2קיים חלקית

מנהל אגף . ס

תפעולי

פקח כחלק משרשרת 

4טופס 

 עוברים 4 מטפסי 100%

בדיקת פיקוח טרם הגשה 

לוועדת הרישוי

100%
לאורך כל 

השנה
גביה, מהנדספיקוח ואכיפה

פגישות עם מזכירי ישוב

פגישה וסיור עם כל מזכיר 

 פעמים בשנה 2, ישוב

לפחות

קיים
לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפה

מזכירי 

הישובים

רכש מצלמה ניידת 

להצבה בנקודות עניין

תיעוד עבירות והגשת 

 כתבי אישום 5לפחות 

כתוצאה מהתיעוד

פיקוח ואכיפה25לא קיים

, מענה לפניות תושבים

במקרה של בקשה 

המרה/הפחתה/לביטול

 תשובות לבקשות 100%

קנס או המרה , ערעור

 ימים45בתוך 

75%
לאורך כל 

השנה
תובעפיקוח ואכיפה

ל"לשכת מנכ

אכיפת הסדר 

הציבורי בהתאם 

לחוקי העזר

אכיפת חוקי עזר 

קיימים ומתוכננים

אכיפת חוק העזר 

העמדת רכב וחנייתו 

(ברירת משפט)

הטמעת חוק העזר 

(רוכלות)

פ עם "סינכרון ושת

שאר גורמי המועצה

טיפול מיטבי 

אזהרות , במפגעים

וקנסות

הטמעת חוק העזר 

(צעצועים מסוכנים)

שינוי ארגוני של היחידה 

והרחבת הפיקוח



טיפול שוטף ורציף 

בבקשות להישפט

הגשת כתב אישום כנגד 

 ממקבלי הדוחות 95%

 חודשים4בתוך 

60%
לאורך כל 

השנה
תובעפיקוח ואכיפה

 מהרכבים 90%גרירת 

 ימים מיום קבלת 90תוך 

בתוספת , הודעה ביחידה

 קנסות40

10%
לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפה3

מזכירי 

הישובים

תשלום מגרר בית שמש 

עבור כל גרוטאת רכב 

שנגררה

100%
לאורך כל 

השנה
מ גביה"מפיקוח ואכיפה1.5

קיום סיורים משותפים 

שיטור "במתכונת 

"משולב

 סיור 1קיום של לפחות 

שיטור "בשבוע במתכונת 

וביצוע אכיפה" משולב

שוטר קהילתיפיקוח ואכיפהמותנהקיים חלקית

פעילות מלאה של 

לאחר " שיטור משולב"

ר"אישור ממ

קיום סיור יומי מלא 

"שיטור משולב"במתכונת 
ראש המועצהמותנהקיים חלקית

פיקוח , ל"מנכ

ואכיפה

פ עם "הגברת שת

גורמי אכיפת החוק

פ עם "הגברת שת

השיוטר הקהילתי

ל"לשכת מנכ

אכיפת הסדר 

הציבורי בהתאם 

לחוקי העזר

טיפול מיטבי 

אזהרות , במפגעים

וקנסות

אכיפה שוטפת של נושא 

רכבים נטושים



ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

קיום מערכת מידע 

, ן"לתחומי משא

איחוד נתונים וידע 

ארגוני

הטמעת נתוני תיקים 

ן"אישיים למודול משא

 מהתיקים האישיים 100%

 עמדות 4-ב, הפעילים

במערכת

ן"רכזת משא13לא קיים

, ל"מנכ

, מנהלת שכר

מחשוב

 100%-ביצוע משוב ל

בפורמט משוב , מהעובדים

אחיד

ן"רכזת משא3קיים חלקית

, ל"מנכ

, מנהלת שכר

מחשוב

שיקוף והצגת משמעויות 

אופרטיביות
ן"רכזת משא3קיים

ראש 

, המועצה

ל"מנכ

הכנה למשוב עובדים 

2018שנתי 

הפצת טפסי משוב למנהלי 

וסיום ביצוע , האגפים

משובים לעובדים

ן"רכזת משא4לא קיים
, ל"מנכ

מנהלי אגפים

מתן תעודות קביעות 

לאחר תום , לעובדים

שנתיים של ניסיון

 מהעובדים ערב 100%

מוערכים , מעבר לקביעות

לקבלת , י מנהל האגף"ע

החלטה להמשך דרכם 

במועצה

92%
לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא

, ל "מנכ

מנהלי אגפים

כולל , הוצאת כתב מינוי

כל תנאי ההעסקה

 חריגות במועד המחייב 0

להוצאת כתבי מינוי 

לעובדים חדשים

17
לאורך כל 

השנה
ל"מנכן"רכזת משא

שליחת עובדים לועדות 

רפואיות באופן יזום
קיים

לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא4

, ל"מנכ

מנהלת שכר

קבלת טפסי כשירות 

בקליטת , רפואית לעבודה

 100%- העובד 

מהעובדים החדשים עם 

אישור כשירות רפואי

80% 

מהעובדים

לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא

ניהול בטיחות

חתימה על נהלי הבטיחות 

ומדיניות הבטיחות של 

המועצה בקבלה לתפקיד

קיים
לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא

קידום עובדים 

מצטיינים

בחירת העובד המצטיין 

, אגף/מחלקה- השנתי 

ומצטייני מועצה 

(1613000580)

קיום תהליך בחירה 

משותף עם מנהלי אגפים
ן"רכזת משא36קיים

ועד , ל"מנכ

, העובדים

מנהלי אגפים

קיום בדיקות רפואיות 

(1613000581)

משאבי 

אנוש

שמירה על בטיחות 

וכשירות העובדים

שיפור הידע 

הארגוני בתחום 

משאבי אנוש

רווחת העובד

הפקת משמעויות 

2016מהמשוב לשנת 
מישוב ובקרה של 

עובדים

שיפור תהליכי 

ניהול מהלך חיי 

העובד בארגון



בחינת זכאות ועמידה 

בקריטריונים לקבלת 

מתנה לחג

2

הפצת המתנות לעובדים 

 ימים לפני החג7עד 
4

שליחת מתנות 

באירועים מיוחדים

שליחת מתנות לרגל 

, חתונה, הולדת ילדים

בצירוף מכתב ברכה

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא5

ראש 

, המועצה

ל"מנכ

פסח /קיום קייטנת קיץ 

לילדי העובדים

נכדי /קיום קייטנה לילדי

 35לכל הפחות - העובדים 

ילדים

ן"רכזת משא299קיים
, ס"מתנ

ל"לשכת מנכ

קיום ארוחות צהרים 

, לעובדים המעוניינים

בסבסוד 

(1613000581)

, קיום ארוחות מסודרות

לפי הזמנה
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"לשכת מנכן"רכזת משא2

ן"רכזת משא2לא קיים

, ל"מנכ

מנהלי 

, אגפים

וועדת מנגנון

קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מנכן"רכזת משא180

לאורך כל 

השנה
ועדת מנגנוןן"רכזת משא

ן"רכזת משא21270

, ל"מנכ

ועד , לשכה

העובדים

מניעת הטרדות 

מיניות

- ביצוע הדרכת ממונה 

מניעת הטרדות מיניות

ביצוע הדרכה שנתית 

וחלוקת התקנון לכל עובדי 

מנהלי בתי הספר, המועצה

ן"רכזת משא21קיים

ממונה 

מניעת 

הטרדות 

מיניות

קיום רשימת עובדים 

ועידכון הרשימה בשוטף
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכן"רכזת משא

 מכל SMSיכולת שליחת 

י אחראי"ע, מחשב
קיים

לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא3

ממונה 

, מחשוב

מזכירת 

י"מחלקת גנ

היערכות לחירום 

א "כמכלול כ

ומתנדבים

מעבר למתכונת ניהול 

ב "א מתנדב ע"כ

מכלולים

 100%ריתוק וגיוס 

מהמתנדבים המאותרים 

י מנהלי המכלולים"ע

ן"רכזת משא4לא קיים
ט "מ רמ"מ

ח"מל

עבודת נוער
טיוב עבודת נוער 

בחופשים

בחינת צרכים ושיבוץ 

נערים לעבודות קיץ 

חיוניות

קיצוץ , תפוקה גבוהה יותר

בהוצאות
ן"רכזת משא340קיים

מנהלי 

, מחלקות

מנהלת שכר

מנהלת שכרן"רכזת משא

ח" אלש160

25127קיים

קיום ושימור יכולות 

, SMSמערכת לשליחת 

ורשימת עובדים עדכנית

ביצוע ומעקב אחר תוכנית השתלמות שנתית לקידום 

2017-והתמקצעות עובדים ב

קידום ההון האנושי

היערכות לחירום

רווחת העובד

הכשרות 

והשתלמויות 

מקצועיות

משאבי 

אנוש

יכולת העברת 

מידע לעובדים 

SMSבאמצעות 

מתנות לעובדים בפסח 

ובראש השנה 

(1613000580)

קיום קורסים מקצועיים לשיפור מיומנות עובדים 

(1616000780)

קידום והתמקצעות 

עובדים בתחום 

עיסוקם

כתיבת נוהל עבודה בתחום ניהול ההדרכה

קיום השתלמות שנתית לעובדי המועצה והשתלמות 

(1616000780)ס "יומית לסייעות ביה



עדכון כרטיסי עובד

 מהעובדים 100%

, מחזיקים כרטיס עובד

מעודכן

קיים
לאורך כל 

השנה
ן"רכזת משא

כתיבת מדיניות ונוהל 

עבודה אחיד

כתיבת מדיניות החתמת 

ל"י מנכ"ואישורה ע, נוכחות
ן"רכזת משא1קיים חלקית

, ל"מנכ

מנהלת שכר

המשך התאמה 

והטמעה  של מערכת 

WEB

סגירת ,  לחודש15-עד ה

כל נושאי הנוכחות מול 

שכר

ן"משא4קיים חלקית
, מנהלת שכר

ל"מנכ

שיפור תהליך דיווח 

ומעקב נוכחות
נוכחות

משאבי 

אנוש







, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

 לפחות 10%עליה של 

בכמות העסקים טעוני 

הרישוי

138
לאורך כל 

השנה

מ רישוי "מ

עסקים

, דניאלה

פיקוח ואכיפה

מיצוי מקורות מידע על 

עסקים ואירועים חדשים 

(עיתונים ועלונים)מפרסום 

קיים
לאורך כל 

השנה
דניאלה

מ רישוי "מ

עסקים

העלאת אחוז בעלי 

רישיון עסק קבוע
66.0% לפחות70%-עליה ל

לאורך כל 

השנה

מ רישוי "מ

עסקים

, דניאלה

פיקוח ואכיפה

שימור משלוח תזכורות 

לעסקים בעלי רישיון 

טופס , מתחדש/זמני

 ימים טרם 90, חידוש

פקיעה

100%
לאורך כל 

השנה
דניאלה

מ רישוי "מ

עסקים

רישוי עסקים למקוואות
 מקוואות 2-רישוי עסק ל

נוספים
13

מ רישוי "מ

עסקים

ר מועצה "יו

דתית

שים"רישוי עסקים למט
 3רישוי עסק לכל 

שים"המט
14

מ רישוי "מ

עסקים
מהנדס

רישום הכנסות 

מרישיונות עסקים 

(1269000690)

שימור הכנסות מפתיחת 

תיקי רישוי עסק
ח" אלש48ח" אלש7.5

מ רישוי "מ

עסקים

ביצוע שימועים בהתאם 

לחוק רישוי עסקים

 שימועים 10ביצוע לפחות 

בשנה
11

לאורך כל 

השנה

מ רישוי "מ

עסקים

, ל"מנכ

מהנדס

הצמדת נהלי חוק עזר 

שילוט לכל בקשה 

לפתיחת תיק

 מהתיקים 100%-ל

נוספת שורה , החדשים

בתוכנה עם פתיחת התיק

קיים
לאורך כל 

השנה
דניאלה

רישיון שילוט בכל בית 

עסק

 מהעסקים 100%

עם רישיון , המשולטים

שילוט ותשלום אגרה 

בהתאם

ח" אלש120
לאורך כל 

השנה
דניאלה

פיקוח , מלי

ואכיפה

חידוש רשיונות שילוט 

שנתיים

שליחת מכתבים חידוש 

רישיון שילוט ותשלום 

 מהעסקים 100%-אגרה ל

 יום טרם פקיעת רישיון 30

שילוט שנתי

קיים
לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפהדניאלה

ח" אלש130

איתור עסקים חדשים 

טעוני רישוי

העלאת אחוז בעלי 

רישיון עסק זמני

רישוי 

עסקים

הגנה על הציבור 

מכח חוקי העזר

ביצוע אכיפה 

בהתאם לחוק 

, רישוי עסקים

1968-ח"התשכ

הגנה על הציבור 

מכוח חוק רישוי 

עסקים

אכיפת חוק עזר 

(מודעות ושלטים)



אכיפה שוטפת של חוק 

העזר

י תוכנית "ביצוע  אכיפה עפ

מאושרת וניתוח צרכים
קיים

לאורך כל 

השנה
תובעפיקוח ואכיפהח" אלש30

 מהרוכלים 100%

מחזיקים ברישיון רוכלות
11

לאורך כל 

השנה
דניאלהפיקוח ואכיפה11

 פעמים 4, ביצוע פיקוח

על כמות הרוכלים , בשנה

מ לצמצם "ע, בישובים

ולהסדיר

4
לאורך כל 

השנה
פיקוח ואכיפה4

יצירת מאגר מידע 

ורשימת תפוצה של כל 

, בעלי העסקים

לעדכונים שוטפים

, ל"מאגר כתובות דוא

יצירת טופס מקוון ושליחת 

 לחודשיים 1עדכונים 

( בשנה6כ "סה)

04
מ רישוי "מ

עסקים
דובר, ל"מנכ

                                   

פרסום באתר האינטרנט 

של המועצה על הרפורמה

2קיים חלקית
מ רישוי "מ

עסקים
דובר, ל"מנכ

הכנה והטמעת , לימוד

הרפורמה
1לא קיים

מ רישוי "מ

עסקים
ל"מנכ

, תיקון והתקנת חוקי עזר

בהתאם להתקנת 

הרפורמה

2-3לא קיים
מ רישוי "מ

עסקים

, ל"מנכ

מליאת 

המועצה

 מהעסקים הקטנים 100%

הנמצאים ברשימה 

במסלול הירוק יקבלו 

' ימים מקס60רישיון תוך 

לא קיים
לאורך כל 

השנה

מ רישוי "מ

עסקים

, ל"מנכ

הנדסה

 מהרישיונות 100%

ומסמכי כל העסקים 

מגובים דיגיטלית

מחשוב. אדניאלה20%2

 מהתיקים ניתן 90%-ב

להתנהל מול העסקים דרך 

ל"הדוא

דניאלה30%4

 ממסמכי 100%קליטת 

עסק חדשים באופן 

ושילובם בתוכנה, דיגיטלי

דניאלה4קיים

המשך טיוב נתוני רישוי 

עסקים

שמירה על הסדר 

, והניקיון הציבורי

בתחום הרוכלות

עבודה בהתאם לחוק 

(רוכלות)העזר 

 יישום הרפורמה ברישוי 

עסקים

רישוי 

עסקים

שיפור הארגון 

והמנהל

הגנה על הציבור 

מכח חוקי העזר

קיום ארכיון רישוי 

נגיש , עסקים זמין

העברת , ומגובה

מידע בין אגפים 

וחסכון בהוצאות

אכיפת חוק עזר 

(מודעות ושלטים)

