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תושבים יקרים שלום רב,
אין ספק ששנת העבודה 2020 תיכנס לספרי ההיסטוריה בעקבות 
מגפת קורונה. נוסף למשבר הבריאותי נאלצנו להתמודד עם מערכת 
שלטונית לא יציבה לאחר 3 מערכות בחירות בתוך תקופה קצרה, 
עם סגרים שקטעו רציפות בעבודה ובעיקר עם תקציבים שוטפים 
השמרים  על  קפאנו  לא  לעיל  האמור  ולמרות  בזמן.  הועברו  שלא 

והמשכנו במלאכת הקודש של פיתוח ויישוב גוש עציון.

בכל  ולצמוח  לשגשג  להתרחב,  הצלחנו  המורכבת  השנה  למרות 
התחומים:

הגן  הוא  מהם  שאחד  חדשים  גנים   2 השנה  חנכו  בחינוך 
השיקומי הראשון בגוש עציון ושיפצנו עשרות גנים, סיימנו את 
בינוי אולפנת אוריה החדש, פתחנו שלוחה של פרויקט היל"ה 
בתקוע, התחלנו בבינוי בי"ס הקבע 'קדם' בנוקדים ושוב הגענו 

למקומות הגבוהים במדדי הבגרויות.  
ברווחה ובקהילה למרות התקופה קיימנו אירועים והפעלות 
בכל  וצמחנו  ההתנדבות  מחלקת  את  הגדלנו  הבית,  עד 
תחום  וחיזוק  עולים  קליטת  דרך  יישובים,  מליווי  התחומים 

המניעה וצוותי החירום.
בביטחון יצאנו לדרך עם מוקד חדש ונפרד לגוש עציון שישדרג 

ויחסוך עלויות וחילקנו ליישובים ציוד במאות אלפי שקלים.
עוד  השגנו  ההרודיון,  עוטף  ליישובי  מט"ש  חנכו  בתשתיות 
תקציבים לעבודות שדרוג התשתיות, עבודות במנהרות ממש 
יוסדר  במסגרתם  לוינגר  בכביש  העבודות  והחלו  מתקדמות 

וירומזר צומת הגוש.
נבנים  ממש  עכשיו  היתרים,  מאות  נתנו  ובנייה  בפיתוח 
ועוד  דניאל  נווה  נוקדים,  עמוס,  מעלה  עציון,  בכפר  שכונות 

וממשיכים לקדם עוד ועוד תב"עות לעתיד גוש עציון.
להתיישבות,  מפתח  בנקודות  חוות  עוד  חנכנו  בהתיישבות 
דונמים  אלפי  על  ושמרנו  דונמים  למאות  רישום  הליך  סיימנו 

של אדמות מדינה.

בתיירות סיימנו לשדרג ולחדש את כל האתר של האלון הבודד, 
חנכנו קיר טיפוס בדרך האבות וליווינו מקרוב עשרות עסקים 

שנקלעו למשבר בעקבות המצב.
בשיפור פני הגוש פיצלנו את התחום מאגף הביטחון, חסכנו 
מערך  את  שדרגנו  התייעלות,  בזכות  שקלים  אלפי  מאות 
פינוי האשפה ויצאנו למספר פרויקטים להתייעלות סביבתית 

ואנרגטית.

מעל כל אלו ניצבת שלוחת המועצה שחנכנו בתקוע אשר בראשה 
עומד סגן ראש המועצה יצחק פריד. 

הרשימה לעיל היא רק קצה המזלג מן הנעשה במועצה וללא הצבת 
הללו.  לתוצאות  להביא  מצליחים  היינו  לא  מראש  ותכנון  יעדים 
זהו  הבאה.  לשנה  מראש  התכנון  של  סיכום  הוא  שבידיכם  הספר 
ספר ההדרכה שינחה אותנו בשנת העבודה 2021 עם יעדים ומטרות 

שבאמצעותם נמשיך לבנות ולפתח את גוש עציון.

שוב כאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכת בניית התקציב. 
לחברי המליאה וועדת הכספים שהיו שותפים לישיבות הארוכות, 
למנכ"לית המועצה שמלווה את בנייתו מתחילתו ועד סופו, לגזבר 
השעות  עד  האחרונים  בחודשים  קשה  שעבדו  וצוותו  המועצה 
הקטנות של הלילה, למנהלי האגפים והמחלקות. תודה לשותפינו 
החברה  המתנ"ס,  העשייה:  מכל  נפרד  בלתי  חלק  שהם  לדרך 
לעובדי  תודה  וכמובן  דתית.  והמועצה  עציון  גוש  קרן  לפיתוח, 

המועצה שהם אחראים על הוצאת התוכניות מהכוח אל הפועל.

יהי רצון שגם השנה נצליח לעמוד ביעדינו, שנמשיך לצמוח ולהרחיב 
את חבל ארצנו הייחודי והיפה ושנדע תמיד להישאר עם הרגליים 
על הקרקע ונזכור שכל תפקידנו הוא לשרת ולקדם אתכם, תושבי 

גוש עציון היקרים. 

שלכם,
שלמה נאמן

דבר
ראש

המועצה
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דבר
מנכ"לית
המועצה

תושבים יקרים שלום,
אתגרי משבר הקורונה השפיעו רבות על תכניות העבודה של השנה החולפת. למרות האתגרים הצלחנו לעמוד ברוב היעדים, כפי שהציב 
בפנינו ראש המועצה. לצד המורכבות התחלנו בקידום תכניות אסטרטגיות לבניית תכנית אב לאוכלוסיית הגיל השלישי, אסטרטגיית עסקים, 

בנית אסטרטגיה לקידום האוכלוסייה בעלת המוגבלויות ופיתוח תשתיות ועוד.

מנהלי האגפים והמחלקות עמלו רבות בתכנון מתוך מחויבות מקצועית ומענה לצרכים שעלו מהשטח. המנהלים יפעלו ליישום מיטבי של 
תכניות העבודה, בדגש על איכות השרות לתושב. כמו בשנה החולפת נמשיך לקיים בקרה רבעונית ועמידה ביעדים שהצבנו.

השנה לראשונה חוברת תכניות העבודה מקושרות תקציב תוצג גם בפורמט דיגיטלי בהתאם למדיניות השקיפות, כפי שמנהיג ראש המועצה 
האזורית.

זוהי הזדמנות מיוחדת להודות למנהלי האגפים והמחלקות ולצוות העובדים על תרומתם המיוחדת בתקופת משבר הקורונה, ועל המאמצים 
הרבים לקידום תכניות העבודה כפי שהוגדרו לשנה החולפת. אני גאה לומר שיש לנו הון אנושי מחויב עם תחושת שליחות המעוררת השראה. 

גם השנה נמשיך להשתפר ולעשות למענכם ובשבילכם.
בברכה,                                                                                                            
יפה שטרית                                                                                                           
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* חזון המועצה *
מתוך אמונה בצור ישראל וגואלו,

נושאת המועצה האזורית גוש עציון
בעוז ובגאון את מורשת האזור,

ומובילה לריבונות מלאה על חבל
התיישבותנו - לאיכות חיים ולביטחון,

לכלל קהילותיה ותושביה.

גוש עציון בית ישראלי
גבולם

בנים ל
ושבו 

מועצה אזורית
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מטרות
המועצה

< חוץ ארגוניות

<<  שימור אתרים ומורשת אזורית.

<<  קהילות ויישובים בצמיחה מתמדת.

<<  תשתיות פיזיות מפותחות. 

<<  סולידריות חברתית פנים יישובית
ובין יישובים.

<<  קליטת עלייה ושילוב עולים.

<<  קידום ופיתוח עסקים.

< פנים ארגוניות

<<  עצמאות ניהולית וכלכלית.

<<  תהליכי פיתוח קהילה ושיתוף ציבור.

<<  ארגון זמין ונגיש לתושבים ולעובדים.

<<  שיפור תדמית המועצה והיישובים.

<<  תשתיות ארגוניות מפותחות,
 חדשניות ונגישות.

<<  אסטרטגית שיתוף פעולה.
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כ-285,000 דונם 
שטח המועצה

25,870
תושבים ישובים

22

נתונים
כלליים
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הרכב 
תקציב 
הכנסות 
2021

  
  
  
  
  

*הסכומים מוצגים באש"ח

  41,719//ארנונה
23,534//מענקים כלליים
1,970//שמירה וביטחון
3,501//תכנון ובניין עיר
97,179//חינוך
  18,193//שירותים חברתיים
5,391//מפעל הביוב
  9,544//שירותים מוניציפליים

₪ 201,031
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הרכב 
תקציב 

הוצאות 
2021

*הסכומים מוצגים באש"ח

12,312//מינהל כללי וכספי
2,763//נכסים ציבוריים
3,422//תכנון ובניין עיר
115,759//חינוך
25,170//שירותים חברתיים
6,067//פרעון מלוות ומימון
15,817//שירותים מוניציפליים
9,870//תמיכות הנחות ופנסיה
4,207//מפעל הביוב
5,644//שמירה וביטחון

₪ 201,031
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

-8-הוצאותנסיעות לחו"ל1611100513דצמ-21שוטףנסיעות לחו"ל במסגרת עבודה
-7-הוצאותהוצאות מיוחדות-מחאה1611100750דצמ-21שוטףהשתתפות במאבקים ציבוריים

תחזוקה שוטפת לבניין המועצה
150-201-הוצאותתחזוקה-בנין המועצה1613000420דצמ-21שוטף
180-124-הוצאותניקיון ושמירה-בנין המועצה1613000422דצמ-21שוטף
200-213-הוצאותחשמל, מים, ניקיון1613000430דצמ-21שוטף

120-614-הוצאותביטוח עובדים1613000440דצמ-21שוטףביטוח
120-102-הוצאותציוד משרדי מתכלה1613000470דצמ-21שוטףציוד משרדי

100-65-הוצאותאש"ל וכיבודים1613000510דצמ-21שוטףכיבוד
150-149-הוצאותהוצאות תקשורת1613000540דצמ-21שוטףהוצאות תקשורת שוטפות
120-131-הוצאותהוצאות פרסום1613000550דצמ-21שוטףהוצאות פרסום שוטפות

530-535-הוצאותהוצאות ארגוניות-קבועות1613000580דצמ-21שוטףהוצאות ארגוניות קבועות
50-65-הוצאותארגוניות-עובדים ושונות1613000581דצמ-21שוטףהוצאות עובדים ושונות קבועות

308-274-הוצאותועדים-מנהלה1613000781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים
110-54-הוצאותארג. המועצות האזוריות1613000830דצמ-21שוטףהשתתפות במרכז המועצות האזוריות

20-17-הוצאותרכישת ציוד יסודי1613000930דצמ-21שוטףרכישת ציוד ארגוני

הוצאות תקשורת ופרסום שוטפות
200-253-הוצאותיחסי ציבור פרסום והסברה1614000550דצמ-21שוטף
100-145-הוצאותיחסי ציבור פנים1614000551דצמ-21שוטף

450-458-הוצאותיעוץ משפטי והוצ. משפט1617000750דצמ-21שוטףייעוץ והוצאות משפטיות
--הוצאותעב. קבלניות בחירות1619000750-לא רלוונטי לשנת 2021בחירות מוניציפאליות

עצמאות ניהולית וכלכלית

300-הוצאותתב"ר משרד הפנים201928דצמ-521 יישובים חדשים0סקר נכסים
1,280הכנסהתב"ר משרד הפנים201844אפר-21כל היישובים2יישובים עם תאורת לדים
4,987-הוצאותתב"ר משרד הפנים201844אפר-21כל היישובים2יישובים עם תאורת לדים

280הכנסהתב"ר משרד הפנים201932ינו-4821גגות סולאריים מבנה ציבור
330-הוצאותתב"ר משרד הפנים201932מרץ-4821גגות סולאריים מבנה ציבור

700הכנסהתב"ר משרד הפניםדצמ-0121גגות סולריים מגרשים
במודל BOTדצמ-0721גגות סולריים מגרשים

החלפת מזגנים במבני חיסכון באנרגיה במזגנים
50% ממבני 0ציבור

מותנה בגיוס משאביםדצמ-21הרשות

מעמד סטטוטורי של המועצות האזוריות 
בשלטון דו רובדי

דף עמדה והפצה לגורמים 
השקעת הון אנושימאי-21הגברת המודעות0הרלוונטיים

בהתאם לתוכנית 48תהליך שיתוף ציבורתהליכי שיתוף ציבור בפעילות האגפים
השקעת הון אנושיהאגף

מנהלה
ראש המועצה: שלמה נאמן    מנכ"לית המועצה: יפה שטרית
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מנהלה
ראש המועצה: שלמה נאמן    מנכ"לית המועצה: יפה שטרית

בנית אסטרטגיה לתכנית אב לתחום הגיל 
30-הוצאהתכנית אב לגיל השלישיתב"ר חדשדצמ-0121תכנית אבהשלישי

אסטרטגיית עסקים
תהליך שיתוף ציבור 

לקידום העסקים בגוש 
עציון

השקעת הון אנושידצמ-0821

תכנית עבודה 2021 וועדות מליאה אקטיביות
השקעת הון אנושיאפר-0521לוועדות השונות

100-הוצאותקירוי גגות בתי אבתב"ר חדשדצמ-08021קירוי גגות בתי אבגגות סולאריים בתי אב
80-הוצאותנקודת חןתב"ר חדשדצמ-0621פיתוח פינות חמד בישובים נקודות חן

בניית מודל כלכלי להפרדת עידוד הפרדת פסולת
השקעת הון אנושידצמ-0121פסולת

השקעת הון אנושינוב-0121מרפאה ניידת הנגשת שירותי רפואה ביישובים
5-5-הוצאותהשקעת הון אנושידצמ-0121ניידת מדע וטכנולוגיההנגשת פעילות בתחום המדע והטכנולוגיה

סטנדרטיזציה בתקשורת
בין המועצה ליישובים

פורמט קבוע ואחיד של 
פורמט קבוע חלקיהודעות

5-5-הוצאותהשקעת הון אנושימאי-21ואחיד

מנגנון להעברת מידע 
בצורה יעילה ומהימנה בין 

המועצה ליישובים
השקעת הון אנושייונ-0121

150-הוצאותאש"ל וכיבודים1613000510ינו-0121כנס תוכניות עבודה- ינואר
אש"ל וכיבודים1613000510ספט-1121כנס סיכום שנה - ספטמבר
פורם מנכ"ל, פורום מנהלי 

השקעת הון אנושידצמ-21שוטףמחלקות

בניית קונספט איןפסטיבל מיתוגי
מותנה בגיוס מימוןדצמ-21וגיוס מימון

אירועי תרבות מחבריםחיבור בין יישובים
30-הוצאותמותנה בגיוס מימוןדצמ-0221בין יישובים

פיתוח ארגוני
95-82-הוצאותיעוץ ארגוני1616000580דצמ-21שוטףייעוץ

60-60-הוצאותהשתלמויות, הדרכה ופיתוח ארגוני1616000780דצמ-21שוטףהשתלמויות

פתיחת מרכזי תרבות פיתוח מרכזי תרבות בספריות היישוביות
השקעת הון אנושידצמ-0621בספריות הקיימות

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • מנהלה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

50 מסמכי מכרז 0אגרות מכרזיםהכנסות
1000הכנסותאגרות מכרזים ש.ר הנדסה1231000220דצמ-21שונים

לכל הפרוטוקולים של חתימות דיגיטליות
כ-10 אירו לחודשהשקעת הון אנושידצמ-23023021ההתקשרויות

למידת התפקיד
הצעה למבנה ארגוני )כולל 

פלטפורמה דיגיטלית, ויצירת 
רף כמותי- זמני עבודה, 

והישגים(
השקעת הון אנושיפבר-21)חפיפה(יש

השקעת הון אנושימרץ-3221נהלים מוסדרים ומוטמעיםכתיבת נהלים

בקרה על תהליך התקשרות בקרה על תהליכי עבודה
השקעת הון אנושידצמ-21המשך בקרהיששמצריכה חוזה

השקעת הון אנושידצמ-21ייעול לקיצור נוסףישקיצור תהליך מכרזקיצור זמני עבודה

כתיבת התקשרויות
180 התקשרויות בשנה: 

הנדסה 70%, 15% ביטחון- 
תפעולי, 10% אחר

השקעת הון אנושידצמ-018021

השקעת הון אנושידצמ-05021 )מתחילת שנה(כתיבת 50 מכרזים בשנהכתיבת מכרזים
פתיחת המכרזים וניהול הקשר מול 

השקעת הון אנושידצמ-05021פתיחת מכרזים וניהול קשרהמפקחים

ניהול הקשר מול היועמ"ש ניהול הקשר מול היועמ"ש ויועץ ביטוחי
השקעת הון אנושידצמ-21שוטףויועץ ביטוחי

השקעת הון אנושידצמ-21כ-75כ 50חתימת הסכמיםניהול הסכמים )התקשרויות ומכרזים(

כ- ניהול 350 0מכרז, ביצוע, טיבניהול מערך הערבויות במועדן
השקעת הון אנושידצמ-21ערבויות במקביל

