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 לכבוד

 ים המלח –המועצה האזורית תמר  עובדי

 

 ,יקרים עובדים

 

 2019עבודה מקושרת משאבים, מטרות ויעדים לשנת  תכנית: הנדון

 

התפישתי והיישומי הבא לידי ביטוי במודל סל השירותים שמספקת המועצה ליישובים ולתושבים והתאמתו לצרכי במהלך השנה החולפת הועמק המהפך 

ים התושבים ולאתגרים עמם הם מתמודדים, וזאת לצד, בחינת העמקת מעורבות המועצה בנעשה ביישובים. השנה הסתיים גם  סקר מבני הציבור והמתקנ

המשיכה המועצה לצד אלה  ם, שדרוגם וההיערכות לשיפור תחזוקתם במקביל להעברתם מהיישובים אל המועצה.והוכנה תכנית עבודה מפורטת לשיקומ

, עמוד התווך המרכזי והתשתית הקהילתית החזקה ביותר לצמיחה ולפיתוח הדמוגרפי, בתחום החינוךברמתה לנפש וחסרת התקדים בהשקעה העודפת 

שנתי בעין גדי, בעידוד קליטתו ושימורו של צוות מורי התיכון האיכותי ובתכנית עיר אקדמית המבוצעת עניין שמצא את ביטויו בהשקעה בתיכון השש 

ביטוי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב. תשומת לב מיוחדת ניתנה השנה גם למתחם התיירות תוך ריכוז מאמץ ניהולי וכספי, השקעה הבאה לידי 

תלך ותגדל  , שלפירותיה השלכות על מרחב ים המלח כולו, והפעלתו של אגף התיירות החדש במועצה. השקעה זוהן בפעולות אגף התפעול והן בהקמתו 

 בשנים הבאות. 

 

בלי במהלך השנה החולפת השיגה המועצה שני הישגים יוצאי דופן, תוצאת הקמפיין רב השנים והמתמשך של המועצה להגברת מודעות הציבור בכלל, ומק

 416יוקצו כ במסגרתה  3742ההחלטות בפרט, להשלכות נסיגת מפלס ים המלח על התושבים והיישובים: ההישג הראשון הינו קבלת החלטת הממשלה 

תשתיות התחבורה, התיירות, הבינוי והצמיחה הדמוגרפית, החקלאות ומשאבי המים, פינוי הפסולת והשיקום הנופי, לטיפול, שיקום ופיתוח ₪ יוני מיל

אנו מעורבים באופן מהותי לצד יצירת תשתיות לפיתוח מקומות תעסוקה ולקידום משמעותי של המחקר בתחום ההתמודדות עם תופעת הבולענים. 

 ה ובכל הוועדות הנגזרות ממנה. ביישומ
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ההישג השני, שהינו בעל חשיבות הצהרתית לא פחות מיישומית, הוא גיבוש המלצות ועדת החקירה לבחינת חלוקת ההכנסות ולבחינת שינוי המעמד 

משמעית כי הסוגיה אינה סוגיה המוניציפאלי של מישור רותם והפיכתה למועצה תעשייתית עצמאית, המלצות שגובשו בחודש יוני האחרון וקבעו חד 

ה כלכלית אלא סוגיה ניהולית בעיקרה וכי לאור טיב, איכות ורמת השירותים אותם מספקת המועצה לאזור, יעילותם הכלכלית הגבוהה והרמה הגבוה

בימים אלה אנו  ה של המועצה.של הטיפול והפיקוח בנושאי איכות הסביבה אין כל הצדקה להקמת מועצה תעשייתית ו/או להוצאת אזור התעשייה מידי

אמרנו חלקה של המועצה בהכנסות וטרם את  ולהקטיןת הוועדה והמלצחלק מלהתעלם ממצד גורמים בפוליטיקה הארצית נאבקים בכוונות פופוליסטיות 

 חום זה.את המילה האחרונה בת

 

של תכנית השלמת הכנתה המועצה המרכזיות לשנה הקרובה:  אנו נערכים במרץ לקראת חמש השנים הקרובות. היערכות זו עומדת בבסיס אחת ממטרות

. מתכנית זו, אשר תעודכן אחת חומש להשגת מטרות המועצה בתחומי ההתיישבות, התיירות והתעשייה ויישומה במהלך השנה בהתאם לאבני הדרך

מטרות הן הבאות, ומעקרונותיה המתגבשים גובשו לשנה בהתאם לצרכים ולהתפתחויות, תיגזרנה מטרות המועצה על אגפיה השונים לכל אחת מהשנים 

ויעדי העבודה הפרטניים הנכללים בתכולת העבודה של כל אחת מיחידות  ,תכנית זו והן תכנית העבודה השנתית המוגשת לעיונכם.  2019 המועצה לשנת 

עד לקצה גבולות היכולת הן את יכולותיה הכלכליות של המועצה והן ובעיקר, את  תומותחבהיקפה תקדים  תדופן וחסר תיוצא נההמועצה במסגרתה, הי

מיוחדים הערכה ציון ולל שלכם בקידומה של התכנית ראויים . מאמציכם ורמת שיתוף הפעולהיכולות העובדים שנרתמו לגיבושה ולהיערכות למימושה

 תנו אל כל אחת ואחד מכם.  ואלה שלוחים מא

 

עומדת גם בבסיס המטרות ותחומי התיירות והתעשייה מוצאת ביטוי מרכזי בתכנית החומש, ובמעורבות המועצה בנעשה ביישובים מגמת העצמת המשך 

 , המוצאות את ביטוין בתקציב ובתכניות העבודה הנגזרות ממנו: 2019המרכזיות לשנת 
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 :הינן, הבאות לידי ביטוי בתכנית העבודה, 2019מטרות המועצה המרכזיות לשנת 

 ישומה במהלך השנה בהתאם לאבני הדרך.יול תכנית חומש להשגת מטרות המועצה בתחומי ההתיישבות, התיירות והתעשייה ש שלמת הכנתהה 

 .רחבת היישובים הקיימים באמצעות קליטת משפחות חדשותה 

 .רסום אמנת שירות לתושבים, לתיירנים ולתעשיינים במרחב המועצהפ 

 .יתוח התחום הקהילתי ושירותי הבריאותפאת קמת אגף קהילה שיכלול ה 

 וך דגש על פיתוח מצוינות, מיומנויות למידה, קידום האקלים הבית ספרי והתשתיות הפיזיות. תמשך פיתוח תחום החינוך ה 

 .חינת צרכי היישובים בתחום התשתיותב 

 .יקום ושדרוג מבני הציבור של המועצה לרמת שימוש תקינהש 

 תיירות הכפרית במרחב המועצה תוך חשיפת המותג "ארץ ים המלח".היתוח התיירות לרבות פ 

 דרוג הגינון, הניקיון ונראות החופים בעין בוקק ופיתוח אטרקציות במתחם.ש 

 .הידום תשתיות סטטוטוריות ופיזיות להרחבת אזורי התעשייק 

 רחבת סל השירותים לישובים בתחומי הגינון, הניקיון ומאור רחובות.ה 

ות כי היישובים והתושבים נמצאים בלב עשיית המועצה לשנים הקרובות וכי ללא הבדל וללא אבחנה בין היישובים השונים, בכוונת המועצה עיניכם הרוא

לייצר, מבפנים ובאמצעות מעורבות עמוקה ומתגברת בנעשה ביישובים, את התשתיות היציבות והחיוניות לצמיחה הדמוגרפית ולהעלאת רמת החיים 

 הן התשתיות הפיסיות והן התשתיות הקהילתיות.ביישובים, 

 

גם המבנה הארגוני של המועצה ייבחן ויותאם למעורבות מתעצמת זו תוך מתן דגש חזק על חיזוק ההיבטים הקשורים בחברה ובקהילה בתוך המבנה 

 הארגוני וחיזוקו, לצורך מתן מענה יעיל, מועיל והולם לצרכים הנגזרים מהמטרות.
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ור עוד בהיבטי הניהול הפנימי של המועצה בכוונתנו להעמיק את הבדיקות הפנימיות למטרת התאמת משאבי האגפים למשימותיהם, ההולכות וגדלות לא

 המועצה בנעשה בתחומי היישובים, מתחם התיירות והמפעלים ולצד זה לחזק משמעותית את הנקודות החלשות, הן בהיבטי הניהול,הגברת המעורבות של 

אלה מצאו את ביטויים בשנה החולפת  השונים לבין עצמם.המועצה הן בהכשרה ובכישורים והן ובעיקר בטיב, באיכות וברמת הממשקים שבין אגפי  

וימצאו ביטוי גם במהלך השנה הקרובה ברמת ההשקעה במשאב האנושי ברמת הכשרתו וברווחתו, בהתאמת היקפו לגידול בהיקפי העבודה, בהתאמת 

לעבודתו ובהקצאת משאבי הניהול והייעוץ המקצועי האפקטיביים המושקעים בו  הפיסיים לעבודתו, בקידום אמצעים טכנולוגיים מתקדמים התנאים

 בכל מקום בו מתעורר צורך מוכח.

ת הפקנו כולנו יחד והם לקחי המדידה של תכניות השנה הקודמ אתהעבודה גובשה בראש ובראשונה על ידכם, כל אחד בתחום אחריותו ותפקידו.  תכנית

 למאמצי רציף בהמשך זו תכניתשל  גיבושהעל  בעבודההערכה ליכולת, להשקעה ולמאמצים שגיליתם  יםמלא אנובאים לידי ביטוי בתכנית הנוכחית. 

למימושה על כל אחת ואחד מאתנו בנפרד ועל כולנו יחד. הצמדות אל  האחריותסיום התווייתה של התכנית חלה  עם. הקודמת התכנית של המימוש

ה. התכנית, מעקב פרטני אחד הביצוע, בסיוע כלי המדידה הנוחים והיעילים שהיא מספקת ומחויבות אישית ליישום ברמה היומיומית יובילו להצלחת

, התושבים, חיים אנו בו האזור לטובת ביעדים לעמידה מכולם מצפים אנוהינה אישית ואגפית וכך גם האחריות להצלחה ולעמידה ביעדים.  המדידה

 .לכולנו המשותף האזורי הפיתוח חזון ולטובת משרתים אנו אותם העסקים והתיירים

לנכון להודות באופן אישי לכל אחת ואחד מהשותפים לכתיבתה של תכנית זו, למנהלי האגפים, מנהלי היחידות והעובדים במועצה,  יםמוצא אנולסיום, 

 שותפנו לדרך ולחזון, אשר תכנית העבודה נכתבה עבורם ועל ידם, על הבנת החשיבות, ההירתמות והמאמצים הרבים לגיבושה של התכנית.

 ת עובדי "בינות" אשר ליוו מהלך זה וסייעו רבות בגיבושה של תכנית העבודה ובהתוויית עקרונותיה המקצועיים.גם לצוו הערכתנו  ותודתנו

 

 שלכם ובשבילכם,

 יובל מסילתי     דב ליטבינוף

 מנכ"ל ומנהל כספים                    ראש המועצה       
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 *כנית העבודהורציונל מודל ת

 "בינות" –אליעזר שוורצר שוורצר,  נועה

 
 

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

 .הארגון

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

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

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

  בפועל.

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

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

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

 

 

 

__       _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                        

  .מטעם "בינות" העבודה תכניותמלוות המנהלים בכתיבת  –  ולגלית וינרב לאו-אלומה מוניקנדםל* תודתנו 
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 מאפייני תוכנית העבודה

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

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

 בודקים השגת המטרה(.

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

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

 כוח אדם. 

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

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

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

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

ין ולבקר את מטרות היחידה. כמו כן ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לנושא ניתנת לבחינה כתובה בשפה בהירה על מנת שניתן יהיה להב

 פשוטה יותר.

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

  רואים את היער".

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

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

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

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

 ליכולות הארגון והקצב המתאים לו.ומרחיבים את התהליך בהתאם 
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 מנכ"ל אגףשכת ראש המועצה ול

  

 לשכת ראש המועצה

 

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

 ראש המועצה לבין תושבים, עובדים ובעלי עניין נוספים. 

 עוזרת ראש המועצה ומזכירה.  ח אדם בלשכה:ונתוני כ

 

 בכפיפות ישירה לראש המועצה פועלות היחידות הבאות: 

 

 דוברות, קשרים בינלאומיים ומגדר

 .טיפוח תדמית המועצהו פעולות המועצההצגת לדוברת המועצה  פועלת  –דוברות 

מאפשרת העצמה של  החשיפה האחידה. חשיפה אחידה ברמת המסרים והנראות בכל פעילות המועצה בארץ ובעולםבמסגרת עבודתה, הדוברת פועלת ל

, אירועים, כנסים וכל עשייה המנכיחה את  המועצה האזורית תמר על תושביה ועובדיה תוך כדי הדגשת הנושאים המובילים את חזון הרשות בחינוך

   צמיחה דמוגרפית, חקלאות ותיירות.

 מועצה וניהול משותף של דף המועצה.הקידום בפייסבוק  , יםרום, קמפיינים שונמידע לציבור בשגרה ובחיהעברת ב 106מנהלת מוקד  הדוברת מטפלת מול

 ת במהירות ויעילות.ענה לתגובות תקשורתיוומ על ייזום כתבות בנוסף אחראית הדוברת 

, מנהלת התחום אחראית להפעלת יועץ התקשורת של המועצה וכן אמונה על הפקת אירועי לשכת ראש המועצה ובכלל זה אירוח חכ"ים, שרים, שגרירים

 קונסולים ועוד, ועל הפקת עיתון "עלי תמר".
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ופי פעולה , העלאת היחידה לקשרים בינלאומיים אמונה על קישור המועצה לגורמים שונים בעולם, לצורך חילופי ידע והבנות, שית -קשרים בינלאומיים 

לפתוח  קיים ניסיון של המחלקה לעורר קבלת תרומות רשות והגברת המודעות לסכנת היכחדותו של ים המלח. בנוסף, ממשיך להתב המודעות לעשיי

הפקת ניוזלטר , פרויקטים מוקפאים וחדשים מתחומי עניינה של הרשות. המחלקה פועלת  לקידום אתר האינטרנט קשרים בינלאומיים באמצעות עדכונים

 חודשי והגדלת מנויים להפצת מידע על פעילות הרשות.

 

 רכזת הנושא מהווה יועצת ראש הרשות לקידום מגדר. היועצת פועלת לקידום שוויון במעמד האישי ובייצוג בעבודה בכל התחומים, למניעת אפליה -מגדר 

 בכל התחומים בשל מין או נטייה מינית ולהקטנת פערים ברמות השכר בין גברים ונשים המתמודדים על משרות דומות/זהות. 

 ת המועצה.דובר –ח אדם ביחידהוכ

 

 : 2019יעדים מרכזיים 

 

 מגדר

 הכנסת תכנים מגדריים כנושאים מובנים בתכנית החינוך במועצה-שיתוף פעולה עם אגף החינוך  .1

 חיזוק  סביבת העבודה  במועצה כסביבה  "תומכת משפחה"  .2

 קשרי חוץ

 חיזוק ממשק עם משלחות מקצועיות מחו"ל המגיעות למועצה .1

   הקהילות והפדרציות היהודיות בארה"ב, קנדה ואירופה בניית קשרים משמעותיים עם .2
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 מנכ"ל אגף

 

 לשכת מנכ"ל

 

 .לשכת המנכ"ל מסייעת למנכ"ל בתכלול עבודת המועצה על כלל אגפיה

 מנהלת לשכה. – ח אדםוכ

 

 וניהול מדיה דיגיטלית 106מוקד , מחלקת פיקוח וביטחון, מחלקת יישובים, משאבי אנושפועלות היחידות הבאות: מנכ"ל המועצה בכפיפות ישירה ל

 

 מחלקת יישובים

 

תפקיד המחלקה לקשר, לחבר ולתכלל בין התשתית הפיזית לתשתית הקהילתית ביישובים על מנת לקדם צמיחה דמוגרפית. היחידה מהווה את מרכז 

ני ליישובי המועצה ותושביה וכן מספקת מידע הקשר של היישוב מול המועצה ושל המועצה מול היישוב, משמשת כמוקד ידע מקצועי, רלוונטי ועדכ

ליכי והכוונה למתעניינים ונקלטים במועצה. מטרות היחידה הן: חיזוק ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך בתהליכי צמיחה דמוגרפית  ותה

 המועצה ליישובים, להנהגות ולתושבים עצמם. שינוי בישובים, פיתוח קהילות חזקות המניעות עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה, חיזוק הקשר בין

 מנהל מחלקה. –כוח אדם 
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 משאבי אנוש

 

מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות  השל היחידה הינ תמטרתה המרכזי

המשאב האנושי במועצה, החל מקליטת העובד ועד לפרישתו מהמערכת. הטיפול מקיף וההזדהות של העובד בארגון. המחלקה אחראית לטיפול בצרכי 

ם את כל הסקטורים במועצה ואת כל התחומים הקשורים לזכויות העובד, לרווחתו ולקידומו, תוך התחשבות בצרכי המערכת. העבודה מתבצעת תוך קיו

 ון: משרדי ממשלה )משרד האוצר, משרד הפנים( והמרכז לשלטון מקומי. קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים וארגונים חיצוניים כג

 תחומי האחריות של המחלקה כוללים:

סיון מתמיד יתוך נבתחום זה היחידה פועלת  ,קומית והארציתהמתפרסמים בעיתונות המ ומכרזים חיצונייםגיוס עובדים באמצעות מכרזים פנימיים  ▪

 .להתאים עצמה לשינויים בעולם התעסוקה באמצעות שיטות גיוס מתקדמות והטמעת כלים חדשניים בתהליך גיוס ושימור העובדים

 קומיות.קליטת עובדים כולל סיכום תנאי העסקה בצורה פרטנית, בכפוף לחוקים ולהסכמי השכר הנהוגים ברשויות מ ▪

 מעקב אחר נוכחות והיעדרות עובדים. ▪

פעילויות הווי וגיבוש, פעילויות הוקרה, הפקת ידיעון חודשי, ליווי העמקת תכנית רווחה ופיתוח כתכנית משמעותית ומגבשת, דאגה לרווחת עובדים:  ▪

 פרטני של עובדים במצבים משתנים.

 עובד מצטיין, תהליך הערכת ביצועי עובדים, ליווי מקצועי של מנהלים. טיפוח המצוינות בעבודה באמצעות: השתלמויות עובדים, פרס ▪

 למדיניות המועצה. מבנה הארגוןהתאמת  ▪

 הכנת מצבת עובדים שנתית ודיווח נתוני שכר למשרד הפנים והאוצר. ▪

 

 .אחראית כח אדםו ,מנהלת משאבי אנוש – כוח אדם ביחידה
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  מחלקת פיקוח וביטחון

 

מחלקת הפיקוח אחראית על שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם עין בוקק. מחלקת הביטחון פועלת להגברת תחושת הביטחון במוסדות 

ר עם החינוך, במתחם עין בוקק, בשמורות הטבע וביישובים תוך ליווי וסיוע לרכזי הביטחון. המחלקה גם מסייעת להיערכות לשעת חירום ונמצאת בקש

שייעודן סיוע וחילוץ לכל מטייל או עובר אורח בגזרה ורמי הביטחון השונים במרחב בעת אירועי החירום. בנוסף, המחלקה אחראית על יחידות החילוץ, ג

המחלקה כוללת פקחים אשר אוכפים את חוקי העזר העירוניים בשטחי המועצה האזורית תמר.  שנקלע למצוקה בעקבות פגיעה או אובדן התמצאות.

 העבודה מבוצעת בשיתוף פעולה עם המשטרה במסגרת כוח שיטור משולב. 

  .פקחים ומזכירהארבעה עשר מנהל מחלקה,  -וח אדם כ
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 וניהול מדיה דיגיטלית 106מוקד 

 

המחלקה פועלת לשיפור השירות ולמיתוג המועצה בקרב התושבים, בעלי העסקים והמבקרים במועצה, וזאת, באמצעות שני כלים מרכזיים: הפעלת 

בתחומים שונים הנמצאים באחריות ועובדים אזורי וניהול המדיה הדיגיטלית. באמצעות המוקד מרוכזות פניות תושבים, עסקים מבקרים  106מוקד 

המועצה, לרבות תלונות בנוגע למטרדים ומפגעים, והוא מהווה כתובת מעודכנת, זמינה ומהירה לטיפול בהן. מעבר לתפקידו של המוקד ב"צמצום מחלקות 

מעקב המרחק" בין מקבלי השירות לבין המועצה הוא משמש גם ככלי ניהולי לייעול תהליכי העבודה ולהקטנת משך זמני הטיפול, זאת במקביל לתיעוד, 

 בקרה שוטפים אחר קצב ורמת הטיפול בפניות ובתלונות. ו

 לאחר שעות העבודה, ובזמנים בהם הקו תפוס, הפניות מועברות לטיפול מוקד חיצוני.  .לכלל הפונים 24/7המוקד שואף לתת מענה 

של המועצה. הפניות מתועדות במערכת ומופנות לטיפול המחלקה  ועמוד הפייסבוק WhatsAppהפניות מתקבלות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, 

במעקב הרלוונטית תוך משלוח פרטי הפניה לגורם המטפל בשטח. הפונה מקבל מסרון עם פתיחת הפניה ובסיום הטיפול. לכל אורך הטיפול, הפניה נמצאת 

 ובקרה של המוקד על אופן הטיפול והתיעוד.