, קידום עסקים

יעילות כלכלית 

והקלת נטל 

בירוקרטי

קידום עסקים 

והקלת נטל 

בירוקרטי



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

התקנת מצלמות היקפיות 

ראש צורים
ראש צוריםט מועצה"קב2לא קיים

מזכיר הישוב3לא קייםסיום מערך מצלמות אלעזר

סיום מערך מצלמות נווה 

דניאל
מזכיר הישוב3לא קיים

 תקן 0.5תוספת של 

צהובה. צ ג"רבש
ט מועצה"קבמותנהלא קיים

ראש 

, המועצה

ל"מנכ

צ "סיום שינוי אחריות רבש

כך שיכלול את , מגדל עוז

המבתר. ג

ר"חטמט מועצה"קבמותנהלא קיים

 תקן 0.5תוספת של 

צ לשדה בועז"רבש
ט מועצה"קב1לא קיים

משרד 

נווה , הבטחון

דניאל

אחוד שדה . ג.התקנת ש

בר
ר"פקעט מועצה"קב3לא קיים

שינוי מערך האבטחה גוש 

שדה בר-נוקדים
ר"פקעט מועצה"קב3לא קיים

-תוספת אינידיקציה ל

גדר היקפית '  מ1400

תקוע

ט מועצה"קב4לא קיים
, ט"משהב

ר"פקע, ישוב

המשך פעילות סייר 

ביטחוני מרכז הגוש

נוכחות יומית בשטח בין 

ישובים מערב הגוש
קיים

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב

מ " ק10סיום פריסת 

תלתיות בישובים
צים"רבשט מועצה"קב3לא קיים

'  מ600סיום גידור 

ותאורה הר גילה
צ"רבשט מועצה"קב3לא קיים

שיפוץ דרך ביטחונית כפר 

אלעזר, עציון
צ"רבשט מועצה"קב3לא קיים

ר"פקעט מועצה"קבלא קייםמ בת עין"שיפוץ שב

. ג.סיום שינוי החלפת ש

כפר עציון ושינוי תעבורתי
צ"רבשט מועצה"קב4לא קיים

מגדל . ג.סיום העתקת ש

עוז
ט מועצה"קב3לא קיים

, צ"רבש

מהנדס 

המועצה

הקמת מערך בדיקה 

בכניסות למתחם
ר"חטמט מועצה"קבלא קיים

ר"תב

חיזוק הביטחון 

השוטף בישובים 

והעלאת רמת 

האבטחה

קיום ושדרוג מערך 

ההגנה בישובים 

ובמרחב

הקמת מערך הגנה של 

מצלמות אבטחה ומעקב

צים "שינויים בתקני רבש

בישובים

נוקדים-גוש תקוע

מימון הישוב

ר"תב

ר"תב

תוספת מרכיבי אבטחה 

ג גדרות הישובים"ע

שינוי מתכונת האבטחה 

במתחם צומת הגוש 

ובאזור התעשיה

מחלקת 

הביטחון

מימון הישוב

ר"תב

ר"תב

קרן גוש עציון



בחינת אפשרות לחקיקת 

חוק עזר לשמירה
ל"מנכ3לא קיים

אימונים ותרגולים 

תקופתיים לכיתות 

הכוננות 

(1722000780)

 20ביצוע של לפחות 

 לכל 1-תרגולים בשנה ו

כ לפחות"כ

קיים
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב2

ט "קב

, מועצה

ר"חטמ

 10רכש ציוד בהיקף 

לכל הפחות, ח"אלש
50

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב

ט "קב

קרן , (דניאל)

גוש עציון

תיקון בלאי אמצעים 

(1721000740 ,

1721000740)

12
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קבט מועצה"קב12

קבלת החלטה על 

המשך הפעילות של 

המוקד והתקצוב

קבלת , ט"המשך ביצוע עמ

החלטה ומימושה
ט מועצה"קב1לא קיים

ראש 

, המועצה

מליאת 

, המועצה

ל"מנכ

עדכון המוקד /רענון

, אות עדכניות"תצ)

('נוהלים וכו

איסוף נתונים עדכנים 

וקיום הדרכה שבועית 

אחת לפחות

קיים
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

ט "קב

, מועצה

(אסף)ט "קב

שותפות בקליטת 

והכשרת בנות השירות 

הלאומי

קייםסיורים והכשרה
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

ט "קב

, מועצה

(אסף)ט "קב

ט במוקד "נוכחות קב

הביטחוני

הגעה למוקד לפחות פעם 

אחת ביום
קיים

לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

ט "קב

, מועצה

(אסף)ט "קב

א מרותק "שליטה בכ

א בעת הפעלת "י מד"ע

מצב מיוחד בעורף

קייםעדכון שוטף של הרשימה
לאורך כל 

השנה
ן"משא(אסף)ט "קב

שיפור הרמה 

המקצועית של 

המתנדבים 

(1836000780)

,  השתלמויות בשנה3קיום 

 מתנדבים80-ל
קיים

לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קב5

שימור מתנדבים
130 

מתנדבים

לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קב

רכזת 

מתנדבים

חלוקת , קיום ערב הוקרה

ופרים לשימור 'מתנות וצ

מתנדבים

קיים
לאורך כל 

השנה
קרן גוש עציון(אסף)ט "קב15

החלפת /רענון

אמבולנסים

 4*4-החלפת אמבולנס ל

של כפר עציון
(אסף)ט "קב2לא קיים

חיזוק הביטחון 

השוטף בישובים 

והעלאת רמת 

האבטחה

קיום ושדרוג מערך 

ההגנה בישובים 

ובמרחב

פעילות המוקד 

הביטחוני המשותף

שינוי מתכונת האבטחה 

במתחם צומת הגוש 

ובאזור התעשיה

רכש ותחזוקת ציוד

חיזוק מערך 

מתנדבי כיתות 

הכוננות

התבססות המערך על 

כמות מתנדבים 

מינימאלית

מחלקת 

הביטחון

קרן גוש עציון

חיזוק מערך 

הרפואה

חיזוק המוכנות 

הרפואית בשגרה 

אחזקת אמבולנסים ובחירום

(183600730)



שמירה על אמבולנסים

התקנת סככות 

לאמבולנסים בנווה דניאל 

ובאלעזר

325לא קיים
ט "קב

המועצה

דלק, תיקונים, ביטוח
אמבולנסים תקינים 

ומזוודים
230

לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קב230

השתתפות משרד 

הבריאות בנקודות 

(1336000940)הזנקה 

הגדלת תקציב שנתי 

כל שנה, לנקודות הזנקה
גזברות(אסף)ט "קב63 634

א מפינויים "הכנסות מד

(1336000490)

א בגין "תשלום ממד

 350) מהפינויים 100%

(פינויים

130
לאורך כל 

השנה
חשבות, גזבר(אסף)ט "קב200

הכשרת עובדי 

מועצה לטיפול 

ח"ראשוני בשע

ביצוע קורס עזרה 

ראשונה לעובדי 

המועצה ולאבות הבית

 שעות רענון 5קיום 

הדרכה והשתתפות 

 עובדים20לפחות 

(אסף)ט "קב24קיים

ט "קב

, (דניאל)

ט מועצה"קב

הקמת מרכז הפעלה 

ממוגן
מהנדסל"מנכלא קייםבניית המרכז

הרחבת תיק מעבר 

לתיק , משגרה לחירום

חירום

ט מועצה"קב2קיים חלקית

, ראש מועצה

ט "רמ, ל"מנכ

ח"מל

שיפור טפסים ותיקים 

מוכנים
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכט מועצה"קב

א "שינוי מתכונת ניהול כ

לניהול , מתנדב בחירום

ב מכלולים"ע

ל"מנכט מועצה"קב2קיים

טיפול שוטף בתיקי 

החירום

מינוי מחזיק תיק חקלאות 

והשלמת תיק
(אסף)ט "קבט מועצה"קב3לא קיים

קבלת ציוד חירום 

במסגרת קול קורא 

משרד הפנים

התקנה ושימוש , אחסנה

בהתאם למטרות
ט מועצה"קבלא קיים

שימור ציוד מחסן חירום 

מיצד ופני קדם

מחסן -  ביקורת שנתית 1

ח"שמיש ומזווד לשע
1

לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

שימור ציוד מחסן חירום 

תקוע

מחסן - ביקורת שנתית 

ח"שמיש ומזווד לשע
6

לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

 לוחות שליטה 2רכש 

והתקנתם במחסני 

החירום בישובים

2לא קיים

מיפוי הציוד הקיים  

בטבלאות שליטה
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב(דניאל)ט "קב

ביצוע של סבב בדיקה 

 מקלטים 15שנתית של 

ח"והוצאת דו

קיים
לאורך כל 

השנה

ט "קב

, (דניאל)

(אסף)ט "קב

מיצוי הכנסות

(ר"תב)ח " אלש250עד 

ר"תב

שיפור המוכנות 

לשעת חירום

שליטה ובקרה על 

המצאות ותקינות ציוד 

חירום בישובים

מעבר משגרה לחירום 

מגובה בציוד ובמחשוב 

מתאים

 כשירות מקלטים 100%

בישובים 

(1723000420 ,

1723000751)

שיפור הניהול 

והשליטה בחירום 

של הנהלת המועצה

שיפור תחום 

הציוד , המיגון

וההתראה בישובים 

בתרחישי חירום

מחלקת 

הביטחון

175

חיזוק המוכנות 

הרפואית בשגרה 

אחזקת אמבולנסים ובחירום

(183600730)



 שנתית 5סיום תוכנית 

לשיפוץ מקלטים

כפר , נוקדים

אלון , אלדד

שבות וקידר

(אסף)ט "קב4
ט "קב

ל"מנכ, מועצה

השלמת מערכות 

התרעה וכריזה 

החסרות בישובים

בת -השלמה בשדה בועז ו

'עין ב
ט מועצה"קב2לא קיים

ראש 

, המועצה

ל"מנכ

שימור יכולת הקפצה 

- מהירה של המתנדבים 

SOSמערכת 

קיים
לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קב(דניאל)ט "קב

 ערכות ציוד 3תוספת 

ייעודי אישי לכל מתנדב 

קורס סער 

(1723000460)

ט מועצה"קב119 ערכות21

ט "קב

, (דניאל)

ר"פקע

 30-ביצוע אימון רענון ל

ר "מתנדבי קורס סע

(1726100780)ורפואה 

ר"פקעט מועצה"קבמותנהקיים חלקית

סיום פעולות ריתוק 

והכשרת צוותי בתי 

הספר המוגדרים 

פ "כקולטים אוכלוסייה ע

24נוהל 

סיום ההכשרה וביצוע 

תרגיל
2לא קיים

ט "מ רמ"מ

ח"מל

ט "קב

אגף , מועצה

ל"רח, החינוך

- חיזוק הקשר ביטחון 

י"צח

 100%-השתתפות ב

י בישובים "מתרגילי הצח

והמשך מעורבות למול 

הצוותים הקיימים

95%
לאורך כל 

השנה
אורנה(דניאל)ט "קב

רישום מלאי ציוד 

, החירום של המועצה

סטטוס הציוד ויכולת 

השימוש בו

טבלה ,  לוחות4עדכון 

וקובץ מלאי וציוד חירום 

מסונכרן

קיים
לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב(דניאל)ט "קב

תיקון אמצעי חירום
 גרורי מים וגרור 2תיקון 

תאורה
(אסף)ט "קבט מועצה"קב18לא קיים

ביצוע פעולות אחזקה 

חודשיות לציוד

הכנת טבלת סבב בדיקות 

וביצועו המלא , חודשיות

 בדיקות 12השלמת )

, 1723000754 )(בשנה

1726100780 ,

1726100980)

קיים
לאורך כל 

השנה
(אסף)ט "קב8

ט "קב

, (דניאל)

אהרון

המשך הכשרת רכזי 

ביטחון בבתי ספר

ביצוע יום הכשרה לכל 

רכזי הביטחון בבתי הספר
ט מועצה"קב(אסף)ט "קב1לא קיים

ביצוע חצי יום הדרכה 

ותדרוך מסודר למאבטחים 

טרם פתיחת שנת 

הלימודים

(דניאל)ט "קב3קיים

ט "קב

, מועצה

(אסף)ט "קב

הדרכות , ביצוע ביקורות

ותרגילים

שמירה על כשירות 

י"ר וצח"מתנדבי סע

שיפור המוכנות 

לשעת חירום

 כשירות מקלטים 100%

בישובים 

(1723000420 ,

1723000751)

שיפור האבטחה 

והמוכנות לחירום 

בקריית החינוך

העלאת הכשירות 

של צוותים

טיפול , שליטה

ואחזקה שוטפים 

בציוד חירום

שיפור תחום 

הציוד , המיגון

וההתראה בישובים 

בתרחישי חירום

מחלקת 

הביטחון

175

, שיפור הבטיחות

העלאת רמת 

אבטחת מוסדות 

חינוך והסעות



 1ביצוע של לפחות 

ביקורת פתע חודשית 

בבית ספר

קיים
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב

ט "קב

, מועצה

(אסף)ט "קב

 תרגילים 2ביצוע של 

ס בשנה "מתוכננים בבהי

ותרגיל שנתי בקריית 

בתיאום עם )החינוך 

(ס"מנהלי ביה

(דניאל)ט "קב 3,4קיים חלקית

ט "קב

, מועצה

ט "קב

מנהל , (אסף)

, אגף החינוך

ס"מנהלי ביה

הכשרת כיתת כוננות 

בקריית הצהובה
ר"חטמ(דניאל)ט "קב1לא קיים

המשך פעילות מוקד 

ביטחוני הגבעה הצהובה
קיים

לאורך כל 

השנה

דניאל )ט "קב

)
ט"קב

הרחבה ואנליטיקה של 

מערך מצלמות אבטחה 

קריית חינוך

תוספת מצלמת אבטחה 

על האלון הבודד

ס אורות "ביטחון ביה

ד"עציון בנוו

י "אישור מרכיבי הביטחון ע

משרד החינוך טרם 

ל"פתיחת שנה

ט מועצה"קב4לא קיים

תליית מודעות מידע 

בכל גני הילדים ובתי 

הספר

קיום מדבקות מידע בנושא 

חירום וביטחון
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

י"מחלקת גנ

מעקב בדיקות דיווח 

מקוון של סיירי הביטחון

קיום בדיקה מדגמית 

ט המועצה"חודשית של קב
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה

הרחבת פיילוט ביצוע 

מבדקי בטיחות שנתיים 

ס " בי2-י מהנדס ל"ע

נוספים

2-315ס" בתי3

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

 ממוסדות החינוך 100%

מאושרים בטיחותית טרם 

הפעלה

3קיים

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

י"מחלקת גנ

 12ביצוע של לפחות 

 ביקורות 1, ביקורת בשנה

ח "בחודש והוצאת דו

ביקורת בסיום

8
לאורך כל 

השנה
(דניאל)ט "קב(אסף)ט "קב

שדרוג אמצעי הביטחון 

הפיזיים בקריית החינוך

הדרכות , ביצוע ביקורות

ותרגילים

 10, (ר"תב)ח " אלש100

(תיירות)ח "אלש

שיפור האבטחה 

ח "הפיזית במוס

והכנת הצוותים

(אסף)ט "קב(דניאל)ט "קב 2 לא קיים

שיפור הביטחון 

הפיזי בהסעות 

תלמידים

שיפור רמת בדיקות 

הבטיחות

שיפור האבטחה 

והמוכנות לחירום 

בקריית החינוך

מחלקת 

הביטחון

מותנה

 ביקורות שוטפות של 

נשיאת נשק נהגי 

פ"הסעות התלמידים חל

, שיפור הבטיחות

העלאת רמת 

אבטחת מוסדות 

חינוך והסעות

שמירה על בטיחות 

בהתאם , ח"במוס

להנחיות משרד 

החינוך



אכיפת נשיאת נשק נהגים 

באמצעות קנסות לחברות 

המסיעות

12
לאורך כל 

השנה
15

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

גזבר

גבייה בגין הנפקת 

רישיונות נשק לנהגי 

במסגרת מפעל , הסעות

ראוי

פ"חל, גזבר(אסף)ט "קב48לא קיים

פ עם "חיזוק שת

יחידת החילוץ

עריכת פעילויות 

משותפות
ט מועצה"קב136קיום ערב הוקרה

פ עם "חיזוק השת

מתנדבי רפואה

עריכת פעילויות 

משותפות
1קיום ערב הוקרה לכל צוות

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב10

הדרכה ותרגול לעובדי 

בניין המועצה בתרגיל 

כיבוי אש ופינוי בעת 

שריפה

ן"משאט מועצה"קב11לא קיים שעות3קיום השתלמות 

 גרורים כשירים 26

( מהגרורים100%)
26 

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב(דניאל)ט "קב

תיקון והחזרת גרורי כיבוי 

 ימים לכל היותר21תוך 
קיים

לאורך כל 

השנה
ט מועצה"קב(דניאל)ט "קב

שיפור תחום 

הבטיחות באש

שיפור כשירות 

ומוכנות ציוד 

ועובדים
כשירות גרורי כיבוי אש 

בישובים
10

שיפור הביטחון 

הפיזי בהסעות 

תלמידים

מחלקת 

הביטחון

חיזוק שיתוף 

הפעולה עם גורמים 

מסייעים

 ביקורות שוטפות של 

נשיאת נשק נהגי 

פ"הסעות התלמידים חל

, שיפור הבטיחות

העלאת רמת 

אבטחת מוסדות 

חינוך והסעות





0



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

דובר1-3לא קייםביצוע תוכנית הסברה
מנהל אגף 

תפעולי

ביטול הסדר פינוי ותפעול 

-ב ("חום")בזרם האורגני 

,  ישובים נוספים14

ח" אלש300לחסכון של 

1 ישובים4
מנהל אגף 

תפעולי

ראש . ס

, המועצה

, גזבר, ל"מנכ

יועץ

ליווי נציג האגף באתר 

לבחינת איכות , הקצה

הפרדת פסולת אריזות

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

תפעולי
דובר, ל"מנכ

מעקב אחת לרבעון קבלת 

ר "כספים מתאגיד תמי

(1212300490)