ניהול מרגע הכתיבה עד ניהול פרוטוקול התקשרויות מכרז
השקעת הון אנושידצמ-50021 בשנה500 בשנהלאישור על ידי וועדת מכרזים

הכנת  חוזי מסגרת
חוזים: גינון/ צביעה/ /

תיקונים קטנים- קבלן הבית/ 
מעונות תמ"ת

השקעת הון אנושימרץ-2821

השקעת הון אנושידצמ-21שוטףניהול הקשר מול היישובים בחוזים משותפים

EPRהשקעת הון אנושידצמ-21שוטףניהול הזמנות ב

מכרזים, חוזים והתקשרויות
מנהל: עו"ד ליאור בוסקילה
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • מנהלה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

תב"ר משרד הכלכלהדצמ-0421בניית מעונותהמשך קידום מעונות בגוש עציון

שירות לתושב

מוקד 106 שיפור 
השקעת הון אנושידצמ-80%90%21ביכולות המוקד 

בקרה אחר פניות 
ומענה הניתן ע"י 
מחלקות המועצה 

בהתאם ללו"ז
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

שיפור מדוד של 
רמת שביעות רצון 
התושבים משורתי 

הרשות
השקעת הון אנושידצמ-83%90%21

שקיפות מידע 
השקעת הון אנושידצמ-21שוטףלציבור

יוזמותחינוךשנה"ל תשפ"בחוברת לימודחוברת מורשת הגוש

הגדלת אחוזי איכות הסביבה
השקעת הון אנושידצמ-11%20%21המיחזור

BI
הקמת מערכת 

לניהול השקעות 
ופעילות ביישובים

תב"ר מאיצים דיגיטלייםדצמ-0121

30-הוצאותיום הוקרה תב"ר חדשמאי-0121יום הוקרהיום הוקרה למערך המילואים
הוצאותיש צורך בגיוס מימוןדצמ-21פעילויות הנצחהועדת הנצחה

95 ספסלים 0מס' ספסליםפינות ישיבה ביישובים
80-הוצאותספסלים לגיל השלישיתב"ר חדשדצמ-21בישובים

השקעת הון אנושידצמ-0121תכנית אבתכנית אב לגיל השלישי
השקעת הון אנושידצמ-101021ישיבהמליאה

פעילויות לקידום מעמד האישה
50-הוצאותהשתלמויות1766000780דצמ-4621התחום 

מוקד ופרויקטים
מנהלת: מורית ינון
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • מנהלה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

מיצוי זכויות
מפגש להורים 
בנושא מיצוי 

זכויות
קיום 3 מפגשים אין

28-הוצאותמפעל הפיסתב"רדצמ-21לאורך השנה

מיצוי זכויות

הוצאות חוברת 
זכויות ומענים 
למשפחות עם 

ילדים/בוגרים עם 
צמי"ד

אין
הנגשת מידע 
וקידום מיצוי 

הזכויות
7-הוצאותפרסום1613000550ינו-21

קבוצות הדרכה ותמיכה
)בשיתוף השפ"ח/ האגף לשירותים

חברתיים/מתנ"ס(

הפעלת קבוצות 
הורים  ואחים 

לילדים/בוגרים עם 
צמי"ד

קיום 4 קבוצות אין
10-הוצאותמפעל הפיסתב"רדצמ-21להורים ואחים

מנהיגות הורים
הכשרה מקצועית 

לבניית קבוצת 
מנהיגות להורים

אין

גיבוש קבוצה, 
קיום הכשרה 

מקצועית וקידום 
פרויקט קהילתי 

ע"י הקבוצה

12-הוצאותמפעל הפיסתב"רדצמ-21

פיתוח והרחבת פעילות פנאי   )בשיתוף מתנ"ס גוש עציון(
פעילות הפנאי

מועדון חברתי, 
קייטנת קיץ, שילוב 

בחוגים

פתיחת חוגים 
מותאמים, המשך 

שילוב בחוגים 
קיימים, מועדון 
חברתי, תכנית 

חונכויות, אירועים, 
טיולים וקייטנות

60-הוצאותמפעל הפיסתב"רדצמ-21

כנס בתחום לאנשי כנס צרכים מיוחדים
30-הוצאותכנס צרכים מיוחדיםתב"ר חדשיונ-21קיום כנס שנתיאיןמקצוע ולהורים

ועדת צרכים מיוחדים
ועדה משותפת של 
חברי מליאה, אנשי 

מקצוע, עובדי 
מועצה ומתנ"ס

המשך פעילות קיים
השקעת הון אנושידצמ-21הועדה

פורום מקצועי לצרכים מיוחדים
פורום הכולל חברי 

מליאה, עובדי 
מועצה ומתנ"ס 

בתחום
אין

קיום פורום 
מקצועי אחת 

לחודש
השקעת הון אנושידצמ-21

פרויקטים ייחודיים
קידום תעסוקה 
של אנשים עם 

מוגבלויות
אין

קליטת 5 עובדים 
חדשים עם 

מוגבלויות בשכר 
מותאם

81-הוצאותתעסוקה מוגנת1613000111דצמ-21

גיוס משאבים גיוס משאביםגיוס משאבים לפיתוח התחום
השקעת הון אנושידצמ-21-תכנית מפעל הפיס

תחום צרכים מיוחדים
מנהלת: ריקי מוכתר-שרעבי
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • מנהלה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

-30-הוצאותקידום עסקיםתב"ר חדשדצמ-0321מס' פרויקטיםקידום פרויקטים פורום עסקים
1010הכנסותאגרות רישוי1269000690דצמ-21שוטףשוטףשוטףאגרות רישוי
250הכנסותאגרות שילוט1281000290דצמ-21שוטףשוטףשוטףאגרות שילוט

השקעת הון אנושידצמ-21שוטףשוטףשוטףפיקוח

דיגיטציה

5-5-הוצאותתב"ר משרד הפניםדצמ-1121תוכנת מחשוב
GIS 20הכנסותתב"ר משרד הפניםספט-0121שכבת עסקים

6הכנסותתב"ר משרד הפניםמאי-0121טאבלט
3הכנסותתב"ר משרד הפניםדצמ-0121מחשוב ותוכנה

5הכנסותתב"ר משרד הפניםמאי-02521סריקותסריקת ארכיב

רישוי עסקים
מנהל: אביב רון

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

השקעת הון אנושייול-0121איסוף מידעמיפוי ומחקר הנושא
השקעת הון אנושידצמ-01521מס' תושביםיצירת קבוצת שגרירים בישובים
108הכנסותמתקציב תאגיד תמירדצמ-1521מס' פעילויותפעילות הסברה בנושא פסולת
30-הוצאהמתקציב תאגיד תמירדצמ-11021מס' פעילויותקידום פעילות ירוקה בישובים

השקעת הון אנושידצמ-1221קול קוראגיוס משאבים לקידום נושא איכות הסביבה
השקעת הון אנושידצמ-0121הפחת שימושירוק המועצה

השקעת הון אנושידצמ-0521מס' פחי מחזורפחי מחזור אריזות במועצה

איכות הסביבה
מנהל: אביב רון
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • מנהלה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

רווחת העובד

מתנות לאירועים אישיים: 
לידה, חתונה, אשפוז, ערכת 

אבל
ארגוניות עובדים ושונות1613000581דצמ-35035021

6-4-הוצאות)רווחת העובד(, מתנות

ארגוניות עובדים ושונות1613000581ספט-2221הרמות כוסית לקראת החגים
8-8-הוצאות)רווחת העובד(, מתנות

ארגוניות עובדים ושונות1613000581דצמ-4421מתנות פרישה
2-1-הוצאות)רווחת העובד(, מתנות

340-הוצאותהוצאות ארגוניות קבועות1613000580מאי-35035021שי לראש השנה ופסח
שי לתשומת לב לאירועים 

מיוחדים, יום מרק, יום 
המשפחה, יום פתיחת קיץ

ארגוניות עובדים ושונות1613000581דצמ-35035021
15-הוצאות)רווחת העובד(, מתנות

90-10-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-012021פעילות חוץ לגיבוש והשתלמות

הנגשת מידע לעובד
ימי אוריינטציה לעובדים 

השקעת הון אנושידצמ-3421החדשים

השקעת הון אנושימאי-0121הקמת פורטל ארגוני

מימוש פוטנציאל מקצועי ואישי של העובדים 
ביחידות השונות

20-15-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-303021השתלמות עובדי אגף שפע
6-6-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-3321אגף ביטחון

6-8-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-2421אגף הכספים
5-25-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-1221אגף הנדסה

איתור מנהלים והכשרת מנהלי 
-20-הוצאותהשתלמויות1616000780יונ-2021-ביניים

-5-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-1521-הכשרה למזכירות
-5-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-521-אגף תיאום ובקרה

6-8-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-303021אגף לשירותים חברתיים
40-10-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-44021אגף החינוך

60-הוצאותהשתלמויות1616000780דצמ-44021לשכת מנכ"לית
30-5-הוצאותמחשובתב"ר חדשדצמ-1121שיפור ושדרוג המערכת

השקעת הון אנושידצמ-23021משוב לעובד חדש
השקעת הון אנושיאפר-6035021משוב לכלל העובדים

השקעת הון אנושייונ-010021משוב לכלל עובדי ביה"ס
השקעת הון אנושייונ-010021שיתוף ציבורפרויקט שיתוף ציבור בנושא לכידות ומחוברות

חובת הכשרה למניעת הטרדה מניעת הטרדה מינית בעבודה
השקעת הון אנושיפבר-035021מינית

משאבי אנוש
מנהלת: מלי בן יוסף
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אגף
הנדסה



תוכנית עבודה מקושרת תקציב • הנדסה  

מטרות אגף הנדסה:

צמיחה מתמדת של 
יישובי גוש עציון לצד 

שמירה על איכות חיים

תכנון מתמיד של יח"ד 
ומבני ציבור בהתאמה 

לצרכי האוכלוסייה

תכנון המתחשב
בכל שכבות 
האוכלוסייה 

שימור ערכי
מורשת ונוף

הליכי רישוי הבניה נגישים, 
מהירים ויעילים לתושב
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • הנדסה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

הכנסות אגף

אגרות מכרזים 
5082הכנסותאג. מכרזים ושר. הנדסה1231000220דצמ-21שוטףושירותי הנדסה

אגרת רישיונות 
2,061606הכנסותאגרת רשיונות בניה1233000220דצמ-21שוטףבנייה

העתקי טפסים 
28-הכנסותהעתקי טפסים-מחלקת הנדסה1233000221דצמ-21שוטףהנדסיים

19050הכנסותאגרות תכנון מיוחדות1233000222דצמ-21שוטףאגרות תכנון
10-8-הוצאותפרסום-מהנדס1731000550דצמ-21שוטףפרסום הודעות הנדסיות

34-19-הוצאות משרד וארגוניות-מהנדס1731000560דצמ-21שוטףארגוניות
40-50-הוצאות רישוי ותב'ע-קומפלו1731000740דצמ-21שוטףתוכנת קומפלוט

25-19-הוצאותהעתקות וצילומים1731000750דצמ-21שוטףהעתקות וצילומים
--הוצאותעבודות קבלניות-מח'מהנדס1731000751דצמ-21שוטףעבודות קבלניות

75-74-הוצאותתביעות ועב. הריסה-מח'מהנדס1731000752דצמ-21שוטףתביעות ועבודות הריסה
250-297-הוצאותהוצאות תכנון1732000950דצמ-21שוטףתכנון

--הוצאות אגרות תכנון מיוחדות1732000951דצמ-21שוטףאגרות תכנון מיוחדות

אחזקת רכב הנדסה

39-22-הוצאותליסינג -4128554אביב הנדסה1731002536דצמ-21שוטף
52-32-הוצאותליסינג -4413454צבי הנדסה1731002537דצמ-21שוטף
46-36-הוצאותליסינג -4413554דן הנדסה1731002538דצמ-21שוטף

ליסינג אשר-הנדסה 3086380 1731003530דצמ-21שוטף
58-36-הוצאותמ-2/7/17

לאחר פרסום קידום תכניתכפר עציון -406/2/1 292 יח"ד
תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רדצמ-21בתוקףלהפקדה

תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רמרץ-21תכנית בתוקףבהפקדהקידום תכניתכפר אלדד המשקפיים -411/6/1/4 100 יח"ד

מחכה לאישור קידום תכניתכפר אלדד )מעלה רחבעם( -411/6/3 395 יח"ד
תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רדצמ-21בתכנוןהישוב

תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רמרץ-21בתוקףבהפקדהקידום תכניתכפר אלדד המדורגים -411/6/3/2 105 יח"ד
תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רדצמ-21מחכים לתוקףמחכים להפקדהקידום תכניתפני קדם  -414/3 270 יח"ד

סוף תכנון ותחילת תחילת תכנוןקידום תכניתקידר  -421/6 180 יח"ד
תב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רדצמ-21אישורים

במעקב אחר קו קידום תכניתתקוע דרום -412/4/2/1 200 יח"ד
הוצאותתב"ר חדשתב"רדצמ-21תלוי קו כחולכחול

אישורים לנוסח קידום תכניתהר גילה -401/4/1 560 יח"ד
הוצאותתב"ר חדשתב"רדצמ-21לקראת תוקףפרסום הפקדה

סיום תכנון בתכנוןקידום תכניתבת עין מערב -419/3/1 1200 יח"ד
הוצאותתלוי באישור תקציב )משב"ש(201644דצמ-21ותחילת אישורים

הוצאותתכנון באמצעות הרשות2019/12דצמ-21אמצע תכנוןבתכנוןקידום תכניתתכנית אב לנוקדים - 3,500 יח"ד

הנדסה ותב"עות
מנהלת: זהרה ישי
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קבלת אישורים סיום תכנוןקידום תכניתתכנית אב לב הגוש -2040 800 יח"ד
הוצאותתלוי באישור תקציב )משב"ש(201644יונ-21סופיים לתכנית

הוצאותתלוי באישור תקציב )משב"ש(201433דצמ-21לקראת הפקדהבתכנוןקידום תכניתגבעות -418/2/1 523 יח"ד

תיקון תחום שפוט קידום תכניתאלון שבות -405/7/3 105 יח"ד
הוצאותתכנון באמצעות הרשות201728דצמ-21בתוקףאחרי הפקדה

הוצאותתכנוני תב"ע בכ.צור,מ.עמוס ומיצד201650מרץ-21בתוקףסיום הפקדהקידום תכניתמיצד -414/2/1 200 יח"ד
הוצאותתכנון באמצעות הרשות201429דצמ-21לפני תוקףלפני הפקדהקידום תכניתנוקדי דוד -411/12 306 יח"ד
הוצאותתכנון תב"ע מ.עוז ובת עין201742דצמ-21סיום תכנוןאמצע תכנוןקידום תכניתמגדל עוז -407/5 600 יח"ד

אושר במשרד קידום תכניתמעלה עמוס -413/5/1 580 יח"ד
השיכון

סיום תכנון 
ובאישורים לפני 

הפקדה
הוצאותתכנון באמצעות הרשות201650דצמ-21

הוצאותתכ.מטש+קווים מאספים-מ.עמוס201631דצמ-21לפני תוקףתחילת תכנוןקידום תכניתמעלה עמוס -413/5/2 מט"ש

לקראת סיום תכנון בתכנוןקידום תכניתחטמ"ר -405/10 800 יח"ד
הוצאותתכנון באמצעות הרשות201644דצמ-21ותחילת אישורים

אמצע תכנון קידום תכניתמשואות יצחק -419/5/1 כ-500 יח"ד
מתקדם

בתהליך קבלת 
אישורי קמ"טים 

לתב"ע
הוצאותתכנון תב"ע משואות יצחק201841דצמ-21

גיוס יועצים קידום תכניתראש צורים -403/5 כ-500 יח"ד
הוצאותתכנון באמצעות הרשות201429דצמ-21תלוי יישובותחילת תכנון

בקשת אישור קידום תכניתמורדות הגבעה הצהובה 405/8
הוצאותתלוי באישור תקציב )משב"ש(201644דצמ-21תלוי תקצובתקציבי

סיום תכנון קידום תכניתעוז וגאון תיירות
הוצאותתב"ע תיירותית-עוז וגאון2018/01דצמ-21לקראת הפקדהותחילת אשורים

השקעת הון אנושידצמ-21מעקב שוטףמעקב שוטףשינוי בתב"עמעקב אחר שינוי תב"ע נקודתית
הוצאותתלוי גיוס מימוןדצמ-21תלוי תקצובבהשגת תקציביםנספחי בינויקידום נספחי בינוי- מעלה עמוס- מרכז אזרחי

הוצאותמשרד הבינוי והשיכון- תכנית בינוי2020/18דצמ-21בתכנון מתקדםבתכנוןנספח בינויקידום נספחי בינוי- מיצד- מרכז אזרחי
הוצאותתב"ע חיצונית של יזמים חיצונייםתב"רדצמ-21תלוי קו כחוללפני הפקדהקידום תכניתתקוע עלות השחר 412/4/1/6