ספקת המחלקה מידע עדכני באמצעות אתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק של המועצה, וכן דרך תפוצת מיילים במסגרת ניהול המדיה הדיגיטלית מ

 תוך חתירה מתמדת לשיפור נגישות המידע עבור התושבים, התיירים ובעלי העסקים. ,לתושבים. כל זאת

 .מנהלת מחלקה ונציגת שירות -  כוח אדם
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 2019יעדים מרכזיים 

 יישובים

 בים הקיימים באמצעות קליטת משפחות חדשות הרחבת היישו .1

 וידוא קיום מאגר תמידי של מגרשים זמינים )מגרשים בתכנון מפורט( לקליטת תושבים .2

 יםקליטה מיטבית, בהתאם לאופי היישובצורך ות קהילתיות לויסיוע ליישובים השונים בפעיל .3

 העלאת המודעות לקליטה ביישובי המועצה  .4

 בניית מאגר מידע למתעניינים בקליטה והנגשתו לציבור .5

 ליווי הפונים לקליטה על ידי נציגי המועצה והגברת התיאום בין הפונים לנציגי הקליטה ביישובים .6

 / קליטה ביישובים תחיזוק וועדות צמיחה דמוגרפי .7

 חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים תוך הגברת השקיפות והשיח  .8

 ועצמאית ת בינוי קהילה חסונה, אקטיבי –ה קידום קהילות המועצ .9

 

 משאבי אנוש

 הכרת משרד האוצר באזור ים המלח כאזור מיוחד לתנאי שכר .1

 הטמעת כלים חדשניים ויעילים בתהליך  גיוס עובדים .2

 מיצוב משאבי אנוש כגורם המרכזי המלווה את תהליך הקליטה של העובד .3

 שיפור המחשוב ביחידה .4

 וגאוות היחידה במועצההגברת תחושת השייכות  .5

 העמקת תכנית הרווחה ופיתוחה כתכנית משמעותית ומגבשת .6
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 חירום

 עיבוי והכשרת מערך מתנדבים .1

 אישור תיק אב בחירום .2

 כתיבת נהלי עבודה בחירום .3

 

 מוקד

 מיצוב המוקד כמקבל פניות השירות המרכזי  .1

 פיתוח תפישת השירות ושיפור השירות במועצה  .2

 לשיפור שירות והתייעלות פיתוח תחום הסקרים ככלי .3

 שדרוג אתר המועצה והנגשתו לתושבים .4
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מספר משפחות חדשות 

שייקלטו בעין גדי
לבדוק שמסונכרן עם החומש10

מספר משפחות חדשות 

שייקלטו בעין תמר
5

מספר משפחות חדשות 

שייקלטו בנאות הכיכר
5

מספר משפחות חדשות 

שייקלטו בהר עמשא
8

מעקב אחר פרוייקטים 

לקידום מאגר המגרשים 

למגורים ביישובים

שוטף

ע עין גדי שכונת "קידום תב

הקמת מחנה , הכדורגל

,  קארוונים עין גדי8זמני 

 מגרשים 8בחינת הכשרת 

, בשכונת הבוסתן עין גדי

,  דירות בעין גדי5שיפוץ 

הכשרת מחנה זמני בהר 

 קארוונים 5רכישת , עמשא

, והצבתם בהר עמשא

ע יישובי הכיכר"קידום תב

הערכת מצב "מספר ישיבות 

לעמידה ביעד " סטטוטורית

מגרשים

2019לעדכן בתכנית חוחמש החל מ 4

הרחבת היישובים 

הקיימים באמצעות 

קליטת משפחות 

חדשות

2019תכנון פעילות מחלקת יישובים 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים

וידוא קיום מאגר 

תמידי של 

מגרשים זמינים 

מגרשים בתכנון )

לקליטת  (מפורט

תושבים

נתונים
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

קליטת 

משפחות

צמיחה 

דמוגרפית

מאגר 

מגרשים 

למגורים

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים
נתונים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

יציאה למכרז לקמפיין שיווק 

עד לתאריך
2.19

העלאת קמפיין לאוויר עד 

לתאריך
4.19

מספר מתעניינים חדשים 

בעקבות הקמפיין

מספר מתעניינים שיגיעו 

לסיורים ביישוב בעקבות 

הקמפיין

מספר משפחות שיקלטו 

בעקבות הסיורים

קמפיין 

תחנות 

אוטובוס

מספר פניות חדשות שיגיעו 

מקמפיין תחנות האוטובסים
נתון למעקב

אירועי 

קליטה 

ביישובים

מספר אירועי קליטה בכל 

יישוב קולט
2

הר , עין גדי, כיכר סדום

אירוע קליטה הוא . עמשא

אירוע אליו מוזמנים נקלטים 

פוטנציאלים ממאגר 

המחלקה וקיימים בו 

אלמנטים קהילתיים

ירידי 

התיישבות
בתלות בקיום האירועביצועהשתתפות ביריד ההתיישבות

עין גדי

ליווי תהליך קהילתי לצורך 

קליטה ארוכת טווח של 

משפחות חדשות

ביצוע

יישובי הכיכר
קיום תהליך לקליטה 

מוניציפאלית מיטבית
"קהילה של קהילות"יצירת ביצוע 

הר עמשא

ליווי ההנהגה בניהול הוועד 

לאחר פרישת )והאגודה 

(המפרק

שוטף

סיוע ליישובים 

השונים בפעולות 

קהילתיות לצורך 

, קליטה מיטבית

בהתאם לאופי 

היישובים

יעדים .  נתון למעקב

מספריים יקבעו לאחר 

החתימה על הסכם מול 

חברה מבצעת ויעודכנו 

בתכנית עבודה העלאת המודעות 

לקליטה ביישובי 

המועצה

קמפיין שיווק 

במדיות 

דיגיטליות

צמיחה 

-דמוגרפית

פעולות 

תומכות 

קליטה

צמיחה 

דמוגרפית

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים
נתונים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
 ברשויות HUBלמידה על מודל 

אחרות עד לתאריך
3.19

פגישות להבנת הצרכים 

ביישובים וקבלת החלטה על 

 המתאים HUBמודל ה 

למועצה וליישובים עד לתאריך

5.19

הגשת תכנית עסקית לפתיחת 

HUBביישובים עד לתאריך 
9.19

כולל מסגרת תקציבית 

לקראת הגשת . לביצוע

2020תקציב 

כתיבת תכניות חומש עם 

ועדות הקליטה בכל היישובים 

עד לתאריך

3.19

העברת הכשרות לועדות 

קליטה / צמיחה דמוגרפית 

עד לתאריך

3.19

מספר יוזמות בהובלת ועדות 

הקליטה ביישובים
אחת בכל יישוב4

מאגר מידע

בניית מאגר מידע 

למתעניינים 

בקליטה והנגשתו 

לציבור

העלאת והסדרת המידע 

לנקלט באתר המועצה החדש 

באופן נגיש ומאורגן עד 

לתאריך

4.19
בתלות בהפעלת האתר 

החדש עד לתאריך היעד

בניית מערכת תפוצה 

לרשימת המתעניינים 

והטמעתה בתפוצת המועצה 

עד לתאריך

1.19

 יישלחו מדי 2019במהלך 

' חדשות התמר'חודש עלון 

לרשימת המתעניינים

ביצוע הכשרה לטיפול בפניות 

 106מתעניינים לצוותי מוקד 

עד לתאריך

1.19

בחינת צרכים 

והתכנות להקמת 

hubביישובים 

ליווי הפונים 

י נציגי "לקליטה ע

המועצה והגברת 

התיאום בין 

הפונים לנציגי 

הקליטה בישובים

חיזוק ועדות 

צמיחה דמוגרפית 

קליטה ביישובים/ 

צמיחה 

-דמוגרפית

פעולות 

תומכות 

קליטה

כללי

וועדות 

/ קליטה 

צמיחה 

דמוגרפית 

ביישובים

טיפול 

בפניות 

מתעניינים

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים
נתונים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית מטה עם 

מטה

מספר פגישות שיתקיימו בין 

הנהלת המועצה להנהלות 

היישובים

12

:  שני מפגשים בכל יישוב

סיור ביישוב ופגישה 

כולל נווה זוהר )במועצה 

(ועין חצבה

כתיבת תכנית עבודה שנתית 

עם היישובים
ביצוע

מספר ישיבות מעקב אחר 

יישום יעדים בתכניות 

העבודה שנכתבו עם 

היישובים

2
מדידת מחצית ומדידה 

שנתית

" סל שירותים"קיום כנס 

לבחינת תהליך הטעמת סל 

בשיתוף תושבי , שירותים

המועצה עד לתאריך

6.19

מספר פעמים בשנה בהן 

יגיעו נציגי האגפים 

הרלוונטים לפורום צמיחה 

דמוגרפית

4
, תפעול: פעם אחת כל אגף

ל"חכ, הנדסה, חינוך

קבלת תקציבי הוועדים 

בהתאם לסל השירותים מכל 

היישובים עד לתאריך

10.19

אמנת שירות

הטמעת פורמט דיגיטלי של 

אמנת השירות באתר 

המועצה עד לתאריך

4.19
בתלות בהפעלת האתר 

החדש עד לתאריך היעד

פיתוח
ליווי תהליכי פיתוח 

פיזי ביישובים

ליווי בניית פרוגרמה לאזור 

מבני הציבור המרכזי ביישוב 

 (כולל מגרש ספורט)הר עמשא 

עד לתאריך

3.19

בשותפות עם הנדסה 

. והיישוב הר עמשא

, התייחסות לצרכי ספורט

צעירים ותרבות, חוגים ונוער

סל שירותים

תכניות 

עבודה

קשר 

- מועצה 

יישובים

חיזוק הקשר בין 

המועצה לישובים 

תוך הגברת 

השקיפות והשיח

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים
נתונים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית ועדות 

ביישובים

מספר מפגשי ועדות 

ביישובים בהן תשתתף מלווה 

קהילתית

80

ליווי של מפגש אחת לחודש 

שתי וועדות בכל יישוב 

 חודשים10במשך 

חושבים "

"עושים
חדשחושבים עושים

- מספר מיזמים חברתיים

קהילתיים בכל יישוב בעקבות 

התכנית

ל"פ עם כי"בשת1

גיוס מנהל מוניצפלי ליישוב 

נווה זוהר עד לתאריך
5.19

כתיבת תכנית עבודה ליישוב 

עד לתאריך
4.19

נאות הכיכר 

ועין תמר

פיתוח מרכז ציבורי 

בין נאות הכיכר 

לעין תמר

סיום הליך שיתוף ציבור עד 

לתאריך
3.19

ר "התב. בשיתוף הנדסה

מופיע בהנדסה

הר עמשא
תכנון אזור מבני 

ציבור

בניית פרוגרמה משותפת עם 

היישוב לאזור מבני הציבור 

כולל מגרש )המרכזי ביישוב 

עד לתאריך (ספורט

3.19

פיתוח ובינוי 

2017בישובים 
1049

מעקב אחר מימוש תקציבי 

ר בהתאם לקול קורא "התב

2019שפורסם בשנת 

שוטף

צפי סגירה לאחר סיום 

מימוש ההתחייבויות 

2019ר במהלך "בתב

פיתוח קליטה 

וצמיחה 

2018דמוגרפית 

1069

מעקב אחר מימוש תקציבי 

ר בהתאם לקול קורא "התב

2018שפורסם בשנת 

שוטף

צפי סגירה לאחר סיום 

מימוש ההתחייבויות 

2020ר במהלך "בתב

מעקב תקציבי

נווה זוהר ליווי 

קהילתי

קידום קהילות 

בינוי - המועצה

, קהילה חסונה

אקטיבית ועצמאית

בניית הנהגה 

יישובית

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתוני פעילות
מבוסס על נתוני סל 

שירותים
נתונים

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
-חברה וקליטה

צמיחה דמוגרפית
1773200750709,545

מחלקת -שכר

ישובים
1766000110106,800

 רכב 50%-דלק

4816334
176600153115,000

 50%-תיקונים

4816334רכב 
17660015321,500

 50%-ליסינג

4816334רכב 
176600153620,000

1766000540420הוצאות תקשורת

הככר השתת .נ

בועד מקו
17662007891,051,290

גדי השתת .ע

בועד מקומ
17663007892,343,680

חצבה השתת .ע

בועד מקו
1766400789269,000

תמר השתת .ע

בועד מקומ
1766500789717,720

הר עמשא 

השתת בועד מ
1766600789691,120

זהר השתת .נ

בועד מקומ
1766100789138,000

סעיפי תקציב

סעיפי תקציבי ועדים 

ביישובים

מחלקת יישובים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם החשבון

ראש הרשות 

דובר+פרסומים
161100055045,000

צ "חות שיתקבלו מחברת היח"מספר דו

לגבי פעילות תקשורתית
12

1611000751216,076ייעוץ יחסי ציבור
מספר הודעות יזומות שיפורסמו 

בעיתונות ארצית
50

עדכון עקב החלטת 

מדידה שנתית

מספר פעמים בשנה בהם יופק תיק 

עיתונאות עם לקט פרסומי התקשורת
2

יחולק גם לחברי 

המליאה

מספר מפגשי אירוח של מובילי דעה 

באזור
נתון למעקב

מספר מפגשים של שדולת ים המלח 

בהם תשתתף מנהלת המחלקה
נתון למעקב

מספר סיורים של חברי כנסת 

שיתקיימו בשטח המועצה
.נתון למעקב

כתיבת תכנית לעבודה פרלמנטרית עד 

לתאריך
2.19

מספר נמענים בדיוור ישיר

במחצית . נתון למעקב

 497- נשלח ל - 2018

 ראשי 361, תושבים

רשויות ובכירים 

 נמענים 223, בישראל

באנגלית

חדשות התמר12מספר דיוורים יזומים שישלחו לתושבים

מספר פתיחות חודשי ממוצע
במחצית . נתון למעקב

238 ממוצע של 2018

נתון למעקב(חודשי)ממוצע של מיילים חוזרים 

-הוצאות פרסום

עלי תמר
שוטףניהול ישיבות מערכת1614000550104,532

איתור נושאים ותכנון 

תוכן

רבעוני4מספר גליונות שיפורסמו

2000מספר עותקים שיופצו מכל גליון

ביצוע KIDSהפקת עיתון עלי תמר 

חשיפת עשיית 

המועצה לתושבים 

ובעלי עניין

העלאת מודעות 

לסוגיות סביבתיות 

המשפיעות על 

תיירות , תושבים

ופיתוח  במרחב 

במועצה

שמירה על קשר 

והעברת מידע לתושב

ניהול עבודה מול 

משרד תקשורת 

פאר "ואסטרטגיה 

"לוין

2019קשרי חוץ ומגדר , תכנון פעילות דוברות

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

חדשות 

התמר

תקשורת 

צ"ויח

מגזין עלי 

תמר

דוברות 

ומיתוג

דוברות ומגדר , קשרי חוץ
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם החשבון

ניהול עבודה מול 

משרד תקשורת 

פאר "ואסטרטגיה 

"לוין

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תקשורת 

צ"ויח

דוברות 

ומיתוג

שלטון )השתתפות בכנס דוברים שנתי 

(מקומי
ביצוע

ביצועהשתתפות בכנס העיתונאים השנתי
תלוי תכנית ותכנים 

רלוונטים

מספר סיורים וימי עיון מטעם ארגון 

הדוברים הארצי בהם תשתתף מנהלת 

התקשורת

נתון למעקב3

קשרים 

בינלאומיים
1754200750243,870

נוכחות בכנס שנתי לנושא ערים 

תאומות
ביצוע

הכנת חומרים ותכנית לחשיפת 

פרוייקטים של המועצה
ביצוע

משלחות בארץ בהם /מספר אירועים

תשתתף היחידה
5

12מספר ניוזלטרים שיופקו ויופצו

30%אחוז הגדלת הכניסות לאתר

30%אחוז הגדלת רשימת התפוצה

מספר תושבי המועצה אשר יקחו חלק 

במשלחת
נתון למעקב

סיום ארגון משלחת בהובלת ראש 

הרשות לבאד קיסנגן עד לתאריך
6.19

מספר גורמים במועצה מולם יתקיימו 

פגישות לתיאום צרכים וציפיות 

לקראת מפגשים חברתיים ומקצועיים 

עם גורמים ממדינות אחרות עד לסוף 

הרבעון הראשון של השנה

5

אגף , מכון מחקר, ל"חכ

, אגף חינוך, הנדסה

תיירות

מספר שיתופי פעולה יזומים עם 

מחלקות וגופי המועצה השונים 

בתחום פיתוח וביסוס קשרים עם 

גורמים דיפלומטיים

5
אחד מול כל גורם 

הגדלת החשיפה של 

אתר קשרים בין 

לאומיים

בנייה ושימור תדמית 

ארץ ים )המועצה 

 (המלח

 והעלאת המודעות 

בעולם

למידה מקצועית 

וחיכוך עם אנשי 

מקצוע העוסקים 

בתקשורת המונים

 שנה 20ציון 

ערים "לשותפות 

"תאומות
קשרי חוץ

משלחות 

וערים 

תאומות

חיזוק ממשק עם 

משלחות מקצועיות 

ל המגיעות "מחו

למועצה

דוברות 

ומיתוג

כנסים 

והעשרה 

מקצועית

דוברות ומגדר , קשרי חוץ
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ניהול עבודה מול 

משרד תקשורת 

פאר "ואסטרטגיה 

"לוין

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תקשורת 

צ"ויח

דוברות 

ומיתוג

איתור עיר תאומה נוספת 

למועצה עד לתאריך
6.19

במידה ויסוכם על ידי 

ראש המועצה

חתימת הסכם ידידות נוסף עם 

מחוז הייקו בסין עד לתאריך
2.19

במידה ויסוכם על ידי 

ראש המועצה

161100078165,040מגדר

ייזום פעילויות 

העשרה והנאה 

בתחום המגדר

מספר משתתפות באירוע גיבוש נשים 

בדגש על הכרות עם נקלטות, איזורי
150

. נשות מועצה ויישובים

ס תמר "בשיתוף מתנ

וועדת נשים

חשיפה לפעילות 

מגדרית במסדות 

השלטון הארצי

קיום סיור בוועדה לקידום מעמד 

האישה ושויוון מגדרי בכנסת לכל 

עובדי המועצה

ביצוע 

בהתאם לנושא דיון 

רלוונטי שיועלה לדיון 

בוועדה

נשים מעצבות "הפקת גליון בנושא 

עד לתאריך" חינוך
6.19

בהובלת " בית פתוח"מספר אירועי 

נשים שיתקיימו ביישובי המועצה
3

בהר עמשא ,  בעין גדי

ובכיכר סדום

מספר פגישות עם רכזי הנוער לשיח 

על פעילויות מגדריות עם הנוער
4

מספר פעילויות נוער בנושא מגדרי 

אשר יועברו בכל יישוב
2

יועברו על ידי רכזי 

הנוער בסיוע תקציבי 

של המחלקה

כתיבת אמנה חברתית למען האישה 

אשר תכיר במאפיינים הייחודיים של 

עבודת הנשים בתמר עד לתאריך

12.19

קיום פיילוט פתיחת מועדנית לילדי 

ונכדי העובדים ביום בו מתקיימת 

עבודה במועצה ומערכת החינוך אינה 

עובדת

ביצוע

בשיתוף מנהלת משאבי 

אנוש וועד העובדים 

ס"ומתנ

ביצועהרצאה בנושא איזון בית משפחה

בניית קשרים 

משמעותיים עם 

הקהילות 

והפדרציות 

, ב"היהודיות בארה

קנדה ואירופה

קשרי חוץ

משלחות 

וערים 

תאומות

חינוך מגדרי

חיזוק סביבת 

העבודה במועצה 

תומכת "כסביבה 

"משפחה

שיתוף פעולה עם 

הכנסת -אגף החינוך 

תכנים מגדריים 

כנושאים מובנים 

בתכנית החינוך 

במועצה

סביבת 

עבודה

ביטוי נשי במרחב 

האזורי

מגדר

מודעות 

מגדרית

דוברות ומגדר , קשרי חוץ
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ניהול עבודה מול 

משרד תקשורת 

פאר "ואסטרטגיה 

"לוין

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

תקשורת 

צ"ויח

דוברות 

ומיתוג

השתתפות היועצת כמשקיפה בישיבות 

מועצה
שוטף

שוטףהשתתפות היועצת בפורום בכירים

השתתפות היועצת בוועדות בחינה 

לתפקיד כאשר קיימות מועמדות נשים
שוטף

שוטףהשתתפות בפורום צמיחה דמוגרפית

ח פעילות שנתי בתחום "הגשת דו

מעמד האישה
ביצוע

פיתוח וביסוס קשרים 

בפורומים ארציים 

ואזוריים לנושא מגדר

פאנלים וימי עיון , השתתפות בכנסים

רלונטיים
על פי הזמנהשוטף

 4962808רכב  

- עופה גזית 

תיקונים

16130025325,000

 4962808רכב  

-  עופה גזית 

ליסינג

161300253641,200

  4962808רכב 

דלק- עופה גזית 
161300253122,800

-מיתוג הרשות

שיווק ופרסום
1611000752137,280

סעיפי תקציב

ביסוס השמירה על 

זכויות העובדת 

כמתבקש על פי חוק

ייצוג מגדרי מגדר

דוברות ומגדר , קשרי חוץ
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(ללא גמלאים)מספר עובדים כללי 
 - 2018בנובמבר . נתון למעקב

 עובדים כולל עובדי הוראה199

מספר העובדים הקבועים
 - 2018במחצית . נתון למעקב

104

88 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר עובדי הוראה

20 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר עובדים חדשים שנקלטו

כולל )מספר עובדים שיצאו לגמלאות 

(עובדי הוראה

. נתון למעקב. ימדד שנתית

2 - 2018במחצית 

מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה
. נתון למעקב. ימדד שנתית

4 - 2018במחצית 

מספר עובדים שנפגעו בתאונות 

עבודה
0 - 2018במחצית . נתון למעקב

מספר המשרות שיפורסמו
 29 - 2018במחצית . נתון למעקב

עובדים

מספר משרות שאוישו מתוך אלו 

שפורסמו
נתון למעקב

תהליך גיוס 

חדשני
161500075530,000

- משאבי אנוש 

איבחונים
161500075310,000

ובינג 'התחלת השימוש בתכנת ג

לאבחון מועמדים עד לתאריך
1.19

מספר עובדים שיתקבלו לעבודה 

ובינג'לאחר סינון מערכת הג
נתון למעקב

שיפור נראות מודעת הדרושים עד 

לתאריך
כולל סרטון תדמית6.19

מספר מודעות שיפורסמו בלשכת 

התעסוקה בערד
נתון למעקב

מספר משרות שיאויישו מפניה 

מלשכת התעסוקה בערד
נתון למעקב

נציג מנחה, כיבוד קלשוטףשיפור חווית מועמד בוועדת הבחינה

מכרזי כח 

אדם

קליטת 

עובדים 

חדשים

קליטת 

עובדים 

חדשים

מכרזי כח 

אדם

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

2019 תכנון פעילות משאבי אנוש 

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

טיפול במכרזים 

על פי חוק

הטמעת כלים 

חדשניים 

ויעילים בתהליך 

גיוס עובדים

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

אחוז העובדים שימסרו את מסמכי 

 ימים7הקליטה למשאבי אנוש תוך 
100%

טבלת מעקב המודדת - כלי מדידה

את המועד הסופי הנקבע מראש 

להגשת המסמכים

תנאי " הודעה בדבר"אחוז הוצאת 

העסקה לחשבת השכר ולעובד 

 ימי עבודה מסיום הקליטה 5תוך 

של העובד

100%
טבלת -כלי מדידה.  ימי עבודה7

מעקב

אספקת כלל האמצעים הפיזיים 

הדרושים לעבודת העובד ביום 

קליטתו הראשון

שוטף

אחוז העובדים החדשים שייקלטו 

 3ותקויים עימם שיחת משוב 

חודשים לאחר קליטתם

100%

שיפור המחשוב 

ביחידה

הטמעת מערכת לצפיה דיגיטלית 

בתלושי שכר לכלל עובדי המועצה 

עד לתאריך

2.19

הכרת משרד 

האוצר באזור 

ים המלח כאזור 

מיוחד לתנאי 

שכר

מעקב אחר קבלת החלטות על ידי 

נציגי משרד האוצר בנושא שכר 

ייחודי באזור ים המלח

שוטף

שיפור הממשק 

עם וועד העובדים

מספר ישיבות עבודה שיתקיימו עם 

נציגי הוועד
רבעוני4

שיפור הקשר עם 

גמלאי המועצה

הזמנת גימלאי המועצה לאירוע 

מועצתי
ביצוע

הרמת כוסית / השתלמות שנתית 

ה ופסח"ר
גמלאי המועצה

קליטת 

עובדים 

חדשים

מיצוב משאבי 

אנוש כגורם 

המרכזי המלווה 

את תהליך 

הקליטה של 

העובד

תהליך 

קליטה

מחשוב

תנאי שכר

ועד עובדים

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

אחוז עובדים חדשים להם תתקיים 

בדיקת שכר בחודשים הראשונים 

להעסקה

100%

 תלושי 2מספר חודשים בהם ייבדקו 

מעבר לעובדים )שכר מדי חודש 

(חדשים

12

בניית מסד נתונים בנושא הערכת 

אחוז והערכה , ציון- עובדים 

עד לתאריך, מילולית

2.19

העברת הנחיות להערכת ביצוע 

עובדים עד לתאריך
1.19

קיום הליך הערכת ביצועים לעובדים 

עד לתאריך
1.19

העלאת 

מוטיבציה 

והוקרת עובדים

קיום טקס עובד מצטיין במסיבת 

העובדים
ביצוע

נתון למעקבמספר הצעות ייעול שיתקבלו

כתיבת הנחיות להענקת שוברי שי 

כאות הוקרה והערכה לעובדים עד 

לתאריך

3.19

דמי חבר 

עמיתים
1615000523114,000

העברת תשלום שנתי עבור קורסים 

עד , של העמותה לקידום מקצועי

לתאריך

2.19

דמי חבר לקרן 

גמלאים
199600052315,000

עד , העברת תשלום שנתי לגימלאים

לתאריך
11.19

השתלמויות 

עובדים
1616000521400,000

קיום פגישות אישיות בהתאם 

לצורך
שוטף

בניית סקר בנושא תחושת 

השייכות ושביעות הרצון של 

העובדים במועצה עד לתאריך

3.19

שיפור ביצועי 

י "עובדים ע

משוב והערכה

העברת שכר 

תקין וסדיר

ייעול עבודת 

המועצה

העברת תשלום 

לעמותות 

מקצועיות 

כנדרש בחוק

משכורות

הערכת ביצועי עובדים

טקס עובד מצטיין

פרס ייעול

רווחת העובד

דמי חבר

הגברת תחושת 

השייכות וגאוות 

היחידה במועצה

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

העברת סקר בנושא תחושת 

השייכות ושביעות הרצון של 

העובדים במועצה עד לתאריך

4.19

5.19ניתוח נתוני הסקר עד לתאריך

מספר אירועים לציון מועדים 

במעגל השנה
13

, חנוכה, פסח, ה"ר, נשף פורים

ציון , יום הזכרון, יום השואה

 happy hour ), ארועי פרידה

פעילות מגבשת , סוף הקיץ, (4

בנחל

, קיום השתלמות שנתית לעובדים

עובד , כולל טקס ותק שירות

עד לתאריך, מצטיין ומסיבת פרישה

6.195-7.6

מספר עובדים שישתתפו בקורס 

פאוורפוינט
15

/ מספר השתלמויות העשרה למנהלי 

עובדי מחלקות

 69- 2018מחצית . נתון למעקב

 עובדים56, השתלמויות

אחוז עובדים שיצאו להשתלמות
- כ2018במחצית . נתון למעקב

35%.