338
לאורך כל 

השנה
496

מנהל אגף 

תפעולי
גזבר

הגברת תדירות הפינוי של 

-לאחת ב, בקבוקי זכוכית

 ימים30

 45-פעם ב

ימים
3

מנהל אגף 

תפעולי
ל"מנכ, ר"תמי

על " אמניר"מעקב דיווחי 

י דיווח "פינוי קרטוניות עפ

GPSונתוני 

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל . ס

תפעולי

הצבת מיכלי איסוף 

 100%-פלסטיק ב

 מיכלים70- מהישובים 

642
מנהל אגף 

תפעולי

מנהל . ס

, תפעולי

תאגיד אלה

רכש מיכלי אצירה 

(1712300930)חדשים 

, רכש של מיכלי אצירה

להתאמת נפח אצירה 

בהתאם לתקנים

 צפרדעים12
לאורך כל 

השנה
60

מנהל . ס

תפעולי

מנהל אגף 

גזבר, תפעולי

" עמדות מיחזור"יצירת 

בישובים

 עמדות 50השלמת יצירת 

מתוחמות למיכלי אצירה 

בישובים במזרח הגוש 

ד"ובנוו

210קיים חלקית
מנהל . ס

תפעולי

קירוי קרטוניות

 5המשך תוספת קירוי 

י "עפ, קרטוניות מרכזיות

תעדוף

224
מנהל . ס

תפעולי

המשך תיקון מיכלי 

אצירה קיימים 

(1712300740)

ח" אלש70תיקונים שוטפים
לאורך כל 

השנה
40

מנהל . ס

תפעולי

מנהל אגף 

תפעולי

שימור הכנסות 

מעבודות קבלניות פינוי 

ט "משהב- אשפה 

(1212300220)

שימור הכנסות וגביה 

במועד
ח" אלש680

לאורך כל 

השנה
680

מנהל . ס

תפעולי

מנהל אגף 

תפעולי

אגף 

תפעולי

הפרדה "פרויקט 

,  זרמים3-ל" במקור

בכל ישובי גוש עציון

הכנסת מיכלי איסוף 

ייעודיים
שיפור איכות החיים 

ושמירה על הסביבה

בקרת תקציב ניהול 

מערך האשפה

הכנסות והוצאות

(ר"תב)ח " אלש600

המצאות מיכלי 

, אצירה תקינים

חדישים ומתוחזקים 

בישובים

העלאת כמויות 

ואחוזי פסולת 

ממוחזרת

טיפול בהסדרי 

האשפה במסגרת 

"הפרדה במקור"



היטלי הטמנת אשפה
גידול בהתאם לגידול 

באוכלוסיה
1,050

לאורך כל 

השנה
1,257

מנהל . ס

תפעולי

מנהל אגף 

גזבר, תפעולי

 מהעסקים 80%לפחות 

מחוללי האשפה העודפת 

 300לפחות ; משלמים

ח הכנסות בשנה"אלש

300
לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

תפעולי

פיקוח 

, ואכיפה

ל"מנכ

א להסדר פינוי "הכנסת כב

אשפה עודפת
1לא קיים

מנהל . ס

תפעולי

פיקוח 

, ואכיפה

ל"מנכ

 ימי עבודה בממוצע בין 30

מציאת עסק מחולל אשפה 

עודפת לבין חתימה על 

הסדר

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

תפעולי

פיקוח 

, ואכיפה

ל"מנכ

פיקוח על הגינון בגינות 

הציבוריות שבאחריות 

המועצה 

(1746000750)

110שימור היקף הוצאות
לאורך כל 

השנה
אגף תפעוליל"מנכ130

ביצוע ניקיון היקפי 

, אחת לשבועיים, ופנימי

בקריית החינוך 

(1613000422)

שביעות רצון מהניקיון 

השוטף
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

תפעולי

פיקוח 

, ואכיפה

ל"מנכ

ביצוע ביקורות ניקיון 

באזור התעשיה
1 ביקורות בחודש2ביצוע 

לאורך כל 

השנה
דני אילןפיקוח ואכיפה

קיים לשבוע1ניקיון שוטף ביצוע ניקיון שוטף שבועיניקיון אזור יודאיקה
לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

תפעולי
ל"מנכ, גזבר

טיפול במפגעים 

בתחום הבטיחות 

בדרכים

צביעת כבישים וחידוש 

התקני בטיחות 

(1742000750)

צביעת כבישים והתקנת 

שיפורי בטיחות בכל 

אחת לשנה, הישובים

ח" אלש70
לאורך כל 

השנה
70ר"תב+תקציב

מנהל אגף 

תפעולי
ל"מנכ

היערכות בהתאם 

לפקודת חורף
ל"מנכ4קייםביצוע היערכות מלאה

מנהלי 

, אגפים

מזכירים

תחזוקת גנרטורים
בקרה על חברה מתחזקת 

בכל הישובים
1קיים חלקית

מנהל אגף 

תפעולי

רכש ציוד לחורף 

(1726100980)

 מהעובדים 100%

הרלוונטיים עם ציוד חורף 

מתאים

(אסף)ט "קב2קיים חלקית
מנהל . ס

תפעולי

 מפניות 100%-מענה ל

הציבור

לאורך כל 

השנה
דניאלה

מנהל אגף . ס

תפעולי

עמידה בזמני התקן 

בטיפול בתקלות אחזקה 

ושבר

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל אגף . ס

תפעולי

אגף 

תפעולי

ניקיון וטיפוח 

השטחים 

הציבוריים 

שבאחריות המועצה שמירה על סביבה 

נקיה ומטופחת

עמידה 

בהתחייבויות 

באמנת השירות

בקרת תקציב ניהול 

מערך האשפה

שמירה על סביבה 

בטוחה לתושבי 

המועצה

הכנסות והוצאות

330

הטמעה וגביה בנוהל 

" אשפה עודפת"

(1212300220)

הסדרי פינוי אשפה 

לפסולת 

עסקית/מסחרית

30

ניטור השירות וטיפול 

בפניות המתקבלות 

106במוקד 

(4015 

91% (פניות

הכנות לקראת 

החורף

, מתן מענה מדויק

מהיר ומקצועי 

106במוקד 



הפחתת כמות הפניות 

5%- ב2017בשנת 
4

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל אגף . ס

תפעולי

סינכרון טיפול בתקלות 

אגף החינוך

חות "הוצאת והשוואת דו

שבועיים
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל אגף 

חינוך

הסכמה על סוגי 

השירותים עם המזכירים 

CRMC- ו106והטמעה ב

2לא קיים
מנהל אגף 

תפעולי

מזכירי 

ישובים

3לא קייםיכולת להתחלת פעילות
מנהל אגף 

תפעולי

מנהל אגף . ס

, תפעולי

מזכירות 

ישובים

צמצום תקלות 

האינטרקום בגני הילדים

הכשרת עובד בקורס 

מקצועי לטיפול 

באינטרקום בגני הילדים

26לא קיים
מנהל אגף 

תפעולי
ן"רכזת משא

חיזוק הקשר האישי 

ופתרון בעיות

ביקורת פיזית במוקד 

 פעמים 2לפחות , 106

ובהשתלמות, בשנה

דניאלה3, 21
מנהל אגף . ס

תפעולי

הבטחת תשלומים 

 CRMCשוטפים למוקד 

(1710000750)

72תשלום חודשי קבוע
לאורך כל 

השנה
ל"מנכדניאלה100

הפצת מדיניות 

הבטיחות הארגונית

 מעובדי המועצה 100%

מכירים את מדיניות 

הבטיחות

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

הכשרה ומינוי ממונה 

בטיחות מועצה
ן"רכזת משאל"מנכ3לא קייםעובד עם תעודה והסמכה

בטיחות. ק1קיים

מנהל אגף 

. ס, תפעולי

מנהל תפעולי

בטיחות. ק4קיים

מנהל אגף 

. ס, תפעולי

מנהל תפעולי

רישום הכנסות 

מעבודות קבלניות של 

האגף

עבודות קבלניות בתי 

עמותת , ס"מתנ, הספר

התיירות והמועצה הדתית

380
לאורך כל 

השנה
500

מנהל אגף 

. ס, תפעולי

מנהל תפעולי

חשבות, גזבר

שינוי מתכונת הפעלת 

רכב הביובית

 בהוצאות 30%ירידה של 

לפחות, השנתיות
1100ח" אלש140

מנהל אגף 

. ס, תפעולי

מנהל תפעולי

גזבר, ל"מנכ

מעקב ביצוע נוהל 

'השאלת ציוד לצד ג

ביצוע בהתאם לנוהל 

העבודה
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

ביצוע הערכת עובדים 

שנתית

ביצוע הערכת עובדים 

 מעובדי 100%-שנתית ל

האגף

3קיים
מנהל אגף 

תפעולי
ן"רכזת משא

אגף 

תפעולי

עמידה 

בהתחייבויות 

באמנת השירות

שיפור הבטיחות 

בתחומי המועצה

שיפור הארגון 

והמנהל

שמירה על בטיחות 

עובדים

ניטור השירות וטיפול 

בפניות המתקבלות 

106במוקד 

(4015 

91% (פניות

0.5
ביצוע  הדרכות לנהגים 

מקצועיים

ביצוע שתי הדרכות נהיגה 

לקראת החורף , לעובדים

ולקראת הקיץ

, מתן מענה מדויק

מהיר ומקצועי 

106במוקד 

בדיקת היתכנות 

 106להרחבת שירותי 

, עבור הישובים תקוע

ש"אלו

שיפור השליטה 

באמצעים , א"בכ

ובתקציב באגף



בקרה על הוצאות 

ארגוניות 

(1710000780)

23התאמת בתקציב ארגוניות
לאורך כל 

השנה
28

מנהל אגף 

תפעולי

, ל"מנכ

גזברות

סיום סקר תאורת 

 20-פים וכבישים ב"שצ

ישובים

יועץל"מנכ215 ישובים8 ישובים20סיום 

סיום מספור עמודי 

תאורה
ל"מנכ0.336 ישובים20-מספור ב

סיום הכנסת תאורת 

LED בקידר ובכפר 

אלדד

 מתאורת כבישים 100% 

 הישובים 2-פים ב"ושצ

LEDב "ע

ל"מנכ1לא קיים

משפטי , סיוע טכני

ותקציבי בהכנסת 

 בישובים LEDתאורת 

נוספים

 ישובים בשלים לקבלת 3

החלטה
ל"מנכ4קיים חלקית

, גזבר, יועץ

מזכירי 

ישובים

טיפול רציף של צוות 

בגיבוי כונן, ייעודי לביוב

טיפול בתקלות בהתאם 

לאמנת השירות
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל . ס

תפעולי

טיפול יזום בערבי חג

ביצוע טיפול מונע בנקודות 

 פעמים 2, בערבי חג, ביוב

בשנה

קיים
לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל . ס

תפעולי

שמירת כמות סתימות 

י הצוות"הביוב שנפתרות ע
542

לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מ

מנהל אגף 

תפעולי

פעולות פרסום לציבור על 

הפצה - נזקי מגבונים 

נוספת של ברושור

1לא קיים
מנהל 

תברואה

מנהל אגף 

דובר, תפעולי

תיעוד ואגירת מידע 

דיגיטלי על קווי הביוב

עם , שימוש במחשב לוח

ועדכון בשטח, מיפוי
2קיים חלקית

מנהל אגף 

תפעולי

מנהל . ס

, תפעולי

GISמנהלת 

שמירת היקף עלויות 

משאיבת בורות רקב 

(1971000751)וספיגה 

350שמירה על היקף העלויות
לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מ350

מנהל אגף 

תפעולי

חיבור תשתיות ביוב 

קידר למעלה אדומים
ל"מנכגזבר1לא קייםהכנת מכרז ופירסומו

גזבר, מהנדסמ תברואה"מ1קיים חלקיתסיום בניית תחנת סניקה

מ תברואה"מ4לא קייםחיבור בתי תושבים

, מהנדס

ראש , גזבר

המועצה

אגף 

תפעולי

התייעלות בתחום 

חשמל וגנרציה

התייעלות בתחום 

פים"תאורת שצ

שיפור הארגון 

והמנהל

מתן מענה מירבי 

בתחום הביוב 

תוך , לתושבים

חסכון כספי

(ר"תב) 50

LEDתאורת 

ר"תב

סיום חיבור תשתיות 

, ביוב מרכזי בבת עין

לבתי התושבים

ר"תב

מתן מענה לתושב 

בהתאם לאמנת 

השירות

חסכון כספי 

והתייעלות

צמצום עלויות הטיפול 

השוטף בסתימות ביוב 

י צוות הביוב"ע

חיבור תשתיות ביוב

שיפור השליטה 

באמצעים , א"בכ

ובתקציב באגף



מהנדס1לא קייםתחילת בניית תחנת סניקהש נוקדים"הקמת מט

ש "תכנון מחודש של המט

(בלאו)
330קיים חלקית

מנהל 

תברואה
גזבר, מהנדס

מהנדסמותנהלא קייםביצוע מכרז ועבודות
מנהל , גזבר

תברואה

תיעוד ואגירת מידע 

דיגיטלי

הטמעת טופס אלקטרוני 

לאחראי מתקנים
מ תברואה"מ1קיים

מנהל אגף 

תפעולי

תשלומים שוטפים 

לקבלנים חיצוניים על 

ע"ש כפ"אחזקת מט

1,140תשלום חודשי שוטף
לאורך כל 

השנה
גזברמ תברואה"מ1,170

ביצוע עבודות פיקוח 

ותחזוקה וטרינריות 

שוטפות

, קיום סבב עבודה יומי

בהתאם לנהלים ולהנחיות 

משרד החקלאות

70
לאורך כל 

השנה
וטרינרמ תברואה"מ50

הסדרת הטיפול בכלביה 

ש"בסופ
קייםביצוע ביקורת בימי שבת

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

תפעולי
וטרינר

הכנסות שוטפות 

מרשויות שכנות 

בגין שימוש במרכז 

הוטרינרי

ביצוע מעקב אחר 

דרישות תשלום מרשויות

 תשלום ביחס 100%

לשימוש
100%

לאורך כל 

השנה
וטרינר15

מנהל 

, תברואה

הנהלת 

חשבונות

הקמת מרכז 

וטרינרי אזורי

קבלת כספים מהקול 

ביצוע מכרז , הקורא

ויציאה לביצוע

סיום הקמת מרכז וטרינרי 

אזורי
וטרינר1לא קיים

, ל"מנכ

מהנדס

, גיבוש רשימת עסקי מזון

, בתי הארחה, בתי עסק

ח"חדרי אוכל ומוס

קיים
לאורך כל 

השנה
וטרינר

, דניאלה

מנהל 

, תברואה

מנהל אגף 

חינוך

 בשבוע1 עסקים בשבוע2-בדיקה ב
לאורך כל 

השנה
דניאלהוטרינר

ביצוע דגימות מים 

במתקנים והעברתם 

למעבדה

99.8% מים נקיים100%
לאורך כל 

השנה
רפאל, חייםמ תברואה"מ42

חלוקת אחריות בנושא 

דיגום מים לישובים

ביצוע התאם לנהלים 

המחודשים
גזברמ תברואה"מ16לא קיים

קיום סבב חיסונים 

בישובים

בכל ,  סיבובים בשנה2

ישוב
קיים

לאורך כל 

השנה
וטרינר

מנהל . ס

תפעולי

ל "הקמת מאגר נתוני דוא

של הבעלים
וטרינר10.5לא קיים

אגף 

תפעולי

מתן מענה מירבי 

בתחום הביוב 

תוך , לתושבים

חסכון כספי

-ש תקוע ל"הגדלת מט

ק" מ700
(קרן הביוב)ח " מלש6-5

י "בדיקת עסקי מזון ע

וטרינר המועצה

שמירה על איכות 

מים לשתיה

שיפור , תחזוקה

ושדרוג מתקנים 

שים קיימים "ומט

(1971000750)

פתרון ביוב כפועל 

יוצא מהגדלת 

השכונות בישוב

צמצום ומניעת 

תחלואת בעלי חיים

שיפור כמות 

ח "החיסונים לבע

ביתיים

הקמת מאגר דיגיטלי

שיפור הארגון 

והמנהל בתחום 

הווטרינרי

טיפול ראוי במרכז 

, וטרינרי אזורי

חומרים והוצאות 

וטרינר 

(1714000430 ,

1714000720)

(ר"תב)ח " אלש570

שמירה על בריאות 

הציבור

ביצוע בדיקות 

תברואה בעסקי 

,  בתי עסק, מזון

בתי הארחה וחדרי 

אוכל

ר"תב



סיום הגדרת יכולת שליחת 

תזכורות והזמנות 

לחיסונים שנתיים 

בתוכנה, ל"באמצעות דוא

וטרינר13לא קיים

וטרינר6444שימור כמות חיסונים
מנהל 

תברואה

 בהכנסות 10%-עליה ב

מאגרת חיסונים והסגרים 

(1214000221)