הוצאותמימון משרד השיכוןתב"רדצמ-21תלוי קו כחולהליכי תכנוןקידום תכניתתקוע צפון -412/4/1/9 הסדרה
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אישור ע"ע ותשתיות למגרשי מגורים בשכונת 
"נוף לוואדי" בתקוע-  32 יח"ד

השלמת תכנון 
השלמת תכנון תיאום ראשוניתשתיות

 השקעת הון אנושייונ-21תשתיות

השלמת תכנון לווי תכנון תשתיות למתחם עסקים בכפר עציון
השלמת תכנון שולחן עגול ראשוןתשתיות

השקעת הון אנושייונ-21תשתיות

אישור ע"ע ותשתיות  למגרשי מגורים בבניה 
סמי- רוויה בכפר אלדד- 105 יח"ד

השלמת תכנון 
תשתיות

החל תהליך 
ראשוני

השלמת תכנון 
 השקעת הון אנושייונ-21תשתיות

אישור ע"ע ותשתיות למגרשי מגורים במיצד- 
25 יח"ד

השלמת תכנון 
השלמת תכנון טרם החל תהליךתשתיות

השקעת הון אנושייונ-21תשתיות

אישור ע"ע ותשתיות לאינפילים בכרמי צור-    
141 יח"ד

השלמת תכנון 
תשתיות

החל תהליך ונפסק 
ע"י הישוב

תלוי ישוב. 
השלמת תכנון 

תשתיות
 השקעת הון אנושידצמ-21

רישוי מגורים בשכונת איבי הנחל- 96 יח"ד 
)בנייה קבלנית+ בנה ביתך(

יח"ד מאושרות 
השקעת הון אנושידצמ-02521לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים באינפילים בכרמי צור- 141 יח"ד 
)בניה קבלנית(

יח"ד מאושרות 
 השקעת הון אנושידצמ-0021לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בצפון מיצד- 25 יח"ד )בניה 
קבלנית(

יח"ד מאושרות 
השקעת הון אנושידצמ-02521לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בנווה דניאל צפון- 170 יח"ד 
)בניה קבלנית(

יח"ד מאושרות 
 השקעת הון אנושידצמ-06021לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בשכונת נוף לוואדי בתקוע- 50 
יח"ד )בנה ביתך(

יח"ד מאושרות 
השקעת הון אנושידצמ-03221לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בשכונת נוקדי שאול 146- יח"ד 
)בניה קבלנית(

יח"ד מאושרות 
 השקעת הון אנושידצמ-6210221לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בשכונת "עלי דפנה" בכפר 
אלדד- 86 יח"ד )בנה- ביתך(

יח"ד מאושרות 
השקעת הון אנושידצמ-497421לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בשכונת "ליד הפארק" 
בתקוע-27 יח"ד )בנה ביתך(

יח"ד מאושרות 
 השקעת הון אנושידצמ-0221לבניה )בהיתר(

רישוי מגורים בשכונת "המשתלות" באלו"ש- 
60 יח"ד )בניה קבלנית(

יח"ד מאושרות 
השקעת הון אנושיינו-05621לבניה )בהיתר(

פעולות מפקחים/ ניהול הליך משפטי
 השקעת הון אנושישוטף3030תובע/ בימ"ש

ביקורות מפקחים פיקוח על רישוי הבניה
השקעת הון אנושישוטף300300לרישוי

אתר הנדסי עם רישוי זמין, זימון תורים, 
רישוי זמין ותשלום הוקם אתרהקמת אתר הנדסיותשלום מקוון וכו'

הוצאותתב"ריול-21מקוון

הוצאותתב"רפבר-0221כמותרכישת טאבלטים מקצועיים למפקחים

רישוי
מנהלת: רותם כץ
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הנגשת מידע דיגיטלי- גבולות מגרשים

מערכת 
אינטרנטית 
המאפשרת 

למודדים 
"להוריד" שכבות 

של פרצלציות 
מאושרות

הוצאותמובילים דיגיטליים201913דצמ-0121

קליטת תקנונים ישובים קלוטיםקליטת תקנונים למודול ייעודי קרקע )תכנון(
של 9 יישובים

קליטת עוד 5 
השקעת הון אנושידצמ-21יישובים

הסדרת גבולות מגרשים לשכונות ישנות
פרצלציות 

מאושרות לשכונות 
קיימות

השקעת הון אנושידצמ-2221

השלמת קישור של 0ישובים קלוטיםקישור מע' ייעודי קרקע למגרשים
השקעת הון אנושידצמ-521 יישובים
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קבלת פרוגרמה תכנוןבית ספר נווה בנוקדי שאול
ממשרד החינוך

גיוס מתכננים 
הוצאותתב"רספט-21ותכנון

בית ספר יסודי ממ"ד- יבילים - גוש נוקדים 
שלב ג'

סיום תכנון וקבלת 
הוצאותתב"רספט-21תכנון + ביצועמחכים לתקציבהיתר

סיום תכנון וקבלת תכנון גן דו כיתתי מעלה עמוס
תחילת תכנוןהיתר

תכנון + הכנת 
מכרז ליציאה 

לביצוע
הוצאותתב"רמאי-21

תכנון גן דו כיתתי - בכפר אלדד שכונה חדשה. 
מחכים להכרה תחילת תכנוןמגרש 301

הוצאותתב"רדצמ-21תכנון ראשוניבצורך

סיום תכנון וקבלת כיתות מעון
היתר

הכנת בקשות 
למרכבה

הכנת חומר למכרז 
הוצאותתב"ראפר-21)תלוי תקציב(

הוגשו בקשות סיום ביצוע המעוןכיתת מעון - מעלה עמוס
למרכבה

בביצוע )תלוי 
הוצאותמעון- מעלה עמוס2020/15דצמ-21תקציב(

הוגשו בקשות סיום ביצוע המעוןכיתת מעון - כפר אלדד
למרכבה

בביצוע )תלוי 
הוצאותמעון- כפר אלדד2020/14דצמ-21תקציב(

לאחר קבלת היתר ביצוע השחב"קיםמגרשי שח"בק
ומכרז

לקראת סיום 
-2020/10ספט-21ביצוע

הוצאותמגרש שחב"ק )לפי יישובים(2020/16

הסתיים תכנון, סיום תכנון וביצועטיילת אלו"ש- צומת הגוש
הוצאותשביל אופניים טיילת הבנים2017/23יונ-21תלוי תקציבמחכים לתקציב.

סיום תכנון וקבלת אולם ספורט בתקוע
היתר

תכנון ראשוני 
מאושר על ידי 
משרד החינוך

תכנון מפורט 
)תלוי העתקת קו 

מקורות(
הוצאות אולם ספורט תקוע2014/34יונ-21

הגשת בקשות חוזי חכירה
הוצאותתב"רדצמ-0821לחוזי  חכירה

הוצאותתב"רמאי-21תכנון0תכנוןשיפוצי קיץ

סיום תכנון וקבלת תכנון גן חד \ דו כיתתי בת עין
היתר

מחכים להכרה 
הוצאותתב"רדצמ-21תחילת תכנוןבצורך

סיום תכנון ולאחר סיום ביצוע הגןגן קק"ל כפר עציון
הוצאותגן קק"ל- כפר עציון2020/12פבר-21סיום ביצועמכרז

הוצאותגן קק"ל מעלה עמוס2020/13נוב-21סיום ביצועבתכנוןסיום ביצוע הגןגן קק"ל מעלה עמוס

תכנון
מנהלות: טליה בן עמארה ושיראל הגר

 | 25 |



תוכנית עבודה מקושרת תקציב • הנדסה  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

סיום שלד ותחילת סיום עבודות עפרסיום עבודות עפרמבנה קבע  לבית ספר קדם
הוצאותמבנה קבע  לבית ספר קדם201525דצמ-21פיתוח

סיום מבנה ולקראת סיום שלדסיום ביצוע מבנה בי"סתיכון מקור חיים
הוצאותב"ס מקור חיים201648יול-21סיום עבודות פיתוח

הוצאותתוספת כיתות לב"ס תקוע201720ספט-21סיום הפרויקט ואכלוסאמצע שלדסיום ביצוע מבנה בי"סאח"י תקוע חטיבה צעירה
הוצאותבינוי אולפנת אוריה201714דצמ-20סיום הפרויקט ואכלוסהסתיים הפרויקטסיום ביצוע מבנה בי"סאולפנת אוריה

מכרז ויציאה לביצועתכנון ראשונימבנה גןביצוע גן דו כיתתי מעלה עמוס
הוצאותתב"ראוק-21)תלוי תקציב(

הוצאותארבעה גני ילדים בתקוע201722ינו-21מאוכלסלקראת אכלוסמבנה גני ילדיםארבע כיתות גן ילדים בתקוע
הוצאותמעון יום בתקוע-2017182017ספט-21אכלוססיום שלדמבנהמעון יום בתקוע - 3 כיתות+ משרדי היישוב

שיפוץ מבנה אודיטוריום
אודיטוריום

לקראת סיום 
הוצאותאודיטוריום201849דצמ-20סיום הפרויקטהפרויקט

שלדבחירת קבלןשיפוץ ושידרוגבריכה ומרכז ספורט
הוצאותבריכה ומרכז ספורט201830דצמ-21)תלוי תקציב(

שיפוץ מבנים + הצבת שיפוצי קיץ
הוצאותשיפוצי קיץ201845ספט-21סיום פרויקט0יבילים

הוצאותמסוף צומת גוש עציון201402דצמ-21תחילת ביצועבתכנוןמסוף בנוימסוף צומת גוש עציון

-2020/10דצמ-21סיום השחב"קים.בחירת קבלן6 יחידות שחב"קביצוע 6 שחב"קים ברחבי המועצה
הוצאותמגרש שחב"ק )לפי יישובים(2020/16

תכנון ראשוניאולם בנויאולם ספורט בתקוע
יציאה מכרז

)תלוי תקציב ותלוי 
העתקת קו מקורות(

הוצאותהקמת אולם ספורט תקוע2014/34דצמ-21

סלילת דרך האבות
ביצוע הסלילה + 

הגדלת קו ביוב לאלעזר 
ונווה דניאל

הוצאותהקמת אזור זמני חלקה 2018/1291פבר-21סיום הפרויקטביצוע קו הביוב

השלמת פרטי סיום הפרויקטאלון הבודד
הוצאותתב"רפבר-21סיום פרויקטפיתוח

הוצאותמט"ש תקוע2011/10דצמ-21שלדתחילת ביצועהכפלת מט"שמט"ש תקוע

סיום פרויקט וסיום בביצועתחנת סניקהתחנת סניקה נווה דניאל
הוצאותתחנת סניקה נווה דניאל201730מרץ-21פיתוח היקפי

תחנת סניקהמט"ש נוקדים
הרצת המתקן 
וחיבור לקווים 

המאספים
הוצאותמט"ש נוקדים200601אוק-21ליווי שנת בדק

סיום תכנון ולאחר סיום ביצוע הגןגן קק"ל כפר עציון
הוצאותגן קק"ל- כפר עציון2020/12פבר-21סיום ביצועמכרז

סיום ביצוע- תלוי בתכנוןסיום ביצוע הגןגן קק"ל מעלה עמוס
הוצאותגן קק"ל מעלה עמוס2020/13נוב-21בתכנון הישוב

סיום ביצוע הטיילתטיילת שדה בר
לפני קבלת 

אישורים ולפני 
יציאה למכרז

הוצאותתב"ריונ-21סיום ביצוע

ביצוע
מנהלים: צבי לבקוביץ' ודן אוחיון
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מטרות אגף חינוך:

חינוך למורשת 
גוש עציון

פיתוח הוראה 
מוטת עתיד

הטמעת 
מצוינות

כערך

קליטה מיטבית 
של תלמידי 

החינוך המיוחד

תכניות להעצמת 
הורות

אגף
דיגיטלי

מיצוי 
תקציבים

שיפור האקלים
בהסעות
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אגף חינוך
מנהל: אבי אלון

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

הפקת תכנית למידה בנושא
מורשת גוש עציון לבתי הספר היסודיים 

לשכבות 
א-ד + ה-ז

35-הוצאותיוזמות אגף1813200811מאי-0221תכניות למידה

60-56-הוצאותיוזמות אגף1813200811יול-0121חידוןחידון תנ"ך ומורשת גוש עציון- יסודי
40-הוצאותיוזמות אגף1813200811יול-1121חידון מורשתחידון של"ח ומורשת גוש עציון - תיכון

יומיים טיול/סיור/ חידוש
אתרים ושבילים בגוש

)חד יומי(
40-הוצאותיוזמות אגף1813200811יול-01521טיול

סיור משצ״ים את תלמידי שכבת
30-הוצאותיוזמות אגף1813200811דצמ-0121סיורד-ה׳ + אירוע סיום בראש צורים

סיור במוזיאון הישן בכפר עציון
10-הוצאותיוזמות אגף1813200811יול-0121סיורכיתות ז- ח

15-הוצאותיוזמות אגף1813200811יונ-0121סיורסיור במוזיאון החדש בכפר עציון
ליווי והשתלמות צוותי הוראה

10-הוצאותפסגה1813200813דצמ-21שוטףהשתלמות מוריםבמהלך השנה בשיתוף הפסג״ה.

עידוד ליוזמות בית ספריות של צוותי הוראה 
בנושא חדשנות פדגוגית

חדשנות בהוראה-
10-הוצאותפסגה1813200813אפר-21שוטףיוזמות

קיום יום עיון )האקטון(
20-הוצאותיוזמות אגף1813200811יונ-0121יום עיוןסיכום להצגת תוצרים

ליווי פדגוגי-אדריכלי לתכנון
42-הוצאותארגוניות1811000581דצמ-0121מינוי יועץבית הספר נווה 

קורס פיתוח חשיבה מתמטית שכבת ז'  כרמי 
20-הוצאותיוזמות אגף1813200811דצמ-0121קורס לימודייהודה, חן נריה וראשית

חיזוק המצוינות הלימודית באמצעות פיתוח 
ההוראה וקביעת סטנדרטים

פיתוח תכניות הוראה
20-הוצאותיוזמות אגף1813200811דצמ-21שוטףסטנדרטיזציה

ליווי מעמיק לביה״ס תתמ״ד
40-הוצאותיוזמות אגף1813200811אפר-0121תכנית עבודהבת עין ואו״ע בנים

קורס קיץ לתלמידים מוחלשים בעברית, 
23-הוצאותיוזמות אגף1813200811אוג-0121קורס קיץמתמטיקה ואנגלית 

ארגון התנדבות של תלמידי
התיכונים במסגרת מחויבות
אישית עבור תלמידי היסודי

התנדבות 
50-הוצאותיוזמות אגף1813200811פבר-080%21תלמידים

50-הוצאותיוזמות אגף1813200811מרץ-0121רכזת בת שירות
סיור משצ״ים את תלמידי שכבת ד-ה׳ + אירוע 

30-הוצאותיוזמות אגף1813200811דצמ-0121סיורסיום בראש צורים

תהליכי למידה הקמת תיכון במזרח הגוש
15-הוצאותארגוניות1811000581מרץ-0121והקמה
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

אגף חינוך
מנהל: אבי אלון

שיתוף ציבור של קהילות מזרח גוש עציון/
מערב גוש עציון/צוותי חינוך/עמותות חינוך/

משרד החינוך
השקעת הון אנושיאפר-0121שיתוף ציבור

חינוך מכיל חדשני
פעילות עמותת 
אינקלו בביה"ס 

ראשית
60-הוצאותהקצבות ייעודיות1813202810יול-21שוטף

עבודה אגפית דיגיטלית הטמעת תוכנות 
השקעת הון אנושייונ-21שוטףהטמעת דיגיטציהעבודה שיתופיות דיגיטליות

5-הוצאותארגוניות1811000581מרץ-2221השתלמותהשתלמות אקסל למזכירות האגף
15-15-הוצאותארגוניות1811000581מאי-0421השתלמותימי אגף והשתלמויות
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

580205הכנסותהכ'הורים- הזנה גנים1311000421דצמ-21שוטףהזנה
7331,043הכנסותהכנסות יוח'א וח"מ גנים1312210920דצמ-21שוטףיוח"א וח"מ

1113הכנסותהכ'מיוחדות גנים 131221092132,157,614דצמ-21שוטףסייעות
20,42321,935הכנסותשכל'מ ועו'ג-גנים1312310920דצמ-21שוטףהכנסות גנים

950665הכנסותהשתתפות ממשלה-מעונות1312410930דצמ-21שוטףמעונות

השתלמויות והדרכת גננות
128-31-הוצאותהשתלמויות גנים1812201580דצמ-21שוטף
6-6-הוצאותמרפ'ד גנים1812201581דצמ-21שוטף
142-73-הוצאותהדרכת גננות-קבלנית1812201750דצמ-21שוטף