כתיבת תכנית הדרכה למנהלי 

האגפים עד לתאריך
2.19

קבלת דרישות וצרכי האגף 

הדרכות וקורסים , להשתלמויות

לבניית תכנית הדרכה כוללת

בשיתוף מנהלי אגפיםשוטף

מספר שימועים עקב בעיות משמעת 

ותפקוד
6 -2018במחצית . נתון למעקב

משאבי אנוש 

תמלול ישיבות
שוטףתמלול שימועים על ידי שירות חיצוני16150007503,000

4 - 2018במחצית . נתון למעקבמספר הפסקות עבודה יזומות

100%אחוז הפסקות עבודה בהתאם לנוהל

העמקת תכנית 

הרווחה 

ופיתוחה 

כתכנית 

משמעותית 

ומגבשת

שמירה על 

תפקוד המועצה

טיפול בבעיות 

משמעת בהתאם 

לנוהל

רווחת העובד

טיפול בבעיות משמעת

הגברת תחושת 

השייכות וגאוות 

היחידה במועצה

פעילות לרווחת 

עובדים
1616100511510,000

העשרה והשתלמויות

העשרת עובדים 

ושיפור מיומנויות 

בהתאם לצרכי 

המערכת

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

אחוז המקרים בהם ניתנה הודעה 

 חודשים טרם תאריך 3לעובד 

הפרישה המתוכנן

100%

אחוז המקרים בהם נעשתה פניה 

יזומה לפגישה לצורך בחינת הזכויות 

כחצי שנה טרם הפרישה

100%

שיתוף ילדי 

עובדים בעשיית 

המחלקות

מספר ילדים של עובדי מועצה 

שיועסקו בחודשי הקיץ
2018-11מחצית . נתון למעקב

שוטףטיפול בפניות בנושא הטרדה מינית

כינוס הוועדה לטיפול בהטרדות 

מיניות
על פי הצורך שוטף

אחוז עובדים חדשים שיקבלו טופס 

הדרכה לעובד חדש ויעברו הכשרה 

באמצעות לומדה ייעודית

100%

מספר הדרכות שנתיות לכלל 

העובדים אשר יבוצעו באמצעות 

הלומדה

1

הרצאה בנושא ייעוץ למנהלים 

בכירים בנוגע להטרדה מינית עד 

לתאריך

10.19

השתתפות מנהלת המחלקה 

בהשתלמויות מקצועיות בתחום 

א"מש

שוטף

א בנושא דיני "הכשרת פקידת כ

עבודה ונוכחות עובדים
3.19-הקורס יתקיים בביצוע

תכנון מקדים של 

אירועי מועצה

 2020הפקת לוח תכנון שנתי לשנת 

עד לתאריך
11.19

סיום כתיבת 

והטמעת נהלי 

עבודה רלוונטיים

כתיבה ואישור נוהל רווחה עד 

לתאריך
9.19

טיוב תהליך 

היערכות עובדים 

ומנהלים לפרישה

4,000 1611000782
מניעת הטרדות 

מניות

מניעת הטרדות מיניות

העסקת ילדי עובדים

יישום החוק 

למניעת הטרדה 

מינית במרחב 

המועצה

שיפור שירות 

משאבי אנוש

לוח תכנון

-השתלמויות

משאבי אנוש
161700052125,000

נהלי עבודה

התמקצעות

פרישת עובדים

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

התאמה בין 

תשלום שכר 

להסכמי שכר

ח הממונה "העברת נתונים להכנת דו

על השכר
ביצוע

ח שנתי בנושא תקינה "העברת דו

ואיוש תקנים למשרד הפנים עד 

לתאריך

11.19
מועד ההגשה נקבע . ימדד שנתית

י משרד הפנים"ע

0מספר ליקויים שיימצאו

היערכות 

2020לתקציב 

א עדכנית "ח מצבת כ"הגשת דו

עד , (כולל עובדי חינוך)לגזברות 

לתאריך

אחוזי משרה ואמדן עלויות9.19

רכישת ציוד 

יסודי
161500093011,000

16150004703,309מדפסות

ייעוץ שכר 

ופנסיוני
161500075193,000

- משאבי אנוש 

פרסומים
161500055065,000

16150007806,000 הוצאות שונות

ספרות 

מקצועית
16150005222,160

מיכון ועיבוד 

נתונים
1615000570140,000

1938000750149,040עבודות קבלניות

שכר משרדי 

מועצה
1938000110488,620

שכר משאבי 

אנוש
1615000110425,500

-469-808רכב 

- איילה בורבא 

דלק

161500053118,000

דיווחים

עמידה בדרישות 

החוק בנושא 

קליטה והעסקת 

עובדים

סעיפי תקציב

משאבי אנוש
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מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושא
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני 

פעילות

משאבי 

אנוש

-469רכב 

איילה 8080

- בורבא 

תיקונים

16150005322,000

-469רכב  

 איילה 8080

ליסינג- בורבא 

161500053641,200

1615000471700ניפוק מחסן

16150004721,000ציוד משרדי

פלאפון משאבי 

אנוש
16150005401,700

1615000752168,500ייעוץ משפטי

שרותי -פאוזה

מדיח+קפה
19380004332,070

בולים טלפונים 

ומברקים
1938000540180,000

19960003104,475,350פנסיונרים

פנסיה רכישת 

זכויות
19960003119,840

1996000320200,000פיצויים

-וועד עובדים

הוצאות שונות
16150007817,500

ייעוץ ארגוני 

ופיתוח מנהלים
1615000754100,000

סעיפי תקציב

משאבי אנוש
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מצלמות
מספר מצלמות במתחם עין 

בוקק
70 -2018מחצית . נתון למעקב

מקלטים 

ציבוריים
מספר מקלטים ציבוריים

 30 - 2018בשנת . נתון למעקב

מקלטים

מספר מוסדות חינוך 

מאובטחים

 בתי 2. 6: ח"בתשע. נתון למעקב

 פרטיים2מתוכם ,  גנים4-ספר ו

מספר מוסדות חינוך 

י "מאובטחים המבוקרים ע

משרד החינוך

תיכון וגן .  מוסדות4. נתון למעקב

גן , יסודי בנווה זוהר, בעין גדי

בנאות הכיכר

מספר מאבטחים במוסדות 

החינוך
6- 2018מחיצת . נתון למעקב

33 -2018מחצית . נתון למעקבחות פיקוח כללי"מספר דו

חות יזומים"דו- מתוכם 
 -2018מחצית . נתון למעקב

1,325

חות חניה"מספר דו
-2018מחצית . נתון למעקב

11,630

53- 2018מחצית . נתון למעקבמספר התרעות שיונפקוהתרעות

מספר מקומות חניה בכחול 

לבן
612 -2018מחצית . נתון למעקב

מספר מקומות - מתוכם 

חניה חדשים בכחול לבן
109 -2018מחצית . נתון למעקב

מספר רכבים שנבדקו
- 2018מחצית . נתון למעקב

35,147

163100061180,000עמלות בנקים חנייה
חות פיקוח "סך הכנסות מדו

כללי

- 2018מחצית . נתון למעקב

3,105

חות חניה"סך הכנסות מדו1443200651-1,896,258קנסות חניה
- 2018מחצית . נתון למעקב

595,900

1443200652-7,500הכנסות מתווי חניה

1443200650-1,492,878הכנסות מחניה
סך הכנסות מתשלום על 

חניה

- 2018מחצית . נתון למעקב

1,081,524

411- 2018מחצית . נתון למעקבמספר ערעוריםערעורים

משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

2019תכנון פעילות פיקוח וביטחון 

חניה

הכנסות 

חניה

נושאים
יעדים

הערות

חות"דו

מוסדות 

חינוך

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

נתוני 

פעילות
ערעורים

עבודה מסודרת 

וללא טעויות

ערעורים מוצדקים - מתוכם 

(מקסימום)
68- 2018מחצית . נתון למעקב

מצלמות 

מוקד 

רואה

מצלמות אבטחה 

מחסומים+במועצה
1722000930200,000

איוש מוקד רואה 

להגברת 

תחושת הבטחון 

במתחם עין 

בוקק

הצבת מוקדן בשעות הלילה 

שליטה )במוקד הרואה 

(במצלמות

 שעות ביממה24שוטף

ביקורת נוכחות ועירנות 

מאבטחים במחסומים
שוטף

מספר ביקורות חודשיות 

מתועדות למאבטחים 

במחסומים

12
מתקיימות . ק ליסט'פ צ"ע

ל"ביקורות גם על ידי משכ

אחוז המקרים בהם 

המאבטחים יעמדו בהצלחה 

בביקורת

הערכה90%

סיורים
ביצוע סיור פיקוח לילה 

במתחם עין בוקק
 שני פקחיםשוטף

סך קנסות לחברת השמירה

יבוצע ריכוז שוטף . נתון למעקב

של הפרות המשמעת של חברת 

השמירה

מספר פגישות לתיאום 

ציפיות עם המפקח מטעם 

חברת השמירה לרענון 

הדרישות

וכן באופן שוטף12

בטחון תגבור שמירה 

בחגים
172200075420,000

שמירה איזור 

חמי זוהר+בוקק.ע
17220007521,560,000

1222000290-1,235,404אגרת שמירה

1722100110497,490שכר שמירה עין בוקק

סעיפי 

תקציב

מחסומים

מתחם עין 

בוקק

172200075710,000שיפוץ מחסומים

הגברת תחושת 

הבטחון במתחם 

עין בוקק

חברת 

שמירה

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

תחזוקה שוטפת ומתן מענה 

על פי התראות של כלל 

גורמי הסיכון של מערכת 

הבטחון הישובית בכלל 

הישובים

שוטף

, (התראות, שוטף)תאורת גדר 

, (התראות, שוטף)שיקום גדר 

, (בהתאם לצורך)ריסוס עשביה 

, (תחזוקה שוטפת)שער חשמלי 

.(תחזוקה שוטפת)מחסן נשק 

, קיום סיורים לבדיקת גדרות

, שערים רשיונות, תאורה

נשקים וחשודים בכל יישוב 

פעמיים בשבוע

שוטף

מספר פעמים בהם יתבצע 

סיור פיקוח בכל ישוב
12

ק ליסט ובדיקת גנים 'על פי צ

ואתרי בניה

מספר פגישות עבודה 

מתועדות עם מזכירי 

צ היישוב "רבש/היישובים

(כ"סה)

עם ארבעה יישובים, רבעוני16

100%ר"אחוז ניצול תקציבי הגמ

מצלמות

התקנת מצלמות 

בכניסה 

ליישובים 

להגברת בטחון 

התושבים

 ימים בשבוע7,  שעות24שוטףבקרה ושליטה על ידי המוקד

אחוז ניצול התקציב לשיפוץ 

המקלטים
ימדד שנתית. ר"תקציב ותב100%

ביצוע עבודות תחזוקה בכלל 

מקלטי הישובים
שוטף

בדיקת , צביעת סימוני מקלטים

.מנורות, החלפות גומיות, תקינות

מספר פעמים בהם תתבצע 

בדיקת מזגנים במקלטים
דצמבר, יוני2

אחוז המקלטים הציבוריים 

א"שיעברו בהצלחה סקר הג
2019הסקר יבוצע בסוף 90%

אחוז המקלטים בהם תיערך 

ביקורת שוטפת לפחות 

פעמיים בשנה

100%

שמירה על 

בטחון היישובים

מיזוג ושיפוץ של 

מקלטים 

ציבוריים

בטחון 

שוטף כלל 

היישובים

תקינות 

המקלטים

מקלטים

יישובים

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

מקלטיםיישובים
תקינות 

המקלטים

אחוז המקלטים בהם יבוצע 

ניקיון אחת לשנה
100%

מספר שעות שמירה ביום 

20- בהר עמשא 
שוטף

3מספר מאבטחים

שיקום גדר בטחון 

בנאות הכיכר
1.19ר עד לתאריך"סגירת תב1061

ץ עין "רכב בטחון לרבש

גדי
2.19ר עד לתאריך"סגירת תב1079

שיקום גדר בטחון בעין 

חצבה
1.19ר עד לתאריך"סגירת תב1080

ישראל .השתת מ

בשמירה קו התפר
1222000990-350,000

1227000971-97,500ץ נווה זוהר"רבש

172700011059,137ז"צ נ"שכר רבש

בטחון אבטחת הר 

עמשא
1722000751457,000

1723000200123,800(העמסה)שכר הגא 

17230008107,525א ארצי"השתתפות בהג

172300093090,400רכישת ציוד-א"הג

17230004311,600חשמל

17230005403,720דואר וטלפון  הגא

1723000550320פרסומים-א"הג

1723000750100,000עבודות קבלניות-א"הג

172300078057,480הוצאות אחרות

17270007544,260הגמר מחסן נשק

1727000730175,810הגמר רכבים

172700075317,248הגמר כבישים

172700075212,078הגמר גדרות

172700075115,000הגמר שער חשמלי

172700077164,267הגמר חשמל

הגמר ריסוס ופינוי 

עשביה
17270007506,880

17270007201,430הגמר סוללות

172700043139,450הגמר אחזקת תאורה

סעיפים 

תקציביים 

כלליים

ר "סגירת תב

באופן מיטבי

יישובים

סעיפי 

תקציב

סעיפים 

ר"הגמ

 - 22:00עד השעה , בערב

 שני 22.00-6.00מאבטח אחד מ 

מאבטחים

שמירה מיטבית 

בהר עמשא

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

סעיפי 

תקציב

סעיפים 

ר"הגמ
172760078913,577הר עמשא מרכיבי הגמר

ביטחון -רכש לחינוך

ח"משה
1220000920-10,000

172200075920,000רכש לחינוך

1817100750376,500שמירה מוסדות חינוך

1812000750385,000שמירה בגנים

. השתת-שמירה

פנימיית עין גדי
1317100790-140,000

1317100920-45,000קבט שמירה מוס חינוך

ישראל .השתת מ

בשמירה
1317100990-147,000

אבטחת מוסדות החינוך 

בדיקת מרכיבי , במועצה

, בטחון בכלל מוסדות החינוך

מעקב אחר טיולים והקצאת 

מאבטחים לטיולים

שוטף

, (לא כולל הר עמשא)גני חובה 

, מצלמות, אינטרקום: תיכון, יסודי

, מערכת הגברה, לחצני מצוקה

ר"מרכיבי הגמ- יפים'צ

אחוז המאבטחים שימצאו 

עבורם כל האישורים 

הנדרשים לעבודה

100%
למעט מקרים חריגים באישור 

משטרת ישראל

מספר ביקורות חודשיות 

מתועדות למאבטחים בכל 

מוסדות החינוך

10
גן , גן פנימיה עין גדי, תיכון ויסודי

.מעון יום עין תמר, בנאות הכיכר

אחוז המקרים בהם 

המאבטחים יעמדו בהצלחה 

בביקורת

ח ביקורת מאבטח"פ דו"ע90%

מספר ישיבות תיאום ציפיות 

עם מנהלי בתי הספר 

במועצה

2
בעין גדי ובנווה . ופברואר' ספט

זוהר

מספר בתי ספר בהם 

תתקיים הדרכה בנושא 

ל"בטחון לפני תחילת שנה

2

מספר מוסדות בהם יתקיימו 

ח"פ הנחיות משה"תרגולים ע
4

מספר המוסדות שיעמדו 

ח"בהצלחה בתרגולי משה
4

אבטחת 

מוסדות 

חינוך

סעיפי 

תקציב

אבטחת מוסדות חינוך

ח "אבטחת מוס

על פי הנחיות 

ל"חוזר מנכ

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

ח "אבטחת מוס

על פי הנחיות 

ל"חוזר מנכ

מספר מוסדות שיעמדו 

בהצלחה בתרגיל ארצי
4

תפעול שוטף 

למדחני המועצה
16 -2018בשנת . נתון למעקבמספר מדחנים

הסדרת תחום 

התנועה

קיום סיורים בשטח עם 

מחלקות הנדסה ותפעול 

בנושא תקלות בתמרור

שוטף

הכנת מפרט שירותים לנושא 

עד לתאריך
בסיוע יועץ מחשוב10.1.19

1.19פרסום מכרז עד לתאריך

תחילת הפעלה לאחר 

בחירת זוכה
1.4.19

סיוע בהפקת 

אירועים

ל לגבי "תיאום עם צה

פעילות אבטחתית היקפית 

וסיוע מול המשטרה בקבלת 

היתרים

שוטף

היערכות 

לשטפונות

בדיקת צירי נסיעה בימי 

חשש לשטפונות וקבלת 

החלטה לגבי קיום לימודים 

וסיוע לישובים במתן פתרונות

שוטף
ההחלטה לגבי לימודים בשיתוף 

.אגף חינוך

מוכנות מיטבית 

לשעת חירום
4מספר תיקי שטח ממוחשבים

גן , שני בתי ספר. נתון למעקב

.ומתחם המועצה

מענה מהיר 

ויעיל לפניות

- אחוז עמידה בזמן תקן

פניות מוקד
ח מפורט יצורף למדידה"דו90%

קיום ישיבות סכנון עם כלל 

הגורמים במועצה ומחוצה לה
שוטף

, חודשי- חופים , יומי- משטרה 

מנהלת , חודשי- רישוי עסקים 

- חות תובעת "דו, שוטף- מוקד 

חודשי

194320052122,000פקחי חניה-השתלמויות

17220005214,000בטחון השתלמויות

ניהול מיטבי של 

צוות הפקחים

ישיבות שבועיות כולל 

פרוטוקול
שוטף

כולל . כלל הפקחים ומלאון

הדרכה שבועית

קיום השתלמויות ואימונים 

על פי תכנית שנתית

הוצאת מכרז 

והפעלת זכיין 

למערך החנייה

פיתוח מקצועי 

של פקחי 

המועצה

שטפונות

חניות ותנועה

ארועים מיוחדים

אבטחת מוסדות חינוך

ניהול צוות הפקחים

ממשקים

תיקי שטח

פניות מוקד

ירי , הדרכה בתקשורת בינאישית

אימון, (תלוי תקציב)מתקדם 
ביצוע

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

קיום תדרוך בוקר פעמיים 

ביום לכל פקח לפני יציאה 

לעבודה

שוטף

כתיבת סידור עבודה כל יום 

חמישי עבור השבוע העוקב 

והפצתו

שוטף
נכתב על ידי הסגן . יופץ למוקד

ומאושר על ידי מנהל המחלקה

ש עין בוקק "סיורים במט

אחת לשעה
דיווח לתכנהשוטף

סיור במתחם בית המועצה 

אחת לשעה
שוטף

סיור מוקדן לילה אחת לשעה 

במתחם בית המועצה
שוטף

חות שיתקבלו "מספר דו

מחברת הגבייה
חודשי12

העברת טבלת ליקויים מול 

גזבר בהתאם . מילאון לס

לצורך

במקרה של תקלהביצוע

מספר ישיבות עם מילאון 

ל"ומנכ
יולי, ינואר2

0 -2018מחצית . נתון למעקבסך קנסות לחברת הגביה

1722000110236,646שכר ביטחון

17220004712,000ניפוק מחסן

172200093121,900רכישת תדר

1227000970-350,000מענק משרד הביטחון

174410093010,000רכישת ציוד

1722000523900בטחון דמי חבר בארגון

17220005403,000בטחון טלפון

17220007803,000ביטחון הוצאות אחרות

  בני 33536401- רכב 

דלק -50%
172200253130,000

  בני 33536401- רכב 

תיקונים -50%
17220025322,500

תיקונים ,9922657רכב 

(עזרה ראשונה)
1722003732650

כ מתקיים סיור אחת לחצי "בסה

שעה

סיורים שוטפיםסיורים משמרת לילה

גבייה ואכיפה

ניהול תחום 

האכיפה באופן 

מיטבי

סעיפי 

תקציב
כללי

ניהול מיטבי של 

צוות הפקחים
ניהול צוות הפקחים

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

"   עזרה9922657רכב 

ראשונה ביטוח
17220037331,450

 בטחון 9377561רכב 

תיקונים
1722005732300

 בטחון 9377561רכב 

ביטוח רשיון
17220057331,400

17220025337,500ביטוח

17270009305,000ציוד יסודי לביטחון

19432004705,445מדפסות

194320047112,000ניפוק מחסן

עמלות חברת -חניות

גביה
1943200755360,289

19432007802,000הוצאות אחרות

17810005401,000דואר וטלפון

עמלת חברת - פיקוח 

גביה
178100075110,000

19432004721,000ציוד משרדי

השת משרדי ממשלה 

אחרים
1312000990-150,000

1722000472500ציוד משרדי

17220005413,000אחזקת טלפון לוויני

רכישת תדר ממשרד 

התקשורת
172200076023,000

178100075270,200פיקוח- תובע עירוני 

- ט "הצטיידות משל

רכישת ציוד
17810009302,000

19432005701,600מיכון ועיבוד נתונים

194320093010,000ציוד חניות

1281000651-29,000צו עבירות קנס

178100072050,000מדים לפקחים

1943200753141,000תובע עירוני

17810004316,000(סולריום)חשמל  

17810001101,897,150שכר פיקוחפיקוח

194320072010,000תמרוריםתמרורים

1943200110185,548שכר חניהחניות

כללי

סעיפי 

תקציב

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

1943200740120,000אחזקת מדחנים

19432007508,000קבלניות חניה

 33536401- רכב 

דלק - 50%בני , פיקוח
178100053130,000

 33536401- רכב 

 - 50%בני , פיקוח

תיקונים

17810005322,500

 33536401- רכב 

ליסינג -50%בני , פיקוח
178100053631,810

172200173167,000דלק -5576734רכב  

 -5576734 1רכב 

תיקונים
17220017324,500

172200173654,800ליסינג -5576734רכב  

 פיקוח 7871837רכב 

חניות דלק
194320153167,200

 פיקוח 7871837רכב 

חניות שונות
19432015322,000

  פיקוח 7871837רכב 

חניות ליסינג
194320153645,200

 פיקוח 5753834רכב 

דלק- חניות
194320353136,000

 פיקוח 5753834רכב 

תיקונים- חניות
19432035322,000

 פיקוח 5753834רכב 

ליסינג- חניות
194320353655,500

 -39166101וח חשמלי 

 רישוי וביטוח
17810027338,500

רכב פיקוח חשמלי 

 ביטוח 39166001
17810037338,500

 -39166101וח חשמלי 

 תיקונים
1781002732500

רכב פיקוח חשמלי 

  תיקונים39166001
1781003732500

17810005337,500ביטוח

סעיפי 

תקציב

רכבים

חניות

בטחון
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משאבים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