110
לאורך כל 

השנה
וטרינר

מנהל 

, תברואה

פיקוח ואכיפה

ניטור תלונות 

106-המתקבלות מ

 פעם 1ישיבה שוטפת 

קבלת החלטות , בשבוע

ומעקב

קיים
לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מוטרינר

ח " מבע100%הסגרת 

 שעות48הנושכים בתוך 

96% (29 

(ח"בע

לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מוטרינר

העלאת מספר לכידות 

י צוותי "ח משוטטים ע"בע

בשנה, המועצה

4ח" בע91
מנהל . ס

תפעולי

מנהל 

תברואה 

וטרינר

ביצוע סיורים קבועים 

עם , ( בשנה12)חודשיים 

רובה הרדמה

לא קיים
לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מ

, וטרינר

מנהל אגף 

תפעולי

הגנה על בעלי חיים
ח "העלאת מספר בע

המועברים לאימוץ
וטרינר4ח" בע40

מ "מ

, תברואה

דובר

סיורים עם רשות 

ללכידת , שמורות הטבע

כלבים ותנים

,  בשבועיים1ביצוע סיור 

לכל הפחות
1

לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מ

רשות 

שמורות 

הטבע והגנים

צמצום תחלואה 

ממחלת הלישמניה

ביצוע הדברות זבוב 

מחלת )החול 

 ישובים2-ב (הלישמניה

מ תברואה"מ4לא קייםי תוכנית"סיום ביצוע עפ

, וטרינר

מזכירי , גזבר

ישובים

יישום תוכניות 

לצמצום מטרדי 

חרקים ומזיקים

הדברת חרקים ומזיקים

רכש חומרים וביצוע 

בהתאם , הדברה שוטפת

, לתכנית העבודה שבועית

בכל הישובים

ח" אלש25
לאורך כל 

השנה
מ תברואה"מ25

מנהל אגף 

תפעולי

אגף 

תפעולי

צמצום ומניעת 

ח "מטרדי בע

מכרסמים )

(ומעופפים

(ר"תב)ח " אלש1,000

צמצום ומניעת 

תחלואת בעלי חיים

שיפור כמות 

ח "החיסונים לבע

ביתיים

הקמת מאגר דיגיטלי

עליה בכמות חיסוני 

הכלבים
120

מיפוי וטיפול 

באזורים מרובי 

ח משוטטים"בע

עליה בכמות הסגרי 

נושכים/ ח משוטטים"בע



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

שיפור ההישגים 

הלימודיים

שיפור ההישגים 

במקצוע האנגלית

בניית תוכנית אזורית 

רב שנתית בכל אחד 

ס יסודיים"מבתי

ייקבע עד לתהליך 

ההשלמה
25לא קיים

מנהל אגף 

חינוך

, פיקוח

מנהלי בתי 

הספר

הגדלת הסיוע 

התקציבי לסדנה

הגשת בקשה לסמל 

מוסד נפרד למרחב

חתימה על הסכם העברת 

בעלות
ל"מנכ1לא קיים

מנהל אגף 

, חינוך

מנהלת 

הסדנה

שיפור ניהול ומעקב 

וועדת החינוך

כתיבת פרוטוקולים של 

דיוני הוועדה

 מהדיונים עם 100%

פרוטוקול
לא קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

חינוך

מזכירת אגף 

חינוך

הנגשת השירותים 

לתושב ויצירת 

בסיסי מידע

הכנת טפסים מקוונים 

לאגף
82 טפסים מקוונים באגף13

מזכירת אגף 

חינוך

מזכירת 

ל"מנכ

קליטת מסד נתונים 

ממשרד החינוך מדי 

שנה אחרי החגים

,  מתלמידי הרשות95%

מופיעים במסד
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

חינוך
מזכירת האגף

 0.48קליטת - החלטה 

ס נוסף"תקן קב
2לא קיים

המשך הענקת תוכניות 

מניעת נשירה 

(1817700112)

254

העלאת רמת 

הניקיון בבתי הספר

קבלת החלטה בנושא 

החלפת חברות הניקיון

החלטה , יציאה למכרז

ס"באילו בתי
2לא קיים

מנהל אגף 

חינוך

פתרון למוסדות 

ח"חינוך לתשע

מיקום לבית ספר אורות 

עציון

- פתרון לשני בתי הספר 

 כיתות10תוספת 
3מיקום זמני

מנהל אגף 

חינוך

סגן ראש 

, המועצה

מהנדס

הרחבת פיילוט ביצוע 

מבדקי בטיחות שנתיים 

ס " בי2-י מהנדס ל"ע

נוספים

3ס" בתי2

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

 ממוסדות החינוך 100%

מאושרים בטיחותית טרם 

הפעלה

3קיים

ט "קב

, (אסף)

(דניאל)ט "קב

י"מחלקת גנ

גיבוש רשימת 

, הפרויקטים הנדרשים

הערכה תקציבית וסדרי 

עדיפויות

הגשת רשימות ראשוניות 

ראש . לס, י מנהל האגף"ע

המועצה

2קיים
מנהל אגף 

החינוך

מנהלי בתי 

מנהל , הספר

רכש

שיפור רמת בדיקות 

הבטיחות

ר"תב

מנהל אגף 

חינוך

צמצום של אחוז נשירה 

ב"י-'מכיתות א
ס"קב20מותנה

ר"תב

(ר שיפוצי קיץ"תב) 15

אגף 

החינוך

ארגון ומנהל

שיפור בסיס המידע 

והנתונים באגף 

החינוך

ביקור סדיר

מניעת נשירה גלויה 

וסמויה ממערכת 

החינוך

שיפור התנאים 

הפיזיים במוסדות 

החינוך

שמירה על בטיחות 

בהתאם , ח"במוס

להנחיות משרד 

החינוך

התאמות פיזיות 

של מבני חינוך 

בחופשות



התקשרויות עם קבלנים 

וספקים

התקשרויות מאושרות 

לאחר ועדת המכרזים
גזברמהנדס2קיים חלקית

סיום פרויקטים וקבלתם
ביצוע בהתאם לתכנון 

המוקדם
מהנדס3קיים חלקית

מנהל אגף 

, תפעולי

מהנדס, גזבר

 מפגש 1קיום של לפחות 

, בשנה של מטה הבטיחות

ופעולה בהתאם להחלטות

קיים
לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

החינוך

הרשות 

, הלאומית

מטה 

הבטיחות
הפצת פרוטוקולים 

ופרסומם
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

החינוך

ביצוע שיפורי 

בטיחות פיזיים 

בתחום הבטיחות 

בדרכים

ביצוע שיפורי בטיחות 

בהתאם לצורך

ביצוע בהתאם להחלטות 

והגשת , מטה הבטיחות

חשבוניות לתשלום

קיים
לאורך כל 

השנה

שיבוץ מירבי של 

התלמידים

צמצום מספר בתי 

הספר בירושלים 

בהם לומדים 

תלמידים מהגוש

הגבלת רישום לבתי 

ספר מורשים בירושלים
48 בתי ספר2צמצום של 

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

החינוך

סגנית מנהל 

, אגף חינוך

בעלי 

תפקידים 

בישובים

גיבוש מסד הנתונים 

ראשוני על לוחות 

העברת מסד הנתונים 

לחברת ההסעות
3קיים

מנהל . ס

האגף

מזכירת 

סיוע , האגף

גיבוש מסד הנתונים 

הראשוני לחינוך מיוחד 

י "עפ, ועובדי הוראה

שיבוץ

העברת מסד הנתונים 

לחברת ההסעות עד 

15.8.17

3קיים
מנהל . ס

האגף

רכזת חינוך 

, מיוחד

מפקחת 

משרד החינוך

גיבוש מסד הנתונים 

הראשוני להסעות 

ס"המתנ

שיפור העברת הנתונים 

ס למועצה"מהמתנ
3קיים חלקית

מנהל . ס

האגף
ס"מנהל מתנ

הגשה למשרד החינוך 

 למיצוי של 3-1טפסי 

 גביה ממשרד 100%

החינוך בגין ביצוע ההסעות

3-438,000רבעון ח" מלש34
מנהל . ס

האגף

ערר על החלטות משרד 

החינוך שלא לאשר קווים 

פער בין האישור )

(90%להשתתפות 

4קיים
מנהל . ס

האגף

חברת 

ההסעות

ח תקלות חודשי "קבלת דו

ופעולה  ( בשנה12כ "סה)

בהתאם לחוזה

לא קיים
לאורך כל 

השנה
מותנה

מנהל . ס

האגף

מנהל אגף 

ל"מנכ, חינוך

ר"תב

אגף 

החינוך

שיפור התנאים 

הפיזיים במוסדות 

החינוך

התאמות פיזיות 

של מבני חינוך 

בחופשות

שיפור נושא 

הזהירות בדרכים

הפעלת מערך 

, ס"חינוכי בביה

י ובהסעות "בגנ

בנושא זהירות 

בדרכים

שיפור תיאום 

ההסעות והזמנות 

ההסעים מחברת 

ההסעות

מטה בטיחות

מותנה בתקציב

שיפור מערך 

ההסעות

מיצוי גביה

צמצום תקלות 

הסעת תלמידים 

ס"מביה

שקיפות מידע וקבלת 

נתוני הסעות אצל 

הגורם המזמין

תקצוב שוטף



שימור יכולת צפיה 

on-lineבמיקומי הסעות 
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

האגף

שיפור שרות 

ההסעות
מיספור תחנות ההסעה

ביצוע בחמישה ישובים 

נוספים לפחות
52

מנהל . ס

האגף

, אגף הנדסה

פ"חל

קבלת נתונים נדרשים 

פ"מהחל

מנהל האגף . השתתפות ס

פ וקבלת "בישיבות בחל

הנתונים הנדרשים

קיים
לאורך כל 

השנה

מנהל . ס

האגף

מנהל אגף 

, החינוך

חברת 

ההסעות

הפעלת תוכנית 

להפחתה מקרי 

האלימות בין ילדים

טיפול מול ישובים בנושא 

הפחתת מקרי אלימות
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

החינוך

מנהל . ס

, האגף

מזכירי 

ישובים

נסיעת שוטרים על 

ההסעות ושיח עם 

התלמידים

לא קייםנסיעה דו חודשית
לאורך כל 

השנה

מנהל אגף 

החינוך

מנהל . ס

, האגף

, מצילה

משטרה

הרחבת מינוי נאמני 

הסעות

מינוי נאמני הסעות 

בחמישה קווים נוספים 

בנוסף לאלו הקיימים )

עד תחילת , (בשירת חנן

ל"שנה

3קיים חלקית

מתקציב 

ה "מציל

והרשות 

הלאומית 

לבטיחות 

בדרכים

מנהל אגף 

החינוך

מנהל . ס

מצילה, האגף

ביקורת נהגים 

נושאי נשק 

פ"בהסעות חל

' ווידוא ביקורת מח

הביטחון על נשיאת 

נשק של נהגי ההסעות

 12ביצוע של לפחות 

ביקורות בשנת לימודים
12

לאורך כל 

השנה
20

ט "קב

, (דניאל)

(אסף)ט "קב

מנהל . ס

,ל"מנכ,האגף

חברת 

ההסעות

אגף 

החינוך

שיפור הבטיחות 

בתוך ההסעות

הפחתת כמות 

מקרי האלימות בין 

ילדים בהסעות

שיפור מערך 

ההסעות

צמצום תקלות 

הסעת תלמידים 

ס"מביה

שקיפות מידע וקבלת 

נתוני הסעות אצל 

הגורם המזמין



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

ח במיקום "ייצוב שפ

נפרד

ביצוע מעבר פיזי של 

ח"השפ

מעבר מלא של השירות 

לישוב אלעזר
ל"מנכ3לא קיים

מנהלת 

, ח"שפ

מהנדס

שירותי מזכירות 

לשירות

אישור חצי משרה 

קבועה

שיפור מענה טלפוני 

שביעות רצון , ח"לשפ

תיאום ופעילות מול , צוות

מחלקות ואגפים

ן"משאח"מנהלת שפ2לא קיים

טיפול איכותי יותר 

י "עפ, למשפחות

הפניה

פ עם מרכז "יצירת שת

בכפר עציון" יש אור"

קביעת מודל לשיתוף 

פעולה
340לא קיים

מנהלת 

מנהל , ח"שפ

אגף 

לשירותים 

חברתיים

יצירת רכזי תחומים 

ח"בשפ

מינוי פסיכולוגים 

מתאימים לריכוז

 3החלטה ומינוי לפחות 

-    רכזים בתחומים  

פגיעות ; CBT; טיפול

משפחות; מיניות

ח"מנהלת שפ1לא קיים

יצירת תוכנית 

השתלמויות תחנתיות 

י נושאים"עפ

 השתלמויות 2קיום 

שנתיות
קיים

לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ20

מועצות 

, שכנות

ן"משא, פיקוח

הדרכה שוטפת של 

פסיכולוגים
שעות הדרכה חודשיות

י " משפ19

35לעומת 

לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ80130

פגישות תיאום מנהלת 

-ח עם מנהל בית"שפ

-ספר ופסיכולוג בית

הספר

 פעמים 2קיום פגישות 

בתחילת ובסיום , בשנה

שנה

ח"מנהלת שפ3קיים
מנהל אגף 

חינוך

ישיבת סטטוס 

מנהלת -פסיכולוג

על קידום , ח"שפ

ס"תהליכים בבהי

קייםקיום ישיבה אחת לחודש
לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ

מנהל אגף 

חינוך

רציפות טיפול

 מהילדים בעלי 100%

צרכים מיוחדים שעולים 

ח"מוכרים בשפ', לכתה א

95%
לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ

מנהל אגף 

חינוך

קיום משוב והיזון חוזר 

על אפקטיביות

לימוד תוצאות משוב 

להסקת מסקנות , מקוון

ולקחים

קיים 

חלקית 

שנה )

(שניה

ח"מנהלת שפ3

, מנהל האגף

, י"מנהלת גנ

מפקחת

אגף 

/ החינוך

השירות 

הפסיכולוג

חינוכי-י

שיפור הרמה 

המקצועית של 

הפסיכולוגים

שיפור הארגון 

והמנהל

שיפור וקידום 

השירותים 

הפסיכולוגים 

הספר-לבתי

קביעת סדרי 

עדיפויות  בעבודת 

-הפסיכולוג בבית

הספר בתחומים 

מערכתיים ופרטניים

שיפור וקידום 

השירותים 

י"הפסיכולוגים לגנ

איתור מוקדם של 

, ילדים עם קשיים

לצורך טיפול 

בגני הילדים, מוקדם



  תוכנית מוגנות בגני 

תוכנית - ילדים הכוללת

 5)לגננת להעברה בגן 

יעל "הצגה , (מפגשים

, "שומרת על גופה

שיחת הכנה להורים 

זמן , לפני ההצגה

לשאלות אחריה 

והרצאה בערב להורי 

.ילדי הגנים ביישובים

, עלייה במודעות הילדים

ההורים והגננות לתחום 

לעיתים . פגיעות מיניות

גורם גם לעלייה בדיווח 

.על מקרים

קיים
לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ23

רכזת מוגנות 

ופגיעות 

מיניות 

, ח"בשפ

מפקחת 

, גנים

, י"מחלקת גנ

יחידה , גננות

לעבודה 

, קהילתית

ה"מציל

הקמת צוותי מוגנות 

ספריים-בית

- צוותים בבתי3הקמת 

הספר שידעו להתמודד 

ולהדריך אנשי צות 

אחרים בתחום הפגיעות 

המיניות שיתרחשו 

ס"בבהי

ח"מנהלת שפ4לא קיים

רכזת מוגנות 

ופגיעות 

מיניות 

, ח"בשפ

מנהלי וצוותי 

ס"ביה

מיפוי מיידי של צרכי 

המסגרת החינוכית

חזרה לשיגרה של 

המסגרת לאחר טיפול 

, במעגלי הפגיעה השונים

בתוך פרק הזמן שהוגדר 

ל"ובמסגרת התו

קיים
לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ

מנהל אגף 

משרד , חינוך

, החינוך

ח"שפ

מתן מענה וסיוע 

פסיכולוגי בשעת 

חירום

הענקת תמיכה 

, רגשית להורים

אנשי צוות 

בשעת , ותלמידים

חירום

בדיקת נוהלי חירום 

ח "בתיק חירום בשפ

והתייעצות עם רכזי 

החירום בתחומים 

כלליים ובתחום פגיעות 

מיניות

 ימים 30ביצוע מעקב 

לבחינת , לאחר האירוע

הופעת סימפטומים 

חריגים אצל ילדים או 

מבוגרים

קיים
לאורך כל 

השנה
ח"מנהלת שפ

מנהל אגף 

משרד , חינוך

, החינוך

ח"שפ

שיפור וקידום 

תחום המוגנות 

המינית בגני 

-הילדים ובבתי

הספר

ביצוע תוכנית 

מוגנות בגני הילדים 

ויצירת צוותי מוגנות 

ספריים-בית



, אגף

, האגף

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

שותפיםאחראי נושא

גיבוש תכנית עבודה 

שנתית לאחראי הסעות 

צמיד

רות רפאל11.5לא קייםתכנית שנתית מאושרת

. ס, ש"יועמ

מנהל אגף 

, החינוך

ן"משא, פ"חל

קורס עזרה ראשונה 

למלווי הסעות ונהגים

 מהנהגים 100%

ומהמלווים ביצעו קורס 

ורענון שנתיים

קיים
לאורך כל 

השנה
רות רפאל0.5

. ס, פ"חל

מנהל א חינוך

1לא קייםהכנת טופס דיווח מקווןמעקב שבועי רציף
, רות רפאל

ל"לשכת מנכ
ל"לשכת מנכ

מתן מענה למשפחות 

בעלות צרכים מיוחדים

 מהמשפחות 100%

מטופלות
130

לאורך כל 

השנה
אלה

מנהל האגף 

ח"לש

 הורים 200השתתפות 

בערב מיוחד
אלה25לא קיים

מנהל האגף 

ח"לש

ערב למשפחות בנושא 

אפוטרופסות
מירי, אלה22לא קיים

יחידה 

קהילתית

פורום הורים לילדים בעלי 

ופגישות , צרכים מיוחדים

 פעמים בשנה 4

(1348201930)