318-131-הוצאותסל תרבות גנים1812201780דצמ-21שוטףהוצאות תרבות גנים
140-42-הוצאותפעולות גן מדעי1812202750דצמ-21שוטףהוצאות גן מדעי

תחזוקה שוטפת בגנים
500-495-הוצאותתחזוקת גנים1812210420דצמ-21שוטף
700-455-הוצאותחשמל,מים,חימום,נקיון1812210430דצמ-21שוטף

34-22-הוצאותטלפונים-גנים1812210540דצמ-21שוטףהוצאות תקשורת גנים
645-343-הוצאותהסעת עובדות-גנים1812210710דצמ-21שוטףהוצאות הסעות גננות

הוצאות חומרים, כלים וציוד- גנים
320-229-הוצאותחמרים לגנים1812210720דצמ-21שוטף
170-1473-הוצאותכלים וציוד-גנים1812210740דצמ-21שוטף

130-114-הוצאותאח'מתקני משחק-גני ילדים1812210752דצמ-21שוטףתחזוקה שוטפת- מתקני משחקים בגני ילדים
185-163-הוצאותציוד יסודי-גנים ויוח'א1812210930דצמ-21שוטףהוצאות ציוד גנים

38-21-הוצאותציוד יסודי-סייעת 2 )רפורמה(1812210931דצמ-21שוטףהוצאות סייעת שנייה
950-711-הוצאותהשתתפות בהפעלת מעונות1812410810דצמ-21שוטףהוצאות הפעלת מעונות
7-הוצאותסל תרבות גנים1812201780אוג-0121תכנית לימודיםהפקת תכנית לימודים לגנים שילוב ותיקים

פיתוח פעילות ערכת תיק קורונה בנושא חקר 
10-הוצאותסל תרבות גנים1812201780אוג-0121ערכת קורונהסביבת גוש עציון

50-הוצאותסל תרבות גנים1812201780אוג-0121שבוע מורשתקיום שבוע מורשת גוש עציון
סיור תלמידי טרום חובה+ יחידת תוכן באלון 

80-הוצאותסל תרבות גנים1812201780ספט-0121סיור באלון הבודדהבודד

סיור תלמידי גני החובה באלון הבודד
7.5-הוצאותתקציב תיירותיול-2021 גני חובה0סיור
7.5-הוצאותתקציב תיירותיול-21שאר גני החובה20 גניםסיור

הפקת לוח ישובי הגוש, הכרות עם המפה וכל 
56-הוצאותסל תרבות גנים1812201780מרץ-0121לוח יישובימרכיביה

יצירת תוכנית חקר לילדי הגן שבסיומו יופק 
70-הוצאותסל תרבות גנים1812201780יול-0121תכנית מחקרספר ילדים

גנים
מנהל: ברכה שפלר
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

גנים
מנהל: ברכה שפלר

כנס מסכם גננות ליווי והשתלמות במהלך השנה - כנס מסכם
15-הוצאותהשתלמויות גנים1812201580יול-0121גוש עציון

35-הוצאותציוד גנים1812210930אפר-21מעצבת פניםליווי מעצבת פנים להבאת החזון למרחב+ הצטיידות
150-הוצאותתב"רמאי-0121האבהקמת האב לגיל הרך

הדרכה מקצועית בנושאים פדגוגים וחינוכיים- 
1812201780 סל דצמ707021קורסקורס סייעות מובילות

10-הוצאותתרבות גנים

חדשנות פדגוגית

3-3-הוצאותתקציב גנים מרפ"ד1812201581דצמ0121כנס חשיפה לגננות
ליווי והשתלמות 

במהלך השנה 
להכנת תוצרים

5-הוצאותהשתלמויות1812201580דצמ0121

3-3-הוצאותתקציב גנים מרפ"ד1812201581דצמ0121כנס מסכם
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

2,1201,975הכנסותהסעת מורים וגננות1311000920דצמ-21שוטףהסעות
40,52950,196הכנסותהסעות תלמידים-חינוך1317800920דצמ-21שוטףהסעות

2,120-1,127-הוצאותהסעת גננות ומורים1811000710דצמ-21שוטףהסעות גננות ומורים
645-343-הוצאותהסעת עובדות-גנים1812210710דצמ-21שוטףהסעות עובדות גנים

31,905-24,663-הוצאותהוצ.הסעות תלמידים1817800710דצמ-21שוטףהוצאות הסעות תלמידים
8,000-23,286-הוצאותהוצ' הסעות חינוך מיוחד1817800711דצמ-21שוטףהוצאות הסעות חינוך מיוחד

622-852-הוצאותהוצ' הסעות מוכש"ר1817800712דצמ-21שוטףהוצאות הסעות מוכש"ר
-136-הוצאותהוצ' הסעות בחופשות1817800713דצמ-21שוטףהוצאות הסעות בחופשות
2,984-500-הוצאותהוצ' מלווים להסעות1817800714דצמ-21שוטףהוצאות מלווים להסעות
השקעות הון אנושידצמ-0521מדריכי מוגנות פעילים

הסעות
מנהלת: יהודית עמיחי
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

פעילות פעילות שפ"ח
שוטףפסיכולוגים

52הכנסותהכ.פסיכולוגים-אבחונים ושונות1317300420דצמ-21
1,6691,739הכנסותמ.חנוך-שפ'י והדרכת פסיכולוג1317300920דצמ-21
86263הכנסותמ.חנוך-חדרי שלוה-פסיכולוג1317300921דצמ-21

נתינת מענים פסיכולוגיים ייעוציים לתלמידי 
בתי הספר לאחר מיפוי של בתי הספר ורכזי 

נוער  יישוביים
פעילות 

-50-הוצאותיוזמות אגף1813200811דצמ-21תגבור קורונהפסיכולוגים

פעילות מרכז טיפולי למתבגרים
אבחונים,הדרכה והוצ.שונות-1817300780דצמ-21שוטףפסיכולוגים

20-117-הוצאותפסיכולוג

הדרכות שפ"ח
שוטף

110-4-הוצאותשפ"י הדרכה1817350750דצמ-21
50-4-הוצאותשפ"י אבחונים1817360750דצמ-21אבחונים

חדרי שלווה- פעילות שוטפת
שוטף

10--הוצאותקבלניות-חדרי שלוה-פעולות1817310750דצמ-21
--הוצאותקבלניות-דלת פתוחה-פעולות1817320750דצמ-21דלת פתוחה- פעילות שוטפת

סדנאות הורים
שוטף

קבלניות-סדנאות הורים 1817330750דצמ-21
-5-הוצאות)התקשרות(

--הוצאותקבלניות-מעגן-פסיכולוג1817340750דצמ-21תכנית מעגן

תכנית בית ספרית להתמודדות עם תלמידים 
עם בעיות התנהגות

השקעת הון אנושיפבר-0121כתיבת תכנית
השקעת הון אנושייול-0121ביצוע תכנית

הפחתת בעיות התנהגות באמצעות טיפול 
השקעת הון אנושייול-2421 תלמידים0טיפול פסיכולוגיפסיכולוגי פרטני

הנחייה פרטנית בחמישה מפגשים להתמודדות 
השקעת הון אנושייול-0821זוגות הוריםעם בעיות התנהגות

שירות פסיכולוגי חינוכי
מנהלת: אביגיל דוידי
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מטרות אגף שירותים חברתיים:

הזדקנות בכבוד
בגוש עציון

במסגרת הקהילה

שינוי לטובה
בחיי המטופלים

הטמעת תהליכי מדידה
והערכה על מנת להגיע לעבודה 

מקצועית ומדויקת באגף

פרטים, משפחות
וקהילות חיים

בחוסן וברווחה
אישית וחברתית

קהילות חזקות ומשגשגות מבחינה כלכלית, 
פיזית, ארגונית וקהילתית אל מול מגוון תתי 

הקהילות, משתפות פעולה עם היישובים
השונים ועם המועצה לאורך זמן. 

 | 36 |



תוכנית עבודה מקושרת תקציב • שירותים חברתיים  

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

33-41-הוצאותתחזוקת מבני רווחה1841000420דצמ-21שוטףתחזוקה שוטפתחשמל, מים ושיפוצים עבור 7 מבנים
54-60-הוצאותמחשוב רווחה-שוטף )E.P.R וכו'(1841000570דצמ-202021רישיון לעמדותמערכת תיקי לקוח ממחושבת

הוצאות ארגוניות

קופה קטנה + 
חניות +הוצאות 

מחשבים
18-23-הוצאותארגוניות ומנהליות1841000840דצמ-21שוטף

5-הוצאותארגוניות ומנהליות1841000840דצמ-21שוטףיום אגף מורחב
1-הוצאותארגוניות ומנהליות1841000840דצמ-21שוטףספרות

-הוצאותארגוניות ומנהליות1841000840דצמ-21שוטףפעילות הפגתית
הוצאות 

השתלמויות 
מזכירים ורכזי 

קהילה
50-הוצאותרזרבה תפעולית/ ייעודי אגף1841100780דצמ-21שוטף

1,100-הוצאהמימון עצמי+ תב"ר משרד הרווחהדצמ-21בכפוף לגיוס מימוןבניית מבנה לאגף
הפעלת התוכנית-צעדים ראשונים, 

מחזור ראשון
הוצאות הפעלת 

450-הוצאותצעדים ראשונים201931דצמ-21שוטףהתוכנית

900-הוצאותתקציבי משרד הרווחה- תלוי גיוס מימוןדצמ-21בכפוף לאישור המשרדהפעלת תוכנית מית"ר בהתאם לאישור המשרד
89הכנסותפעולות ארגוניות-הכ.1341004930דצמ-21שוטףהוצאות שוטפות

שירותים חברתיים 
מנהל : אביה קדרי 
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

עובדים בתהליך למידה מתמשך ומתאים

למידת עמיתים 
כחלק מישיבות 

הצוות
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

ישיבות צוות 
מתנהלות כמפגשי 
למידה מקצועיים 
בנושאים חדשים: 

כלים בהדרכת 
הורים, כלים 
CBT בטיפול

השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

תכנית התערבות לכל מטופל המבוססת על 
ידע מקצועי – מאושרת על ידי ראש צוות

הצהרת מחויבות 
השקעת הון אנושידצמ-75%21 לכל עובדחלקיחתומה

איוש תקן עו"ס מענה לאוכלוסייה חרדית
הוצאותהשקעת הון אנושימרץ-20תקן מאוישתקן מאושרחרדי

השקעת הון אנושימרץ-21תקן מאוישלא קייםפיצול צוותים
השקעת הון אנושימרץ-21תקן מאוישקייםטיפול בנפגעות תקיפה מינית

השקעת הון אנושימרץ-21תקן מאוישקייםטיפול בנפגעי אלימות במשפחה
השקעת הון אנושימרץ-21תקן מאוישקייםטיפול בגברים אלימים
הוצאותבכפוף לאישור התקןבהקדםאיוש תקןתקן לסומכת טיפולית

הדרכות פרטניות מבוססות חשיבה תוצאתית

חצי משעת 
ההדרכה מוקדשת 

להטמעת 
כלים בתוכנית 

ההתערבות

השקעת הון אנושידצמ-21קיים באופן מלאקיים באופן חלקי

תיקי טיפול כל חודש כל התיקים בגיליון טיפול מעודכנים
השקעת הון אנושידצמ-21בקרה אחת לרבעוןבקרה אחת לשנהמעודכנים

בקרה לא קבועהבקרה איכותניתבקרה איכותנית לעובדים
פעמיים בשנה 
בנוכחות מנהל 
האגף ומנהל 

הצוות
השקעת הון אנושידצמ-21

השקעת הון אנושידצמ-21אחת לרבעוןלא קייםוועדות פרטוועדות פרט עם אגף החינוך והשפ"ח
120-264-הוצאותמקלטים לנשים מוכות1842201840דצמ-21שוטףחודש במקלטמוגנות לנשים מוכות- הוצאה חוץ ביתית

שעות סמך, ריהוט, הוצאות נסיעה, מכשירי 
חשמל

סיוע חומרי 
162-128-הוצאותמשפחות במצוקה בקהילה1842202840דצמ-21שוטףלמשפחות ופרטים

פרטים המקבלים סיוע טיפולי אובדן ושכול
205-193-הוצאותסיוע לנפגעי תאונות דרכים1842208840דצמ-21שוטףטיפול

חודש במרכז מוגנות לנשים מוכות
60-50-הוצאותמרכזי טיפול באלימות1842400840דצמ-21שוטףטיפול

זוגות המקבלים טיפול זוגי בנושאים שונים
156-134-הוצאותתחנות לטיפול במשפחה1842403840דצמ-21שוטףטיפול

פרט ומשפחה
מנהלת: אפרת אפרתי
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

פרט ומשפחה
מנהלת: אפרת אפרתי

השתתפות כספית של ילדים בהסדרה של 
השגחה מול הורים גרושים

ילדים הפוגשים 
הורים תחת 

השגחה
20-21-הוצאותיצירת קשר הורים ילדים מ-18424048401/2018דצמ-21שוטף

נתיבים להורות )בתקוע(
משפחות 

המקבלות בטיפול 
במסגרת התוכנית

296-269-הוצאותת.לאומית לילד ונוער1843301840דצמ-21שוטף

32-32-הוצאותת.לאומית לילד ונוער1843301840דצמ-21שוטףמטופליםמטפלים חיצוניים

ילדים במשפחות תשלום לעמותת משפחות אומנה
27-25-הוצאותטיפול במשפחות אומנה1843501840דצמ-21שוטףאומנה

ילדים המקבלים מועדונית בת עין )משותפת(
244-234-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףטיפול

משפחות נתיבים להורות- בת עין
306-296-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףהמקבלות טיפול

משפחות נתיבים מתבגרים
208-198-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףהמקבלות טיפול

נערים המקבלים תכנית להבה
130-120-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףטיפול

משפחות תמיכה ביתית / מת"ס חונכים
142-132-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףהמקבלות טיפול

10-10-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףאבחוניםאבחונים

ילדים המקבלים קבוצות טיפוליות מעלה עמוס ומיצד
40-40-הוצאותטיפול בילד בקהילה1843502840דצמ-21שוטףטיפול

משפחות פגישות במרכז טיפול בירושלים
142-42-הוצאותטפול בפגיעות מיניות1843505840דצמ-21שוטףהמקבלות טיפול

5-4-הוצאותבדיקות פסיכולוגיות1843506840דצמ-21שוטףאבחוניםאבחונים לילדים שנמצאים בפנימיות

ילדים המקבלים מקלט מוגן לילדים
4-25-הוצאותמ.חירום אקסטרנים1843508840דצמ-21שוטףטיפול

ילדים המקבלים הוצאות חוץ ביתיות
2,942-2,721-הוצאותאחזקת ילדים בפנימיות1843801840דצמ-21שוטףטיפול

ילדים המקבלים מועדונית תקוע
257-101-הוצאותתכנית עם הפנים לקהילה1843802840דצמ-21שוטףטיפול

250-98-הוצאותתכנית עם הפנים לקהילה1843802840דצמ-21שוטףפרויקט בבניהפרויקט בבניה

סיוע חומרי מת"ס סיוע ישיר
5-2-הוצאותתכנית עם הפנים לקהילה1843802840דצמ-21שוטףלמשפחות

חודשי מעון מימון מעון לפעוטות ממשפחות בסיכון
846-607-הוצאותילדים במעונות יום1843900840דצמ-21שוטףלפעוטות

מס' נערים במט"ל בית חם לנערים בשיתוף המתנ"ס
וסדנאות לנוער

247-199-הוצאותטיפול בנוער ובצעירים1847104840דצמ-21שוטף
12-15-הוצאותטיפול בנערות במצוקה1847105840דצמ-21שוטף

-182-הוצאותמ.לנפגעי תקיפה מינית1842405840דצמ-21שוטףפרטים בטיפולמרכז לנפגעי תקיפה מינית
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

פרט ומשפחה
מנהלת: אפרת אפרתי

157-109-הוצאותבתים חמים לנערות1847110840דצמ-21שוטףנערות בטיפולבית חם לנערות בשיתוף המתנ"ס

סיוע חומרי פעילויות ית"ד
13-10-הוצאותית"ד-סל גמיש1847112840דצמ-21שוטףלצעירים

181-64-הוצאותית"ד-תכנית לצעיר1847113840דצמ-21שוטףסדנאות לצעיריםמרחב לתעסוקה- ית"ד
3--הוצאותבדיקות למשתמשי סמים1847301840דצמ-21שוטףבדיקות

120-98-הוצאותהתמכרויות - מבוגרים1847305840דצמ-21שוטףפרטים בטיפולמסגרות טיפוליות להתמכרויות למבוגרים

הסעות פרטים הסעות למרכזים טיפוליים
192-72-הוצאותהסעות במועצות אזוריות1848202840דצמ-21שוטףלמענים טיפוליים

פעולות הוקרה הוקרה למתנדבים
24-23-הוצאותפע'התנדבות בקהילה1848300840דצמ-21שוטףלמתנדבים