נושאים
יעדים

הערות

178100453134,800רכב סגן-דלק

17810045324,000רכב סגן-תיקונים

178100453643,200רכב סגן-ליסינג

174400052125,000ג השתלמות"יח חילוץ ע

17440007402,000כלים מכשירים וציוד

174400075014,000עבודות קבלניות חילוץ

174400093025,000ציוד- חילוץ 

 יחידת 5228317רכב 

חילוץ דלק
17440017315,000

 יחידת 5228317רכב 

חילוץ תיקונים
17440017325,000

"   יחידת5228317רכב 

חילוץ ביטוח
17440017336,800

 יחידת 2797900רכב 

חילוץ דלק
17440027313,000

 יחידת 2797900רכב 

חילוץ תיקונים
17440027322,000

"   יחידת2797900רכב 

חילוץ ביטוח
17440027336,250

"   יחידת5313915רכב 

חילוץ ביטוח
17440037331,500

" 44504רחף סירה   

יחידת חילוץ ביטוח
17440047335,300

" 44837חילוץ עג   

ביטוח
17440067337,000

 יחידת 5058772רכב 

חילוץ דלק
174410173119,000

 יחידת 5058772רכב  

תיקונים- חילוץ
174410173210,000

"   יחידת5058772רכב 

חילוץ ביטוח
17441017339,800

 יחידת 5313915רכב 

חילוץ תיקונים
1744003732500

רכבים

סעיפי 

תקציב

צוותי 

חילוץ

בטחון
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

אישור  מבנה ארגוני חדש עד 

לתאריך
2.19

ת "הוצאת כתבי מינוי  מול התמ

עד לתאריך
3.19

עדכון שוטף של מבנה מערך 

א"החירום בהתאם לשינויים בכ
שוטף

ביצוע  השינויים באחריות 

ראשי המכלולים

קבלת החלטה לגבי הקמת 

ח אזורי"מחסן מל
הנהלת המועצה3.19

כתיבת תכנית להקמת מחסן 

ח בהתאם להחלטה "מל

שתתקבל

ביצוע

שטפונות
קיום ישיבת הערכות לפני חגי 

תשרי
ביצוע

, ס"חומ

, מלחמה

אסונות טבע

אחוז עמידה בנוהל אירועי 

חירום
100%

בתלות בקבלת חומרים 

עדכניים מראשי מכלולים

40מספר מתנדבים ביחידה
 19 - 2018במחצית 

מתנדבים

מספר עובדי מועצה שיצטרפו 

ר המועצתית"ליחידת הסע
נתון למעקב

ר בנווה "גיוס  מתנדב סע

זוהר עד לתאריך
3.19

ר לעובדי "קיום הכשרת סע

המועצה  עד לתאריך
3.19

במידה ותהיה היענות ישולבו 

בהכשרה גם תושבים נוספים

קיום השתלמות רענון ותרגיל  

ר עד לתאריך"ליחידת סע
12.19

בתלות בתאריך סיום קורס 

ר מועצתי"סע

מספר  מכלולים אשר יעברו 

תרגיל אימון נקודתי
1

עמידה 'השתתפות בתרגיל 

'איתנה
השתתפות כל המכלוליםביצוע

ח קודם אשר "אחוז ליקויים מדו

יתוקנו בתרגיל העוקב
נתון למעקב

אימונים ותרגילים

היערכות 

הרשות למתן 

מענה לכלל 

האוכלוסיה 

ח"בשע

 עיבוי 

והכשרת 

מערך 

מתנדבים  

(כללי)

סיוע עזרה 

ראשוני 

(ר"סע)

מערך 

מתנדבים

מתן מענה 

מהיר מהימן 

ומקיף בשעת 

חירום

אירועי 

חירום

ח"מחסן מל

ליווי תהליך 

הקמת מחסן 

ח"מל

2019תכנון פעילות משק לשעת חירום 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

מבנה ארגוני

הסדרת 

המבנה 

הארגוני של 

ח "מערך המל

במועצה

משק לשעת חירום
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

מבנה ארגוני

הסדרת 

המבנה 

הארגוני של 

ח "מערך המל

במועצה

ביצוערכישת לבוש חירום
שמיכות כיבוי , (30)נשמיות 

(30)כובע זוהר , (30)

ביצוערכישת ציוד חירום
כדורי , (2)מיכלי מים גמישים 

(30)כיבוי אש 

ל"י רח"נקבע עביצועקיום ביקורת שנתית

ח "אחוז שיפור במדדי מל

בתרגיל המועצתי
נתון למעקב

תפיסת 

ההפעלה

אישור תיק 

אב בחירום

הגשת תיק אב בחירום 

לאישור משרדי הממשלה 

הרלוונטים

6.19
בתלות בקבלת החומרים מכל 

ראשי המכלולים

מספר כנסים מקצועיים בהם 

ישתתפו נציגי הועדה
ח"ועדת מל2

השתתפות בישיבות ועדה 

ל"מחוזית רח
פ זימון"עשוטף

עדכון ומעקב
מעקב אחר ביצוע הפקות 

תיקון ליקויים ומשימות, לקחים
שוטף

בתלות בקבלת חומרים 

עדכניים מראשי מכלולים

ח "מספר ישיבות ועדת מל

שיתקיימו
4

הישיבות . אחת לרבעון

יתואמו מראש

ח "אחוז החלטות ועדת מל

שיושמו
100%

השלמת כתיבה ואישור נוהל 

"זמן יקר"
ביצוע

בתלות בקבלת חומרים 

עדכניים מראשי מכלולים

אזעקת "השלמת נוהל 

"עובדים
א"בשיתוף אחראית מכלול כביצוע

השלמה ואישור כתיבת נוהל 

ח"הפעלת ועדת מל
ביצוע

השתלמויות 

ח"ח פס"מל
17260005212,000

ביקורת שנתית

הצטיידות

בקרה עצמית 

וחיצונית על 

מידת 

ההיערכות

עיבוי 

ההצטיידות 

של מערך 

החירום 

המועצתי

כתיבת נהלי 

עבודה 

בחירום

העלאת 

התודעה 

ושיפור שוטף 

של ההיערכות 

לשעת חירום

סעיפי תקציב

משימות 

ניהוליות

משימות 

ניהוליות

נהלי עבודה

הכשרות

ח"ועדת מל

משק לשעת חירום
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

מבנה ארגוני

הסדרת 

המבנה 

הארגוני של 

ח "מערך המל

במועצה

הוצאות 

אחרות
17260007809,000

17260004712,200ניפוק מחסן

גרור מלח 

90-096-

 תיקונים75

1726001732200

חירום מלח 

90-096-

 ביטוח 75

ורישוי

17260017331,400

סעיפי תקציב

משק לשעת חירום

44



ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

פגישה עם מנהלות הלשכה לטובת 

הטמעת הנושאים לשימוש במערכת 

המוקד
ביצוע 

, ל"מנכ, ראש מועצה

הנדסה

מספר פגישות עם מנהלת לשכת 

ל לטובת סקירת נושאים "מנכ

"על השולחן"שנמצאים 

12

פגישות עם נציג התעשייה ונציג 

התיירות והמלונות  במועצה לחיזוק 

הקשר עם המוקד

שוטף 

חות חודשיים לכלל מנהלי "הפקת דו

המועצה
12

דיון על פניות חריגות 

ל"מול המנכ

10מספר מפגשי פורום מוקד בתמר

פרסום המוקד בפרסומים של המועצה 

לתושבים
שוטף 

, חותמת מייל, שילוט

'עלי תמר וכד, לוח שנה

בחינת נושא הטמעת השימוש במוקד 

על בסיס אמנת )אצל מזכירי היישובים 

עד לתאריך (השירות

3.19

פיתוח תפישת 

השירות ושיפור 

השירות במועצה

בנייה וקיום של סדנה לעובדים בנושא 

שירות והשימוש במוקד ככלי לשיפור 

השירות

ביצוע
התכנית תכלול חיבור 

לאמנת השירות

ריכוז ולימוד נתוני הסקרים הנדרשים 

מכלל יחידות המועצה עד לתאריך
2.19

מתוך תכנית העבודה  

ופגישות עם מנהלי 

אגפים

תכנון מערך הסקרים השנתי  עד 

לתאריך
2.19

ז "ולו,  מספר סקרים

לביצוע

ביצוע הסקרים בהתאם לאבני הדרך 

שייקבעו
ביצוע

כולל התקשרות עם 

גופים חיצוניים במידת 

ניתוח הסקרים , הצורך

והעברה להנהלה לדיון

מיצוב המוקד 

כמקבל פניות 

השירות המרכזי

ממשק עם יישובים

שיפור שירות במועצה

ממשק עם מנהלים 

במועצה

2019 ומדיה דיגיטלית 106תכנון פעילות מוקד 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

פיתוח תחום 

הסקרים ככלי 

לשיפור שירות 

והתייעלות

סקרים

מוקד ומדיה דיגיטלית 
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מיצוב המוקד 

כמקבל פניות 

השירות המרכזי

ממשק עם מנהלים 

במועצה

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

4מספר סיורים במתחם עין בוקק

סיור בכל יישובביצועקיום סיור בכלל יישובי המועצה

הפעלת מוקד חיצוני בכל זמן נתון 

לגלישת שיחות
שוטף

מספר חודשים בהם תאזין מנהלת 

 שיחות לבדיקת המוקד 10-המוקד ל

החיצוני

12

נתון למעקב2משך זמן שיחה ממוצע בדקות

ממוצע עד למענה )משך זמן המתנה 

בשניות (נציג
30

אחוז פניות תושבים אליהם יחזור 

המוקד לבדיקת שביעות רצון
90%

ח חודשי יופק "דו

ל"למנכ

מספר שיחות חודשיות לתיירים לבדיקת 

י המוקדנים"איכות המידע שניתן ע
י מנהלת המוקד"ע15

חות סקר שביעות רצון "מספר דו

ל"תושבים ותיירים שיופקו למנכ
12

מספר האזנות לשיחות נציגים ומתן 

משוב על השירות
24

שימוש במערכת 

פעמיים . ההקלטות

בחודש

בכל מחצית2מספר שיחות משוב מתועדות למוקדנים

שוטףעדכון מאגרי הידע של המוקד

עדכון רשימות תפוצה 

(עובדים/מלונות/תושבים)
2

שוטףעדכון זמני תקן לפניות

שוטףשמות הנושאים לטיפול/עדכון נושאים 

שלא קיבלו /טיפול בפניות מורכבות 

מענה מספק
שוטף

שוטףחריגים/הפקת לקחים מאירועים שונים

שגרות מנהלת מוקד

מענה המוקד

קשר עם לקוחות

משוב על הטיפול 

בפניות

הגברת ההכרות 

בשטח לצורך שיפור 

המקצועיות

מוקד חיצוני

שיפור השירות 

והממשק מול המוקד 

החיצוני

מתן שירות יעיל 

, ומיטבי לתושבים

תיירים ובעלי עסקים 

במרחב המועצה

מוקד ומדיה דיגיטלית 
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מיצוב המוקד 

כמקבל פניות 

השירות המרכזי

ממשק עם מנהלים 

במועצה

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

-אתר אינטרנט

הקמה ואחזקה 

שוטפת

1761000754133,500

שדרוג אתר המועצה בדגש על מרכז 

הידע והשירותים הניתנים עי המועצה  

עד לתאריך

4.19

הטמעת תחום המדיה הדיגיטלית 

ככלי שירות לתושב
שוטף

/ יצירת ממשקים 

טפסים דיגיטאליים 

לשירותים הניתנים עי 

המועצה באתר

מספר פגישות של פורום לוח אירועים 

אזורי
10

לצורך שיבוץ האירועים 

בפלטפורמה שתיבנה 

באתר

עדכון אתר האינטרנט של המועצה 

כולל עמידה בדרישות החוק )

(לפרסומים הנדרשים באתר

שוטף

מספר פרוטוקולים מישיבות מליאת 

המועצה שיפורסמו באתר המועצה
12

לאחר קבלת 

הפרוטוקולים מהלשכה

15%אחוז המבקרים החדשים באתר

. ממוצע כל מחצית

מדידת האתר החדש 

בלבד

נתון למעקבאחוז ממוצע של מבקרים חוזרים

(בדקות)זמן שהות ממוצע באתר 
במחצית . נתון למעקב

2018 - 2.11

581 -2018מחצית 100מספר אוהדים שיתווספו לעמוד המועצה

מספר הקמפיינים לפרסום בפייסבוק 

ובחינת יעילותם
על פי צורך. נתון למעקב

מתן מענה לפניות המתקבלות דרך 

(CRMחיבור למערכת )הפייסבוק 
שוטף

פייסבוק

עדכון ותפעול עמוד 

הפייסבוק של 

המועצה

אתר המועצה

שדרוג אתר 

המועצה והנגשתו 

לתושבים

מוקד ומדיה דיגיטלית 
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מיצוב המוקד 

כמקבל פניות 

השירות המרכזי

ממשק עם מנהלים 

במועצה

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

פרסום והפצת 

פרסומים שונים 

תיירים/ לתושבים 

שוטף'פלאיירים וכד, SMSהודעות , מייל

דוברות פנים ארגונית
עדכון עובדי המועצה במידע על אירועים 

ותקלות
שוטף

-השתלמויות

מוקד עירוני
17610005213,200

שיפור מקצועיות 

המוקד

ימי יעוץ מקצועי / מספר השתלמויות 

למנהלת המוקד
5

, כנס מנהלי מוקדים

מדיה, מוקד בחירום

מעקב אחר כתיבת 

נהלי המועצה
שוטףעדכון קובץ מעקב נהלים

כתיבת נוהל הפעלת מוקד בחירום  עד 

לתאריך
3.19

סגן+(להחליף)מוקדן 2מספר חברי מכלול שיגויסו

אחוז השתתפות בישיבות היערכות 

ח"מל
100%

ר "אחוז השתתפות בימי עיון מטעם פקע

ל"ורח
100%

שעות תגבור 

מוקד
176100013010,000

17610005401,800טלפון

17610004703,089מדפסות

1761000511500כיבוד ואירוח

1761000523500דמי חבר

176100055025,000פרסום

-מוקד מוניציפלי

פעולות
17610007808,000

שכר מוקד 

עירוני
1761000110322,150

17610005121,000אשל ונסיעות

-מוקד עירוני

ניפוק מחסן
17610004713,000

1761000472500ציוד משרדי

176100075275,000מוקד חיצוני

סעיפי תקציב

ריכוז נהלים במועצה

מוכנות לשעת חירום

הפצת מידע

השתלמויות

תפקוד מכלול מידע 

לציבור והסברה 

בשעות חירום באופן 

מיטבי

מוקד ומדיה דיגיטלית 
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2018יוני -ינואר2017נתוני פעילותנושאים

470010,821מספר פניות במערכת

11892,032מספר פניות למוקד באמצעות הטלפון

7448מספר פניות למוקד באמצעות האתר

מספר פניות למוקד באמצעות 

הווטסאפ
22135

מספר פניות למוקד באמצעות 

הפייסבוק
212

27688739מספר פניות מוקד פנימי

2321071מספר פניות מגורם חיצוני

5921מספר פניות לתיעוד

6802מספר פניות לטיפול

2896מספר פניות מלונות עסקים מפעלים

562405מספר פניות תושבים

נתון למעקבמספר כולל של כניסות לאתראתר

25253193מספר אוהדים בעמוד הפייסבוקעמוד פייסבוק

לא רלוונטימספר מורידי אפליקציהאפליקציה

ימדד בהתאם . 1,862

להחלת האפליקציה 

החדשה

מספר שעות הפעילות של המוקד 

ביממה
24

7מספר ימי פעילות המוקד בשבוע

לא כולל מוקד חיצוני1מספר מוקדנים בכל משמרת

פניות

מוקד

נתוני פעילות- מוקד 
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 אגף חינוך וקהילה

 

פוליטיים מורכבים של גבולות  -נושאים גיאו, ומגוון קונפליקטים של פיתוח מול שימור ייחודית בה עוליםמעבדה  מהווהאזור ים המלח וסביבתו 

הנותנים יתרון  –לחצי פיתוח לרגישה במיוחד לשינויים ואלו מתקיימים בתוך מערכת אקולוגית כל  .בניהםבינלאומיים, טריטוריות והיחסים המורכבים 

 ,לחיות בים המלחולעודד את הבחירה  ינוך והוראה איכותיים מאוד,במטרה לספק לתלמידי המועצה ח מודל חינוכי ייחודי למקום. ליצירת משמעותי

אל העולם ויציאה עבודת ידיים  שילוב ,בהם מתן אמון גבוהוערכי, שיתוף תלמידים חזון שואף האגף לקדם חוויית למידה ייחודית ומגוונת, הבנויה על 

 , וימשך בהדרגה בשנות הלימודים הבאות תוך העמקה והרחבה לשכבות גיל נוספות .2015שינוי זה החל בשנת . וץ לכיתהחשמ

  

ומתקנים ושדרוג מבני החינוך וסביבתם.  תחזוקה שוטפת של מוסדות ביטחון ובטיחות,, והסעתם אחראי האגף על רישום תלמידים ,התפעוליבמישור 

  בנושאים שונים. פניות הוריםמענה לומתן תכנון שכר וחוזים,  ותקציבי, ניהול אדמיניסטרטיביבנוסף עוסק האגף ב

 

 :מחלקות האגף

 

 חינוך קדם יסודי מחלקת 
 

לקיים מוסדות  המחלקה שואפת הר עמשא.נווה זוהר ו עין תמר, נאות הכיכר, עין גדי, ילדים מחמישה ישובים: 90-מערכת הגנים בתחום המועצה מונה כ

מעודדת למידה ומעוררת סקרנות תתרום להסתגלות הפרט בחברה אשר בבסיסם האמונה כי סביבה חינוכית הויעילים בתחומי המועצה,  חינוך מקצועיים

שור מתמיד יתוך ק, הקיימותחיבור לנושא ו חשיפה לנושאים עדכניים ת מיומנויות בסיסיות,הקניימטרת תכניות הלימודים בגנים היא בתוך כך, בעתיד. 

רגשי, ווי יל, והכוללת המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספרהייחודית, תוכנית "מעברים" מחלקה מקדמת את . העם הקהילה הסובבת

באירועי תרבות  ועצה בחגים,מפגשים בין הגנים בתחום המועד לבית הספר. בנוסף מקיימת המחלקה כניסתו לגן החל מחברתי ופדגוגי של כל תלמיד 

  .ובחוגי העשרהשונות,  בפעילויות מוסיקה,ו
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 בית ספר יסודי

ילדי המועצה האזורית תמר. בית הספר שם לו למטרה לתת מענה לתלמידים על פי צרכיהם על מנת  משרת את כלל ת ספר יסודי תמר ע"ש יואב גבעתיבי

התלמידים עטופים במסגרות שונות של פעילויות . לשם כך, שיממשו את יכולותיהם ויצמחו להיות תלמידים בוגרים בעלי דימוי והערכה עצמית גבוהה

 הכוללות סיורים ופרויקטים. 