קיים
לאורך כל 

השנה
אלה2

מנהל האגף 

ח"לש

פרוייקט " שלווה בבית"

חונכות בבית לצמיד
לא קיים

לאורך כל 

השנה
אלה

שלווה גוש 

עציון

קורס הורים בנושא מיניות 

בעלי צמיד
עמותת שקלאלה1-21לא קיים

קורס קשר והקמת קהילת 

הורים
קיים

לאורך כל 

השנה

אבי , אלה

אונגר

מנהל האגף 

ח"לש

ן'פרוייקט אימג
פרוייקט שילוב מוסיקלי 

 משתתפים10הכולל 
יוחאי, אלה135לא קיים

מתנס מרכז 

ווליום

כתובת להתייעצויות 

צוותי חינוך ולהורים

, הופעה בערב הורים

בשלושה גנים
אלה2לא קיים

מנהל אגף 

מנהל , חינוך

האגף

מענה אישי ומקיף 

לקשישים באגף 

לשירותים חברתיים

 מהמשפחות 100%

מטופלות

טיפול מלא בתיקים 

הפרטניים של חוק סיעוד 

ויכולת קליטת , ורווחה

תיקים נוספים

 תיקים200
לאורך כל 

השנה
מירי ורננה

, מ אפרת"מ

ס גוש "מתנ

עציון

פעילות סדירה של 

, הקשישים בקהילה

בשעות הפנאי

גיבוש תכנית פנאי 

מלאה ומגוונת 

ס "בשותפות עם מתנ

גוש עציון ואפרת

, תכנית שנתית מאושרת

כרטיס מנוי כולל
קיים

לאורך כל 

השנה
100

עידית , מירי

גמליאל

ס גוש "מתנ

עציון יחידת 

וותיקים

הגברת הפיקוח 

והאכיפה על ביצוע 

בהתאם , הסעות

לתקנות

האגף 

לשירותים 

/ חברתיים

צוות פרט 

ומשפחה

שיפור המענה 

בתחום הצרכים 

המיוחדים

מתן מענה איכותי 

לסוגיית טיפול 

במשפחות עם 

צרכים מיוחדים

מרכז העצמה 

להתמודדות הורים 

ואחים מול ילדים בעלי 

צרכים מיוחדים

מענה בתחום הגיל 

השלישי ואוכלוסיית 

וותיקים

שיפור השירות 

ועמידה בתקנות 

הסעה בטיחותית 

לפעוטות עם 

(0-3)מוגבלויות 



מתן מענה שהות 

יום במערב גוש 

עציון

מועדון מופת אפרת 

מועדון גוונים גוש עציון

,  קשישים לכל הפחות60

תכניות עבודה שנתיות 

לכל מועדון

קיים
לאורך כל 

השנה

100 +150 

ח"אש

ס גוש "מתנ

ס "מתנ, עציון

אפרת

מתן מענה שהות 

יום במזרח גוש 

עציון

קיים משתתפים35מועדון מופת תקוע
לאורך כל 

השנה
256

מירי וסימה 

גורן
יישוב תקוע

הגדלת מענה 

שהות יום מזרח 

הגוש

 משתתפים35מועדון מועשר תקוע

קיים 

במתכונת 

מצומצמת

2
תלוי באישור 

מועצה
150

מירי וסימה 

גורן
יישוב תקוע

מעני שהות יום 

, אלון שבות, צ"כרמ

תקוע

תכנית תורנית יומית

בחינת השתתפויות 

תקציביות והתאמת מענה 

לתושבים

קיים
לאורך כל 

השנה
מירי39

, כרמי צור

הרב רימון

"כתף לכתף"פרויקט 

-בחינת אפשרות טיפול ב

 משפחות 15 עד 10

בפרויקט

הסתיים 

הפרוייקט
1

תלוי באישור 

ע"קרן ג
20

 מנהל האגף 

ח"לש
ראש צוות

מרכז - קיום ערב הורים 

העצמה להתמודדות 

הורים מול ילדיהם

במסגרת מרכז השתלמות 

ביחידה הקהילתית- הורים 
לא קיים

לאורך כל 

השנה

 מנהל האגף 

ח"לש

, ראש צוות

, אגף חינוך

, נציגי הורים

ה"מציל

פתיחת קבוצת המתנה 

למשפחות מתבגרים
2מתהווה

 מנהל האגף 

ח"לש
יד רחל

 מטופלים בשני 100- כ

מרכזים על פי תכניות 

התערבות משפחתיות

קיים
לאורך כל 

השנה
761

 מנהל האגף 

ח"לש

, יד רחל

תכנית 

לאומית

שימור מספר הילדים 

בהשמה במועדוניות 

(בת עין, תקוע, צ"חט)

קיים ילדים במועדוניות45
לאורך כל 

השנה
690

 מנהל האגף 

ח"לש

עמותת יד 

רחל

-שיפור התיאום הרב

צוותי

-קיום יום השתלמות רב

צוותי
3לא קיים

 מנהל האגף 

ח"לש

מנהל אגף 

, החינוך

מנהלי בתי 

, ח"שפ, ספר

יד רחל

אחזקה ברמה תקינה 

של מועדוניות 

(1841000420)

מועדוניות מתוחזקות 

ובטוחות
קיים

לאורך כל 

השנה
40

 מנהל האגף 

ח"לש
גזבר

תכנית נוער גבעות דרך 

מצילה

 נערים משולבים 12

בתכנית שנתית
1180לא קיים

, מנהל אגף

, קידום נוער

מצילה

יישוב בת עין

האגף 

לשירותים 

/ חברתיים

צוות פרט 

ומשפחה

מענה בתחום הגיל 

השלישי ואוכלוסיית 

וותיקים

צוות פרט ומשפחה

העצמת מסוגלות 

משפחות

שיפור מענים 

למשפחות

מרכזי ילדים והורים

תוכניות ממוקדות 

לנוער



ל נערים"פתיחת מט

 נערים משולבים 15

בסדנת תעסוקה שיקומית 

 190תקצוב משרד )

(ח"אלש

145לא קיים

, מנהל אגף

, קידום נוער

מצילה

מזכיר הישוב

" בית חם"שימור 

לנערות בבת עין
קיים נערות15-טיפול ב

לאורך כל 

השנה
180180

 מנהל האגף 

ח"לש
קידום נוער

בניית תכנית שנתית 

להכנת מכלול אוכלוסיה 

לחרום

1לא קייםתכנית כתובה
 מנהל האגף 

ח"לש

הנהלת 

המועצה

א בחירום"גיבוי כ
 באגף 3- ו2' הכשרת מס

לתפקוד בחירום
3קיים חלקית

 מנהל האגף 

ח"לש
ט"קב, ל"מנכ

קורס מנהלי מכלול 

אוכלוסיה

 מפגשי 8-השתתפות ב

בית הספר לאיתנות
1קיים

 מנהל האגף 

ח"לש

בית הספר 

. פ, לאיתנות

העורף

יכולת תפקוד באירועים

רכש והשלמת ציוד אישי 

 100%-ל, לשעת חירום

מהעובדים

2קיים חלקית
 מנהל האגף 

ח"לש
ט"קב, ל"מנכ

א מטפל "הגדלת כ

בחירום

גיוס מתנדבים לחרום 

הכשרה
קיים חלקית בעלי תפקיד40

לאורך כל 

השנה

 מנהל האגף 

ח"לש

רכזת 

, מתנדבים

, מירי וורמן

עמך

המשך קליטת סטודנטים
,  סטודנטים2קליטת 

בעמדות עבודה
2לא קיים

 מנהל האגף 

ח"לש

מנהלות 

צוותים

 EPRהרחבת רישיונות 

והתאמה למספר 

המשתמשים

לא קיים
 מנהל האגף 

ח"לש

ממונה 

מחשוב

גיבוי וזמינות נתוני 

תיקים ופונים באמצעות 

המחשב

גיבוי נתונים באמצעות 

הענן ובאמצעות דיסק 

חיצוני קשיח

קיים
לאורך כל 

השנה

 מנהל האגף 

ח"לש

ממונה 

מחשוב

תהליך למידה בנושא 

הבניית תהליך "

"התערבות

קיים
לאורך כל 

השנה
2

 מנהל האגף 

ח"לש

משרד 

הרווחה 

(רפורמה)

יציאת עובדים לקורס 

"ס משפחה"עו"
 עובדים23קיים חלקית

 מנהל האגף 

ח"לש

משרד 

הרווחה 

(רפורמה)

תהליך ארגוני לשינוי 

סים"דפוסי עבודה של עו

שיפור הארגון 

והמנהל

שכלול הפרקטיקה 

, של העובדים

התמקצעות 

והגברת הפיריון

האגף 

לשירותים 

/ חברתיים

צוות פרט 

ומשפחה

צוות פרט ומשפחה

תוכניות ממוקדות 

לנוער

שיפור תפקוד 

האגף לשירותים 

מכלול / חברתיים

אוכלוסיה באופן 

מיטבי בשעת חירום

הכשרה מקצועית



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

שותפיםאחראי נושא

כתיבת חזון מחודשת
סיום כתיבת החזון 

ואישורו

ליווי דרך רכזות 

הקהילה
1 6

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

ח"מנהל אגף לש

 יישובים מלווים 12

באופן מלא לפי תוכנית 

שנתית

ליווי בעיקר בקדר 

, מרחבי דוד, דרום

בת עין תקוע וקדר 

חלקי

2

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

תעדוף משימות ליווי 

"אמנה"י "ישובים ע

שותפות אמנה 

בתהליכי עבודה של 

ושעות , היחידה

הדרכה מוגדרות 

למזכירי ישובים

4

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

שמוליק )אמנה 

(צביאל

הבניית תהליך 

במקביל - התערבות 

לתהליך הפרטני 

באגף

כתיבת תוכנית עבודה 

לתוכניות התערבות
4לא קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

צוות מוביל 

האגף 

לשירותים 

חברתיים

EPRקהילתי 

 EPRשימוש בתוכנת 

למעקב אחר תהליכים 

ביישובים

4לא קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

צוות מוביל

קורס לצוות המלווים 

ם"מפע

השתתפות הצוות 

בקורס בנוכחות מלאה
לא קיים

לאורך כל 

השנה

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

חטיבה , מפעם

להתיישבות

השתתפות מזכירים 

ל"בפורום מנכ

ל "סיוע ללשכת מנכ

השתתפות פעילה של 

מזכירים אחת לחודש 

ל"וחצי בפורום מנכ

ל"מנכמנכל1קיים

שותפות בבחירת 

מזכירי ישובים חדשים

-השתתפות המועצה ב

 מוועדות 100%

הבחירה של מזכירים

קיים
לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

, ראש המועצה

ראש . ס

ל"מנכ, המועצה

הרחבת המענה של 

צוות המלווים ליישוב

מעבודה 

-קהילתית ל

ליווי ישובים

שיפור יכולות 

והכשרת בעלי 

תפקידים 

בישובים

הכשרת 

מזכירים

יחידה 

לעבודה 

קהילתית

הרחבת השירות 

של היחידה 

- הקהילתית 

לליווי יישובים



ווידוא תכנית חפיפה 

" ק ליסט'צ"י "עפ

למזכירים חדשים

 ממזכירים 100%

חדשים בתהליך חפיפה
קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

מנהלי , ל"מנכ

אגפים

למידת עמיתים

פורום מזכירים אחת 

פעיל , לחודש וחצי

 8כ "סה)וממוקצע 

(בשנה לפחות

1208קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

, מ"מפע, ל"מנכ

חטיבה 

להתיישבות

ביצוע השתלמויות 

חיזוק - אחת לחודש

הקבוצה של הרכזות

 מפגשים 10ביצוע 

 15בהשתתפות , בשנה

רכזות בכל מפגש

12530קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

, -לכידות

משרד , ס"מתנ

מ"מפע, הרווחה

ליווי קבוע ושוטף 

רכזת-ק"עו

ק "מפגש קבוע בין עו

לרכזת קהילה בתדירות 

של אחת לשלושה 

חודש- שבועות

1קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

ס"מתנ

ם"קורס רכזות מפע
 6סיום בהצלחה של 

רכזות קהילה
330קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

, מ"מפע, רענן

משרד , חטיבה

הרווחה תקציב 

מיוחד

חיזוק ופיתוח 

עבודת 

הוועדות בישוב

קיום ועדות קבועות 

בישובים

 מהישובים 100%

קיימות לפחות ועדת 

, ועדת ביקורת, חינוך

ועדת חסד

, קדר, חסר בבת עין

, שדה בעז, .קדר ד

מרחבי דוד, שדה בר

4

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

ליווי שוטף של הועד
מפגש אחת לחודש 

( בשנה12כ "סה)
12

לאורך כל 

השנה

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

1,4,8קיים חלקית ימי עיון לוועדים3קיום ימי עיון לוועדים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

, קרן גוש עציון

, חטיבה, פ"חל

מ"מפע

צוותי - י "צח

חירום / חוסן 

יישוביים

י בישובים "הקמת צח

שלא קיימים

 20-י מתפקד ב"צח

ישובים

י "השלמת פער צח

(קידר, הר גילה)
3

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

(דניאל)ט "קב

שיפור יכולות 

צוותי חוסן 

ישוביים

שיפור יכולות 

והכשרת בעלי 

תפקידים 

בישובים

הכשרת 

מזכירים

תחזוקת רכזת 

הקהילה

הנהגת היישוב

חיזוק הקשר 

מול הנהגת 

ישובים

יחידה 

לעבודה 

קהילתית



תרגול צוותים

 בשנה 1לפחות תרגול 

 2כ "סה)לכל צוות 

תרגולים בחודש של 

כל הצוותים  (היחידה

משתמשים בחוברות 

שהופקו על ידי היחידה

4קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

ט "קב, אסף

(דניאל)