מוגנות עולים

עזרה כלכלית 
-3-הוצאותמשפחות עולים במצוקה1849001840דצמ-21שוטףלעולים

עזרה כלכלית 
12-3-הוצאותטיפול בעולים-א.ותיק1849004840דצמ-21שוטףלעולים קשישים

ילדים עולים 
44-44-הוצאותילדים בפנימיות עולים1849007840דצמ-21שוטףבפנימיות

פעילות פרט ומשפחה

90210הכנסותמקלטים לנשים מוכות1342201930דצמ-21שוטףחודש במקלט
סיוע חומרי 

לפרטים 
ולמשפחות

משפחות במצוקה בקהילה-השת.1342202420דצמ-21שוטף
--הכנסותעצמית

סיוע חומרי 
לפרטים 

ולמשפחות
10092הכנסותמשפחות במצוקה בקהילה1342202930דצמ-21שוטף

סיוע חומרי לילדי 
--הכנסותסיוע למשפחות עם ילדי א.1342204930דצמ-21שוטףאומנה

פרטים המקבלים 
טיפול

-3הכנסותסיוע לנפג.תאונ.דרכ.השת.עצמית1342208420דצמ-21שוטף
150126הכנסותסיוע לנפגעי תאונות דרכים1342208930דצמ-21שוטף

חודש במרכז 
15838הכנסותמרכזי טיפול באלימות1342400930דצמ-21שוטףטיפול

זוגות המקבלים 
95115הכנסותתחנות לטיפול במשפחה1342403930דצמ-21שוטףטיפול

ילדים הפוגשים 
הורים תחת 

השגחה
1517הכנסותיצירת קשר הורים ילדים מ-13424049301/2018דצמ-21שוטף

289301הכנסותת.לאומית לילד ונוער1343301930דצמ-21שוטףנתיבים להורות
ילדים במשפחות 

2017הכנסותטיפול במשפחות אומנה1343501930דצמ-21שוטףאומנה

פעילויות- 
-36הכנסותטיפול בילד בקהילה-השת.ע1343502420דצמ-21שוטףמועדוניות
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

פרט ומשפחה
מנהלת: אפרת אפרתי

פעילות פרט ומשפחה

פעילויות- 
692692הכנסותטיפול בילד בקהילה1343502930דצמ-21שוטףמועדוניות

משפחות 
-106הכנסותטיפול בפגיעות מיניות1343505930דצמ-21שוטףהמקבלות טיפול

נערים ונערות 
שוטףבטיפול

185184הכנסותטיפול בנוער ובצעירים1347104930דצמ-21
1614הכנסותטיפול בנוער ובצעירים-ילדי חוץ1347104931דצמ-21
910הכנסותטיפול בנערות במצוקה1347105930דצמ-21

87-הכנסותמ.לנפגעי תקיפה מינית1347109930דצמ-21שוטףפרטים בטיפול
118101הכנסותבתים חמים לנערות1347110930דצמ-21שוטףנערות בטיפול
סיוע חומרי 

136120הכנסותית"ד-תכנית לצעיר1347113930דצמ-21שוטףלצעירים

שוטףפרטים בטיפול
--הכנסותנוער חרדי מנותק1347115930דצמ-21
-240הכנסותהתמכרויות - מבוגרים1347305930דצמ-21
1-הכנסותהתמכרויות - מבוגרים-ילדי חוץ1347305931דצמ-21

מסגרות טיפוליות 
להתמכרויות 

לנוער
שוטף

223-הכנסותטיפול בנוער מתמכר1347306930דצמ-21

--הכנסותטיפול בנוער מתמכר-ילדי חוץ1347306931דצמ-21
הסעות למרכזים 
14455הכנסותהסעות במועצות אזוריות1348202930דצמ-21שוטףשונים על פי רבעון

פעולות הוקרה 
שוטףלמתנדבים

1815הכנסותפע'התנדבות בקהילה1348300930דצמ-21
-4הכנסותסל התנדבות בקהילה1348301930דצמ-21

עזרה כלכלית 
-2הכנסותמשפחות עולים במצוקה1349001930דצמ-21שוטףלעולים

מימון מעון לילדי 
-3הכנסותילדים במצוקה עולים1349003930דצמ-21שוטףעולים

92הכנסותטיפול בעולים-א.ותיק1349004930דצמ-21שוטףשעות סמך
עזרה כלכלית 

3535הכנסותעובדי שכונה - עולים1349005930דצמ-21שוטףלעולים קשישים

ילדים עולים 
שוטףבפנימיות

--הכנסותילדים בפנימיות עולים-השת.עצמ.1349007420דצמ-21
3333הכנסותילדים בפנימיות עולים1349007930דצמ-21

מרכז טיפול 
שוטףבאלימות לעולים

--הכנסותמ.טיפ.באלימות עולים1349008930דצמ-21

תחנות לטיפול במשפחה-השת.1342403420דצמ-21
--הכנסותעצמית

פרטים המקבלים 
136132הכנסותפגיעות מיניות בגירים1342405930דצמ-21שוטףטיפול
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

תכנית אב לזקנה כתובה ומנוסחת על פי 
הוצאותתקציב תכנית אב על פי אישור המועצהיונ-0121שוטףפרקים, שותפות ביישום המסקנות

הוצאותתקציב לכידות קהילתית ותכנית אב לזקנהדצמ-2821שוטףהקמת ועדות זקנה יישוביות
השקעת הון אנושייונ-0121מפגשיום עיון לבעלי תפקידים בתחום הזקנה

מפגש משותף ילדי קידום שילוב ילדים וקשישים - תקוע
השקעת הון אנושידצמ-21אחת לחודשקייםגן ומועדון קשישים

ניהול וחניכת קבוצת הפעילים 'חושבים 
השקעת הון אנושידצמ-21פעם בחודשקייםחניכהקדימה'

השקעת הון אנושידצמ-100121 מפגשיםעבודה קבוצתית יחסי זקנים וילדים בוגרים
השקעת הון אנושידצמ-0221סיורי למידההקמת מרכז לקשיש- 'טיפת זהב' )גריאטר(

קופות חולים הקמת מרכז לקשיש- 'טיפת זהב' )גריאטר(
מכבי, כללית, 0שותפות בתהליך

השקעת הון אנושידצמ-21מאוחדת ולאומית

260-הוצאותמותנה בקבלת תקציב ממשרד הרווחהדצמ-0121מועדון מופ"תהקמת מועדון מופ"ת - מתנ"ס גוש עציון
פתיחת כיתה לתשושים במרכז יום בשיתוף עם 

128-77-הוצאותמועדון משודרג אפרת1844502840יונ-0121כיתת תשושיםמועצה מקומית אפרת

492-515-הוצאותאחזקה במעונות אזרח ותיק1844301840דצמ-21שוטףמושמיםמימון בתי אבות לקשישים במצוקה
-6-הוצאותנופשון לאזרח ותיק1844302840דצמ-21שוטףימי נופשימי נופש לקשישים בודדים

מועדונים אזרח ותיק )תקצוב 1844401840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתתמיכה בפעילות שוטפת במועדון קשישים
40-26-הוצאותמשרד(

-32-הוצאותטיפול בקהילה-א.ותיק1844402840דצמ-21שוטףסיוע שוטףסיוע חומרי לקשישים
-8-הוצאותמועדונים תוכ. העשרה1844403840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתפעילויות תרבות במועדוני קשישים

12-8-הוצאותשירותים לניצולי שואה1844407840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתפעילות שוטפת בית חם לקשיש
27-22-הוצאותשכונה תומכת1844408841דצמ-21שוטףמנוייםסבסוד במנוי למוקד תמיכה וסיוע לקשישים

20-46-הוצאותסיוע לניצולי שואה1844409840דצמ-21שוטףמטופליםמת"ס סיוע ישיר לניצולי שואה
סבסוד במנוי למוקד תמיכה וסיוע בניצולי 

-43-הוצאותק.תומכת ניצולי שואה1844411840דצמ-21שוטףמטופליםשואה

510-563-הוצאותמועדון משודרג-תקוע 1844501840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתמועדון מופ"ת בתקוע
השתתפות במועדון מופ"ת באפרת מתקציב 

88-72-הוצאותמועדון משודרג אפרת1844502780דצמ-21שוטףפעילות שוטפתהמשרד

השתתפות במועדון מופ"ת באפרת מתקציב 
128-77-הוצאותמועדון משודרג אפרת1844502840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתהמועצה

72--הוצאותמעדונים מועשרים-רשות1844502841דצמ-21שוטףהסעות למרכז יוםהשתתפות בעלות הסעות למרכז יום

מועדון מועשר מתנס-תקצוב 1844503840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתפעילות שוטפת מועדון גוונים- מתנ"ס
157-82-הוצאותמשרד

-80-הוצאותמרכז יום לא.ותיק1844510840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתהשתתפות מועצה במרכז יום לתשושי נפש

קשישים 
מנהלת: יסכה לנדאו 
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע
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תקציבי

שם
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הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

קשישים 
מנהלת: יסכה לנדאו 

פעילות לגיל השלישי

מימון בתי אבות 
-18הכנסותאח'במעונות אזרח ותיק-הש.עצמ1344301420דצמ-21שוטףלקשישים במצוקה

תמיכה בפעילות 
שוטפת במועדון 

קשישים
381366הכנסותאחזקה במעונות אזרח ותיק1344301930דצמ-21שוטף

ימי נופש 
לקשישים בודדים- 

השת. עצמית
-2הכנסותנופשון אזרח ותיק-השת.עצמית1344302420דצמ-21שוטף

ימי נופש 
-3הכנסותנופשון אזרח ותיק1344302930דצמ-21שוטףלקשישים בודדים

תמיכה בפעילות 
שוטפת במועדון 

קשישים
3047הכנסותמועדונים אזרח ותיק1344401930דצמ-21שוטף

סיוע רפואי- 
טפ.בקהילה אזרח ותיק-השת.1344402420דצמ-21שוטףהשתתפות עצמית

--הכנסותעצמי

-24הכנסותטיפול בקהילה אזרח ותיק1344402930דצמ-21שוטףסיוע רפואי
פעילות תרבות 

-6הכנסותמועדונים תוכ.העשרה1344403930דצמ-21שוטףבמועדוני קשישים

פעילות שוטפת 
125הכנסותשירותים לניצולי שואה1344407930דצמ-21שוטףבית חם לקשיש

סבסוד במנוי 
למוקד תמיכה 
וסיוע לקשישים

-20הכנסותשכונה תומכת1344408930דצמ-21שוטף

השתתפות במימון 
פעילות עבור 

קשישים מאפרת
-16הכנסותשכונה תומכת-ילדי חוץ1344408931דצמ-21שוטף

מת"ס סיוע ישיר 
2022הכנסותסיוע לניצולי שואה1344409930דצמ-21שוטףלניצולי שואה

סבסוד במנוי 
למוקד תמיכה 
וסיוע בניצולי 

שואה
4360הכנסותק.תומכת ניצולי שואה1344411930דצמ-21שוטף

השתתפות במימון 
פעילות עבור 

קשישים מאפרת
1629הכנסותק.תומכת ניצולי שואה-ילדי חוץ1344411931דצמ-21שוטף

השתתפות בעלות 
654654הכנסותמועדונים מועשרים1344501930דצמ-21שוטףהסעות למרכז יום
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הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

ניתוח חלוקת משפחות וילדים עפ"י בתי ספר 
השקעת הון אנושימאי-21מלאחלקיניתוחבמועצה

כתיבת שאלות מחקר ביחס לשירותים שהאגף 
השקעת הון אנושימאי-0121שאלות מחקרנותן

מיפוי הנתונים- קשישים, פרופיל יישובים, 
פרט ומשפחה

עליית קומה, הנגשת הנתונים לישובים
מסד נתונים 

השקעת הון אנושייונ-21מלאמלאמעודכן

ניתוח, הסקת מסקנות, וקווי פעולה- מסמך 
כתוב כבסיס לתוכנית העבודה לשנת 2022, 
עבודה משותפת עם אלי על דשבורד רשותי

מסמך המלצה 
השקעת הון אנושיספט-0121כתוב

השקעת הון אנושידצמ-1121תוכנית עבודהתכנית עבודה אגפית
השקעת הון אנושידצמ-21מלאמלאועדות קיום וניהול 80 ועדות תכנון טיפול

הכנסת מערכת מתווה לניהול מוחשב של 
השקעת הון אנושידצמ-0121שאלות מחקרהועדות

הדרכות כלליות הטמעת מערכת מתווה- הדרכות
השקעת הון אנושיאפר-0321ופרטניות

מדידה והערכה
מנהלת: הדס לויתן
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מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

יצירת פלטפורמה למפגשי היכרות, למידה, 
השקעת הון אנושידצמ-21אחד לשנה0מפגש עם כל זרועויצירת שת"פ

ישיבות חניכה והדרכה עם כל עובד על 
השקעת הון אנושידצמ-21פעם בשבועייםפעם בשבועייםישיבותהיישובים אותם הוא מלווה

ישיבות חניכה והדרכה עם עובדי המחלקה 
שמובילים ומנהלים תחומים - קליטה, מניעה, 

מעמד האישה, תעסוקה, קיימות
השקעת הון אנושידצמ-21פעם בחודשפעם בחודשישיבות

גיוס והדרכת עובדים )הדרכה וליווי לעובדי 
השקעת הון אנושידצמ-108021שעות מושקעותהמחלקה בתחומים הקהילתיים(

תכנית מעברים
הקמת תכנית עומק 

בנושא תעסוקה 
אזורית

מותנה בגיוס מימוןדצמ-0%100%21

מחירון שעות, הגדרת ליווי יישובים על בסיס תכנית ייחודית ומדידה
השקעת הון אנושידצמ-21ע"פ צורך ומשימהע"פ צורך ומשימהמטרות ויעדים לתהליך

ספרייה וירטואלית של פרויקטים קהילתיים 
שנעשו- ממשק דיגיטלי שעונה על הצרכים של 

המשתמשים

הקמת מאגר דינמי 
ועדכני על תהליכים 
קהילתיים ביישובים 

החל משנת 2019

מאגר נתונים 
דיגיטלי מקוון

מאגר נתונים 
לתקופה -2019

2021
השקעת הון אנושידצמ-21

כנס הנהגות

יונ-21השקעה כוללת בכנס
37-112-הוצאותהשתלמויות הנהלות יישובים1766000780
23-הוצאותלכידות קהילתית1848201840

33הכנסותהשתתפות באי הכנס
1316מס'  רכזי קהילה

השקעת הון אנושי

1920מס' מזכירים
מס' עובדי מועצה 

3540וזרועות ביצוע

2636מס' חברי וועד
57מס' חברי מליאה

03מס' רבנים
ליווי תוכנית אב הגיל השלישי - על ידי עובדת 
השקעת הון אנושיספט-07020שעות ליווימהמחלקה )ליווי, היגוי ויישום בפן הקהילתי(

מיזמים סביבתיים
גינות קהילתיות, 

פלייסמייקינג, מיחזור 
ואיכות הסביבה

השקעת הון אנושידצמ-0121

מחזור וקיימות
שת"פ עם אגף תיפעול 

- סביב ה-80 שעות 
מושקעות בליווי 

ויישום מול היישובים
השקעת הון אנושידצמ-0121

הכשרה בנושא ליווי קהילתי מיטבי בשני צירים 
בכפוף להחלטת המפע"ם - כלים מקצועיים 

של עובדי המחלקה בתחום הליווי
3-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-3521הכשרות

עבודה קהילתית
מנהל: אבי אונגר
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

עבודה קהילתית
מנהל: אבי אונגר

כתיבת חוברת: כנס הנהגות, ניהול יישובים, 
תכניות שנתיות וצח"י

חוברות תוכן )אחת 
3-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-1421לרבעון(

תכנית עבודה מבוססת נתונים ומקושרת 
3-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-182021תכנית עבודהתקציב  לכל יישוב- 2021

הקמת צוות היגוי שמטרתו ללמוד, לקדם 
ולייצר שת"פ בין המועצה לתושבים בתחום 

היזמות

יזמות ממומנת , עם 
תכנית עבודה וליווי 

קבועה
הוצאותגיוס מקולות קוראיםדצמ-141621

ריענון צוותי צח"י בשיתוף עם מרכז חוסן- 
פעילות אזורית

ערבי הוקרה ולמידה 
10-הוצאותתקציב חוסן תוספתי+ מצ'ינג יישוביםדצמ-2321מתנדבים

מיפוי מצב קיים ובניית הקמה וריענון צוותי צח"י ביישובים
השקעת הון אנושידצמ-182021מבנה ארגוני

הכשרות והקמה השתלמויות והקמה לצוותי המוגנות
השקעת הון אנושידצמ-151821במידת הצורך

2-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-151821תרגילים ביישוביםהכשרה וליווי צוותי הצח"י ביישובים
עיבוד ותיעוד אחרי אירועים בשיתוף מרכז 