 

 ()חטיבת ביניים ותיכון יבית ספר שש שנת

תלמידי בית הספר קיימת אוכלוסיית בני נוער הנמצאים  קרבבית הספר השש שנתי בעין גדי מהווה אכסניה לכל תלמידי המועצה האזורית תמר ומגילות. ב

 רכי האדם בשילוב של יצירתיות.חשיבה עיצובית שעוסקת בצ ומבוססאשר שוכנת בקיבוץ עין גדי. בית הספר מקדם פדגוגיה חדשנית  הפנימייבתנאי 

 

 שירות פסיכולוגי חינוכי 

עוסקים בקידום רווחתם הנפשית של כל באי המערכות . בשירות נפש של ילדים במערכת החינוך ובקהילההקידום בריאות  המטרתו של השפ"ח הינ

 המרכז הטיפולי האזורי. פעילותבמסגרת  השירות ניתן. הורים וצוותים חינוכיים, מתוך תפיסה הוליסטית ואקולוגית של הילד -החינוכיות

 

 הנוער מחלקת

את כלל פעילויות הנוער תוך יצירת פעילות  מהווה כוח מוביל במרחב החינוך הבלתי פורמאלי בקהילות היישובים. תפקידה לאגם ולתכלל מחלקהה

ערכי ומכווין עבור בני הנוער ומכשירה אותם בתוכניות למנהיגות ומעורבות -מגוונת, רחבה ומתאימה ליעדי אגף החינוך. היחידה מהווה גורם חינוכי

לכוחות המובילים במועצה וביישובים, מתוך תחושת  ורחברתית, בדגש על שותפויות בין מסגרות החינוך השונות. קבוצת בני הנוער במועצה פועלת בחיב

  אחריות חברתית וסביבתית המושתתת על מעורבות, רגשי גאווה ושייכות לתרבות ולמורשת המקומית והלאומית כאחד.
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 המחלקה לשירותים חברתיים

מחוז הדרום. פעילות המחלקה נעשית  -ד הרווחה המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על מתן שירותי רווחה לתושבי המועצה ועובדת בפיקוח משר

המחלקה שואפת  .שיקוםההגנה והמניעה, האיתור והמיכה, תהבתחומי הטיפול, מתוקף חוק שירותי הסעד, ויעודה לתת שירותים מקצועיים ומיומנים 

  ה.פונ , צנעת הפרט ומתן כבוד לכלבהתאם למדיניות המועצה ומשרד הרווחה, תוך הקפדה על כללי האתיקה להעניק שירות ברמה מקצועית גבוהה

 

 באגףכוח אדם 

 

 ., נהגמנהל אגף, מזכירה  –הנהלת האגף •

 מנהל ומזכירה.   –מנהל ומזכירה. יסודי  –תיכון  –בתי ספר  •

 .מנהלת –קדם יסודי  •

  .מנהלת – נוער •

 .מנהלת –"ח שפ •

 .משרה( 2/3משרה(, עובדת זכאות ) 1/2מנהלת, עובדת סוציאלית ) –שירותים חברתיים  •
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 יעדי האגף לשנת הלימודים תשע"ט 

 

 הנהלת האגף

 השגת מצוינות ערכית ולימודית תוך שימוש בדרכי הוראה חדשניות .1

 מקצועי ואיכותי המחויב למקום, יצירת תשתית להון אנושי חינוכי קבוע .2

 הרחבת קליטת אנשי חינוך אשר יעברו להתגורר במועצה  .3

 הצמחת בתי הספר, הגדלת אוכלוסיית התלמידים וקליטת התלמידים בתנאי פנימייה  .4

 

 תיכון עין גדי

 המעורב בקהילה ובעל נכונות לתרום ולהשפיע על המדינה ,גיבוש נוער ערכי .1

 )יעד חומש( בהישגים לימודיים ובאקלים הבית ספרי הפיכת התיכון לאחד מבתי הספר המובילים בארץ .2

 שינוי במבנה המגמות בתיכון להגברת אפשרויות הבחירה ועידוד מצויינות .3

 [DTלמידה מבוססת מיומנויות, הטמעת תהליכי רפלקציה וחתירה למצוינות ] באמצעות שיפור הישגים .4

 

 בית ספר יסודי

 ם בסביבתו המשתנהלומד אוטונומי, בעל מודעות, מעורב ויוז פיתוח .1

 בקרה ושיפור תהליכי הוראה ובהתאם שיפור הישגים ברמה פרטנית וברמת הכיתה .2

 שיפור אקלים בית ספרי .3

 קידום מנהיגות במערכת החינוך .4

 הגברת שותפות הקהילה בתחום החינוך .5
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 נוער

 רת נעורים עצמאית ובעלת הנהגה עצמיתבבניית בני הנוער כח .1

 המעורב בקהילה ובעל נכונות לתרום ולהשפיע על המדינה  ,גיבוש נוער ערכי .2

 תוך שיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי  ,מתן מענה הוליסטי לתוכניות פעילות לנוער .3

 יצירתית וערכית , בניית צוות המדריכים כיחידת הדרכה מקצועית .4

 

 גיל רך

 רתימת ההורים לתהליך המעבר למודל גן משולב  .1

 0-3סל השירותים החדש: מתן תמיכה פדגוגית לצוותי חינוך  הטמעת .2

 פיקוח על פעוטונים ותמיכה כספית בהתנהלות שוטפת  :דשהטמעת סל השירותים הח .3

 לשפה האנגלית כשפה בינלאומית תחווייתיחשיפה  .4

 

 שפ"ח

 הבניית תהליך מיפוי ואיתור ילדים עם קשיים התפתחותיים, רגשיים וחברתיים .1

 רפואי לבניית תכניות טיפול חינוכיות–לה עם הצוות החינוכי והצוות הפראפעובניית שיתופי  .2

 הסדרת תהליך אבחון וכתיבת הערכות פסיכולוגיות לטובת קיום הערכה מקצועית לקראת וועדות  .3

 הגברת חשיפת השירות הפסיכולוגי חינוכי לקהילה  .4

 מסגרות חינוכיות ומרכז טיפולי, גיל רך, השמה: וועדות הבאים םהסדרת ממשקים ונהלי העבודה של השפ"ח בתחומי .5
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  חברתייםשירותים 

 משרד הרווחה של רפורמה הכניסת המחלקה לעבודה במסגרת  .1

 סעים וליווי לצרכים בריאותיים לגיל השלישי יהקמת מערך ה .2

 יים הבניית תחום השירותים הקהילתיים בתוך היישובים בכל התחומים הרלוונטיים למחלקה לשירותים חברת .3

 בניית צוותי הצח"י ביישובים כמענה משמעותי בשגרה ובחירום  .4
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י"גנ- מספר תלמידים כולל

- ח"בתשע. נתון למעקב

 3-6,  ילדים43 0-2) 89

( ילדים46

יסודי- מספר תלמידים כולל
-ח"בתשע. נתון למעקב

106

תיכון- מספר תלמידים כולל
- ח"בתשע. נתון למעקב

212

מספר עובדים בהעסקת האגף
-ח"בתשע. נתון למעקב

116

-קבלת מיפוי פרטני עבור כל תלמידי י

יב למסלול זכאות לבגרות עד לתאריך
11.18

-קבלת מיפוי פרטני עבור כל תלמידי י

יב על מצב הגשה לבגרות בפועל
5.18

קבלת צפי הישגים לימודיים לשנת 

פ ודיון משותף על אבני "הלימודים תש

הדרך להשגתם עד לתאריך

5.18

יסודי

מספר פעמים בהן יתקיים דיון עם 

מנהל בית הספר על תהליך הערכה 

מעצבת ויעדיו

יולי, פברואר2

קיום ישיבה משותפת עם הנהלת בית 

ספר התיכון לבחירת מדד ייחודי לתמונה 

החינוכית עד לתאריך

1.19

שליחת בקשה למשרד החינוך להכנסת 

מדד ייחודי לתמונה החינוכית עד לתאריך
2.19

תמונה 

חינוכית

התאמת 

התמונה 

החינוכית

למאפייני 

מערכת 

החינוך 

במועצה

בחירת מדד ייחודי 

למועצה בתמונה 

החינוכית

מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

הישגים 

לימודיים

תיכון
השגת מצויינות ערכית 

ולימודית תוך שימוש 

בדרכי הוראה 

חדשניות 

ט"תכנון פעילות הנהלת אגף חינוך וקהילה תשע

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות

הנהלת חינוך
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נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

מספר משפחות של עובדי הוראה 

שיקלטו למערכת החינוך ויעברו לגור 

ביישובי המועצה

8

קיום ישיבת הערכה לפיילוט קליטת 

עובדי הוראה ומשפחותיהם במערכת 

החינוך עד לתאריך

2.19

אחוז משפחות חדשות של עובדי 

ההוראה שנקלטו ביישובים ויישארו 

במערכת החינוך שנה נוספת

80%

קיום ישיבות מישוב לבחינת תהליך 

הקליטה של עובדי הוראה 

ומשפחותיהם בקיבוץ בעין גדי עד 

לתאריך

10.18

ישיבה משותפת עם 

הגורמים הרלוונטים 

בקהילה

אחוז כוח הוראה בתיכון שהינם תושבי 

המועצה
30%

בשנת . נתון למעקב

. בתיכון 14%ח "תשע

פרסום קול קורא לתושבים מקומיים 

להכשרת מורים מטעם המועצה עד 

לתאריך

1.19

הסדרת מערך תמריצים בר קיימא 

לצוותי חינוך עד לתאריך
3.19

בניית תהליך לשיתוף בין מערכת החינוך 

לקהילה עד לתאריך
בסיוע חברת שדמות9.18

מספר תהליכי גיבוש הסכמות שיסתיימו 

הצלחה
אחד בתיכון, אחד ביסודי2

מספר מפגשי שיח בין הנהלת האגף 

לועדות החינוך ובעלי תפקידים ביישובים
4

מספר מפגשי חשיבה משותפים עם 

תושבים
2

וידוא קבלת מדדי תכניות העבודה של 

ועדות החינוך ביישובים עד לתאריך
9.18

4מספר מפגשי פורום חינוך אזורי שיתקיימו
כולל נציגי ועדות החינוך 

ביישובים
12ס"מספר פגישות מנהלי מחלקות וביה

8.18סיום עדכון יומן אלקטרוני משותף

עדכון יומן אלקטרוני משותף לקראת 

פעילות קיץ עד לתאריך
4.19

הרחבת קליטת אנשי 

חינוך אשר יעברו 

להתגורר במועצה

 

יצירת תשתית להון 

, אנושי חינוכי קבוע

מקצועי ואיכותי 

המחוייב למקום

הגברת שותפות 

הקהילה במערכת 

החינוך

ממשקי עבודה פנים 

אגפיים

הרחבת השותפות 

ושיפור הממשקים בין 

כלל גורמי החינוך 

במועצה

קשר בין מוסדות 

החינוך במועצה 

לקהילה

הנהלת חינוך
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נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

הכנסות חשיבה 

חינוכית
1311000490-20,000

-מעבדה לחדשנות

פרוייקט ערי חינוך
1811000750550,000

מספר מפגשי הכשרות צוותי חינוך 

 שיתקיימוDTבנושא 
מפגשים מרחביים3

מספר פעמים בהם יועבר משוב בנושא 

DTתהליכי למידה 
יוני, אוקטובר2

מספר פרוייקטים חינוכיים ייחודים אשר 

יועברו בכל בית ספר בהתאם לעקרונות 

DTה 

2

. ב"בית ספר יסודי וחט

פירוט יצורף למדידה 

השנתית

אחוז אנשי החינוך אשר יחול אצלם  

על פי )שיפור בתפיסת היצירתיות שלהם 

(שאלון יצירתיות

100%

ימדד באמצעות שאלון 

שיועבר בתחילת נובמבר 

, מנהלים: כולל. ובסוף יוני

, סייעות, גננות, מורים

מדריכי נוער וצוות בלתי 

פורמאלי

שיפור מסוגלות של 

אנשי החינוך לעבוד 

ביעילות על בעיה או 

מטלה שפתרונה או 

התהליך אינו ידוע מראש

אחוז אנשי ההוראה אשר ימדד עבורם 

בהבאת / שיפור במסוגלות לעבודה יעילה

פתרונות על בעיה או מטלה שפתרונה 

על פי שאלון תפיסת , אינו ידוע מראש

היצירתיות 

100%

ימדד באמצעות שאלון 

שיועבר בתחילת נובמבר 

אנשי חיונך . ובסוף יוני

: כולל

סייעו,גננות,מורים,מנהלים

מדריכי נוער וצוות ,ת

בלתי פורמאלי

שיפור יכולת אנשי 

החינוך לשנות הגדרה 

/ או פורמט של מטרה 

מטלה או בעיה

ביצוע של לפחות תהליך אמפטי אחד 

מטלה/ בשנה שהוביל לשינוי הגדרה 
ביצוע

העלאת היצירתיות על 

ידי עיצוב או שינוי מחדש 

של הסביבה החיצונית

כיתה בעקבות תהליך / שינוי מרחב 

עיצובי בכל מוסד חינוכי
ביצוע

מועדוני , יסודי, ס תיכון"בי

גני ילדים, נוער

חדשנות פדגוגית

שיפור היכולת של אנשי 

החינוך למצוא מקורות 

השראה יצירתיים 

שאינם רגילים ואינם 

קשורים למטלה או 

בעיה כלשהי

הנהלת חינוך
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נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

שיפור יכולות אנשי 

החינוך להיעזר בשיתוף 

עבודתם בקבלת משוב 

משותפים לשיפור ודיוק 

עבודתם

מספר פעילויות בשנה הכוללות למידת 

עמיתים לטובת מישוב ודיוק המשימה
2

שיפור יצירתיות 

התלמידים ביישום 

משימות

אחוז התלמידים ובני הנוער אשר ימדד 

עבורם שינוי בסקלה אחת בתפיסת 

התלמידים עצמם כיצירתיים על פי שאלון 

תפיסת יצירתיות

100%

ימדד באמצעות שאלון 

שיועבר בתחילת נובמבר 

שאלון ייעודי . ובסוף יוני

לבני נוער ושאלון ייעודי 

לתלמידים

 שיפור מסוגלות של 

תלמידים להתמודד עם 

בבעיות או מטלות 

ולהגיע לפתרונות באופן 

עצמאי תוך שימוש 

בחשיבה עיצובית

אחוז התלמידים ובני הנוער אשר יחול 

אצלם שיפור בתפיסת המסוגלות 

להתמודד עם בעיות או מטלות ולהגיע 

לפתרונות באופן עצמאי

100%

שיפור יכולות התלמידים 

להיעזר בעבודה 

משותפת תוך מתן כלים 

למשב אחד את השני

מספר מינמאלי של פעילויות הכוללת 

למידת עמיתים לטובת מישוב ודיוק 

המשימה

2

כנס חשיבה 

עיצובית
181100075455,000

הפיכת מערכת החינוך 

למודל למידה ברמה 

הארצית

הפקת כנס חינוך ארצי בנושא חשיבה 

עיצובית עד לתאריך
3.19

קבלת בקשות לאישור תכניות פדגוגיות 

פ ממנהלי "חדשות לשנת הלימודים תש

בתי הספר עד לתאריך

11.18

קבלת הצעה למצבת עובדי הוראה 

פ ממנהלי מוסדות "לשנת הלימודים תש

החינוך עד לתאריך

3.19

ההצעה תועבר לביצוע 

רק לאחר אישור הנהלת 

האגף

תכנון שנתי מקדים

חדשנות פדגוגית

ייעול התכנון המקדים 

של שנת הלימודים

הנהלת חינוך
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נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

ה "חידוש הסכם מול מנהלת נעל

ה מערב עד "לקליטת תלמידי נעל

לתאריך

11.18

ה בבית הספר "פתיחת כיתת נעל

פ"התיכון בשנת הלימודים תש
ביצוע

השתתפות 

פנימיה בעין גדי
שוטףהשתתפות בועד מנהל פנימיית עין גדי1815700789300,000

סיום תהליך שיתוף קהילה בהגדרת 

ייחודיות התיכון עד לתאריך
2.19

הגדרת הייחודיות של התיכון עד 

לתאריך
6.19

2.19יציאה לקמפיין שיווקי לתיכון בתאריך  

כתיבת פרוגרמה חינוכית לתיכון עד 

לתאריך 
2.19

ל המועצה "העברת תכנית כלכלית למנכ

עד לתאריך
8.18

סיום קבלת אישור משפטי לתהליך 

ההעברה המוצע עד לתאריך
8.18

קבלת אישור עקרוני לביצוע העברה 

מהנהלת המועצה עד לתאריך
9.18

הגשת תכנית תקצוב מפורטת לאישור 

תקציבי עד לתאריך
10.18

קבלת החלטה על מבנה ארגוני לניהול 

הפנימיה עד לתאריך
5.19

כולל החלטה על איש 

קשר מטעם האגף

סים פרויקט שיפוץ בית 

ספר תיכון וספרייה

מעקב אחר סיום עבודות השיפוץ בבית 

הספר התיכון עד לתאריך
11.18

סיום שיח ציבורי וקבלת החלטה על 

מיקום התיכון
1.19

1.19קבלת פרוגרמה

מספר ישיבות ועדה מלווה בהן תשתתף 

הנהלת אגף החינוך
3

קבלת תכנית למימוש תקציבי המועצה 

ודיון משותף בנושא עד לתאריך
7.19

מספר פעמים בשנה בהן יתקבל ממנהל 

בית הספר דיווחים על יישום תכניות של 

חדשנות פדגוגית

2

, הצמחת בתי הספר

הגדלת אוכלוסיית 

התלמידים וקליטת 

התלמידים בתנאי 

פנימיה

פנימית עין גדי

בניית תיכון חדש

תיכון עין גדי

ניהול עצמי של בתי 

ספר

בקרה ומעקב אחר 

עמידה בדרישות משרד 

החינוך

100,000

העברת בעלות פנימיית 

עין גדי לעמותת תמרית

הצמחת בית 

קליטה- הספר 
181100075275,000

יעדים עתידיים מתכנית 

 תלמידי 120:חומש 

 2020פנימיה בשנת 

 תלמידי 500,(א"תשפ)

 2023פנימיה בשנת 

(ד"תשפ)
הצמחת בית 

שיווק- הספר 
1811000753

הנהלת חינוך
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נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

שימור מורשת השואה 

בקרב בני נוער

תקצוב משלחת לפולין לשנת הלימודים 

ט עד לתאריך"תשע
10.18

יבוצע במסגרת דיוני 

2019תקציב 

הכנסות -ס קיץ"בי

מהורים
1313230491-20,000

סיום הגשת טפסים ודיווחים על פי 

דרישות משרד החינוך עד לתאריך
ח"עבור קיץ תשע10.18

תקציב -ס יסודי"ב

כללי
181323075120,000

אחוז תלמידים שירשמו לתכנית בקיץ 

ח"תשע
80%

מהכיתות להן תוצע 

הפעילות

1813231110128,000ס קיץ"בי-שכר
פגישת הכנה לקביעת מנהל בית ספר 

של הקיץ עד לתאריך
1.19

1313230922-16,480ס קיץ"ב-ח"משה
בניית תכנית בית ספר של קיץ ואיוש 

צוות עד לתאריך
5.19

סיכום פעילות ומישוב בית ספר של הקיץ 

עד לתאריך
8.19

סיום הגשת טפסים ודיווחים על פי 

דרישות משרד החינוך עד לתאריך
ח"עבור קיץ תשע10.19

-257-90-רכב 

 שלומית גיל 801

דלק-י"טיין שפ

18173015319,000

-257-90-רכב 

 שלומית גיל 801

תיקונים--י"טיין שפ

1817301532700

-257-90-רכב 

 שלומית גיל 801

ליסינג-טיין 

181730153612,500

1817300110115,566י"שכר שפ

10ח"מספר פגישות עדכון עם מנהלת השפ

קליטת פסיכולוגית חינוכית לבית הספר 

התיכון בעין גדי עד לתאריך
9.18

ח עד "הסדרת מבנה הפעילות של השפ

לתאריך
11.18

מתן מענה לתלמידים 

עם לקויות למידה ובעלי 

צרכים מיוחדים

סיום וועדות השמה חינוך מיוחד עד 

לתאריך
5.19

קיים מאמץ למצוא מענה 

מקומי במידת האפשר

משלחת לפולין

ח"שפ

מתן מענה מקומי 

לתלמידים עם לקויות 

למידה ובעלי צרכים 

מיוחדים

מ"חנ

בית הספר של הקיץ
מענה חינוכי בחודשי 

הקיץ

הנהלת חינוך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

בחירת גורם מלווה לכתיבת תפיסת 

ס לשנת "הפעילות החדשה של המתנ

פ עד לתאריך"תש

2.19

ס "אישור תכנית הפעילות של המתנ

פ עד לתאריך"לשנת הפעילות תש
8.19

כבסיס לדיון תקציבי 

2020לקראת תקציב 

הסדרת תחום ההסעים
אישור תכנית הסעות לתלמידים וצוותי 

חינוך עד לתאריך
8.19

באחרית מנהלת מחלקת 

הסעים

קליטת כוח אדם איכותי 

בתהליך מקצועי

הגשת מצבת כוח אדם עדכנית לשנת 

ט עד לתאריך"הלימודים תשע
9.18

מעקב שוטף אחר דוחות ניצול תקציב 

במערכת המטרופולינט
שוטף

ביצועעמידה ביעדי התקציב ללא חריגות

ח סגירת שנה לגזברות עד "הגשת דו

לתאריך
1.19

חות תקציב שיתקבלו "מספר דו

מהמשרד המלווה
6

ישיבה רבעונית4מספר ישיבות שיתקיימו עם יועץ מלווה

נתון למעקבמספר קולות קוראים שיוגשו

מספר קולות קוראים שאושרו מתוך כלל 

ההגשות
נתון למעקב

סך הכנסות צפויות מקולות קוראים 

ט"שאושרו בתשע
נתון למעקב

שוטףקיום ישיבות דו חודשיות של צוות האגף

צוותים חינוכיים2מספר אירועים לעובדי החינוך שיתקיימו

ביצועקיום אירוע גיבוש לעובדי האגף

בקרה שוטפת על 

עמידה ביעדי תכניות 

עבודה

מספר ישיבות צוות מתועדות בפרוטוקול 

לדיון בעמידה ביעדי תכניות העבודה
מרץ וספטמבר2 תכניות עבודה

מבנה פעילות 

ס"המתנ

תכנית הסעות

א"מבנה האגף וכ

גיבוש צוות מקצועי 

ושותפות בעשיה

בקרה ומעקב על ניהול 

תקציב תקין

מיצוי הכנסות ממשרד 

החינוך ומשרד הרווחה

בחינת תפיסת העבודה 

ס תמר"של מתנ

ניהול תקציב

קולות קוראים

צוות

הנהלת חינוך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

182930044152,000ספורט בטוחים

182400044115,500בתי עם ביטוחים

תחזוקת אולם 

מופעים 

הסכם+שוטף

1824000750200,000

וידוא קבלת אישורי בטיחות על כלל מבני 

החינוך עד לתאריך
9.18

5.19מיפוי צרכי בינוי ובטיחות מוסדות חינוך

שיפוץ והצטיידות 

מוסדות חינוך
שוטףביצוע שיפוצי קיץ ושיפוצים שוטפים1052

הצטיידות מבצר 

ומועדון פיס בכיכר
2.19ר"סיום הצטיידות ווידוא סגירת תב1082

 36214801רכב 

-יעקב אקריש 

תיקונים

18110025328,700

 36214801רכב 

- יעקב אקריש 

ליסינג

181100253666,500

בדיקת הכנסות 

ח"משה
181790075163,180

השתתפות 

תלמידי -הרשות 

חוץ

181100076065,000

 88-502-37רכב 

גרי דלק
181100353150,400

 88-502-37רכב 

גרי תיקונים
18110035325,000

 88-502-37רכב 

גרי ליסינג
181100353656,300

1311000920-11,000הכנ משרד החינוך

שכר הנהלת 

החינוך
1811000110829,190

181100044122,250חינוך ביטוחים

18110004703,789מדפסות

18110005112,500אירוח וכיבוד

181100051310,000ל"נסיעות לחו

תקינות והפעלה רציפה 

של מתקני המועצה ללא 

תקלות בטיחות 

ובהתאם לדרישות

ניהול ותחזוקת מבני 

ציבור ומתקני מועצה

סעיפי תקציב

, (3)כ "חד, (3)מגרשים 

ח "מוס, המבצר, בריכה

(7)