י קיים " מהצח50%-ל

מקום ממוגן לשעת 

חירום

410חלקי

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

(דניאל)ט "קב

ק ליסט אחיד 'הפקת צ

לשעת חירום 

. להתנהלות בחירום

.רשימות ציוד ונהלים

1חלקי

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

ט"קב, ל"מנכ

הכשרת צוותים

הכשרה אזורית 

 בשנה 2 או 1- לצוותים

עפ צורך, 

4, 2קיים

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

עדכון מידע לציבור 

ולבעלי תפקידים

תחזוקה ועדכון מידע 

באתר האינטרנט 

, בלשונית ייחודית

נגישה וברורה

קיים חלקי
לאורך כל 

השנה
אבי

, מנהל אגף

ל"מזכירת מנכ

י"הפקת סרטון צח
הפצה של הסרטון 

ומילוי שאלוני תושב
110קיים חלקי

מנהלת יחידה 

לעבודה 

, קהילתית

מיכל

לכידות 

- קהילתית

תקציב מיוחד

שיפור האקלים 

בהסעות

צמצום 

וונדליזם 

והתנהגויות 

סיכון בהסעות

קייםהשלמת תוכנית מניעההפעלת תכנית מניעה
לאורך כל 

השנה
אריאל ואבי7

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

אגף החינוך

הפעלת תכנית מניעה 

שנתית בגני הילדים

 20-תכנית מניעה בכ

יישובים

לאורך כל 

השנה
11

אביגיל , ברכה

ואבי

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

מחלקת גני 

, ח"שפ, ילדים

י"אל

הפעלת תכנית מניעה 

שנתית בקרב בני 

הנוער

מיפוי ותכנון שנתי 

מפורט ומבוצע

לאורך כל 

השנה
8

מנהל יחידת 

מיכל, נוער

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

אגף הנוער

שיפור יכולות 

צוותי חוסן 

ישוביים

י"מיקום וציוד מיגון צח

תוכנית מניעה 

שנתית
קיים

יחידה 

לעבודה 

קהילתית

מניעת פגיעות 

מיניות



- פעילות קהילתית 

צוותי )תכנית מניעה 

(מוגנות

תכניות מניעה 

קהילתית מבוססות 

תכנון

לאורך כל 

השנה
מיכל ואבי4

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

צוותי מוגנות

מניעת 

התנהגויות סיכון 

בקרב בני נוער

, צמצום פשיעה

התנהגויות 

קצה והעצמה 

לבני נוער 

קידום /בסיכון

נוער

הפעלת תכנית מניעה 

שנתית בקרב בני 

הנוער

פעילויות קבוצתיות 

במסגרת קידום נוער
קיים

לאורך כל 

השנה
אמציה ואבי15

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

היחידה לקידום 

נוער

, שיווק, הכשרה

והסברה

, ימי הכשרה

הפקת תוצרים 

פרסומיים 

ושיווקיים 

כחיזוק 

לתכניות 

המניעה

הוצאה לפועל של ימי 

פרסום , ההכשרה

, והפצה לתכנים

קורסים ייעודיים לבני 

נוער

ביצוע תקציבי ומימוש 

כולל
אבי45קיים

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

היחידה לקידום 

נוער

15

12

עין טובה

תכנית בשיתוף 

משטרת 

קרן )ישראל 

(חילוט

קיום פעילות 

, בחשיפה גבוהה

השתתפות מאסיבית

, פעילות נוער קבוצתית

ביצוע תקציבי
אבי2,320קיים

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

, אגף הנוער

משטרת ישראל

סיירת הורים

הקמה 

ליווי , והכשרה

ושימור

, גיוס מתנדבים

, שימורם, הפעלתם

הגברת תחושת 

הביטחון של ההורים 

ביישובים

ביצוע תקציבי ומימוש 

הגדלת החשיפה, כולל
לא קיים

לאורך כל 

השנה
אבי8

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

אגף החינוך

תוכנית מניעה 

שנתית
קיים

- הורים במרכז 

מרכז השתלמות 

להורים

מרכז 

השתלמות 

להורים 

, הורות, זוגיות)

, חינוך ילדים

(סבים וסבתות

קיום פעילות 

, בחשיפה גבוהה

השתתפות מאסיבית

ובכך , הגדלת החשיפה

להעלות את מספר 

המשתתפים בפעילויות

קיים

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

צוות היגוי

אורנה ואבי4

יחידה 

לעבודה 

קהילתית

מניעת פגיעות 

מיניות



ה"למ

, תכנית למידה

מניעה 

והכשרה לבעלי 

תפקידים 

ביישובים 

ובמוסדות חינוך

ימי הכשרה לבעלי 

תפקידים בתחומי 

החינוך הפורמאלי 

והחינוך הבלתי 

פורמאלי

ביצוע תקציבי ומימוש 

כולל
קיים

לאורך כל 

השנה
10

שי , אריאל

ואבי

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

, אגף החינוך

אגף הנוער

תכנית ייעודית 

לנוער הגבעות

תכנית מניעה 

שנתית

הפעלת תכנית מניעה 

שנתית

ביצוע תקציבי ומימוש 

כולל
קיים

לאורך כל 

השנה
185

אמציה , אביה

ואבי

רכז מצילה 

, ומתאם רשותי

האגף 

לשירותים 

, חברתיים

היחידה לקידום 

נוער

הקמת ועדת 

היגוי של עולים

, בחירת תושבים

וקיום פגישות 

רבעוניות

דבורה 25           4288 פגישות בשנה4

רכזת תרבות 

עולים

יצירת שיתופי , בניית 

פעולה ותוכנית 

תרבות עולים עם 

המתנס

דבורה4קייםקיום תוכניות עולים

תוכניות קליטת 

עליה

הגשת תוכניות 

עבודה וביצוע 

למשרד הקליטה

 מתקציבי 100%מימוש 

משרד הקליטה
דבורה4קיים

רכז מצילה 

ומתאם רשותי

, צמצום פשיעה

התנהגויות 

הכשרות . סיכון

וסדנאות 

, להורים

הכשרות 

לבעלי תפקידים

הפעלה מלאה של 

תכניות רכז מצילה 

ומתאם רשותי

ביצוע תקציבי ומימוש 

כולל
קיים

האגף 

לשירותים 

חברתיים

, אורנה, אביה

אבי
435

יחידה 

לעבודה 

קהילתית

עידוד עליה 

לתחומי הרשות



 צוותי 16ליווי 

מוגנות 

במימוש 

תוכניות 

למניעת 

פגיעות 

+ בקהילה

מיניות בריאה

הכוונה לכתיבת 

, תוכניות עבודה

רים"מפגש יו

תוכניות לחיזוק 

. המוגנות בקהילה

תוכניות מקושרות 

תקציב

קיים
לאורך כל 

השנה

, מצילה

חינוך, רווחה

, רווחה, מצילה

חינוך

מענה טלפוני 

לפניות של 

צוותי מוגנות 

ותושבים 

בשעת משבר

זמינות למענה 

מתן עזרה , טלפוני

ראשונה לטיפול 

באירוע בקהילה

הצוותים רואים במיכל 

כתובת לפניה
מיכלמותנהקיים

כניסה של 

סטודנטית 

לעבודה 

סוציאלית 

קהילתית

התערבות קהילתית 

טיפול פרטני+ 

ביצוע ומימוש , מיפוי

תהליכים מתוכננים
מנהל אגף1קיים

סטודנטית 

לחינוך חברתי 

קהילתי

ליווי והקמה של 

סיירת הורים
היישובאבי3לא קייםהקמת הסיירת באלעזר

 סטודנטיות 2 

ס"לע
4לא קיים משפחות10טיפול ב מטופלים כל אחת5

מנהלת יחידה 

לעבודה 

קהילתית

תוכניות מוגנות 

ביישובים

הכשרה מעשית 

סטודנטים- 

יחידה 

לעבודה 

קהילתית



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

שיפור ניהול מלאים 

וציוד
ביצוע ספירת אינוונטר

ספירת מלאי וציוד 

והעלאתם לתוכנה ייעודית
גזברמנהל רכש4לא קיים

מתן שירות כולל 

י נושאים של "עפ

עובדי מחלקת 

הגביה

קיום ישיבות עבודה 

והדרכה של מנהלת 

המחלקה

גזברמ גביה"מ3מותנהלא קייםקיום יום הדרכה מרוכז

חסכון בהוצאות
המשך ניהול מדיניות 

רכבי ליסינג

,  רכבים1-2החלפת 

לליסינג
רביעיה, גזברל"מנכ230-60לא קיים

בקרה על מתקני 

י "משחקים בגנ

פים "ושצ

(1812201750 ,

1746100750)

אכיפה על ביצוע בקרת 

מתקני . ד.חברת א

(פים" שצ134)משחק 

גזבר 226           3004ניתוח דיווח מול ביצוע

ט "קב

, (אסף)

מזכירי 

ישובים

התאמת והעברת , עדכון

תקציב ועדים
גזברראש המועצה2,4002,500

ח "ליווי מקצועי והגשת דו

תמונת מצב של תקציבי 

וועד הישוב המוגשים

גזבר4לא קיים

ראש 

. ס, המועצה

ראש 

, המועצה

יועץ, ל"מנכ

אישור מליאת המועצה של 

,  מהוועדים100%תקציב 

31/3עד 

גזבר1לא קיים

, ל"מנכ

מליאת 

המועצה

-הפחתת תקציבי ועדים ב

 לישובים שלא הגישו 10%

 1/6תקציב עד ליום 

בהתאם להחלטת ועדת )

(ההנהלה

גזבר3לא קיים

ראש 

, המועצה

ועדת 

ההנהלה

ראש המועצהגזבר1לא קייםסיום הכנת מכרז

 כמות 40%-הפחתה ב

נשלחים )מכתבי תזכורת  

אחרי אי תשלום במשך 

(חודשיים

מ גביה"מ5002

שמירה על כמות ממוצעת 

של התראות חדשות 

בחודש

50
לאורך כל 

השנה
מ גביה"מ

תוספת הכנסות 

מארנונה

שיפור הארגון 

והמנהל

טיפול בתחום 

הביוב

בינוי וחיבורי מתקני 

ביוב

ניהול תקין של 

הכנסות מארנונה

, הליכי טיפול בהתראות

בתביעות ובתיקים

אגף 

הגזברות

ר משרד הפנים"מותנה בתב

ניהול ובקרה של 

תקציב ועדים

מתן אפשרות 

להתנהלות 

תקציבית ושירות 

י "ע, בישובים

מזכירויות

ר"תב
– הסכם מעלה אדומים 

חיבור קידר

ניהול תקציב ועדים



מספר תביעות משפטיות 

ארנונה שאינן במסלול 

בשנה, עיקול אלקטרוני

5
לאורך כל 

השנה
מ גביה"מ

צמצום התיקים הפתוחים 

מכל )בהוצאה לפועל 

10%-ב (השנים

משתנה
לאורך כל 

השנה
ד מלאכי"עומ גביה"מ100

מיצוי מאמצי גביה 

באמצעות שיחות טלפון 

ל של עובדת "ודוא

המחלקה

קיים
לאורך כל 

השנה
מ גביה"מיוכי

 באחוז 10%גידול של 

המשלמים ארנונה 

באמצעות הוראת קבע 

אשראי/בנקאית

59%
לאורך כל 

השנה
דובר,  גזברמ גביה"מ

שיפור השירות 

לתושב

קביעת לוחות זמנים 

ומדדים מחייבים לטיפול 

והחלטה בהשגות 

והטמעתם , תושבים

באמנת השירות לתושב

קביעת לוחות זמנים 

ומדדים מוסכמים
ל"מנכ, הילהמ גביה"מ1לא קיים

שימוש בעיקולים 

אלקטרוניים

 עיקולים 5ביצוע 

אלקטרוניים בחודש
מ גביה"מ51-2

מקבלי % העלאת 

חשבונות ארנונה 

ל"באמצעות דוא

 מהתושבים מקבלים 15%

ל"שובר אלקטרוני בדוא
דובר, גזברמ גביה"מ5%1

אישור מליאה לחברי 

וועדה ומינוי רכזת ועדת 

ערר

ל"מנכמ גביה"מ1קיים חלקית

קיום ישיבות וועדה והפצת 

פרוטוקולים
לא קיים

לאורך כל 

השנה
ל"מנכ

, מ גביה"מ

רכזת ועדת 

ערר

קיום ישיבות של ועדת 

הנחות בארנונה

 פעמים 3קיום ישיבות 

בשנה וקבלת החלטות
קיים

לאורך כל 

השנה
מ גביה"מ

, גזבר

, ש"יועמ

מנהל אגף 

שירותים 

קביעת נהלי עבודה בין 

הפיקוח לבין מחלקת 

הגביה

מ גביה"מ1קיים חלקית

ממונה , גזבר

, מחשוב

פיקוח ואכיפה

ניהול תקין של 

וועדות

ניהול תקין של ישיבות 

של וועדת ערר לארנונה

תוספת הכנסות 

מארנונה

ניהול תקין של 

הכנסות מארנונה

ביצוע אכיפה ועיקולים 

אלקטרוניים בגין קנסות 

חניה

, הליכי טיפול בהתראות

בתביעות ובתיקים

אגף 

הגזברות

ניהול תקין של 

הכנסות מקנסות

ביצוע אכיפה 

ועיקולים חוקיים 

בגין קנסות חניה

ארגון ומנהל



מ גביה"מ1לא קייםביצוע עיקולים אלקטרוניים

ממונה , גזבר

, מחשוב

פיקוח 

, ואכיפה

מילאון

מינוי אחראי תחום 

קנסות

ת /בחינת מינוי עובד

כאחראי תחום , ה/חדש

קנסות

מ גביה"מ1לא קיים

, ל"מנכ, גזבר

, ן"משא

פיקוח ואכיפה

הגדלת הכנסות 

בגין הוצאות 

המועצה לפעולות 

תכנון והשבחה

גביית אגרות תכנון 

מיוחדות
לא קייםתחילת גביית אגרות

לאורך כל 

השנה
מנהלת תכנון150

, ל"מנכ, גזבר

, מ גביה"מ

מהנדס

גביית היטלי ביוב 

בת עין
גביית היטלי ביוב בת עין

הפעלת מנגנון גביית 

היטלים
גזברמ גביה"מ1לא קיים

סיום ביצוע עבודת מטה 

ואישור הישוב
לא קייםאישור חוק העזר במליאה

לאורך כל 

השנה
מהנדס

ראש , גזבר

, המועצה

מליאה, ל"מנכ

אישור משרד הפנים של 

___חוק העזר 

פעילות בהתאם לחוק 

העזר
לא קיים

לאורך כל 

השנה
גזבר

ביטוח רכוש 

ועובדים

הבטחת כיסוי 

, ביטוחי למתקנים

ציוד ועובדים  

(1767000440)