חוסן על ידי סקר
מילוי הסקר על יו"ר 

השקעת הון אנושידצמ-080%21צח"י

עיבוי וחיזוק הצוותים הקיימים על ידי 4 מפגשי 
הכשרה 

צוותים פעילים 
שעוברים הכשרה, יום 

שיא
3-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-01621

2-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-0321צוותים חדשיםהקמת צוותים חדשים
חמשישי זוגי - להורים לילדים עם צרכים 

מיוחדים
חמישישי זוגי הורי 

20-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-0421צמי"ד

פורום הורים צמי"ד - מותנה בגיוס עובד 
קהילתי שחלק מתפקידו יהיה ללוות קבוע את 

הפורום
5-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-621 שעות חודשיות0פורום

5-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-0121ערב שיאסדנה להורי צמי"ד - ערב שיא בנושא מוגדר
סדנאות ומפגשים בישובים בכל הקשור 

ללכידות קהילתית
סדנאות, הצגות, 

55-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-21שוטףמפגשים

חמשישי זוגי גיל חמשישי זוגי - לזוגות בגיל השלישי
15-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-0121שלישי

קורס גישור לרכזי קהילה, עובדי המחלקה 
לעבודה קהילתית ו-2 עו"סיות מהאגף 

לשירותים חברתיים
חברה וקליטה - החטיבה 2018142750דצמ-0121קורס גישור

15-הוצאותלהתיישבות
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דצמ-21שוטףסדנאות והדרכותהכשרות אנשי מקצוע

תלוי אישור תקציב המשרד לביטחון פנים

31-הוצאות
70-הוצאותדצמ-21שוטףסדנאות והדרכותסדנאות הורים

112-הוצאותדצמ-1121עו"ס קהילההעסקת עו"ס קהילה
250-הוצאותדצמ-4621מדריך מוגנותהעסקת מדריך מוגנות
150-הוצאותדצמ-1121מנהל יישוביהעסקת מנהל יישובי
94-הוצאותדצמ-2221עובד איתורהעסקת עובד איתור

40-הוצאותדצמ-21תלוי הנחיית משרדימי שיאפעילות מניעה קהילתית
10-הוצאותדצמ-21תלוי הנחיית משרדשיווק והסברהקמפיין ישובי בהתאם ליעדי המשרד

סיירת הורים
סיירות הורים 

)שימור מתנדבים 
והדרכה(

5-הוצאותדצמ-1321

פעילות מניעה חיזוק הקשר נוער-משטרה
10-הוצאותתלוי קול קורא קרן חילוטדצמ-4421קהילתית

תלוי הנחיית כ-50סדנאות והדרכותפעילות מניעה והסברה בבתי ספר
33-הוצאותתלוי אישור תקציב המשרד לביטחון פניםדצמ-21משרד

הצטיידות הסעות בטוחות
לפעילויות נוער

הצטיידות מועדוני 
נוער

תלוי הנחיית 
30-הוצאותתלוי אישור תקציב המשרד לביטחון פניםדצמ-21משרד

מניעה
מנהלת: הדס וויס
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עידוד עלייה

העסקת 2 פרוייקטורים
22ב50% משרה

112הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21
37-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21

10-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדהדפסת חומרי שיווק

10-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדטיסה ל 2 ירידים – דוברי רוסית
פעילות וסיורים לחיזוק וגיבוש בין 

10-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדהעולים החדשים

טיסה ל 2 ירידים – צרפת או טיסה 
10-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדאחת לאר"הב

שכונת קראוונים / הבאת קהילה
-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדדרך שלום בך

קליטה בקהילה

שיעורי עברית
30הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21תלוי הנחיית משרד
10-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

רכזת תרבות עולים
6הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21תלוי הנחיית משרד
1-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

סדנאות, הרצאות ואירועים 
15-הוצאותתקציבי קליטת עלייהדצמ-21תלוי הנחיית משרדביישובים / מועדוניות

סיורים בארץ
6הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21תלוי הנחיית משרד
1-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

עולים צעירים

העסקת רכזת מנהיגות עולים 
צעירים

90הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

10-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

פעילות צעירים עולים
27הכנסותמימון משרד הקליטהדצמ-21תלוי הנחיית משרד
3-הוצאותהשתתפות מועצהדצמ-21תלוי הנחיית משרד

תעסוקת עולים
120-הוצאותתב"ר201813דצמ-21תלוי הנחיית משרד
15-הוצאותתב"ר201813דצמ-21תלוי הנחיית משרד

קליטה
מנהלת: דבורה רבינוביץ'
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סופשבוע במסגרת "חמישישי זוגי" להורים עם צרכים מיוחדים
20-הוצאותלכידות קהילתית1848201840דצמ-0121"חמישישי זוגי"

7-הוצאותמותנה בגיוס תקציבדצמ-01221מפגשיםקבוצת תמיכה- הורים
7-הוצאותמותנה בגיוס תקציבדצמ-01221מפגשיםקבוצת תמיכה- אחים

השקעת הון אנושייונ-1220דירותפתיחת דירות עבור אוכלוסית צמי"ד- אוטיזם

איגום משאביםיונ-0121מיזם עסקי חברתיפתיחת מסגרת תעסוקה נתמכת

סידור במעונות-מש"ה1845101840דצמ-21שוטףחודש במוסדמימון מוסדות מש"ה לגיל +18
2,673-2,881-הוצאות)סד.מפג.במוס(

שעות סמך/ תמיכה במשפחות עם ילדים אוטיסטים
48-31-הוצאותטפול בהורים ובילדים1845102840דצמ-21שוטףחונכויות

5-4-הוצאותמועדונים לילדים1845103840דצמ-21שוטףחודש במועדוניתמימון מועדונית אחה"צ לילדים עם פיגור
45-41-הוצאותנופשונים וקייטנות1845104840דצמ-21שוטףיום בהוסטלמימון נופשונים אוכלוסיית מש"ה

משפחות אומנה-מש"ה)למפג(-1845105840דצמ-21שוטףמשפחות אומנהמשפחות אומנה
14-11-הוצאותהוצאות

החזקת אוטיסטים במסגרת-1845107840דצמ-21שוטףחודשמסגרות עבור אוטיסטים
2,122-1,640-הוצאותהוצאות

334-327-הוצאותמ.יום ותעסוקה לבוגרים1845108840דצמ-21שוטףחודשמרכזי יום ותעסוקה לבוגרים מש"ה

מ.יום טיפולי-מש"ה)מפג.במע.1845202840דצמ-21שוטףחודשמרכז יום טיפולי מש"ה
661-713-הוצאותטפולי(

262-235-הוצאותמעשי'ם1845203840דצמ-21שוטףחודשמפעל מוגן
19-11-הוצאותמ.יום אימוני-מש"ה1845205840דצמ-21שוטףחודשמעון יום שיקומי למש"ה

8--הוצאותשרותים תומכים-מש"ה)למפג(1845301840דצמ-21שוטףמשפחהשעות סמך עבור משפחה עם אוכלוסיית מש"ה
43-21-הוצאותנופשונים-מש"ה )למפג(1845302840דצמ-21שוטףימי נופשוןנופשונים לאוכלוסיית מש"ה

-30-הוצאותנופשונים על חשבון רשות1845302841דצמ-21שוטףימי נופשוןימי נופשון צמי"ד ומש"ה
522-345-הוצאותהסעות למ.יום-מש"ה )למפג(1845303840דצמ-21שוטףהסעות למרכזי יוםהסעות למרכז יום טיפוליים
94-89-הוצאותילדים עיוורים במוסדות1846101840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמימון ילד במוסד לעיוורים
33-31-הוצאותהדרכת עוור ובני ביתו1846302840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמימון מסגרת יום לעיוורים
--הוצאותבוגרים עיוורים בקהילה1846402840דצמ-21שוטףשעות שיקוםמיומנויות חיים לעיוורים

1,667-1,443-הוצאותאחזקת נכים בפנימיות1846500840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםפנימיות לנכים
80-163-הוצאותתעסוקה מוגנת למוגבלי1846601840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמוסדות לתעסוקה למוגבלים

103-93-הוצאותמס.יום לילד המוגבל1846602840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמוסד יום לילדים מוגבלים
-90-הוצאותתעסוקה נתמכת לנכים1846603840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמוסדות תעסוקה לנכים
--הוצאותתכניות מעבר1846604840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםתכנית מעבר- שיקום
4-6-הוצאותתכניות לילד החריג1846701840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםשיקום- שעות סמך

צרכים מיוחדים
מנהלת: אלה גרשון
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מנהלת: אלה גרשון

586-429-הוצאותהסעות למ.יום שיקומי לנכים1846702840דצמ-21שוטףהסעות למרכז יוםהסעות למרכז יום שיקומי
-819-הוצאותמ.יום שיקומי לנכים1846703840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםמרכז יום שיקומי לנכים

140-68-הוצאותליווי למ.יום שקומי1846704840דצמ-21שוטףמלווהליווי הסעות למרכז יום שיקומי
--הוצאותנופשונים להבראה1846705840דצמ-21שוטףימי נופשוןנופשונים עבור ילדים מוגבלים

4-3-הוצאותמועדון חברתי לבוגרים1846708840דצמ-21שוטףפעילות שוטפתפעילות מועדון חברתי למוגבלים בוגרים

סיוע חומרי שיקום נכים
4-1-הוצאותשיקום נכים בקהילה1846802840דצמ-21שוטףלפרטים

14--הוצאותטיפול אישי סעודי לנכים1846807840דצמ-21שוטףפרטים מטופליםטיפול אישי סעודי לנכים

פעילות לצרכים מיוחדים

108הכנסותמשפחות אומנה-מש"ה)למפג(1345105930דצמ-21שוטףשעות סמך
2,1121,632הכנסותהחזקת אוטיסטים במסגרת1345107930דצמ-21שוטףחודש במוסד

מוסדות תעסוקה
מ.יום ותעסוקה לבוגרים-השת.1345108420דצמ-21שוטף

-13הכנסותעצמית

236225הכנסותמ.יום ותעסוקה לבוגרים1345108930דצמ-21שוטף

מרכז יום
מ.יום טיפולי-מש"ה)מפג.במע.1345202420דצמ-21שוטף

-44הכנסותטפולי(-השת.עצמ

מ.יום טיפולי-מש"ה)מפג.במע.1345202930דצמ-21שוטף
451499הכנסותטפולי(

190170הכנסותמעשי'ם1345203930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
148הכנסותמ.יום אימוני-מש"ה1345205930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
--הכנסותשרותים תומכים-מש"ה)למפג(1345301930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים

ימי נופשון
נופשונים-מש"ה )למפג(-השת.1345302420דצמ-21שוטף

-2הכנסותעצמי

3014הכנסותנופשונים-מש"ה )למפג(1345302930דצמ-21שוטף

הסעות למרכזים
--הכנסותהסעות למ.יום-מש"ה - צד ג'1345303420דצמ-21שוטף
34075הכנסותהסעות למ.יום-מש"ה )למפג(1345303930דצמ-21שוטף

מרכזי יום
ילדים עיוורים במוסדות-השת.1346101420דצמ-21שוטף

-5הכנסותעצמית

6563הכנסותילדים עיוורים במוסדות1346101930דצמ-21שוטף
2523הכנסותהדרכת עיוור ובני ביתו1346302930דצמ-21שוטףהסעות למרכזי יום
--הכנסותבוגרים עיוורים בקהילה1346402930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
1,2181,064הכנסותאחזקת נכים בפנימיות1346500930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים

60126הכנסותתעסוקה מוגנת למוגבלים1346601930דצמ-21שוטףשעות שיקום
-14הכנסותמס.יום לילד מוגבל-השת.ע1346602420דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

צרכים מיוחדים
מנהלת: אלה גרשון

פעילות לצרכים מיוחדים

6565הכנסותמס.יום לילד המוגבל1346602930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
-67הכנסותתעסוקה נתמכת לנכים1346603930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
--הכנסותתוכניות מעבר1346604930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים

32הכנסותתוכניות לילד החריג1346701930דצמ-21שוטףמושמים
352233הכנסותהסעות למעון יום שיקומי לנכים1346702930דצמ-21שוטףהסעות למרכז יום 

פרטים מטופלים
-88הכנסותמ.יום שקומי לנכים-השת.ע1346703420דצמ-21שוטף
-512הכנסותמ.יום שיקומי לנכים1346703930דצמ-21שוטף

10567הכנסותליווי למ.יום שיקומי1346704930דצמ-21שוטףמלווה

ימי נופשון
--הכנסותנופשונים להבראה-השת.עצמ1346705420דצמ-21שוטף
--הכנסותנופשונים להבראה1346705930דצמ-21שוטף

32הכנסותמועדון חברתי לבוגרים1346708930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
--הכנסותשיקום נכים בקהילה-השת.עצמ.1346802420דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
321הכנסותשיקום נכים בקהילה1346802930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
--הכנסותטיפול אישי סעודי לנכים1346807930דצמ-21שוטףפרטים מטופלים
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מטרות אגף שפ"ע:

מועצה
נקייה 

חזות
מועצה 

מטופחת

מערך
מחזור

פעיל

תאורת רחוב 
מאירה, יעילה 

חסכונית וחדשנית

שירותי ביוב 
מוסדרים בכלל 

היישובים

בעלי החיים בשטח 
המוניציפלי של המועצה 

מטופלים כחוק

תחזוקה מתמדת 
ושיטתית של 

תשתיות המועצה 

בריאות
הציבור  
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

דצמ-21שוטףהכנסות אגף

1,4171,200הכנסותאגרת אסוף ובעור אשפה1212300220
-412הכנסותהכנסות מתאגיד תמיר1212300490
93137הכנסותאגרת פיקוח וטרינרי1214000220
12357הכנסותאג. חסון והסגר כלבים1214000221
4,2353,635הכנסותאגרת ביוב1470000220
1,1561,542הכנסותהעברה מקרן ביוב1470000590

90-90-הוצאותמוקד האגף התפעולי1710000750דצמ-21שוטףאחזקת המוקד התפעולי
40-24-הוצאותארגונ. האגף התפעולי1710000780דצמ-21שוטףפעילות רווחה באגף

69-45-הוצאותדימקס תברואה 3032675 -וטרינר1711000738דצמ-21שוטףאחזקת רכב תברואה / וטרינר
32-26-הוצאותכלים ושונות תברואה1711000740דצמ-21שוטףכלים לפעילות שוטפת-תברואה

308-299-הוצאותועדים-תברואה1711000781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים

דצמ-21שוטףאחזקת משאיות אשפה
294-251-הוצאותמשאית דאף 171230073677-379-13
250-220-הוצאותמשאית דאף 4032264 1712300737
180-55-הוצאותמשאית דחס 1712300738815-190-01

45-61-הוצאותתיקון מכולות אשפה1712300740דצמ-21שוטףמכולות משופצותתיקון מכולות אשפה בהתאם לדרישות הצבא
2,500-2,407-הוצאותהטמנת אשפה במזבלה1712300750דצמ-21שוטףטוןהטמנת אשפה באלמיניה

1,200-1,098-הוצאותקבלני פינוי אשפה1712300751דצמ-21שוטףהפעלת קבלנים לפינוי אשפה בכל הזרמים
20-5-הוצאותהיטל הטמנת אשפה1712300752דצמ-21שוטףתשלום עבור היטל הטמנה

502-344-הוצאותעבודות קבלניות-פנוי אשפה1712300753דצמ-7721מס' עובדיםהעסקת עובדים פלסטינים דרך החל"פ
10-10-הוצאותעבודות קבלניות-פנוי אשפה1712300753דצמ-21שוטףניקיון השטח הציבורי בגבעה הצהובה

הפעלת משאית לאיסוף גזם וגרוטאות ופינוי 
390-476-הוצאותעבודות מנוף והרמה1712300754דצמ-15617621יום עבודהבוצה

החלפת מכולות רכישת מכולות ופחי אשפה
60-32-הוצאותרכישת מכולות אשפה1712300930דצמ-01021ופחים

13-10-הוצאותחשמל ומים-כלביה1714000430דצמ-21שוטףאחזקה שוטפת כלביה
47-61-הוצאותחומרים והוצאות-וטרינר1714000720דצמ-21שוטףחומרים לפעילות שוטפת בבעלי חיים

115-60-הוצאותוטרינר-עבודות קבלניות1714000750דצמ-81621ימי פעילות לוכדהפעלת לוכדי כלבים
-100-הוצאותהקמת תחנת הסגר לבעלי חיים201541דצמ-0121מרפאההקמת מרפאה וטרינרית מצוידת

-224-הוצאותתלוי בגיוס מימוןדצמ-1121רכב חדשרכב לכלבן
100-55-הוצאותחומרי ריסוס והדברה1715000720דצמ-21שוטףחומרי ריסוס והדברה

308-299-הוצאותוועדים - הדברה1715000720דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים
18-6-הוצאותחומרים למחלקה טכנית-חשמל1742000720דצמ-21שוטףרכישת חומרים לפעילות שוטפת -חשמל