הנהלת חינוך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

1811000521100,000השתלמויות

18110005231,200דמי חבר בארגונים

18110005402,000דואר וטלפון

18110005715,000מחשוב חינוך

18110007805,000הוצאות אחרות

 36214801רכב 

דלק-יעקב אקריש 
181100253133,600

תכנית התערבות 

בחינוך
181100075150,000

גיבוש אגף 

תרבות ,חינוך

ורווחה

18110005824,100

השתת הורים בגין 

מחשבים
1315200491-30,000

-אוניברסיטה

קבלניות
1815200754400,000

העמסת הסעות 

מיוחדות
1815200710125,000

חינוך אחזקת 

מזגנים
18110004445,600

1811000471500ניפוק מחסן

ח "השתת משה

בתי ספר יסודיים
1313230920-162,333

18132301102,231,314ז"משכורת יסודי נ

181323044121,600ביטוחים יסודי נז

ביס אזורי נווה 

ניהול עצמי-זוהר
1813230789434,000

1317300920-85,000ז"שפי יסודי נ

-ס יסודי"ב

שרותים בביצוע 

מועצה

1813230750180,000

-347-30- רכב 

- אייל קידר701

דלק

181323153124,000

סעיפי תקציב

סעיפי תקציב בית 

ס היסודי"ביה

הנהלת חינוך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

-347-30- רכב 

- אייל קידר701

תיקונים

18132315323,000

-347-30- רכב 

-  אייל קידר 701

ליסינג

181323153641,700

181323175145,000ס קיץ"ב-יסודי

החינוך .השתת מ

תיכון
1315200920-4,466,000

-שכר אופק חדש

חטיבה
1814000110820,920

181520011010,753,960שכר תיכון עין גדי

תלמידי -מגילות

חוץ
1315200430-100,000

181520043242,000הוצ מים תיכון עג

181520044127,600תיכון ביטוחים

181520047115,000 ניפוק מחסן

18152007891,500,000תיכון עג הוצ שונות

181570078085,000מכינה קדם צבאית

 25915801רכב 

דלק-בן  
181520153130,000

 25915801רכב 

תיקונים-בן  
18152015323,000

 25915801רכב 

ליסינג-בן  
181520153641,800

הכנסות ביס תיכון 

עג
1315200220-205,000

בגין הכנסה 

מאגרות
1815200790242,000

בגין הכנסה 

מאגרות
1815200790242,000

סעיפי תקציב אגרות 

הורים

סעיפי תקציב תיכון

סעיפי תקציב בית 

ס היסודי"ביה

הנהלת חינוך
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ערךמדדמטרה

 כיתות16ח "בתשע. מ" חנ4 רגיל 1410מספר כיתות

 תלמידים226ח " בתשע230מספר תלמידים

 תלמידים54ח " בתשע48מספר אנשי צוות בתחום הוראה

. מכינה8% שנת שירות 21%ח " בתשע40%אחוז בוגרי בית הספר שיצאו לשנת שירות או מכינה

מסגרת / שירות לאומי/ל"אחוז בוגרים המשרתים בצה

התנדבותית
100%

100%ט"אחוז זכאות לבגרות מקרב בוגרי תשע

10%ט"אחוז בעלי תעודת בגרות מצוינת מקרב בוגרי תשע

ל " יח5, ל מתמטיקה" יח5תלמידים הלומדים 

91ל בגרות ממוצע ציונים " יח31+ אנגלית 

-5, ל מתמטיקה" יח5-4 או תלמידים הלומדים 

ממוצע ציונים , ל בגרות" יח31+ל אנגלית " יח4

95.

ח טרם "נתוני תשע, 5.3%ז "בשנת תשע

התקבלו בעת כתיבת התכנית

15%ט"אחוז בעלי תעודת בגרות איכותית מקרב בוגרי תשע

 5-4, ל אנגלית" יח5-4:  תלמידים הלומדים

 מקצועות הגברה מדעיים 2+ ל מתמטיקה "יח

ממוצע ציוני . או הומניסטיים בשילובים שונים

הנתון יעודכן לאחר קבלת .85-81: בגרות 

.ח"נתוני בגרות תשע

 יחידות באנגלית מקרב 5אחוז תלמידים הזכאים לבגרות 

ט"בוגרי תשע
85% 

 יחידות במתמטיקה 5אחוז תלמידים הזכאים לבגרות 

ט"מקרב בוגרי תשע
15%

אחוז תלמידי שכבת י שיירשמו לקבוצה מואצת שתיגש 

 יחידות5א ל "בסוף י
15%

, גיבוש נוער ערכי

המעורב בקהילה 

ובעל נכונות לתרום 

ולהשפיע על המדינה

ש"מכינה וש, נתוני גיוס

הפיכת התיכון לאחד 

מבתי הספר 

המובילים בארץ 

בהשגים לימודיים 

ובאקלים בית ספרי

ט"בית ספר תיכון עין גדי תשע (יעדים מרכזיים)תכנון פעילות 

נושאים

יעדים

הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

הישגים לימודיים

בית ספר תיכון עין גדי
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

/  יחידות פיזיקה 5 )אחוז נרשמים למגמה מדעית איכותית 

' מבין תלמידי כיתה י (ביולוגיה/ הנדסת תכנה - מחשבים

ט"בתשע
50%

 מהתלמידים 32.5%- כיתה יב - ח "בתשע

. (ביולוגיה/ פיזיקה )לומדים במגמה מדעית 

42%- כיתה יא 

יב לבחינת מסלול -ביצוע מיפוי פרטני עבור כל תלמידי י

זכאות לבגרות ודיון עם הנהלת האגף בנושא עד לתאריך
11.18

יב לבחינת מצב הגשה -ביצוע מיפוי פרטני עבור כל תלמידי י

לבגרות בפועל וקיום דיום עם הנהלת האגף בנושא
ב"היעד הוא הגעה לעשירון עליון בשנת תשפ5.18

פ ודיון "קבלת צפי הישגים לימודיים לשנת הלימודים תש

משותף על אבני הדרך להשגתם עד לתאריך
5.18

ב "מעבר מבית ספר אדום לבית ספר ירוק במדדי המיצ

השנתי
ביצוע

ינואר יוני, ספטמבר3מספר פעמים בשנה בהן יבוצע שאלון אקלים

ב המגדירים את התמונה החינוכית "מספר אשכולות במיצ

15%הבית ספרית בהם תהיה עליה של לפחות 
2

המדדים ייבדקו ביחס לנתוני מדידה פנימית 

.ח"שבוצעה בבית הספר בתשע

 ביחסי קרבה 24%ח נמדדה עליה של "בתשע

 21%, ואיכפתיות בין מורים לתלמידים

 27%, במסוגלות סקרנות ועניין בלמידה

בפרקטיקות הוראה ולמידה

אקלים חברתי -  מבחינת נתוני המיצב 9הגעה לעשירון 

ט"בשנת הלימודים תשע
ב"היעד הוא הגעה לעשירון עליון בשנת תשפביצוע

מספר שעות הכשרה לצוות המורים בנושא הטמעת 

תהליכי רפלקציה ותהליכים מבוססי מיומניות
40

אחוז המורים אשר יבצעו הטמעה של תהליכים מטה 

קוגנטיבים במהלך שנת הלימודים
80%

 תהליכים מטה קוגנטיבים 10כל מורה יבצע 

תוך תיעוד התהליך כחלק מתוכנית העבודה 

שלו

75%אחוז המקצועות בהם ילמדו למידה מבוססת מיומניות

תרבות , ספרות, אזרחות, תנך, היסטוריה

ימדד . מחשבים ואנגלית, מדעים, ישראל

באמצעות תצפית ומפגשי לווי של הצוות אחת 

לשבוע

שיפור הישגים 

באמצעות למידה 

, מבוססת מיומנויות

הטמעת תהליכי 

רפלקציה וחתירה 

[DT]למצוינות 

הפיכת התיכון לאחד 

מבתי הספר 

המובילים בארץ 

בהישגים לימודיים 

ובאקלים בית ספרי

אקלים בית ספרי

הישגים לימודיים

פדגוגיה 

חדשנית

פרויקט 

חשיבה 

עיצובית

בית ספר תיכון עין גדי
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

הגשת תכנית לימודים לחטיבת הביניים מבוססת על עקרונות ה 

DTעד לתאריך 
9.18

מספר פרויקטים מבססי תפיסה עיצובית בעבודת הצוות 

החינוכי
4

 case- ארבעת הפרויקטים שנוסדו בסטנפורד)

study ,סיום , עיצוב מרחב עם תלמידים

(ולמידת עמיתם
מספר פעמים בשנה בהם יועברו שאלוני עמדה ביחס לתפיסת 

האני כיצירתי ויזם
אוקטובר ויוני2

אחוז העליה במדד תפיסת יצירתיות ויוזמתיות בקרב 

מורים ותלמידים
במידידה יצורף פירוט למורים ותלמידים בנפרד20%

שייצגו על " חשיבה עיצובית"מספר תוצרים של פרוייקט 

ידי מורי ותלמידי התיכון
במסגרת כנס חשיבה עיצובית6

מרחבי למידה ושימוש באמצעי קצה4מספר כיתות נוספות שיכנסו לפיילוט למידה אחרת

מספר שיטות למידה חדשות שיוכנסו לתכנית הלימודים 

במסגרת פיילוט למידה אחרת
למידה עצמית, אקזיט, אימונולוגיה, קורסים4

טכנולוגיה, עיצוב,תכנות, רובוטיקה4מספר תחומי למידה חדשים שיכנסו לתכנית הלימודים

ביצוע מעקב אחר התמדה באמצעי ודרכי הלימוד 

החדשניים
שוטף

10.18הקמת סדנא בית ספרית עד לתאריך

מספר כיתות הנוספות בהן יבוצע שימוש באמצעי קצה 

'בשכבת ט (מחשוב וטאבלט)
ח- כיתות ז8ח "בתשע2

בניית פלטפורמה ממוחשבת להטעמת תהליך הערכה 

חלופית עד לתאריך
4.19

בניה על ידי תלמידי מגמת - בעדיפות 

התכנות או במשאבים פנימים

100%שילמדו במסגרת קורסים מקוונים' אחוז תלמידי שכבת י

אחוז התלמידים שיסיימו בהצלחה את הקורסים 

המקוונים ויקבלו נקודת זיכוי אקדמאיות
20%

10מספר שעות הכשרה ולווי מורים בפיתוח קורסים מקוונים

אשר יסיימו את בחירת סל בגרות ' אחוז תלמידי כיתות י

13.9חדש בנוסף למגמת האם עד לתאריך 
100%

סל בגרות חדש מורכב ממקצוע חובה השלמה 

עבודת ) יחידות מימוש עצמי 5לחמש יחידות ו

(מייקרים או פרוייקט, חקר

70%אחוז התלמידים אשר יתמידו בסל הבגרות החדש שבחרו

תיכון

שיפור הישגים 

באמצעות למידה 

, מבוססת מיומנויות

הטמעת תהליכי 

רפלקציה וחתירה 

[DT]למצוינות 

השגת מצוינות 

ערכית ולימודית תוך 

שימוש בדרכי הוראה 

חדשניות

פרויקט 

חשיבה 

עיצובית

פדגוגיה 

חדשנית

שינוי במבנה 

המגמות בתיכון 

להגברת אפשרויות 

הבחירה ועידוד 

מצויינות

ב"חט

בית ספר תיכון עין גדי

69



ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים

הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה 

רב שנתית

כתיבת תכנית הפעילות של התיכון והזנתה בפורמט 

המועצתי עד לתאריך
8.18

מספר הכשרות משותפות לכלל צוותי חינוך במועצה אשר 

יתקיימו בהובלת מנהל התיכון
4

-10,    25-29.11- חשיבה עיצובית בתאריכים 

ושני תאריכים נוספים, 14.3.19

100%אחוז נוכחות של מנהל התיכון במפגשי פורום חינוך מרחבי

4מספר פרוייקטים משותפים עם בית הספר היסודי

טיולים שנתיים משותפים בהדרכת תלמידי 

עיצוב מחדש של , חשיבה עיצובית, ח-ז

מתמטיקה, המעברים

ספטמבר ויולי2מספר פעמים בשנה בהם יתקיים סקר שביעות רצון הורים

1ח בקהילה-מספר ימים בשבוע בהם ילמדו תלמידי כיתות ז

7מספר מפגשים של הנהלה פעילה

1.19קיום יום תוצרים קהילתי עד לתאריך

30%אחוז מורי התיכון שהינם תושבי המועצה

3מספר פרוייקטים לשיתוף פעולה עם מכינת מלח הארץ

10ח "בשנת תשע20מספר מורים בצוות מורים מובילים

8.19הוצאת משלחת מורים להשתלמות ליבה איכותית

מספר מפגשים של קבוצת מורים מובילים משלושת בתי 

סיורים וקבוצת למידה- הספר
מגילות ועין גדי, תמר4

מספר פעמים בשנה בהן יועבר שאלון גלאופ לבחינת אקלים 

במקום העבודה בקרב מורי בית הספר
19ינואר , 18אוגוסט 2

- תיק קליטת מורה חדש במערכת- לווי מורה חדש

אורינטציה ולווי
שוטף

לפי )אחוז השיפור הממוצע במדדי ליבה בשאלון גלאופ 

(2018מדידה אוגוסט 
10%

שאלות הקשורות לפיתוח מקצועי לצד תחושה 

1,3,4,5,6,7,8,9,11,12: בבית הספר

 בשאלה 7%ח נמדדה עליה של "בשנת תשע

12 בשאלה 30%, 11 בשאלה 17%, 6

על פי , "ניהול פיתוח הצוות החינוכי"אחוז השיפור במדד 

התמונה החינוכית הבית ספרית
10%

מספר פעמים בשנה בהן יתקיימו שיחות אישיות עם מורים 

חדשים
3

אחוז השיפור במדד קליטה וליווי עובדי הוראה בבית הספר 

על פי התמונה החינוכית של משרד החינוך
15%

תהליכים מערכתיים
שיפור תהליכי קליטת 

מורים חדשים

חיבור לקהילה 

הגברת שותפות 

הקהילה במערכת 

החינוך

מנהיגות במערכת החינוך
פיתוח מנהיגות צוות 

המורים

ממשקי עבודה עם אגף 

החינוך

הרחבת השותפות 

והשיתופיות בין כלל 

גורמי החינוך במועצה

בית ספר תיכון עין גדי
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ערךמדדמטרה

 כיתות6ח "בשנת תשע. נתון למעקב6מספר כיתות

. תלמידים109ח "בשנת תשע. נתון למעקב109מספר תלמידים

 אנשי צוות25ח "בשנת תשע. נתון למעקב25מספר אנשי צוות בתחום הוראה

אחוז הילדים אשר יביעו שביעות רצון בסוף 

השנה משיעורי הבחירה
75%

7עשירון בתחום השפה במבחני המיצב הארציים
ב היעד הוא "בתשפ. 5ו עשירון "בתשע

9עשירון 

עשירון בתחום המתמטיקה במבחני המיצב 

הארציים
6

ב היעד הוא "בתשפ. 3ו עשירון "בתשע

8עשירון 

עשירון בתחום האנגלית במבחני המיצב 

הארציים
7

ב היעד הוא "בתשפ. 5ו עשירון "בתשע

9עשירון 

75ח "ממוצע כיתה א סוף תשע80ציון ממוצע במקצוע שפה כיתה ב

80ח "ממוצע כיתה ב סוף תשע85ציון ממוצע במקצוע שפה כיתה ג

79ח "ממוצע כיתה ג סוף תשע85ציון ממוצע במקצוע שפה כיתה ד

85ציון ממוצע במקצוע שפה כיתה ה
ט "בתשע. 78ח "ממוצע כיתה ד סוף תשע

'יתקיים מבחן מיצב חיצוני לכיתה ה

82ח "ממוצע כיתה ה סוף תשע87ציון ממוצע במקצוע שפה כיתה ו

62ח "ממוצע כיתה א סוף תשע70ציון ממוצע במקצוע מתמטיקה כיתה ב

86ח "ממוצע כיתה ב סוף תשע90ציון ממוצע במקצוע מתמטיקה כיתה ג

70ח "ממוצע כיתה ג סוף תשע75ציון ממוצע במקצוע מתמטיקה כיתה ד

85ציון ממוצע במקצוע מתמטיקה כיתה ה
ט "בתשע. 72ח "ממוצע כיתה ד סוף תשע

'יתקיים מבחן מיצב חיצוני לכיתה ה

62ח "ממוצע כיתה ה סוף תשע75ציון ממוצע במקצוע מתמטיקה כיתה ו

75ח "ממוצע כיתה ג סוף תשע80ציון ממוצע מקצוע אנגלית כיתה ד

87ציון ממוצע מקצוע אנגלית כיתה ה
ט "בתשע.82ח "ממוצע כיתה ד סוף תשע

'יתקיים מבחן מיצב חיצוני לכיתה ה

61ח "ממוצע כיתה ה סוף תשע70ציון ממוצע מקצוע אנגלית כיתה ו

ט "בית ספר יסודי תמר תשע (יעדים מרכזיים)תכנון פעילות 

נושאים
יעדים

הערות

השגים לימודיים

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה רב 

שנתית

פיתוח מצויינות ערכית 

ולימודית תוך שימוש בדרכי 

הוראה חדשניות 

בית ספר תמר 
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ערךמדדמטרה
נושאים

יעדים
הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך השוואה רב 

שנתית

מספר פעמים בשנה בהן יבוצע שאלון פנימי 

לבחינת האקלים הבית ספרי
.בתחילת ובסוף שנה2

אחוז השיפור במדד אוטונומיה בין מבחן סוף 

השנה למבחן תחילת השנה
10%

ח "בשאלוני אקלים של המשרד בשנת תשע

(5מתוך ) 4.8- ב "יעד לשנת תשפ. 3.81-

אחוז השיפור במדד כבוד וערך עצמי בין מבחן 

סוף השנה למבחן תחילת השנה
10%

ח "בשאלוני אקלים של המשרד בשנת תשע

(5מתוך ) 5- ב "יעד לשנת תשפ. 3.91-

אחוז השיפור במדד שייכות בין מבחן סוף השנה 

למבחן תחילת השנה
5%

ח "בשאלוני אקלים של המשרד בשנת תשע

(5מתוך ) 4.9- ב "יעד לשנת תשפ. 4.13-

אחוז השיפור במדד מסוגלות בין מבחן סוף 

השנה למבחן תחילת השנה
5%

ח "בשאלוני אקלים של המשרד בשנת תשע

(5מתוך ) 4.9- ב "יעד לשנת תשפ. 4.28-

אחוז השיפור במדד אוירה לימודית בין מבחן 

סוף השנה למבחן תחילת השנה
20%

ח "בשאלוני אקלים של המשרד בשנת תשע

(5מתוך ) 4.5- ב "יעד לשנת תשפ. 2.63-

 (על פי סקר)שיפור שביעות רצון תלמידים 

מתהליכי הלמידה
10%

, השוואה בין תחילת השנה לסוף השנה

ט"תשע

שיפור שביעות רצון תלמידים מתהליכי הערכה 

(על פי סקר)
10%

, השוואה בין תחילת השנה לסוף השנה

ט"תשע

שיפור שביעות רצון צוות מתהליכים פדגוגיים 

(על פי סקר)בית ספריים 
10%

, השוואה בין תחילת השנה לסוף השנה

ט"תשע

מספר פעמים בהן יתקיימו פגישות יידוע ושיתוף 

עם מנהל אגף החינוך
אחת לחודש10

3מספר מפגשי צוות עם התיכון
 בין צוות התיכון 1ח נערך מפגש "בתשע

לצוות היסודי במסגרת מעברים

מספר המפגשים של ועד ההורים שיערכו 

ט"בתשע
 מפגשים לאורך השנה5ח נערכו "בתשע7

3מספר אספות ההורים שיערכו בבית הספר
 אסיפות הורים לאורך 2ח נערכו "בתשע

השנה

יערך סקר בתחילת השנה ובסוף השנה10%אחוז השיפור בשביעות רצון הורים

קידום מנהיגות במערכת 

החינוך

אחוז אנשי הצוות שיקחו חלק בפרויקטים בית 

ספרים לאורך השנה
80% מנהיגות במערכת החינוך

חיבור לקהילה 

הגברת שותפות הקהילה 

בתחום החינוך  

שאלון - אקלים בית ספרי 

פנימי

ממשקי עבודה עם אגף 

החינוך

הרחבת השותפות 

והשיתופיות בין כלל גורמי 

החינוך במועצה

תחום חברתי ערכי

אקלים בית ספרי

שיפור אקלים בית ספרי

בקרה ושיפור תהליכי 

הוראה ובהתאם שיפור 

הישגים ברמה פרטנית 

וברמת הכיתה

שביעות רצון צוות 

ותלמידים

בית ספר תמר 
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מספר מוקדי פעילות מהם תתקבל תכנית 

ט "פעילות מנהיגות נוער לשנת הפעילות תשע

11.18עד לתאריך 

כיכר סדום, עין גדי2

קיום מפגש פתוח עם הורים ובני נוער לשיתוף 

והתייעצות לגבי תכנית הפעילות עד לתאריך
כולל קבלת משוב3.19

גיבוש קבוצת מנהיגות נוער בכל ישוב עד 

לתאריך
12.18

יב בקבוצת מנהיגות -אחוז בני נוער בגילאי ט

יישובים
20%

מספר פרוייקטים שיופקו וינוהלו על ידי ועדות 

שונות בהנהגת בני נוער
3

אחוז בני הנוער הלוקחים חלק בפעילות תנועת 

הנוער
60%

מספר פעמים בהם יתקיים מפגש עם ועדות 

היישובים
2

 מפגשים6ה "סכ

הר עמשא , עין גדי) 

(וכיכר סדום

קיום כנס הכנה מועצתי להכנת מועמדים 

למכינה ושנת השירות בתאריך
10.18

21%ח " בתשע30%ט"אחוז בני נוער אשר יצאו לשנת שירות בתשע

8%ח "בתשע15%אחוז בני נוער שיצאו למכינה

שירות 

צבאי

שירות / ל "אחוז בני הנוער משרתים בצה

מסגרת התנדבותית/ לאומי 
100%

דמות 

הבוגר

גיבוש הגדרה מוסכמת לדמות הבוגר של 

מערכת החינוך הבלתי פורמאלי במועצה על 

בסיס שיתוף הורים וחניכים עד לתאריך

8.19

מנהיגות 

נוער

מכינות 

ושנת 

, גיבוש נוער ערכישירות

המעורב בקהילה 

ובעל נכונות 

לתרום ולהשפיע 

על המדינה

ט" תכנון פעילות נוער תשע

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

בניית בני הנוער 

כחברת נעורים 

עצמאית ובעלת 

הנהגה עצמית

חברת 

נעורים

נוער

73



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מנהיגות 

נוער

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

בניית בני הנוער 

כחברת נעורים 

עצמאית ובעלת 

הנהגה עצמית

חברת 

נעורים

התנדבות

ליווי בני הנוער 

במציאת מקום 

התנדבות במסגרת 

מחוייבות אישית

2מספר מקומות התנדבות להם ייחשפו בני הנוער

אחוז ממוצע של בני נוער הלוקחים חלק בפעילות 

המחלקה
80%

מיועד לבוגי שכבת ח7.19צים עד לתאריך"קיום קורס מד

10צים"מספר משתתפים בקורס מד

/ אחוז משתתפי הקורס אשר יקחו חלק פעיל 

ידריכו בתנועת הנוער
80%

כיכר סדום, בעין גדי2שיתקיימו" נוער לנוער" מספר פעילויות 

מספר מפגשי ועדת חינוך מועצתית בהם 

תשתתף מנהלת מחלקת נוער
4

נציגי קהילות ובעלי 

תפקידים

הטעמת אירועי המחלקה בלוח אירועים אגפי 

עד לתאריך
פלטפורמה דיגיטלית8.18

בניייה ופרסום תוכנית פעילות משותפת של 

ס "רכז חינוך חברתי ערכי בבי, נוער' מח

ומערך החוגים עד לתאריך

8.19

מספר שיתופי פעולה עם מחלקות אחרות 

פרוייקטים משותפים/ באגף באירועים 
2

מספר אירועים משותפים עם כל אחד מבתי 

הספר
1

מספר פעמים בהן תשתתף מנהלת החינוך 

הבלתי פורמאלי בפורום מנהלי מערכת החינוך
12

מנהל , מנהלי בתי הספר

חינוך בלתי פורמאלי

מנהיגות 

נוער

עידוד מעורבות 

ולקחית אחריות 

בקרב בני הנוער

ממשקי עבודה פנים 

אגפיים

מתן מענה 

הוליסטי לתוכניות 

פעילות לנוער תוך 

שיתוף פעולה בין 

החינוך הפורמלי 

והבלתי פורמלי

מעורבות 

קהילתית 

וחברתית

נוער

74



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מנהיגות 

נוער

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

בניית בני הנוער 

כחברת נעורים 

עצמאית ובעלת 

הנהגה עצמית

חברת 

נעורים

קיום מפגש פתוח עם הורים ובני נוער לשיתוף 

והתייעצות לגבי תכנית הפעילות עד לתאריך
כולל קבלת משוב3.19

מספר פרסומים על פעילות הנוער ביישובים 

לאורך השנה
12

במדיות , אחת לחודש

שונות

2מספר אסיפות הורים יתקיימו בכל יישוב

מספר פעמים בהם יתקיים מפגש עם ועדות 

היישובים
2

 מפגשים6ה "סכ

הר עמשא , עין גדי) 

(וכיכר סדום

אחוז השתתפות של צוות החינוך הבלתי 

DTפורמאלי במפגשי ההדרכה בנושא 
100%

מתוכננות שתי הכשרות 

 אנשי צוות8. 