שיתוף יועץ הביטוח של 

בפעולות , המועצה

באופן שוטף, המועצה

קייםי דרישה"ייעוץ עפ
לאורך כל 

השנה
גזבררחל30

הצגת רעיונות 

עדכונים בפני /לשינויים

הנהלת המועצה

הגשת טיוטת צו הארנונה 

2018לשנת 
גזבר1-2לא קיים

ראש , ל"מנכ

המועצה

דיון ואישור צו , הצגה

הארנונה למליאת 

המועצה

הגשת טיוטת צו הארנונה 

2018לשנת 
ל"מנכ, גזברראש המועצה2לא קיים

ועדת תמיכות
פרסום ודיון ועדה 

מקצועית לנושא תמיכות

אישור המלצות ועדת 

התמיכות טרם אישור 

המליאה

גזברמותנהקיים
, ל"מנכ

ש"יועמ

ביצוע אכיפה ועיקולים 

אלקטרוניים בגין קנסות 

חניה

אגף 

הגזברות

ניהול תקציב תקין

דיון ואישור , הכנה

צו הארנונה לשנת 

2018

ניהול תקין של 

הכנסות מקנסות

ביצוע אכיפה 

ועיקולים חוקיים 

בגין קנסות חניה

קידום גבייה

גביית אגרת מבני 

ציבור בישובים 

____



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

יצירת גיבוי ארגוני 

למנהלת השכר 

בהפקת משכורות

יכולת הפקת משכורת 

, פעמית-חד, בחודש

לגיבוי מנהלת השכר

סיכום עם חברת /חוזה

"ברניר"
מנהלת שכרגזבר1לא קיים

שיפור השירות 

לעובדים בזמינות 

תלושי השכר

העברת תלושי שכר 

לעובדים באמצעות 

ל"דוא

 עובדים 50לפחות 

ל "מקבלים תלושים בדוא

בלבד

ן"משאמנהלת שכר3לא קיים

יעיל , שירות מהיר

ובזמן לעובדים 

ולעובדים לשעבר

קיצור פרק הזמן 

 106להוצאת טפסי 

לעובדים שסיימו 

עבודתם

 30הוצאת טפסים תוך 

ימים לכל היותר
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה
מנהלת שכר

, ליווי שכר המורים

הסייעות והעמותה 

, בניהול העצמי

והפחתת הכספים 

המועברים לעמותה 

בהתאם

חות מדויקים "הגשת דו

, אחת לחודש, לגזברות

מ לאפשר חיוב בתי "ע

הספר בגין השכר שבוצע 

י המועצה"ע

קיים
לאורך כל 

השנה
מנהלת שכר

, גזבר

מנהלנית 

חינוך

הפחתת מספר סייעות 

כיתתיות העובדות דרך 

המועצה

הפחתת מספר הסייעות 

המועסקות ישירות
גזברמנהלת שכר82

דיווח מדויק של 

ס"נוכחות עובדי ביה

שימוש בפורמט דיווח 

מקוון חדש

- מצבות בפורמט החדש 

כל חודש, ללא ליקויים
גזבר, ן"משאמנהלת שכר1קיים חלקית

תשלום שכר עבודה 

במועד, מדויק

, ן"קבלת נתונים ממשא

עיבוד שכר והעברה 

לתשלום

 לכל 1תשלום שכר ביום 

חודש
קיים

לאורך כל 

השנה
גזבר, ן"משאמנהלת שכר

שיפור בקרת 

קליטת וסיום 

העסקת עובדים

יישום מלא של הנהלים

היעדר חריגות 

ציוד שלא הוחזר /וכספים

ולא ניתן לגבות בגינו

מנהלת שכרן"משא4קיים חלקית

מיצוי הכנסות 

מקופות גמל 

ומהביטוח הלאומי

גביית כספים
 מהכספים 100%

מועברים לחשבון המועצה
קיים

לאורך כל 

השנה
גזברמנהלת שכר

סיום טיפול חריגות שכר 

מול הממונה באוצר

אישור משרדי האוצר 

והפנים על סיום
ל"מנכמנהלת שכרמותנה3

חות שנתיים "הגשת דו

במועד, למשרד הפנים

חות במועד "שליחת הדו

למשרד הפנים
ל"מנכמנהלת שכר2קיים חלקית

/ גזברות

שכר

התנהלות תקינה 

מול ביקורת 

חיצונית

אפס חריגות שכר

, שיפור השירות

הארגון והמנהל

הפחתת עלויות 

השכר

ניהול והתייעלות 

כלכלית בתחום 

השכר



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

שותפיםאחראי נושא

 גני ילדים11בניית 

הר , בת עין,  באלעזר

מעלה , כפר אלדד, גילה

נוקדים ותקוע, עמוס

3-4קיים חלקית
מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

החינוך

בנייה והרחבת 

כיתות של מעונות 

יום

בת , אלון שבות, אלעזר

כרמי , כפר אלדד,עין

, נוקדים, נוה דניאל, צור

קידר

4קיים חלקית
מהנדס 

המועצה

המפעיל 

רמת דוד

סיום תכנון ובניית בתי 

 32)ספר אורות עציון 

ד"בנוו (כיתות

ל "אכלוס בפתיחת שנה

ח"תשע

 16בביצוע 

כיתות ממתין 

להרשאה 

ליתר

3
מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

החינוך

תכנון ובינוי אגף נוסף 

י תקוע"אח

ל "אכלוס בפתיחת שנה

ח"תשע

בדיקת 

תוכניות
3

מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

החינוך

תכנון מתחם קבע 

ס קדם בנוקדים "ביה

במתחם נוקדי שאול

השלמת תכנון
בדיקת 

תוכניות
1

מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

החינוך

תכנון ובניית אולפנת 

 16צהובה . אוריה ג

כיתות

השלמת תכנון
בדיקת 

תוכניות
1

מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

החינוך

סיום תכנון ובינוי ישיבת 

מקור חיים בנווה דניאל

סיום תקין לפני פתיחת 

שנת הלימודים ללא חריגה 

בתקציב

3קיים חלקית
מהנדס 

המועצה

מנהל אגף 

, החינוך

מקור חיים

שיפור השירות 

הווטרינרי

בניה של מרכז שירות 

וטרינרי אזורי

סיום בינוי המרכז ותחילת 

פעילות במקום
1קיים חלקית

מהנדס 

המועצה

מנהל , ל"מנכ

האגף 

התפעולי

בינוי מרכז , תכנון

הפעלה לשעת 

חירום

4לא קייםתחילת ביצוע עבודותמועצה
מהנדס 

המועצה
ל"מנכ

התנהלות כספית 

מול גורמים מממנים

ניהול תקציבי בינוי 

והתחשבנות עם 

גורמים מתקצבים

סיום ושחרור כספים 

משרד , ממפעל הפיס

, הפנים, השיכון

'וכו, התחבורה

 מהכספים 100%קבלת 

בגין ביצוע הפרויקטים
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה

מהנדס 

המועצה

ל " מנכ

' ומנהל מח

שרותים 

חברתיים

ש נוקדים"מט
ש "סיום הקמת מט

נוקדים
42460קיים חלקית

מהנדס 

המועצה
מ תברואה"מ

1קיים חלקיתסיום בניית תחנת סניקה סיום חיבור תשתיות 

, ביוב מרכזי בבת עין

לבתי התושבים

ר"תב
מהנדס 

המועצה

מ "מ

, תברואה

גזבר

אגף הנדסה

ר"תב

ר"תב

ר"תב

ר"תב

ר"תב

ר"תב

, שיפוץ, בינוי, תכנון

פיתוח והרחבת 

, מוסדות חינוך

בהתאם לצרכי 

האוכלוסיה

בזמן ובתקציב

ב "תכנון ובינוי חט

ותיכונים

ר"תב

ר"תב

ר"תב

מתקני מים וביוב

, שיפוץ, בינוי, תכנון

פיתוח והרחבת 

מוסדות ציבור

ש בת עין"מט



4לא קייםחיבור בתי תושבים

ש "התאמת מט

לכמות התושבים
1קיים חלקיתאישור תכניות מוסכמותש תקוע"שדרוג מט

מהנדס 

המועצה
מ תברואה"מ

ש "התאמת מט

לגידול הישוב

ש מעלה "סיום תכנון מט

עמוס
2קיים חלקיתאישור תכניות מוסכמות

מהנדס 

המועצה
מ תברואה"מ

קידום  תוכניות 

ע להרחבת "תב

ישובים

ע "קידום אישור תב

ד" יח1,000ל 

נוה , גבעות, אלון שבות

, נוקדים, דניאל

ראש , רמת צורף,קדר

צורים ותקוע

קיים חלקיתתקציב, תוואי מוסכם
לאורך כל 

השנה

מהנדס 

המועצה
פ"חל

 מההיתרים 100%

הקיימים מאונדקסים
15לא קיים

מהנדס 

המועצה

ממונה 

מחשוב

 מארכיון 50%הטמעת 

ההיתרים בתוכנת 

הקומפלוט

4קיים חלקית
מהנדס 

מועצה

סיום סריקת ארכיב 

היתרים והנגשת מידע 

מקוון לציבור 

(1731000750)

 מההיתרים סרוקים98%

60% 

מההיתרים 

סרוקים

1
מהנדס 

המועצה

משרד 

, השיכון

, ז"מנהא

גורמים 

מיישבים

השלמת דרישות הסף 

טרם דיון בוועדת רישוי
70%

לאורך כל 

השנה

מהנדס 

המועצה

- מעקב עמידה ביעד 

השלמת בדיקה ראשונית 

 ימי עבודה22עד 

4לא קיים
מהנדס 

המועצה

הסדרה של העברת 

זכויות ובעלויות נכסים

כתיבת נוהל עבודה 

אישור )להעברת זכויות 

(היעדר חובות

ביצוע הנוהל 

ללא חריגה
1

מותנה 

באישור 

ש"יועמ

הילה

, גזבר

, ש"יועמ

חטיבה 

להתיישבות

תהליך ליווי מקצועי של 

מהנדסת נכנסת
1קיים חלקית

מתקציב ) 20

(השתלמויות

מהנדס 

מועצה
ל"מנכ

בחינת שינוי ארגוני פקח 

קרקעות תחת מנהלת 

תכנון

4לא קיים
מהנדס 

מועצה

רכזת , ל"מנכ

ן"משא

המשך הטמעת תהליך 

מלווה במבנה , ארגוני

ארגוני ובנהלי עבודה

4לא קיים
ינג 'ומצ) 15

(מ" מפע15

מהנדס 

מועצה

ראש . ס

, מועצה

, מ"מפע

ן"משא, ל"מנכ

הוצאות ארגוניות
ניהול הוצאות ארגוניות 

(1731000560)

שמירה על מסגרת 

ההוצאה הקיימת
ח" אלש10

לאורך כל 

השנה
מנהלת רישוי10

מהנדס 

המועצה

סיום חיבור תשתיות 

, ביוב מרכזי בבת עין

לבתי התושבים

ר"תב
מהנדס 

המועצה

מ "מ

, תברואה

גזבר

אגף הנדסה
שינוי והתאמת 

משימות האגף

המשך תהליך ארגוני 

באגף

ר"תב

ר"תב

ר"תב

שיפור השירות 

והתמקצעות תחום 

הרישוי

דיגיטציה של המידע

שיפור זמני השירות 

בבדיקת תוכניות

מתקני מים וביוב

ש בת עין"מט

, שיפור הארגון

השרות  והמנהל



גביה משירותי העתקות 

וצילומים

/ שמירת הכנסות מהורדת

צילום העתקי היתרים 

(1233000221)ותוכניות 

15415
אחראי 

מחשוב
גזבר, מהנדס

מסירת זימונים לדיונים 

י עובדי המועצה בלבד"ע

 של אי 80%-הפחתה ב

התייצבות לדיונים בגין 

ש"י ביהמ"היעדר מסירה ע

 4
מנהלת 

הרישוי
תובע, פקח

יצירת טבלה ארגונית 

למעקב כתבי " קומפלוט"ב

אישום

1לא קיים
מנהלת 

הרישוי
תובע, פקח

 ישיבות בשנה 12קיום 

(אחת בחודש)
54

מנהלת 

הרישוי

, מהנדס

, ל"מנכ

מנהלת 

, פיקוח, רישוי

תובע

הכנת חומר לקליטה 

: בסיסית למערכת

קבצים , מדידות, א"תצ

מאגפי המועצה

 20סיום קליטה של 

ישובים במערכת
הילה01

מזכירי 

, ישובים

מנהלי אגפים

1-2לא קייםהחלטה על סוג הפרויקט

4לא קייםסיום ביצוע פרויקט

שימוש במודול נכסים 

"קומפלוט"חדש ב

 100%מיפוי והסדרת 

מנכסי המועצה
הילה1קיים

הילההכנסת נתונים למערכת

שילוב ועדכון נתונים 

מביצוע בפועל
מהנדסהילה

סגירת פערי מדידת 

עסקים לארנונה

 5-ביצוע סקר נכסים ב

ישובים ובמתחמים 

הגדולים

סיום ביצוע הסקר והוצאת 

חיובים
גזבר, מהנדסהילה2לא קיים

סגירת פערי מדידת 

מגורים לארנונה

 5-ביצוע סקר נכסים ב

ישובים אלעזר 

כפר ,נוקדים ,קידר,

שדה בר, אלדד

סיום ביצוע הסקר והוצאת 

חיובים
גזבר, מהנדסהילה2לא קיים

עדכון והתאמה של 

הסדרי תנועה

בחינה מחודשת של 

הסדרי התנועה 

(PGL)בישובים 

בחינה מחודשת וביצוע 

התאמות בכל הישובים 

PGLבהם קיימת תוכנית 

התאמת 

תוכנית 

התנועה 

תכנית 

התנועה 

בשכונה 

ותיקה תקוע

מזכיר הישובמהנדס4

אגף הנדסה

שיפור הפיקוח על 

הבניה
ישיבות סטטוס חודשיות 

אכיפה , סטטוס פיקוח

וכתבי אישום

סגירת פערי חיוב 

נכסי עסקים 

ומגורים לארנונה

ניהול נכסי המועצה

דיגיטציה של המידע
הקמת מערכת 

GISמידע גיאוגרפי 

תחילת ביצוע שכבות 

פרויקטים

שיפור אכיפת 

הבניה ומערך 

התביעה

שליטה וניהול ספר 

'ב-ו' נכסים א

הגדלת הכנסות 

עבודות , משירותים

ואכיפה

הילה
, ל"מנכ

מהנדס

(התחבורה. ר מ"תב)מותנה 

, שיפור הארגון

השרות  והמנהל

שמירה על איכות 

החיים בתחום 

התעבורה 

והבטיחות בכבישים

. ר מ" תב40+ ח" אלש80

הפנים

 ישובים 20- ' תיק נכסים א

ישוב בחודש לפחות )

(במערכת

4 0



 תחנות 22השלמת הצבת 

חדשות
ל"מנכ1לא קיים

ראש . ס

, המועצה

, מהנדס

מזכירי 

ישובים

קיום דיונים עיתיים

 דיונים 5קיום לפחות 

 בכל רבעון 1)בשנה 

בהתאם   (לפחות

לפרוצדורה

3
לאורך כל 

השנה
מהנדס

ראש , ל"מנכ

. ק, הרשות

משטרה

מעקב אחר ביצוע 

החלטות רשות תמרור 

מקומית

ביצוע החלטות רשות 

 45תמרור מקומית בתוך 

ימים מההחלטה

-למעלה מ

 ימים30

לאורך כל 

השנה
מהנדס

אגף . מ

תפעולי

טיפול בבקשות הקצאת 

תוך , מקומות חניה לנכים

 יום מיום השלמת 14

המסמכים לוועדה

-למעלה מ

 ימים30

לאורך כל 

השנה
מהנדס

רשות תמרור 

מקומית

, הוספת מקום חניה לנכה

וגביית תשלום בהתאם 

לחוק העזר

לא קיים
לאורך כל 

השנה
3

מנהל אגף 

התפעולי
גביה

אגף הנדסה

פעילות רשות 

תמרור מקומית

התאמת כמות 

תחנות ההסעה 

התקניות בישובים 

לצרכים, ח"ובמוס

טיפול בבקשות הקצאת 

מקומות חניה לנכים 

בהתאם לחוק העזר )

(העמדת רכב וחנייתו

פעילות מול משרד 

התחבורה להסדרה 

סטטוטורית של תחנות 

הסעה
שמירה על איכות 

החיים בתחום 

התעבורה 

והבטיחות בכבישים



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

רישיונות חוקיים 

לתוכנות ושירותי 

אחזקה בתוכנות

קיום רישיונות תוכנה 

ותשלום בגין שימוש 

בתוכנות

 רישיונות 100%קיום 

תוכנה
130-40קיים חלקית

אחראי 

מחשוב

המשך התקנה של 

מערכת אבטחת מידע

תקינות מערכת אבטחה 

ק פוינט'צ
קיים

לאורך כל 

השנה

אחראי 

מחשוב
ל"מנכ

שיפור הידע בנושא 

אבטחת מידע

סיום קורס הכשרה 

מקצועית בתחום אבטחת 

מידע

15קיים חלקית
אחראי 

מחשוב
ן"רכזת משא

אנטי וירוס מעודכן
 ESETחידוש רשיונות 

אנטי וירוס
45.5קיים

אחראי 

מחשוב

ביצוע בדיקות רוחב 

ותחזוקה שוטפת של 

עמדות העבודה

- סיום סבב עמדות עבודה 

 מחשבים98
קיים חלקית

לאורך כל 

השנה

אחראי 

מחשוב

המשך תחזוקה שוטפת 

של המערכות ושדרוג 

עמדות קיימות מיושנות

שביעות רצון העובדים 

ותקינות העמדות
קיים

לאורך כל 

השנה
10

אחראי 

מחשוב
מנהלי אגפים

ביצוע רכש ציוד וחומרה 

לעמדות חדשות תוך 

איפיון צרכים מדויק

עמדת עבודה מותאמת 

ושביעות , לצרכי העובד

רצון העובד

קיים
לאורך כל 

השנה
50

אחראי 

מחשוב
ל"מנכ

שיפור יכולת 

שליפה ועיון 

במסמכים 

אגף - ובתוכניות 

ההנדסה

סידור נכסים בשרת 

לשיפור יכולת , ההנדסה

העיון והשיתוף בין 

העובדים

, קיום תיקיות משותפות

באגף , מנוהלות בהרשאות

ההנדסה

3לא קיים
אחראי 

מחשוב
מהנדס

WiFi
יכולת גלישה באינטרנט 

 בבניין WI FIהאלחוטי 

המועצה

 100%-גלישה חופשית מ

משטח בניין המועצה 

והשטח התפעולי

90%
לאורך כל 

השנה
2

אחראי 

מחשוב
ל"מנכ

שדרוג תחום 

הטלפוניה וייעול 

העבודה

חידוש ושדרוג טלפונים 

ניידים
1לא קייםביצוע מכרז

אחראי 

מחשוב
ל"מנכ

שינוי התקשרויות עם 

חברת גיבוי ענן

ביטול התקשרות עם 

עכבר "חברת ענן 

ומעבר " המחשבים

לחברה אחרת

210לא קיים
אחראי 

מחשוב
ל"מנכ

מחשוב

קיום מערך יעיל של 

תוכנה , תשתיות

לשימוש , ומחשוב

עובדי המועצה

עמדות עבודה 

חדישות , תקינות

, ומתוחזקות

לשימוש העובדים

אבטחת מידע

שיפור יעילות 

העבודה



בחינת העברה לחברה 

אחרת

שיפור בהוצאות הטלפונים 

הניידים
2לא קיים

אחראי 

מחשוב
גזבר, ל"מנכ

שימור הוצאה טלפונים 

ניידים ומערכות קשר 

(1722000740)