אגף שיפור פני העיר
מנהל: יאיר בלמס
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

אגף שיפור פני העיר
מנהל: יאיר בלמס

49--הוצאותסוואנה תחזוקה 174200093912-499-61דצמ-21שוטףאחזקת רכב תחזוקה-למכירה
77-37-הוצאותסוואנה תחזוקה 1742000753723-501-01דצמ-21שוטףאחזקת רכב תחזוקה-חדש

35-10-הוצאותכלים וציוד טכנית-תחזוקה1742000753דצמ-21שוטףרכישת כלים טכניים
2-1-הוצאותגרור כללי 92-030-57 פטר1742000741דצמ-21שוטףאחזקת גרור כללי

301-238-הוצאותעבודות קבלניות-מח' טכנית1742000751דצמ-21שוטףעבודות אינסטלציה ושיפוצים )מיקור חוץ(
308-299-הוצאותוועדים - תחזוקה1742000781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים

שוטףאחזקת רכב חשמלאים
57-34-הוצאותליסינג 7780584 מפקח קרק.מ-172700053120דצמ-21
128-64-הוצאותדודג' מנוף 58-908-13 חשמל חדש1742001731דצמ-21

219-188-הוצאותתאורת צמתים ורחובות1743000750דצמ-21שוטףתחזוקת תאורת צמתים ורחובות
308-299-הוצאותוועדים – תאורת רחובות1743000781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים

145--הוצאותעבודות קבלניות-גינון1746000750דצמ-21שוטףעבודות גינון ברחבי המועצה
308-299-הוצאותוועדים - גינון1746000781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים

189-189-הוצאותהש.אג.ערים אכות סביבה1870000810דצמ-21שוטף

אחזקת רכב ביוב
100-77-הוצאותפורד ביוב 68-888-63 מ-19710007353/11דצמ-21שוטף
72-64-הוצאותדימקס ביוב 3820572 מ-19710007359/15דצמ-21שוטף

11-5-הוצאותגרור ביובית 197100074192-439-79דצמ-21שוטףאחזקת גרור ביובית
2,862-2,420-הוצאותהוצאות ביוב1971000741דצמ-21שוטףהוצאות ביוב )דגימות, שאיבות, וכו'(

400-330-הוצאותשאיבת בורות שופכין1971000751דצמ-21שוטףשאיבת בורות
72-68-הוצאותדימקס 4490772 ביוב מ-197100073010/17דצמ-21שוטףאחזקת רכב ביוב )תברואה(

-2,100-הוצאותמותנה בגיוס מימוןדצמ-01,20021מטריםהחלפת קו ביוב נווד-אלעזר-אלו"ש
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הפעלת מערכת
פיקוח עירוני לרווחת

תושבי המועצה

פיקוח ושמירה
על אדמות במרחב

המוניציפלי של המועצה

שימושים ותועלות
של רשת החשבים 

בארגון

שימור ופיתוח
נכסי המועצה

מטרות אגף תכנון ובקרה:
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

כלים וציוד פעילות -קרקעות

קשר לקהילה 
6-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740דצמ-21שוטףוגורמים מקצועיים

5-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740דצמ-21שוטףהדפסת עזרים

שוטף )רשיונות GIS, כלים וציוד, ציוד שוטף
30-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740דצמ-21עבודות עפר(

רחפן, מצלמה, מצלמות ציידים, רכש חדש
26-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740דצמ-21מחשבים

15-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740דצמ-221 פרויקטיםפרויקטים באתרים

איתור וטיפול בעבודות בלתי חוקיות
במרחב המועצה

השקעת הון אנושידצמ'300-21החרמת  כלים
פרויקט מיפוי 

השקעת הון אנושידצמ'21-שוטףפלישות

השקעת הון אנושידצמ-4021מימוש צווי הריסה
פתיחת צווי 

השקעת הון אנושידצמ-15021פלישות

פרויקט שת"פ עם 
15-13-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740אוג-121ארכיאולוגיה

חשיפת גורמי חוץ למערכה
המתנהלת על הקרקע

סיורים עם גורמי 
סיור אחת 5השפעה

השקעת הון אנושילחודשיים

סקירה לראש 
השקעת הון אנושישוטףסקירה מלאהסקירה חלקיתהמועצה ולרמ"א

פתיחת מח. 
השקעת הון אנושישוטףבשומרון ובבנימיןקרקעות

מיסוד וליווי נאמני קרקעות בכל ישוב
)וועדות קרקעות(

הקמת ועדות 
קרקע חדשות

6 ועדות חדשות - כרמי צור, קידר, הר 
השקעת הון אנושיספט-21גילה, כפר אלדד, איבי הנחל, מגדל עוז

ערבי הסברה - 
2קידר, הר גילה

ראשון יבוצע עד 
אפר' שני יבוצע עד 

31 אוג'
10-הוצאותכלים וציוד-פקוח קרקע1728000740

חיבור ומעורבות בקהילה- פעילות נוער 
וקהילה לשמירה ופיתוח הקרקע

פרויקטים עם 
3הקהילה

פרויקט ראשון עד 
אפר' שני עד אוג' 
ושלישי עד דצמ'

השקעת הון אנושי

קידום הסדרת מעמד מקרקעין
)הכרזות/ יהודים(

תיקון תחומי 
שיפוט- מגדל עוז, 

אלעזר
2

חתימה אחת עד 
יוני והשנייה עד 

דצמ'
השקעת הון אנושי

פרסומים - קווים 
השקעת הון אנושייונ-121כחולים מגדל עוז

הכרזה- שדה 
2בעוז, כרמי צור

חתימה אחת עד 
יוני והשנייה עד 

דצמ'
השקעת הון אנושי

מחלקת קרקעות
מנהל: אברהם נחניאל
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

מחלקת קרקעות
מנהל: אברהם נחניאל

קידום הסדרת מעמד מקרקעין )הכרזות/ 
יהודים(

תיקונים 
לתחומי פוליגון 

ארכיאולוגיה
4

שני תיקונים עד 
יוני והשאר עד 

דצמ'
השקעת הון אנושי

סיוע בפיתוח התיישבותי וחקלאי

התנעה וקידום 
פרויקטים 

התיישבותיים 
)ישובים צעירים/
חוות חקלאיות(

השקעת הון אנושידצמ-221

מתן מענה מקצועי למול סוגיות
משפטיות בתחום המקרקעין

ייעוץ בהליכי תכנון 
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף)ישובים/כבישים(

מתן מענה 
משפטי )קו כחול/
בעלויות/תחומי 

שיפוט
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

שמירה על צירים ניהול מערך פינוי שלגים
השקעת הון אנושיבמידת הצורךבמידת הצורךפתוחים

ליסינג 7780584 פקח 1728000530דצמ-21שוטףרכב פיקוח קרקעות
37--הוצאותקרק.מ-22/6/17
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

החלפת סוויצ'ים בכל ארונות התקשורת
סוויצ'ים מנוהלים 

בכל 5 ארונות 
התקשורת

תלוי אישור 212
15-הוצאותחומרה1621300572תקציבי

60-הוצאותחומרה1621300572דצמ-21שוטףשוטףציוד הקפי

14 עמדות+ חדר הקמת עמדות חדשות
19-הוצאותהקמת עמדות חדשות1621300572דצמ-21שוטףישיבות

20-הוצאותתוכנה1621300571ינו-0121תוכנה בתוקףחידוש רישיון  אנטי ווירוס

תשלומים לתוכנות
תוכנות- ענן, 

  EPR , קומפלוט
ועוד

650-הוצאותתוכנה1621300571דצמ-21שוטף

10 נקודות גישה החלפת נקודות גישה
ARUBA11021-השקעת הון אנושייונ

החלפת 50 מחשבים על פי צורך- כולל 
מערכות ורישיונות

מחשבים תקינים 
238-הוצאותחומרה1621300572דצמ-05021עם רישיונות כחוק

מחשבים
מנהל: וסילי יריחוביץ'
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

ניהול נכסי המועצה
מיפוי הנכסים בכל 

השקעת הון אנושייול-21מיפוי מלאמיפוי חלקייישוב

GIS השקעת הון אנושייונ-21שכבת נכסיםאיןהקמת שכבת

הקצאות קרקע

הגשה ואישור 
במשרד הפנים- 

הקצאות 2020
השקעת הון אנושימרץ-21הקצאות מאושרות

טיפול בתהליך 
הקצאה בהתאם 

לשוטף
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

השקעת הון אנושיינו-0121הקמת שכבה

העברת זכויות לנכס

השקעת הון אנושידצמ-21שוטףבהתאם לשוטף
חיזוק שת"פ 
עם החטיבה 
להתיישבות- 
בניית נהלים 

משותפים

קיים באופן חלקי
נהלי עובדה 
משותפים 
מוטמעים

השקעת הון אנושיאפר-21

בניית נוהל 
השקעת הון אנושיינו-21נוהל מוטמעטרם קייםוהטמעתו

בדיקת תכנון סטטוטורית
השקעת הון אנושידצמ-21בהתאם לתוכנית העבודה של מחלקת תכנון בהנדסהבהתייחסות לנכסים

מדידות ושומה

פרויקט מדידות 
180-הוצאותתב"רפבר-21מדידה מלאהלא קייםאלון שבות

127-הוצאותתב"ראפר-21מדידה מלאהלא קייםמדידות אלעזר
137-הוצאותתב"רמאי-21מדידה מלאהלא קייםמדידות נווה דניאל

12-הוצאותתב"ראוג' - 21מדידה מלאהלא קייםמדידות הר גילה
14-הוצאותתב"רספט-21מדידה מלאהלא קייםמדידות מגדל עוז

הטמעת נתונים 
חלקילמערכת הגבייה

נתונים מלאים 
ומעודכנים על פי 
המדידות שנעשו

שוטף לאורך השנה 
השקעת הון אנושיבהתאם למדידות

העברת נתונים 
שוטפת למערכת 
הגבייה בהתאם 
לתוכנית עבודה 
של מחלקת רישוי

השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

היטלי ביוב

פרויקט היטלי 
ביוב נוקדים, כפר 

אלדד, שדה בר
השקעת הון אנושימרץ-21חלקי

השקעות הון אנושידצמ-021קידר

נכסים 
מנהל: אלי ללום
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

גבייה מיטבית של דוחות חנייה

השקעת הון אנושידצמ-90%21אחוז גבייה
ניהול דו"חות מול 
משרד התחבורה 

והפנים
18-הוצאותפיקוח חוקי עזר1781000750דצמ-21שוטף

60-הוצאותפיקוח חוקי עזר1781000750דצמ-1121תובע עירוני

תמרור שכונות חדשות- תכנון

שולחנות עגולים 
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף)הנדסה(

העברת תכניות 
למהנדס מחוז 

ויועץ תנועה של 
הוועדה

השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

העברת הערות 
ושליחת תכנית 

מתוקנת
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

הטמעת מערכת 
מילאון – ייעול 
תהליך בקשה 

לוועדה
מערכת בקשות העברה ידנית

20-הוצאותפיקוח חוקי עזר1781000750דצמ-21לוועדה

80-הוצאותפיקוח חוקי עזר1781000750דצמ-21שוטףיועץ תנועה
ביצוע הנחיות 
70-הוצאותתב"רדצמ-21שוטףרשות התמרור

ביצוע

צביעה ותמרור 
100-הוצאותתב"ריול-21שוטףמוסדות

צביעת סימונים 
פעם בשנה 

ביישובים
250-הוצאותתב"רדצמ-0121

צביעת חניות 
נכים, שינוי רשות 

תמרור
השקעות הון אנושידצמ-21שוטף

פסי האטה 
300-הוצאותתב"רדצמ-21שוטףביישובים

התקנה ועימוד 
תמרורים חדשים 

ע"י המועצה
השקעות הון אנושידצמ-21שוטף

הטמעת הנוהל: 
תיקוני עמודים 
ותמרורים ע"י 

אנשי אחזקה של 
היישוב

השקעות הון אנושידצמ-21שוטף

עובדים
5-הוצאותארגוניות1780000580דצמ-0021מדים

8-הוצאותפיקוח חוקי עזר1781000750דצמ-1121דיגום רכב

פיקוח
מנהל: מני סקולניק
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תוכנית עבודה מקושרת תקציב • ביטחון  

מטרות אגף ביטחון:

מרכיבי
בטחון תקינים 

וחדשניים

מערך מתנדבים 
לביטחון פעיל 

ומאומן  

מועצה מוכנה לשעת חירום 
ופועלת באופן עצמאי ללא 

תלות בגורמי חוץ

מוסדות חינוך 
מאובטחים ובטוחים

מרחב ציבורי
מאובטח
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

-הוצאותמותנה בקבלת תרומהדצמ-0921מכשירהחלפת  דפיברלטורים באמבולנסים

אמבולנסים החלפת אמבולנס לנוקדים, כפר עציון
מותנה בקבלת 02חדשים

-תקציב רענון מד"אתרומות

351-565-הוצאותמוקד ועב. קבלניות-בטחון1721000750דצמ-21שוטףמוקד בטחון
הקמת מתחם כניסה חדשה לאלעזר

-330-הוצאותפרויקטים בטחון 2017132017מאי-0121כניסה חדשהכולל שערים וביתן שמירה

-240-הוצאותפרויקטים בטחון 2017132017יונ-0121מצלמהמצלמות להגנת גבעות
פרויקט הגנה מגדל עוז

וגבעת המבתר
מרכיבי ביטחון 

-4,500-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020יונ-0121ומערכת מצלמות

-1,320-הוצאותפרויקטים בטחון 202020202020דצמ-0621רכבים חדשיםרענון רכבי רבש"צים

רכש של שלושה גרורי כיבוי
150-הוצאותקרן גוש עציוןדצמ-0321גרורים

4 ערכות ציוד ציוד לצח"י
-100-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020דצמ-0421לצוותי צח"י

-1,500-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020אפר-0121מערך מושלםמרכיבי בטחון בהרחבה נוקדים
-30-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020אוג-0121ביתן חדשביתן שומר פני קדם

שיפוץ דרכי ביטחון הגברת בטחון
-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020אוק-0321ב3 ישובים

לכפר עציון, כפר רחפנים
-הוצאותמותנה בקבלת תרומהאוג-0321אלדד, תקוע

PTZ מצלמה
-הוצאותמותנה קבלת תרומהמרץ-0121חוות נוה אורי

-הוצאותמותנה קבלת תרומהאפר-0121מיצד
-194-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020מרץ-80821 ישוביםשיפוץ מגורי הגנ"ש

-76-הוצאותפרויקטים בטחון 2020202020אפר-0120מערך מושלםהקמת מערך קשר של המועצה

10 אקדחים של החלפת אקדחים
18-הוצאותהוצאות מפעל ראוי1769000690אפר-0521המועצה

עובדי מועצה אימון ירי
10-הוצאותהוצאות מפעל ראוי1769000690מרץ-0121ועובדי חינוך

החלפת מחסום בטחון מוס"ח
15-הוצאותמותנה בקבלת תקציבספטמ-0121במתחם נו"ד

מערך כניסה גבעה צהובה

דוקרנים בכניסה 
6-הוצאותמותנה בקבלת תקציבפבר-0121לגבעה הצהובה

החלפת שער 
40-הוצאותמותנה בקבלת תקציבמרץ-0121כניסה

40-הוצאותתב"ר שיפוצי קיץינוא-0121החלפת שער 14מערך אבטחה גבעה צהובה
35-34-הוצאותכלים וציוד-כיבוי אש1724000740דצמ-21שוטףביקורות שוטפותביקורות כיבוי אש

אגף ביטחון
מנהל: פנחס )פינצ'י( הרשלר
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

אגף ביטחון
מנהל: פנחס )פינצ'י( הרשלר

פיתוח רבש"צים

אימון חד יומי 
בנוסף לאימון הדו 

יומי של הצבא
מותנה בקבלת תרומהדצמ-0121

כנס רבש"צים 
6-הוצאותמתנדבים בטחון1722000780דצמ-1621אחת לחודשיים

טיול רבש"צים דו 
5-הוצאותמתנדבים בטחון1722000780דצמ-1121יומי

4-הוצאותמתנדבים בטחון1722000780אוק-2221פעילות הוקרהפעילויות והוקרה למתנדבים - כיתות כוננות
3-הוצאותמתנדבים בטחון1722000780ספטמ-0121אימוניםאימון יח' סער

18-12-הוצאותמשמר אזרחי-הוצאות1722100750אוק-2221פעילות הוקרהפעילויות והוקרה למתנדבים- מתנדבי משטרה
אימון יום אחד לכל כיתה בקליבר 3 + חלוקת 

מותנה בקבלת תרומהאוק-0121אימון כיתת כוננותציוד

ביקורת שנתית של פקע"ר למרכיבי הביטחון 
השקעת הון אנושייול-0121ביקורותבישובים

מוכנות לשעת הוצאות שונות לשעת חירום
300-600-הוצאותמל'ח-הוצאות שונות1726100780דצמ-21שוטףחירום