מספר מערכי פעילות המבטאים יישום של 

 שיתקבלו בתכנית השנתית DTעקרונות ה 

מכל רכז יישובי וייושמו

2
ספריית "בסיס לבניית 

"DTפעילות 

ביצוע פעילות מישוב במוקדי הפעילות עד 

לתאריך
3.19

" תחושת שותפות"ציון ממוצע במדדי 

ממערכי הדרכה המושתתים " שביעות רצון"ו

D.Tעל עקרונות ה 

5 מתוך 4

8מספר אנשי הדרכה 

מדריכי הנוער 10מספר מפגשי הדרכה לצוות ההדרכה

קיום יום הכנה לקראת פתיחת שנת הפעילות 

עד לתאריך
8.18

24מספר ישיבות רכזים

8מספר תצפיות ומישוב על הפעילות
פעם אחת לפחות עבור 

כל מדריך

1מספר ימי למידת עמיתים 

בניית ספרייה פדגוגית מועצתית בהתאמה 

לשכבות הגיל השונות סביב נושא ערכי שנתי 

עד לתאריך

על בסיס תהליך שנתי 6.19

הגברת שותפות 

הקהילה במערכת 

החינוך

פיתוח צוות

בניית צוות 

המדריכים כיחידת 

, הדרכה מקצועית

יצירתית וערכית

השגת מצויינות 

ערכית ולימודית 

תוך שימוש בדרכי 

הוראה חדשניות

פדגוגיה חדשנית 

בגישת 

Design Thinking

ממשקים עם הקהילה

נוער
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מנהיגות 

נוער

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

בניית בני הנוער 

כחברת נעורים 

עצמאית ובעלת 

הנהגה עצמית

חברת 

נעורים

שימור צוות 

המדריכים 

לתקופות זמן 

ארוכות

אחוז הממשיכים לשנת הדרכה 

נוספת
80%

ח "בין שנת תשע

62%ט המשיכו "לתשע

80%אחוז משתתפים באירוע סוף שנה
מתקיים . 'יב-'מכיתות ז

6.19ב 

50%אחוז משתתפים ברפסודיה
מתקיים . 'יב-'מכיתות ט

7.19ב 

12.19מתקיים ב 80%שישתתפו בכנס יב' אחוז חניכי יב

11.19מתקיים ב 95%שישתתפו בכנס יא' אחוז חניכי יב

הורים ונוער1.19קיום פעילות מישוב לגבי הפעילות עד לתאריך

'יב-'כיתות ז50%אחוז בני הנוער שימלאו את המשוב

75%אחוז הורים שימלאו את המשוב

5מתוך 4ציון ממוצע במשובי הורים

5מתוך 4ציון ממוצע במשובי תלמידים

קייטנת קיץ 

'ו-'הר עמשא א
182800078525,000

קייטנת קיץ עין 

ו-גדי א
182800078625,000

'ח-'ד60%אחוז חניכים שישתתפו במחנה הקיץמחנה קיץ

פעילויות 

יישוביות
שוטףליווי תקציבי ותוכני לפעילויות הקיץ ביישובים

בית ספר 

של הקיץ
ביצועליווי תהליך ההכנה לבית הספר של הקיץ

ים מפעילים את "מדצ

פעילות הקיץ

שכר מנהלת 

יחידת נוער
1828000110272,540

רכב 

4502638 

ענת דלק

182800153119,200

רכב 

4502638 

ענת תיקונים

18280015321,500

סעיפי תקציב

מענה בחופשת 

הקיץ ועיסוק 

בתכנים מגוונים

קיץ

העצמת תחושת 

השייכות למועצה 

על ידי פעילויות 

, משותפות לנוער

ויצירת גאוות יחידה 

וגיבוש

הפקת לקחים 

לשיפור התנהלות

פיתוח צוות

תכנון ומעקב פעילות
פעילות שיא 

מועצתית
1828000781100,000

מישוב 

פעילות
משובים

נוער
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מנהיגות 

נוער

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

בניית בני הנוער 

כחברת נעורים 

עצמאית ובעלת 

הנהגה עצמית

חברת 

נעורים

רכב 

4502638 

ענת ליסינג

182800153641,000

18280005212,000השתלמויות

הוצאות -נוער

שונות
182800078010,000

1828000540900נוער טלפון

פעילות נוער 

ג"ע
1828000751177,067

פעילות נוער 

כיכר סדום
1828000752112,213

פעילות נוער 

נווה זוהר
18280007554,000

פעילות נוער 

הר עמשא
182800075835,850

מדריך נוער 

עין תמר
1828000759107,000

אירוח נוער 

באד קיסינגן
1828100752200,000

השתתפות 

בפעילות 

קומונה

182800075044,000

פעילות נוער 

עין חצבה
182800076010,240

הכשרת צוותי 

נוער
182810075025,000

הסעות 

לפעילות ילדים 

ונוער

1828000710165,000

182800078250,000אבטחה

סעיפי תקציב

נוער
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8ח "בתשע. נתון למעקב(כולל פעוטונים)י "מספר גנ

מספר אנשי צוות בגנים
. נתון למעקב

28ח "בתשע

י"מספר ילדים בכלל גנ
ח "בתשע. נתון למעקב

92

ספורט לגיל "מספר גנים בהם תפעל תכנית 

"הרך
 גנים ופיילוט פעוטון54

מספר גנים אשר יוגדרו כגנים ירוקים 

מתמידים על ידי משרד לאיכות הסביבה
עין גדי ונאות הכיכר2

מספר גנים חדשים אשר יוגדרו כגנים ירוקים 

על ידי המשרד לאיכות הסביבה
הר עמשא1

מספר גננות אשר יעסקו בנושאים פדגוגים 

חדשניים במסגרת למידת עמיתים
3

אוריינות , לימודי חשבון

דרמה

הגשת תכנון אירועים שנתי והזנתו בגוגל 

דוקס אגפי עד לתאריך
8.18

אירועים אזוריים 

ואירועים מרכזיים

ס "בניית סל תרבות לגיל הרך בשיתוף המתנ

עד לתאריך
8.18

מספר מפגשים של ועדות חינוך ביישובים 

בנושא הגיל הרך
10

מספר מפגשי הורים בהם תשתתף רכזת גיל 

רך מועצתית
3

מספר עדכוני תושבים לגבי פעילות הגיל הרך 

שיפורסמו לתושבים
24

קיום פגישות גישור והדרכה עם הורים 

בהתאם לצרכים העולים
שוטף

עבודה עם הקהילה

הגברת שותפות 

הקהילה במערכת 

החינוך

חדשנות

הכנסת תהליכי למידה 

חדשניים למערכת 

החינוך במועצה

ממשקי עבודה עם 

מחלקות האגף

הרחבת השותפות 

והשיתופיות בין כלל 

גורמי החינוך במועצה

ט"תכנון פעילות גיל רך תשע

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות

גיל רך
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נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

מספר אירועים מועצתיים משותפים להורי 

ילדי הגיל הרך
2

אירוע שבועות , הצגה

(שוק תן קח)

מספר מפגשים שיתקיימו בנוכחות הורים 

העוסקים במקצועות שונים
4

שליחת תכניות לימודים והעשרה רב 

גילאיות המותאמות למודל הגן המשולב 

להורי הילדים עד לתאריך

9.18

קיום יום חשיפה והיכרות לסביבה 

החינוכית מותאמת הגיל בגנים המשולבים 

עד לתאריך

9.18

העברת שאלון שביעות רצון ממודל הגן 

המשולב עד לתאריך
5.19

צוותי , שאלון להורים

ואנשי מקצוע, הגנים

אחוז ההורים אשר יביעו שביעות רצון 

ממודל הגן המשולב
90%

מתן מענה מקצועי נקודתי לצוותי חינוך 

והורים על פי צרכים העולים מהשטח כולל 

הפעלת גורמים מקצועיים משלימים

שוטף

מענה ניתן באמצעות 

ת גיל רך /פניה לרכז

ישובית

 0-3מספר מפגשי צוות גננות גיל רך 

שיתקיימו
אחת לחודש10

חות סיכום ישיבות הדרכה "מספר דו

פדגוגיות שיועברו לרכזת הגיל הרך בישוב
10

ליווי רכזי ישובים לבניית תכניות עבודה 

וצוותים חינוכים מקומיים
שוטף

לקראת שנת הלימודים 

ט"תשע

אחת לחודש10מספר ביקורי תצפית והדרכה בכל פעוטון

 8,000₪מענק על סך ביצועהעברת מענק הצטיידות שנתי לכל פעוטון

רתימת ההורים 

לתהליך המעבר 

למודל גן משולב

 0-3מערך גילאי 

הטעמת סל השירותים 

מתן תמיכה : החדש

פדגוגית לצוותי חינוך 

0-3

הטמעת סל השירותים 

פיקוח על : החדש

פעוטונים 

ותמיכה כספית 

בהתנהלות שוטפת 

ושכר

עבודה עם הקהילה

הגברת החיבור בין 

הורים לילדי הגיל הרך 

במועצה

גיל רך
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נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

גיוס צוותי הגנים
גיוס צוותי החינוך בגני הילדים על פי תקן 

ל"חוזר מנכ
ביצוע

מקרים חריגים יידונו 

בנפרד ועל פי צורך

מספר מפגשי הדרכה פרטניים של רכזת גיל 

(ישובי)רך עם כל צוותי הגנים 
אחת לשבועים24

מתן מענה לסוגיות פדגוגיות וניהוליות של 

צוותי הגנים
שוטף

מספר מפגשי הדרכה מועצתיים לכלל צוותי 

החינוך
3

מתועד3 ישיבות משוב2מספר גננות עימן יתקיימו 

10מספר ביקורי תצפית והדרכה בכל גן

קיום סדנת הכנת חנוכיות להורים וילדים 

בחנוכה
ביצוע

ביצועקיום פעילות אזורית לילדים בטו בשבט

קיום פעילות הכנת מסכות משותפת להורים 

וילדים בפורים
ביצוע

ביצועפעולות לילדים ביום העצמאות

רכיבה על : יום הילד קהילתי+ אירוע שבועות 

אירוע אזורי+ ביכורים , טרקטורים
ביצוע

שוטף קיום מפגשי יצירה עם אמני האזור

ביצועקיום תערוכת יצירה שנתית להורים

אנגלית

חשיפה חוויתית 

לשפה האנגלית 

כשפה בינלאומית

מספר גני חובה בהם תתקיים פעילות 

שבועית חוייתית בשפה האנגלית
3

הכרת אמני האיזור 

וחשיפה לאמנות
בגן נאות הכיכר

פדגוגיה 

והעשרה

מעגל 

השנה

פעילויות סביב ציון 

החגים

אומנות

מערך הגיל הרך

 3-6

ליווי - הדרכה פדגוגית 

הנחיה , תמיכה

והכשרה של הצוותים 

החינוכיים בגיל הרך

בקרה על פעילות הגנים

גיל רך

80



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

מספר מינימאלי של סיורי למידה מודרכים 

מחוץ למרחב הגן בכל אחד מגני הילדים 

במועצה

20
פעמיים בחודש במהלך 

שנת הלימודים

דו שבועי2מספר גנים בהם יתקיים חוג טיולי סביבה

מספר חוגי העשרה במימון המועצה שיפעלו 

בכל גן
2

דו שבועי2מספר גנים בהם יתקיים חוג יוגה

4מספר גנים בהן תפעל תכנית סביבה ירוקהסביבה חינוכית ירוקה

1'מספר גנים בהם יתקיים חוג הכנה לכיתה א'הכנה לכיתה א

9.18אישור סל תרבות עד לתאריך

במסגרת סל תרבות3מספר מופעי תרבות בהם ישתתפו ילדי הגנים

קריאה
מה בכל גני הילדים 'קיום פרוייקט ספריית פיג

במועצה
ביצוע

הפרויקט ממומן באופן 

מלא על ידי המועצה

מספר פגישות כלל ילדי גן חובה עם ילדי 

במועצה' כיתה א
4

מתקיים בשטח בית 

הספר

מספר מפגשים איזוריים משותפים לכלל ילדי 

הגן סביב מעגל השנה
4

פורים פסח , טו בשבט

ויום העצמאות

מספר פגישות הדרכה מתועדות עם כל גננת 

שיוקדשו למעקב תכנית מעברים
3

דו )מבין כלל הפגישות 

(חודשי

תרוענן תכנית / מספר גננות עמם תבנה 

ט"מעברים לקראת שנת תשע
7

חשיפה והעשרה 

תרבותית של ילדי הגן

תכנית מעברים

הכנת ילדים למעבר בין 

מסגרות חינוכיות 

כולל הכנה )עוקבות 

('לכיתה א

פדגוגיה

הכרת הסביבה הקרובהטיולים

חוגים

העשרה חוויתית של 

ילדי הגנים

סל 

תרבות

גיל רך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתון למעקבמספר ילדים שיקבלו טיפול במסגרת המרכז

ש" ש100%6אחוז מימוש שעות טיפול מרפאה בעיסוק

ש" ש100%6אחוז מימוש שעות טיפול קלינאית תקשורת

ש" ש100%12אמנות/ אחוז מימוש שעות מטפלת בתנועה

שוטףח"י פסיכולוגית שפ"הדרכת הורים ומורים ע

מספר הורים אשר ישתמשו בשירותי הייעוץ 

במרכז
נתון למעקב

קיום הרצאת העשרה להורים בנושא איתור 

בעיות התפתחויות
ביצוע 

נתון למעקבסך הכנסות מפעילות המרכז

מספר מרתונים טיפוליים למתן דיווחים וקבלת 

החלטה על המשך טיפול
3

בנוכחות כלל הצוותים 

הטיפוליים

שוטףא טיפולי במרכז"הסדרת נושא כ

שוטףרכישת ציוד מותאם לבקשת המטפלים במרכז

קידום הקמת שלוחה למרכז הטיפולי בנאות 

עין גדי עד לתאריך/הכיכר
שוטף

5.19 סיום ועדות שילוב עד לתאריך

 ימי עבודה 20אחוז התשובות שיינתנו בתוך 

מיום קיום הוועדה
100%

למידה ומישובמשוב
מספר היועצות והגננות אשר יעברו שיחת 

2019משוב שנתית במהלך חודש יוני 
100%

2-ח"בתשע. נתון למעקבי שישתתף בהשתלמות קיץ"מספר צוותי גנ

מספר ימי היערכות לקראת פתיחת שנת 

ט"הלימודים תשע
3

מספר ימי העשרה לצוותי החינוך אזוריים 

אשר יתקיימו במהלך חודשי הקיץ
2

הפצת אירועי העשרה חינוכיים המתקיימים 

באזור
שוטף 

וועדות שילוב
קיום וועדות שילוב 

באופן מקצועי ובזמן

צוותי 

החינוך
השתלמויו

ת קיץ

התמקצעות והעשרה 

של צוותי החינוך 

במהלך חופשת הקיץ

עידוד גננות וסייעות 

ליציאה להעשרה 

מקצועית

מרכז 

טיפולי

נתוני 

פעילות

הרחבת מענה טיפולי 

רגשי לילדים בעלי 

צרכים מיוחדים 

בסביבה החינוכית

עבודה 

עם הורים

הכנסת תחום ייעוץ 

הורי למרכז הטיפולי

מרכז 

טיפולי

ניהול 

תכניות 

ובקרה

הרחבת מענה טיפולי 

רגשי לילדים בעלי 

צרכים מיוחדים 

בסביבה החינוכית

גיל רך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

ביקורות 

חיצוניות

מספר גנים שיקבלו את כל אישורי בטיחות 

1.9.2018הנדרשים עד לתאריך 
8

אישור , אישור בטיחות

מכון התקנים על מתקני 

אישור ביקורת , החצר

אישור , מבנים ופרגולות

אישור , כיבוי אש

ביקורת חשמל

מספר ביקורות מתקני חצר שיתואמו מול 

ל"המשכ
פעמיים בשנה בכל גן16

שוטףל"טיפול באחזקת מתקני חצר מול החכ

שוטףפ הצורך"זימון אנשי מקצוע מאגף תפעול ע

שיפוץ תשתיות גנים 

והתאמת הסביבה 

החינוכית

היערכות לשיפוצי קיץ לקראת שנת הלימודים 

פ עד לתאריך"תש
5.19

פעילות 

קיץ גילאי 

0-3

מספר פגישות עם גננת מובילה את הקייטנות 

לגיל הרך
5

קבלת תכנית פעילות קייטנת קיץ מכל ישובי 

המועצה עד לתאריך
5.19

כולל העסקת עובדים 

ותוכן פדגוגי

קבלת תכנית פעילות להפעלת הצהרונים מכל 

ישובי המועצה עד לתאריך
6.19

ח ניצול "מספר פעמים בשנה בהם יוגש דו

תקציבי של תקציבי הצהרון
2

י"שיפוץ גנ

פעילות 

קיץ
קייטנות 

3-6גילאי 

בטיחות 

י"גנ
עמידה בתנאי הבטיחות

כללי

גיל רך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

עמידה בדרישות משרד 

החינוך

בליווי )מספר גנים בהם יתקיים ביקור מפקחת 

ח תפקוד לגננת"בסופם ינתן דו (רכזת
מתקיים בגני חובה בלבד2

כולל ביקור , מספר סיורי צוות בישובי המועצה

במערכת החינוך והרצאה של הגננת
3

י בהשתלמויות איזוריות "שילוב צוותי גנ

במועצות שכנות
שוטף

4.19פרסום מידע לרישום לגנים עד לתאריך

מבוצע בישובים3מספר מוקדים בהם יבוצע רישום לגנים

5.19סיום ביצוע רישום לגנים עד לתאריך

שוטףמתן מענה להורים בנושאי רישום

איסוף נתונים והגשתם לועדות שילוב והשמה 

עד לתאריך
4.19

מספר ילדים שידונו בועדות

- ז "בתשע. נתון למעקב

 1,  וועדות שילוב2

וועדת השמה

100%אחוז עמידה בהחלטות ועדה

א"כ
פ "ל תש"א לקראת שנה"בדיקת מצבת כ

עד לתאריך, והיערכות בהתאם
5.19

שכר
מספר חודשים בהם יתקבלו ויוגשו דיווחי 

השעות מכלל צוותי הגנים עד לסוף החודש
12

, גננות, מרכז טיפולי

מטפלות

מהורים עד  (ח"תשע)גביית אגרת החינוך 

לתאריך
12.18

חודשישוטףגביית עלויות טיפולים במרכז הטיפולי

ט"גבייה עבור תשע100%אחוז גביית השתתפות הורים בחוגי העשרה

ועדות 

שילוב 

והשמה

השמה במסגרות 

מתאימות לצרכים

גביה מקסימאלית

משימות 

ניהוליות

ממשקים

שיתוף פעולה איזורי 

ולמידת עמיתים

רישום 

ושיבוץ

הסדרת איושים 

ומשכורות במועד

גבייה

רישום מוסדר ובמועד

גיל רך
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

השתת משרד 

החינוך
1312000920-907,800

1812000110633,400שכר גני ילדים

18120004415,000גנים  הוצאות ביטוח

181200047123,000ניפוק מחסן

1812000760516,000גננות עובדות מדינה

גנים בגין הכנסה 

מאגרות
181200079029,500

1312000220-29,500אגרת חינוך גן

18120004721,000ציוד משרדי

1812000540900דואר וטלפון

העצמת מטפלות גיל 

הרך
181200075150,000

 תמי 34730201 -

דלק- מסלם 
181200153124,000

 תמי 34730201 -

תיקונים- מסלם 
18120015322,000

 34730201- רכב 

ליסינג- תמי מסלם 
181200153641,800

18120004443,550גנים אחזקת מזגנים

181200075360,000אחזקת גנים עין גדי

ס "ב/מרכז טיפולי

להורים
18180007525,000

חינוך -השתלמויות 

גנים
18120005211,500

אחזקת גנים הר 

עמשא
181200075230,000

אחזקת גנים נאות 

הכיכר
181200075485,000

העמסת הסעות 

מיוחדות
181323071045,000

סעיפי תקציב

גיל רך
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ערךמדדמטרה

8.19בניית שאלוני איתור לילדי הגנים עד לתאריך

9.18קיום הדרכת גננות להעברת שאלוני האיתור עד לתאריך
פ עם רכזת הגנים "בתיאום ושת

המועצתית והמפקחת על הגנים

11.18קיום ישיבת סיכום תהליך איתור בכל הגנים עד לתאריך

אחוז ילדי הגנים עבורם יבוצע תהליך מיפוי ואיתור קשיים 

התפחותיים באמצעות שאלוני האיתור
100%

מספר ילדים עבורם תבנה תכנית טיפולית ויבוצע מעקב אחר 

התקדמות התכנית הטיפולית

עבור ילדים . נתון למעקב

הדורשים מענים ייחודיים

קיום פגישת צוות בינמקצועית לבניית תכניות חינוכיות טיפוליות 

עד לתאריך (על בסיס תכנית האיתור שנכתבה)פרטניות 
12.18

12.18ביצוע איתור של בעיות רוחביות בכל גן עד לתאריך
יבוצע במסגרת פגישת הצוות 

הבינמקצועית

קיום פגישת צוות בינמקצועית להערכת תהליכים וסיכום שנה 

בתאריך
6.19

9.18פרסום לוח ביקורים בגנים עד לתאריך

10מספר ביקורים בכל גן

נתון למעקבמספר ילדים עבורם יתקיימו התערבויות טיפוליות או איבחוניות

שוטףח לבית הספר אחת לשבוע"הגעת מנהלת השפ

נתון למעקבמספר ילדים עבורם יתקיימו התערבויות טיפוליות או איבחוניות

מ ואקלים בית ספרי בהן "מספר ועדות בינמקצועיות בנושאי חנ

ח"תשתתף מנהלת השפ
נתון למעקב

ות הכיתות בבית הספר עד /קיום פגישת היכרות עם כל מחנכי

לתאריך
11.18

חודשי10מספר פגישות עם מנהל בית הספר 

שוטףהגעת פסיכולוגית לבית הספר אחת לשבוע

נתון למעקבמספר ילדים עבורם יתקיימו התערבויות טיפוליות או איבחונית

מ ואקלים בית ספרי בהן "מספר וועדות בינמקצועיות בנושאי חנ

תשתתף פסיכולוגית בית הספר
נתון למעקב

חודשי10מספר פגישות עם מנהל בית הספר 

גיל רך

יסודי

על יסודי 

בניית שיתופי פעולה עם הצוות 

רפואי -החינוכי והצוות הפרא

לבניית תכנית טיפולית חינוכית

ליווי ומעקב אחר תהליכים 

טיפוליים ומתן מענה לצרכים 

העולים מהשטח

ט"ח תשע"תכנון פעילות שפ

נושאים
יעדים

הערות

הבניית תהליך מיפוי ואיתור 

, ילדים עם קשיים התפתחותיים

רגשיים וחברתיים

שירות פסיכולגי חינוכי
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ערךמדדמטרה