2504240
אחראי 

מחשוב
גזבר, ט"קב

- שמירה על היקף ביצוע 

(1613000540)בזק 
1304130

אחראי 

מחשוב
גזבר

בדיקה עיתית של גיבויי 

הענן

לכל , 1בדיקה שבועית 

הפחות
קיים

לאורך כל 

השנה
30

אחראי 

מחשוב

חברה 

חיצונית

קיום גיבוי מקומי של 

ג " עESXIשרת ה 

 מקומייםNASשרתי 

אחזור , בעת תקלת שבר

 72והתאוששות תוך 

שעות לכל היותר

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה
5

אחראי 

מחשוב

מחשוב

בחינה והשוואה של 

עלויות התקשורת בין 

ספקים

שיפור ההכנה 

לחירום

קיום מערך גיבוי 

פיזי וענן של כל 

המידע הממוחשב 

הקיים במועצה

שיפור יעילות 

העבודה

שיפור והוזלת 

עלויות תקשורת 

סלולארית וקווית



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

פיקוח המועצה על 

הפעלת קייטנות

פרסום ודיון 

ח "בדו

בוועדת 

הביקורת 

2013משנת 

מבקר4לא קיים
ועדת 

הביקורת

תנאי השכר של מנהל 

האגף לשירותים 

חברתיים

פרסום ודיון 

ח "בדו

בוועדת 

הביקורת 

2016משנת 

לא קיים
י סדרי "עפ

העדיפויות
מבקר

ועדת 

הביקורת

ס לניהול "עמותת ביה

עצמי

ח "פרסום דו

הביקורת 

2016משנת 

מבקר3לא קיים
ועדת 

הביקורת

ן בכיתת תיקשורת"תל

ח "פרסום דו

הביקורת 

2016משנת 

מבקר3לא קיים
ועדת 

הביקורת

התנהלות המועצה 

וטיפולה בדוחות ביקורת 

חיצוניים של משרד 

הרווחה

ח "פרסום דו

הביקורת
לא קיים

י סדרי "עפ

העדיפויות
מבקר

ועדת 

הביקורת

דוחות ביקורת 

חדשים

הרחבת גן ילדים באיבי 

הנחל

ח "פרסום דו

הביקורת
מבקר4לא קיים

ועדת 

הביקורת

טיפול בדוחות 

ביקורת חיצוניים 

על המועצה

כינוס ועדת 

הביקורת לדיון 

בדוחות

ח כספי שנתי "דיון בדו

ח ביקורת "מבוקר ודו

ח לשנת "מפורט של רו

2016

המלצת 

וועדת 

ביקורת ודיון 

במליאה

מבקר3לא קיים
ועדת 

הביקורת

ריכוז פעולת 

הביקורת במועצה

סיוע לוועדת 

הביקורת 

בפעילותה

כינוס ועדת הביקורת 

בהתאם לצורך

הסבר ופירוט 

דוחות 

ביקורת של 

המבקר 

והכנת ריכוז 

ממצאים

קיים
לאורך כל 

השנה
מבקר

ועדת 

הביקורת

מבקר 

המועצה 

וממונה 

תלונות 

הציבור

הכנת דוחות 

ביקורת

חות "השלמת דו

ביקורת משנים 

קודמות



שיפור עבודת 

הביקורת בישובים

בקרה ופיקוח 

על ועדות 

הביקורת של 

הוועדים 

המקומיים 

ביישובים

ריכוז דוחות הביקורת 

של ועדות הביקורת 

היישוביות

מעקב אחרי 

טיפול 

הוועדים 

חות "בדו

ובדיקת 

יישום 

המלצות 

הוועדה

קיים חלקית
לאורך כל 

השנה
מבקר

שיפור השקיפות 

הציבורית

ח "הכנת דו

שנתי ופרסומו

ח המסכם את "הכנת דו

כל תלונות הציבור 

שהתקבלו בלשכת 

2016המבקר בשנת 

דוברמבקר1לא קייםח"פרסום הדו

קבלת תלונות 

תושבים ומענה 

בכתב למתלוננים

תלונות על אי מענה או 

אי טיפול בבקשה של 

העברת - התושב 

התלונה לגורם האחראי 

לצורך מתן תשובה

תשובה 

בהתאם 

לנוהל 

העבודה

לא קיים
לאורך כל 

השנה
מבקר

תלונות 

המתקבלות 

מנציבות תלונות 

הציבור במשרד 

מבקר המדינה

י מבקר "תשובה בכתב ע

המועצה ועל ידו בלבד

תשובה 

בהתאם 

לנוהל 

העבודה

קיים
לאורך כל 

השנה
מבקר

מבקר 

המועצה 

וממונה 

תלונות 

הציבור

טיפול ומענה 

לתלונות הציבור



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

שיפור וייעול 

הטיפול בארכיונים

תיקים סרוקים 

ומגובים מחוץ 

לארכיון המועצה

, הוצאת תיקי הנישואין

הגירושין ובית הדין 

לממונות מארכיון 

המועצה

3 מדפים60 מדפים20פינוי 
ר מועצה "יו

דתית
ל"מנכ

טיפול בגניזה של 

המועצה

הקמת תשתית 

הפרדה של 

בבניין , הגניזה

המועצה

תכנון מחודש
, אישור חברת אמניר

קבלת הציוד והצבתו
4לא קיים

ר מועצה "יו

דתית

. ס, ל"מנכ

מנהל תפעולי

תכנית יזכור 

לנופלים בניית 

רציונל התוכנית 

ואיפיון

פ עם כלל הגורמים"שת
הנעת תהליך החקר על 

ידי תלמידות
4לא קיים

ר מועצה "יו

דתית

, חינוך

מכללת 

, הרצוג

אולפנת ראש 

צורים

הקמת אנדרטה 

לשואה בבית 

ע"העלמין כפ

ביצוע , גיוס כספים

והצבת האנדרטה בבית 

העלמין

החלטה על בחירת אמן 

ומיזם
לא קיים

לאורך כל 

השנה

ר מועצה "יו

דתית
קרן גוש עציון

בביצוע"חלקה חריגה"מכירת פיתוח מקורות
לאורך כל 

השנה

ר המועצה "יו

הדתית

ר מועצה "יו

דתית

3לא קייםסיום תכנון וקבלת היתריםתכנון
ר המועצה "יו

הדתית
מהנדס

שיפור ההנגשה 

למשרדים

מקום נגיש לקבלת 

קהל

הנגשת חדר ישיבות 

ומשרד למועצה הדתית

מציאת פתרון למשרד 

באגף , נגיש לקבלת קהל

החדש

מותנהלא קיים
ר מועצה "יו

דתית

, ל"מנכ

מהנדס

לא קייםביצוע סקר טובלים ביישובהזמנת המערכת והצבתו
ר מועצה "יו

דתית
מזכיר הישוב

12לא קייםהצבת מערכת כניסההסדרת כניסה בתשלום
ר מועצה "יו

דתית
מזכיר הישוב

בניה /הרחבה

ס"ביהכנ

ס "סיום בניית ביהכנ

בכרמי צור
4קיים חלקיתס"חנוכת ביהכנ

ר מועצה "יו

דתית
ועד הישוב

ריכוז ורישום נכסים

העברת מלוא המידע 

באשר למבני דת הקיימים 

בישובים

1לא קיים
ר מועצה "יו

דתית
הילה

עבודה בהתאם לחוק 

רישוי עסקים

 מקוואות 3-רישוי עסק ל

, ד"נוו, ש"אלו)נוספים 

(אלעזר

כפר ) 2

הר , אלדד

(גילה

4
ר מועצה "יו

דתית

מ רישוי "מ

עסקים

תשתיות בשעת 

חירום

שינוי מיקום והכרזה על 

תחנת ריכוז חללים

ס "העברת תחנה מהמתנ

לנווה חנה
1לא קיים

ר מועצה "יו

דתית
(אסף)ט "קב

מועצה 

דתית

היערכות לחירום 

(ח"פס)

(מותנה)ר " תב300 

הסדרת מקווה 

תקוע גברים

הסדרת פעילות 

בהתאם לנהלי 

המועצה הדתית

הרחבת בית עלמין 

 300-ע ל"כפ

מקומות

מותנה

ייעוד קרקעות 

הסדרת אישורים ומבנים לצרכי דת

וחוזים מקוואות

טיפול בבתי עלמין



שימור ועדכון תקופתי 

של רשימות בעלי 

תפקידים

רשימות מעודכנות מוכרות 

למחלקת הביטחון ולאגף 

החינוך

קיים
לאורך כל 

השנה

ר מועצה "יו

דתית

מנהל אגף 

ט "קב, חינוך

(אסף)

רענון תקופתי למורים 

מרותקים בחירום

 מהמורים 100%

המרותקים משתתפים 

ביום העיון

2לא קיים
ר מועצה "יו

דתית

מנהל אגף 

ט "קב, חינוך

(אסף)

קורס הדרכת 

מדריכי חתנים
110קיים חלקיתקיום הקורסתקציב, רכז, תכנון

ר מועצה "יו

דתית

קורס הדרכת 

מדריכות כלות
210לא קייםקיום הקורסתקציב, רכז, תכנון

ר מועצה "יו

דתית

איפיון ערכת מתנה 

לנרשמים לנישואין
תקצוב, עיצוב, תכנון

ערכת מתנה המחלוקת 

לזוגות
לא קיים

לאורך כל 

השנה
25

ר מועצה "יו

דתית

מציאת שותפים 

לביצוע שבתות 

לזוגות צעירים

תקצוב, תוכן, תכנון
 שבתות במהלך 2ביצוע 

השנה
2,325לא קיים

ר מועצה "יו

דתית
רווחה

הקמת עמדה 

לרישום נישואין 

במכללת הרצוג

פ עם הרצוג "בדיקת שת

לרישום נישואין

תפעול עמדת רישום 

נישואין
30לא קיים

ר מועצה "יו

דתית
הרצוג

סיוע במפגשי 

סטודנטים למטרת 

נישואין

פגישות תיאום עם 

איפיון ותקצוב , הרצוג

המיזם

לא קיים מפגשים3- תמיכה ב 
לאורך כל 

השנה
15

ר מועצה "יו

דתית
הרצוג

ס"הנגשת ביהכננגישות מבני דת
ס איבי "הנגשת ביהכנ

הנחל

הנגשה בהתאם לחוק 

שוויון אנשים עם מוגבלות
25לא קיים

ר מועצה "יו

דתית
ל"מנכ

מועצה 

דתית

היערכות לחירום 

הכשרת בעלי (ח"פס)

תפקידים

שיפור השירות 

בתחום רישום 

וההכנה לנישואים



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

צפון אמריקה
הגדלת היקף הכנסות 

הקרן
ח" מלש8

לאורך כל 

השנה
ל הקרן"מנכ

ח" אלש40פעילויות, תורמיםישראל
לאורך כל 

השנה
500

י "עפ

פרוייקט
ל הקרן"מנכ

"מתנ,מועצה

ס

שיווק ,מיתוג

ופרסום

חשיפה לאומית 

ובין לאומית

חומרים , מדיה,אתר

מודפסים
י תקציב"עפ

לאורך כל 

השנה
לימור, שני

כנסים,עתונותקשרי חוץ
צ "הזמנת אנשי יח

ל"מישראל וחו

 כתבות 3, ביקורים4

בעיתוני חוץ

לאורך כל 

השנה
לימור, שני

גופים 

,ממשלתיים

מועצה 

וחברות בת

ניהול כספי 

התרומות 

המגיעות לקרן

לאורך כל 

השנה

ר "יו, שני

הקרן

פיתוח פרויקטיםקשריםישובים
לאורך כל 

השנה
לימור

ארגון מחדש של 

הקרן

ניהול וחלוקת 

תפקידים

לאורך כל 

השנה

ר "יו, שני

הקרן

קרן גוש 

עציון

גיוס כספים



, אגף

, מחלקה

יחידה

ערך כיוםמדד ביצועמשימותיעדיםמטרות

תאריך 

השלמה 

(1-4רבעון )

הכנסה 

בתקציב 

(ח"אלש)

הוצאה 

בתקציב 

(ח"אלש)

אחראי 

נושא
שותפים

הבאת נוער לפני גיוס 

לאתרי מורשת בגוש 

עציון בשיתוף עם 

בעקבות )ט "משהב

(לוחמים

,  ימים3פ "ע, קיום האירוע

 משתתפים5000עם 

2,000 

משתתפים

אפריל ) 2

2017)
30

מנהל עמותת 

תיירות

אגף , ל"מנכ

, התפעולי

ט"משהב

חריטון- אירוע מיתוג 

תוך הגדלת , קיום אירוע

-מספר המשתתפים ב

50%

2000 

משתתפים
4

מנהל עמותת 

תיירות

הישוב , ג"רט

תקוע

(2017יוני ) 3קייםקיום האירועפסטיבל הדובדבנים
מנהל עמותת 

תיירות

אגף , ל"מנכ

התפעולי

פסטיבל יין ותערוכות 

תיירות
קייםקיום הארוע

מרץ ) 1

2017)

מנהל עמותת 

תיירות

משרד 

התיירות

קיום הארועה בניסן"כ
700 

משתתפים
210

מנהל עמותת 

תיירות

, אגף חינוך

, ט"משהב

מועצה 

לשימור 

אתרים

ה"צעדת הל

 2017קיום האירוע בשנת 

בכמות משתתפים זהה 

(9,000)

קיים
פברואר ) 1

2017)

מנהל עמותת 

תיירות

אגף , ל"מנכ

, התפעולי

מחלקת 

הביטחון

תכנון
תכנון תחום 

התיירות

תכנון מעמיק במכלול 

התכנון הכללי של 

המועצה

, תכנית אב לתיירות

המקובלת מבחינה 

מקצועית

2לא קיים
מנהל עמותת 

תיירות

מנהלי 

, אגפים

לשכת ראש 

המועצה

ניקיון ותחזוקת 

אתרי תיירות

 15-ביצוע ניקיון שוטף ל

אתרי טבע תיירותיים

שביעות רצון מבקרים 

מניקיון אתרי התיירות
4קיים

מנהל עמותת 

תיירות
גזבר

הכוונה באמצעות 

שילוט חום לאתרי 

תיירות

הצבת שלטים חומים 

בסמוך לאתרי תיירות

 שלטים 20הצבה של 

נוספים
102

מנהל עמותת 

תיירות

מתן מידע באתרי 

התיירות

באתרי " ברקוד"הצבת 

התיירות

" ברקוד "15סיום הצבת 

באתרי התיירות
02

מנהל עמותת 

תיירות

(עצמי) 45

עמותת 

התיירות

קיום אירועים 

מושכי קהל

קיום אירועים 

מושכי קהל לטובת 

מיתוג האזור

שיפור השירות 

למטייל ולתושב



אחזקת שבילי 

האופניים
אחזקה שוטפת ותיקונים

שבילים תקינים לרכיבה 

לשביעות רצון הרוכבים
קיים

לאורך כל 

השנה
10

מנהל עמותת 

תיירות

ט "קמ

חקלאות

הפצת מידע 

באמצעות 

אפליקציית המועצה

הפצת מידע באופן 

שיטתי ושוטף לתושבי 

המועצה ולאורחים

הפצה של לפחות הודעה 

 שבועות3אחת כל 
קיים

לאורך כל 

השנה

מנהל עמותת 

תיירות

קידום האתר 

הארכיאולוגי 

במגדל עוז

חשיפת האתר למקבלי 

החלטות
3לא קייםפתיחת האתר למבקרים

מנהל עמותת 

תיירות

, מנהל אזרחי

קמט 

ארכיאולוגיה

הכשרת שבילים 

ושילוט למעיינות 

עין אבו כלאב ועין )

(ליבנה

סגירות סופיות עם 

הקבלנים
ביצוע העבודות

בתהליכי 

ביצוע
1

מנהל עמותת 

תיירות

משרד 

התיירות

קידום דיר שאער 

כאתר תיירותי 

קולט קהל

העברת הזכויות לידי 

והכנת תוכנית , המועצה

מפורטת

תכנון מפורט וגיוס 

משאבים לביצוע
4לא קיים

מנהל עמותת 

תיירות

פקח 

, קרקעות

מהנדס

דרך נופית גוש 

ים המלח– עציון 

קידום הפרויקט תוך 

דגש על האופציות 

התיירותיות החבויות 

בפרויקט

4קיים חלקית הכנת תוכנית
החטיבה 

להתיישבות

של החיזיון ' שלב ב

חדר השיבה- 
4חלקיביצוע שלב בגיוס תקציב

מנהל עמותת 

התיירות

משרד , ל"קק

התיירות

פיתוח סביבת 

האלון הבודד

תוכניות , סגירת תקציב

מפורטות וביצוע
3קיים חלקיתביצוע השדרוג

מנהל עמותת 

תיירות

משרד 

התיירות 

ומשרד 

החקלאות

כפר אומנים בתקוע

החלטה משותפת עם 

וועד היישוב תקוע 

בסגירת התוכניות

3תקציב קייםביצוע
מנהל עמותת 

גזבר/ תיירות

משרד 

, החקלאות

היישוב תקוע

חיזוק גוש עציון 

והתיירות בכל 

-תחום ניו מדיה

העלאת כמות פוסטים 

בפייסבוק

הגדלת כמות החשיפות 

ברשת החברתית

12,440 

/ עוקבים

"like"

4
מנהל עמותת 

תיירות

מנהל עמותת 

תיירות

קידום פרויקטים 

, תיירותיים פיזיים

תכנון

עמותת 

התיירות

שיפור השירות 

למטייל ולתושב