מוכנות למזג אוויר הוצאות לשלג ולשעת חירום
40-23-הוצאותמל'ח-הוצאות שלג וחרום1726100980דצמ-21שוטףסוער )שלג(

-6-הוצאותפרסומים והדרכה-הג"א1723000630דצמ-3321פרסומיםפרסומים בנושאי חירום
הדרכת עובדי בניין המועצה להתנהגות בעת 

3-הוצאותכלים וציוד-כיבוי אש1724000740דצמ-0121השתלמויותשריפה

מוקד

יום גיבוש ואירועי 
-10-הוצאותמוקד1721000750מרץ-0421גיבוש

-6-הוצאותמוקד1721000750דצמ-0421השתלמויות
שילוט ופרסום 

-3-הוצאותמוקד1721000750ינו-120804021

מצלמות בצמתים מצלמות לשליטה בצמתים
28-הוצאותתרומה + מועצהיול-0421משודרות למוקד

18-הוצאותתקציב חיצונימאי-0221פיילוט ב 2 אתריםבטחון אתרי תיירות
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מטרות אגף כספים:

אגף הפועל 
במקצועיות 

ובהתאם לחוק

מתן שירות מקצועי, נגיש, 
מהיר ויעיל לכלל האגפים, 

היישובים והתושבים

ניהול תקין ומאוזן 
של תקציבי 

המועצה 

מיצוי פוטנציאל ההכנסות 
העצמיות והגבייה וההכנסות 

מגורמי חוץ

מיצוי זכויות
מקסימלי לעובדים

בנושאי שכר
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

242-162-הוצאותיעוץ מנהל כספי1621100750דצמ-21שוטףייעוץ מקצועי
308-299-הוצאותועדים-מינהל כספי1621100781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים
308-299-הוצאותועדים-הנהלת חשבונות1621300781דצמ-21שוטףהעברות לוועדי יישובים

60-3-הוצאותציוד יסודי וארגוניות-גזברות1621300930דצמ-21שוטףציוד משרדי
300-298-הוצאותממון,רבית ועמלות1632000600דצמ-21שוטףהוצאות מימון, ריבית ועמלות

השקעות הון אנושידצמ-21שוטףמחזור הלוואות
4,076-4,329-הוצאותפרעון מלוות-קרן1649100691דצמ-21שוטףפרעון מלוות-קרן

408-500-הוצאותפרעון מלוות-ריבית1649100692דצמ-21שוטףפרעון מלוות-ריבית
4-5-הוצאותפרעון מלוות-הצמדה1649100693דצמ-21שוטףפרעון מלוות-הצמדה
812-951-הוצאותקרן פרע'מ ביוב1649200691דצמ-21שוטףקרן פרעון מלוות ביוב

366-445-הוצאותריבית פרע'מ ביוב1649200692דצמ-21שוטףריבית פרעון מלוות ביוב
101-139-הוצאותהצמדה פרע'מ ביוב1649200693דצמ-21שוטףהצמדה פרע'מ ביוב

שינוי ארגוני
חוקי עזר לפיתוח )היטל-סלילה, תיעול, 

השקעות הון אנושידצמ-0421כתיבת חוקי עזרשצ"פ, מבני ציבור

כספים
מנהל: שלו קיים
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משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

דיגיטציה

מסמכי האגף 
סרוקים )חשבוניות 

)18/19
10-הוצאותציוד משרדי מתכלה1613000470מרץ-21מלאחלקי

חשבוניות 
השקעות הון אנושיאפר-21מלאחלקידיגיטליות

שיפור השירות מול לקוחות

מענה ממחושב 
השקעות הון אנושימאי-21קייםלא קיים24/7 לספקים

גישה עצמאית 
לספקים למעקב 

בכרטסת
8-הוצאותמיכון ותוכנה1621300570פבר-21מלאחלקי

רישום חשבונאי 
מרוכז מול ספקים 

גדולים
השקעות הון אנושימרץ-21מלאחלקי

מעקב ובקרה של מנהלי האגפים
אחר הוצאות האגף

סבב אישורים 
עבור התקשרות 

עם הספק
השקעות הון אנושיאפר-21קייםלא קיים

השקעות הון אנושידצמ-21מלאחלקיכתיבת נוהלחידוד נוהל התקשרות

הנהלת חשבונות 
מנהל: יגאל קומיסרוב
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שכר 
מנהלת: חגית פיינגולד

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

דצמ-21שוטףשכר אגף שפ"ע )שירותים מוניציפאליים(

שכר-הנהלת האגף התפעולי1710000110

3,477-3,730-הוצאות
שכר-תברואנים1711000110
שכר-פינוי אשפה1712300110
שכר-וטרינר1714000110
שכר-ביוב1971000110

-510-הוצאותשכר ביטחון1721000110דצמ-21שוטףשכר אגף ביטחון

דצמ-21שוטףשכר אגף תיאום ובקרה
שכר-פיקוח קרקעות1728000110

1,563-1,545-הוצאות שכר-הנהלת אגף תיאום ובקרה1780000110
שכר-פיקוח חוקי עזר1781000110

2,793-2,512-הוצאותשכר-מחל.מהנדס המועצה1731000110דצמ-21שוטףשכר אגף הנדסה

דצמ-21שוטףשכר אגף כספים
שכר-קניות ומחסן1741000110

3,507-3,055-הוצאות שכר-מחלקה טכנית1742000110
שכר גזברות והנח'ש1621000110

דצמ-21שוטףשכר הנהלה

שכר נבחרים1611100110

4,004-3,807-הוצאות
שכר הנהלה1611100111

שכר מבקר המועצה1612000110
שכר מזכירות המועצה1613000110

דצמ-21שוטףשכר חינוך

שכר-מינהל מחלקת החינוך1811000110

2,592-2,857-הוצאות
שכר-קב'ט חינוך1817100110
שכר קב'ס ורכז נוער1817700110
שכר שעות שיקומיות קב'ס1817700112

דצמ-21שוטףשכר גנים
שכר מינהל גנים1812201110

13,555-13,834-הוצאות שכר גן מדעי1812202110
שכר-עוזרות גננות1812210110

דצמ-21שוטףשכר מזכירים ושרתים

שכר-שרתים,מזכיר.אלוש1813211110

3,648-3,754-הוצאות

שכר-שרתי.מזכיר.ממד 2 ג'1813212110
שכר מזכירות-ב'ס ראשית1813213110
שכר-שרתי.מזכי.ב"ס שדה בר1813226110

שכר - שרתי.מזכי.ב"ס אד.אליהו 1813227110
- מיצד
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דצמ-21שוטףשכר מזכירים ושרתים

שכר-שרתים,מזכיר.תקוע1813214110

הוצאות

שכר-שרתים,מזכיר.אזורי בנות1813215110
שכר-שרתי.מזכי.תקוע ד-ח1813216110
שכר-שרתי.מזכי.קדם-נוקדים1813217110
שכר שרתים,מזכירות-מ.עמו1813221110
שכר שרתים ומזכירות-ת'ת ב"ע1813222110
שכר מזכירות-או"ע בנים ג"ע1813224110
שכר מזכירות-או"ע בנות ג"ע1813225110
שכר-חינוך משלים-מ.עמוס1813221111

דצמ-21שוטףשכר סייעות
שכר סייעות כיתתיות וחריגות1813301110

6,504-4,004-הוצאות שכר-סייעות חוק שילוב1813302110
שכר סייעות רפואיות1813303110

2,251-2,084-הוצאותשכר-פסיכולוגים כולל פרוייקטים1817300110דצמ-21שוטףשכר שפ"ח
4,731-4,235-הוצאותשכר-עובדי לשכות1841000110דצמ-21שוטףשכר שירותים חברתיים

3,800-3,887-הוצאותשכר גימלאים1994000110דצמ-21שוטףשכר גימלאים
120-117-הוצאותשכר-ספרנית אזורית1823000110דצמ-21שוטףשכר ספרניות

הפחתת תשלום דמי הניהול ביחס
למשולם כיום

תשלום מופחת 
לעובד

12 עובדים קיימים 
ורוב העובדים 

החדשים

12 עובדים קיימים 
נוספים וכל 

העובדים החדשים
השקעת הון אנושידצמ-21

בדיקת דמי ניהול שמשלמים
העובדים  בקרנות השונות

אחוז מהעובדים 
שנבדקו

עד היום כ 50 
עובדים ותיקים 

נבדקו וכל 
החדשים

שליש מהעובדים 
השקעת הון אנושידצמ-21הוותיקים הנותרים

ייעול תהליך דיווחי השכר

בדיקת תלושי שכר 
8-הוצאותייעוץ מנהל כספי1621100750דצמ-1521 תלושים0לצורך בקרה

דיווח ישיר לביטוח 
לאומי על דמי 

לידה
השקעת הון אנושידצמ-21שוטף

דיווח מקוון של 
השקעת הון אנושידצמ-21שוטףתגמולי מילואים

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

שכר 
מנהלת: חגית פיינגולד
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גבייה
מנהלת: גלית בן שטרית

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

ייעול שירות הגבייה

מתן שירותי 
בקאופיס שנותן 

מענה לסליקה בכל 
שעות היממה

השקעת הון אנושידצמ-21מלאחלקי

מעבר להדפסת 
שוברים דרך בית 

דפוס
הדפסה ידנית 

במועצה
כל השוברים 

מודפסים בבית 
הדפוס

הוצאותכחלק מהתשלום לתוכנת הגבייהפבר-21

הכשרת חצי 
משרה נוספת 
לתחום השומה

השקעת הון אנושייונ-21עובדת מוכשרתעובדת נקלטה

ייעול נוהל שינוי 
מחזיק

רק מנהלת הגבייה 
מוכשרת לעניין

כל עובדי הגבייה 
השקעת הון אנושייונ-21מוכשרים לעניין

בניית נוהל לאישור 
השקעת הון אנושיאוג-0121היעדר חובות

הטמעת תלוש 
דיגיטלי לכל 
התושבים 

המעוניינים בכך
השקעת הון אנושייול-21מלאחלקי

גבייה ישירה

מעבר לגבייה 
השקעת הון אנושיינו-21גבייה ישירהגבייה עקיפהישירה ארנונה

מעבר לגבייה 
השקעת הון אנושידצמ-21גבייה ישירהגבייה עקיפהישירה היטל ביוב

הכנת מידע  
מפורט בתחום 
הגבייה באתר 

המועצה: שינוי 
מחזיק, הנחות 

בארנונה, אישור 
היעדר חובות, 
ארנונה לאדמת 

בניין.

השקעת הון אנושימרץ-21מלאחלקי

ייעול שירות תשלומים לתושב
בחינת הצעות 
מחיר חדשות 

להרחבת מוקד 
תשלומים בגבייה

בחינת פיילוט עם 
מענה רובוטי

בהתאם לתוצאות 
השקעת הון אנושיספט-21הפיילוט
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רכש
מנהל: מיכאל רבינוביץ

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

--הוצאותחומרים למחסן1741000720דצמ-21שוטףציוד שוטף

אינוונטר דיגיטלי למחסני המועצה )-CTייעול תהליכי הרכש
80 מחסנים connect0( לניהול המלאי ומעקב ציוד

השקעת הון אנושידצמ-21דיגיטליים

השקעת הון אנושימרץ-02021תיק השאלת ציוד דיגיטלי לעובדייעול תהליכי הרכש

ייעול תהליכי הרכש
שובר הנפקה דיגיטלי לציוד מתכלה 

ליישובים, למועצה הדתית, למשטרה, 
משרד התיירות, בתי ספר והשתלמויות 

)CT-connect( מד"א
השקעת הון אנושיינו-21קייםאין

השקעת הון אנושיספט-21קייםאיןבניית תיק ספקיםהוזלה וארגון תהליכי הרכש
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מטרות אגף תיירות:

הפצת מורשת
גוש עציון

הגדלת כמות
המבקרים

בגוש עציון

פיתוח וקידום 
תשתיות תיירותיות 

בגוש עציון

פיתוח תיירות
במזרח הגוש
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תיירות
מנהל: משה ברוס

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות

מופע לילי וAR פיתוח פרויקט שלב ב' האלון הבודד
דצמ-21ביצועפרוגרמה ראשוניתבאתר

תב"ע לתיירות מגרש 2000
תכנון ראשוני, פרוגרמה, הנעת הפרויקטנווה דניאל

דצמ-20הקצאה ומשאבים

דצמ-21פרוגרמה ותכנון מפורטגויס תקציבאתר תיירותמבואת תיירות למזרח הגוש
דצמ-21קבלת תוקףתכנון מפורטתב"ע לעוז וגאוןקידום תב"ע לעוז וגאון

בריכת המים דיר פיתוח בריכת המים בצומת הגוש
יונ-21סיום פרויקטתחילת עבודותשעאר משופצת

יול-21סיום פרויקטהכנת מכרזשביל אופנייםפיתוח שביל הסוכר

הצבת שילוט בכלל ובפרט של יקבים
שילוט לכל אתרי 

התיירות הקיימים 
והחדשים

סיום פרויקט בהצבת גויס חלק מהתקציב
דצמ-21השלטים

תכנון מפורט וסיום ביצוע הליכים משפטייםמרכז מורשתמרכז מורשת גוש עציון
דצמ-21חדר השיבה

גיוס משאבים לביצוע תכנוןטיילתטיילת אלון שבות
אוק-21ויציאה למכרז

דצמ-21פרוגרמה ראשונית+ בקשה לגיוס תקציבפיתוח חיצונימרכז מורשת גוש עציון

המשך פיתוח ותחזוקה אתר תיירות פעילאתר תיירות פעילפיתוח יער תקוע
דצמ-21שוטפת

שבילים מסומנים פיתוח וסימון שבילים חדשים
דצמ-321 שבילים מתוחזקים3 שבילים חדשיםמתוחזקים

תחזוקה ופיתוח של מעיינות טבע
מעיינות נקיים 

ומתוחזקים 
ונגישים לרכב 

פרטי

שיפוץ ותחזוקה של 3 
מעיינות )עין סג'מה, 
עין דובק ועין אבו כלב(

הוספת פינות למדורה, 
דצמ-21שילוט ותחזוקה שוטפת

דצמ-101521ימי עבודהתחזוקה ופיתוח של שבילי אופניים

סינגל חדש במזרח תכנון סינגל חדש
סיום תכנון והתחלת גיוס הקמת ועדת היגויגוש עציון

דצמ-21תקציבים

הפקת מפה וחוברת חדשה מפה וחוברתמפות וחוברותמפות וחוברות
פבר-21בשתי שפות מעודכנת

פורום מו"ד
הקמת פורום מורי 
דרך לתושבי גוש 

עציון
הקמת פורום ושיתופי 

פעולה
סיורי חשיפה, יצירת 
דצמ-02עבודה וצוות חשיבה

הקמת מצפור דרך האבות
דצמ-21גיוס משאבים והיתר בנייהתכנון ראשונימרחף

פיתוח ענף קידום צימרים
הצימרים

שת"פ עם עסקים, 
השתלמויות

3 השתלמויות. 3 קמפיינים 
דצמ-21לקידום צימרים

דצמ-101221ימי חשיפהימי חשיפה בגוש עציון
יונ-3,0003,70021כמות משתתפיםפסטיבל דובדבנים
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תיירות
מנהל: משה ברוס

אוג-2,0002,50021כמות משתתפיםפסטיבל הבציר
יול-2,0002,30021כמות משתתפיםפסטיבל הבירה

אפר-21קיום האירוע בתוואי החדשציון האירועקיום הצעדהצעדת הל"ה
נוב-0121קיום הפסטיבלפסטיבל חלמוניות

אפר-3,0003,00021כמות משתתפיםאירוע פסח
אוק-3,0003,00021כמות משתתפיםסוכות

אפר-02021גניםביקור גנים באלון הבודד
יום שיא באתרי מורשת בגוש עציון בשת"פ 

אפר-1121יום שיאעם מש"צ ושל"ח

דצמ-4421השתלמויותהשתלמויות לתיירנים
דצמ-4,0005,00021כמות עוקביםניוזלטר חודשי

הקמת דף חדש דף פייסבוק
דצמ-02,00021באנגלית

דצמ-1321הוספת מסלוליםמסלולי טיפוס
דצמ-16,20017,00021כמות עוקביםדף פייסבוק

סיום התהליך ורישום ישןמבנה ארגוניסידור מחדש של עמותת התיירות
מאי-21ברשם העמותות

דצמ-3321אירועים משותפיםשת"פ עם ביה"ס שדה כפר עציון

השתתפות תערוכת תיירות בארץ
פבר-1121בתערוכה

השתתפות תערוכת תיירות בלונדון
נוב-0121בתערוכה

דצמ-21שוטףפרסום

משימה
מרכזית

יחידת
מדידה

ערך
התחלתי

ערך צפוי/
רצוי

תאריך סיום 
לביצוע

סעיף
תקציבי

שם
הסעיף

הכנסות/
ביצוע 20תקציב 21הוצאות
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