גיל רך

נושאים
יעדים

הערות

הבניית תהליך מיפוי ואיתור 

, ילדים עם קשיים התפתחותיים

רגשיים וחברתיים

7.18קיום ישיבות מעברים בין הפסיכולוגים במוסדות החינוך עד לתאריך

ח ליווי פרטני של ההורים והצוותים "מספר ילדים עבורם יבצע השפ

החינוכיים בשלבי המעברים

במקרים הדורשים . נתון למעקב

היערכות מערכתית מקדימה

נתון למעקבמ המשולבים במערכת החינוך המועצתית"מספר ילדי חנ

מ בבית "מספר פגישות של פסיכולוגית בית הספר עם צוותי החנ

הספר
ט"במהלך שנת הלימודים תשע8

מספר מפגשי הדרכה לחדר המורים בנושאי הכלת ילדים עם 

צרכים מיוחדים שיתקיימו במהלך השנה
ט"במהלך שנת הלימודים תשע2

לבחירת ילדים  (צוות בין מקצועי)מ "קיום ישיבת צוות צב

המיועדים לעלות לועדות השמה ושילוב עד לתאריך
1.19

בגני הילדים מול רכזת גנים ובבתי 

מ בית ספרי"הספר במסגרת צב

3.19סיום ביצוע אבחונים והערכות פסיכולוגיות עד לתאריך

במסגרת הליך הערכה רגיל או 

במסגרת דיון צוות מקדים על פי 

פורמט חדש

פ עם "הגברת התיאום ושת

א לקראת וועדות"הפיקוח ומתי
ח לא התקיימו כלל"בשנת תשע80%אחוז הועדות אשר לפני קיומן תבוצע פגישת טרום ועדה

עידוד שותפות ילדים בקבלת 

החלטות בוועדות הזכאות עבורם
מספר ילדים אשר ישתתפו בוועדת הזכאות שלהם

במסגרת פיילוט . נתון למעקב

בבית ספר תמר בהובלת יועצת 

בית הספר

נתון למעקבמספר ילדים שיעלו לועדות שילוב

אחוז ההורים לילדים העולים לועדת שילוב עימם תבוצע שיחה 

מקדימה
50%

ח לא התקיים באופן "בשנת תשע

ממוסד

נתון למעקבמספר ילדים שיעלו לועדות השמה

אחוז ההורים לילדים העולים לועדת השמה עימם תבוצע שיחה 

מקדימה
100%

ח לא התקיים באופן "בשנת תשע

ממוסד

מספר פעמים בשנה בהם יתקיים מפגש הדרכה עם תושבים 

סביב סוגיות פסיכולוגיות
3

לפסיכולוגיות ' דלת פתוחה'מספר פעמים בשנה בהם תתקיים 

בתוך היישוב
אחת בכל יישוב 3

הסדרת ממשקים ותהליכי 

עבודה

קיום פגישה עם מנהלת המרכז הטיפולי ומנהל אגף חינוך 

ח בתוך המרכז "להסדרת נהלי עבודה ותחומי פעילות של השפ

הטיפולי עד לתאריך

8.18
בסיום הפגישה יופק פרוטוקול 

המגדיר את נהלי העבודה

בניית תהליך מעברים מוסדר 

ח"לתחום השפ
מעברים 

הערכות לקראת החלת רפורמה 

מ באמצעות בניית "בתחום החנ

מענים לימודיים ורגשיים להכלת 

מ במסגרות החינוך "ילדי חנ

הרגילות

הסדרת תהליך אבחון וכתיבת 

הערכות פסיכולוגיות לטובת 

קיום הערכה מקצועית לקראת 

ועדות

שיתוף ההורים בתהליכי הערכה

חינוך מיוחד

ועדות שילוב 

והשמה

מרכז טיפולי 

עבודה עם הקהילה
הגברת חשיפת השירות 

הפסיכולוגי חינוכי לקהילה

שירות פסיכולגי חינוכי
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גיל רך

נושאים
יעדים

הערות

הבניית תהליך מיפוי ואיתור 

, ילדים עם קשיים התפתחותיים

רגשיים וחברתיים

קיום פגישה עם מנהל אגף החינוך ומזכירת האגף להסדרת 

תהליך העבודה בזימון וקיום וועדות שילוב והשמה עד לתאריך
2.19

קיום פגישה עם רכזת תחום הגיל הרך להסדרת נהלי עבודה 

ח בגנים עד לתאריך"ותחומי פעילות של השפ
7.18

קיום פגישה עם צוות הגננות במועצה לתיאום והטמעת נהלי 

ח עד לתאריך"העבודה מול השפ
9.18

ח בתוך "קיום פגישה בחדר המורים להצגת שירותי השפ

מסגרות החינוך עד לתאריך
9.18

אחת לחודש 12 מספר פגישות עם מנהלת השירותים החברתיים

תיאום עבודה עם הפסיכולוגית 

בעין גדי
אחת לשבועיים 20מספר פגישות עם הפסיכולוגית בעין גדי

העלאת המודעות לשירותי 

ח עבור מחלקות המועצה"השפ

ח ודרכי "פרסום עלון מידע לאגפי המועצה על פעילות השפ

ההתקשרות עד לתאריך
9.18

העלאת המודעות לשירותי 

ח בקרב התושבים"השפ

עד " עלי תמר"ח לתושבים בעלון "פרסום מידע על הפעילות השפ

לתאריך
9.18

12.18ח ותהליך גניזת תיקים ישנים עד לתאריך"סיום איחוד ארכיב השפ

ביצועח והארכיב לבניין המועצה"בחינת היתכנות להעברת משרד השפ

בניית ארכיב אחיד המאגד את 

כלל המידע האישי על ילדים ובני 

ח"נוער המטופלים על ידי השפ

ארכיב 

ממשק עם עין גדי

ממשק תושבים 

ומועצה

ממשקים פנים 

אגפיים

הסדרת ממשקים ותהליכי 

עבודה

בסיום הפגישה יופק פרוטוקול 

המגדיר את נהלי העבודה

שירות פסיכולגי חינוכי
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מספר ילדים הנמצאים בקשר פרטני ישיר או 

עקיף

הנמצאים בקשר  (18-26)מספר צעירים 

פרטני או קבוצתי

מספר אנשים מאוכלוסיות גילאי הביינים 

אשר נמצאים  (עד גיל היציאה לפנסיה- 27)

בקשר פרטני

מספר מטופלים מאוכלוסיית הגיל השלישי 

הנמצאים בקשר פרטני

מספר בעלי נכויות הנמצאים בקשר פרטני

כתיבת תכנית יישום להטמעת הרפורמה 

עד לתאריך
1.19

צוות המחלקה ומשרד 

הרווחה

 3.19סיום הזנת כל נתוני המטופלים עד לתאריך

קבלת אישור רשמי ממשרד הרווחה על 

סיום שלב המאפשר עבודה שוטפת 

בפורמט הרפורמה עד לתאריך

6.19

ביצוע מיפוי לבחינת הצורך במערך הסעים 

וליווי לצרכים רפואיים לגיל השלישי 

עד לתאריך (בחירום ובשגרה)

3.19
יבוצע באמצעות שאלון 

(ידני/ טלפוני)אישי 

בניית תכנית פעילות כולל הערכה 

תקציבית וקריטריונים לקביעת זכאות 

המועצה בשירותי / להשתתפות המחלקה 

הסעות עד לתאריך

5.19

גיוס מתנדב לתפקיד מתאם לשירות 

ההסעים בכל מוקד פעילות עד לתאריך
עין ויישובי כיכר סדום6.19

עין גדי וישובי הכיכר10מספר מלווים מתנדבים

בתלות באישור תקציביביצועהפעלת השירות

נתון למעקבמספר פניות לשירות ההסעים

נתון למעקבמספר פניות לצירוף מלווה

מספר פונים שעמדו בקריטריונים להסעה 

מסובסדת
נתון למעקב

רפורמה ברווחה

כניסת המחלקה 

לעבודה 

במסגרת 

הרפורמה של 

משרד הרווחה

מערך 

הסעים 

לצרכים 

בריאותיים

גיל 

שלישי

הקמת מערך 

הסעים וליווי 

לצרכים 

בריאותיים לגיל 

השלישי

 2019 תכנון פעילות שירותים חברתיים 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

המחלקה לשירותים חברתיים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

שרותים לזקן 

מוסדי
1844300840107,000

שרותים לזקן 

מוסדי
1344300930-86,940

טיפול בזקן 

בקהילה
18444008406,000

למידה ומציאת 

מודל עבודה 

מתאים לטיפול 

ותמיכה בגיל 

השלישי

למידה ומציאת מודל עבודה מתאים לטיפול 

ותמיכה בגיל השלישי עד לתאריך
6.19

כדוגמאת מיזם קהילה 

עבד סמך/ תומכת 

מספר ועדות החלטה שיתקיימו
במחצית . נתון למעקב

2018-2

י "מספר מקבלי חוק סיעוד המוכרים ע

המחלקה

במחצית . נתון למעקב

2018 3

אחוז קשישים מטופלים שיתקיים אצלם 

ביקור אחד לפחות ויירשם סיכום ביקור
100%

-בית הבאובאב

משרד הרווחה
1344000930-170165

מספר תושבים הלוקחים חלק בפעילויות 

מועדון הבאובב
60

בשנת , נתון למעקב

60- כ2018

-בית הבאובאב

דרך משרד 

הרווחה

30מספר מושמי רווחה במועדון1844000840235500
פ הגדרות מועדון "ע

מופת

-בית הבאובב

מרכז יום
184440075033000

מספר סדנאות נושאיות תומכות גיל שלישי 

שיתקיימו
1

בחינת אפשרות לקבלת אישור לפתיחת 

מועדון חברתי בעין גדי מול משרד הרווחה 

עד לתאריך

1.19

מועדון 

בראשית

מספר תושבים הלוקחים חלק בפעילויות 

מועדון בראשית בכיכר סדום
30

מספר פעמים בשנה בהן תתקבל תכנית 

פעילות רבעונית מכל אחד מהמועדונים
4

בית הבאובב ומועדון 

בראשית

מספר פגישות למעקב אחר ניצול תקציב 

המועדון ועמידה ביעדי התכניות הפעילות 

של כל מועדון

2
בית הבאובב ומועדון 

אוגוסט, בראשית אפריל

סעיפים 

תקציביים

מיצוי - חוק סיעוד 

זכויות הקשיש 

פ חוק"ע

העשרה ואיכות 

שעות פנאי 

לקשישים

מועדונים 

גיל שלישי 

כללי

חוק סיעד

מועדון עין 

גדי

גיל 

שלישי

המחלקה לשירותים חברתיים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

פעולות קהלתיות 

לילד
184350084040,000

פעולות קהילתיות 

לילד
1343500930-28,000

מספר מטופלים בחוק נוער
במחצית . נתון למעקב

2018 - 0

מספר פונים חדשים בשנה זו

מסך , נתון למעקב

. המטופלים בחוק נוער

0 - 2018במחצית 

מספר פניות מגורמים חינוכיים להתערבות 

בנושא ילדים ונוער

בשנת , נתון למעקב

.2 - 2018במחיצת 

מספר פניות לגבי ילדים בסיכון
במחצית . נתון למעקב 

2018 -0

מספר ועדות החלטה ילדים בסיכון
בשנת , נתון למעקב

2017 - 0

 במועצה 360אישור חוזה לפעילות תכנית 

עד לתאריך
1.19

מיפוי לאיתור ילדים ונוער במצבי סיכון עד 

לתאריך
1.12

השמת מטופלים 

לסידור חוץ ביתי 

בהתאם לצרכים

כגון ילדים )מספר השמות למוסדות חוץ 

(קשישים, בסיכון

במחצית , נתון למעקב

2018- 1

צרכים מיוחדים 

למשפחה
.נתון למעקב(כללי)מספר מקבלי עזרה חומרית 1342200930-7,000

צרכים מיוחדים 

למשפחה
מספר מקבלי עזרת סמך מקצועית18422008409,333

במחצית . נתון למעקב

2018- 0

מספר מקבלי סיוע חריג מתקציבי מועצה
במחצית . נתון למעקב

 מקבלי סיוע0 -2018

נתון למעקבסכום השתתפות מועצה במסגרת סיוע חריג

כתיבת תסקיר 

בהתאם להנחיות 

בית משפט

נתון למעקבמספר תסקירים

מספר פניות להנחת ארנונה אשר יתקבלו 

במחלקת רווחה

במחצית .נתון למעקב 

 פניות0 -2018

 ימים14- זמן תקן 90%הנחה בארנונה- אחוז עמידה בזמן תקן 

השמות

/ בקשות לסיוע חומרי 

חריג

סדרי דין

ועדת הנחות לארנונה

מימוש זכויות 

פ "תושבים ע

קריטריונים 

מוגדרים

מיצוי זכויות 

הפונים תוך טיפול 

מהיר

מתן מענים 

לצרכים יחודיים 

של ילדים ונוער 

ומניעת 

התנהגויות 

מסכנות

ילדים 

ונוער

תקציב 

ילדים ונוער

התערבויות 

ומניעה

חוק נוער

טיפול בנוער עם 

חשד להזנחה 

ומצוקה

360

המחלקה לשירותים חברתיים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

184821084010,000עבודה קהילתית
ביצוע מיפוי צרכים ומענים טיפוליים 

הקיימים במרחב המועצה עד לתאריך
1.19

כתיבת מסמך תכנון שנתי למענים 

קהילתיים מול המחלקות המשיקות 

במועצה ופיקוח משרד הרווחה עד לתאריך

2.19
, מחלקת יישובים

חינוך, נוער, תרבות

או /מספר פגישות עם מנהלי היישובים ו

ראשי הוועדות
6

אחת לחודשיים בכל 

יישוב

מספר מפגשי תושבים שיתקיימו בכל 

יישוב סביב נושאים רלוונטים לנושאי 

השירותים החברתיים

2

מספר מענים קהילתיים שיסופקו ליישובים 

באמצעות המחלקה
3

בשיתוף מחלקת 

אחד בתחום . יישובים

אחד בתחום , התעסוקה

החירום ואחד בתחום 

הצעירים
בניית תשתית הסברה הדרכה וגיוס של 

מתנדבים עד לתאריך
1.19

י פעילים אשר עברו " מתנדבי צח7

הכשרה בכל יישוב עד לתאריך
6.19

היערכות לשעת 

חירום

מספר פעמים בשנה בהם יבוצע עדכון לתיק 

חירום מכלול אכלוסיה
דצמבר, יוני2

מספר פרסומי ידעו מידע בנושאי רווחה 

וקהילה ושיתוף על העשייה אשר יפורסמו 

"עלי תמר"בעלון 

12

9.19הוצאת חוזר שנתי לתושבים עד לתאריך

מעקב תקציבי
מספר פעמים בשנה בהן תבוצע בחינת 

ניצול תקציבי
נובמבר, יוני2

שיווק פעולות 

המחלקה בקרב 

תושבי המועצה

תקציבי משרד הרווחה

י"צוותי צח

פרסומים

בניית צוותי 

י ביישובים "הצח

כמענה 

משמעותי 

בשגרה ובחירום

שעת חירום

עבודה קהילתית

הבניית תחום 

השירותים 

הקהילתיים 

בתוך היישובים 

בכל התחומים 

הרלוונטים 

למחלקה 

לשירותים 

חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

1841000110427,926שכר רווחה

18410005218,000השתלמויות רווחה

18410005401,700פלאפונים- רווחה 

18410007808,000רווחה הוצ שונות

השתתפות -רווחה

הרשות
184100084115,000

18410004712,000ניפוק מחסן

18410005411,400בזק ואינטרנט

18410009303,500רכישת ציוד רווחה

1341000930-216,000שכר עובדי לשכות

1344500930-14,000אזרח ותיק

התמכרויות 

מבוגרים
1347300930-2,000

מועדון בראשית 

בכיכר
1844400751170,000

1348200931-7,500פעילות קהילתית

התמכרויות 

מבוגרים
18473008402,666

18410004701,264מדפסות

 4962908- רכב 

- אושרית מזוז 

דלק

184100053127,600

 4962908- רכב 

- אושרית מזוז 

תיקונים

18410005321,500

 4962908- רכב 

- אושרית מזוז 

ליסינג

184100053641,000

1841000511600כיבוד ואירוח

סעיפי תקציב

המחלקה לשירותים חברתיים
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 אגף תיירות

 

פיכת הדגש על זאת, תוך . בעל נקודות עניין רבותו אזור המועצה כמרחב תיירותי לאומי ובינלאומי איכותי תפקידו המרכזי של אגף התיירות הינו פיתוח

 .מרכז תיירותי מרתק ומשגשגל מתחם עין בוקק

מיליון  2, בקידום שירותי תיירות המשרתים למעלה מ שיווק "ארץ ים המלח" כאתר תיירות מרכזי וייחודי בארץ ובעולםבמסגרת תפקידו עוסק האגף ב

 .פיתוח פעילות תיירותית במרחב המועצהמידי שנה וב מבקרים מהארץ ומחו"ל

...( ורואה חשיבות רבה בחיזוק תיירות כפרית ועוד  חכ"ל,ם הפועלים במרחב )משרד התיירות, חל"י, מלונות, רט"ג ,פעולה עם הגופיבשיתוף האגף פועל 

 הללו.השותפויות 

שיתופי פעולה עם מועצות  קידוםשיווק ופרסום האזור בירידי תיירות ובמדיות השונות, לקידום מטרות אלו וביניהם: במגוון אמצעים פועל אגף התיירות 

 .ועודפיתוח שבילי טיול, הנגשת שירותים שונים  ,אירועים לחשיפת האזור והפעילויות התיירותיות השונות הפקת ,שכנות

 

 שיווק

וביצירת שת"פ עם  ארץ ים המלח, בפעילות שיווק במדיות החברתיות בתחום השיווק עוסק האגף בהקמה והפעלה של אתר אינטרנט ייעודי לתיירות

 והתאחדות המלונות בפעולות שיווקיות. משרד התיירות

 

 אירועים ופרויקטים

הפעילות על ניהול כלל והאגף בחגי תשרי ובפסח  פעילויות על(, הפקת אירועים בישובים כולל)הפקת כלל אירועי המועצה  אירועים אחראית עלהרכזת 

התיירות  ישל האגף ביריד אחראית על הפעילותוכאשת קשר עם מנהלת אירועי התמר הרכזת משמשת  בנוסף .והשירותים הניתנים בשטחים הפתוחים

 .(הפקת החומריםקשר עם משרד התיירות בנושא ו כולל)בארץ ובחו"ל 
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  כוח אדם באגף

 

 מנהל, רכזת אירועים ונציגת שירות.  

 

 2019יעדים מרכזיים לשנת 

 

 ים המלחמלונות עלייה באחוזי התפוסה ב .1

 עין בוקקפעילות התיירותית במתחם בין פסטיבל התמר ל חיזוק הזיקה .2

 לקהל התיירים הפוטנציאלי )תיירות נכנסת ותיירות פנים( מותג "ארץ ים המלח" תחשיפ .3

 הפיכת אגף התיירות לגוף המתכלל את הקשר בין המועצה וגורמי התיירות השונים לצורך פתרון בעיות, יצירת שיתופי פעולה ויוזמות חדשות .4

 אטרקציות תיירותיות במתחם עין בוקקהוספת  .5

 על מפת התיירותבאזור העלאת התיירות הכפרית  .6
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

עליה באחוזי 

התפוסה במלונות 

ים המלח

71%אחוז התפוסה במלונות

. תפוסה70% 2017בשנת 

 14,000 מתורגם שנתית ל1%

חדרים שהוזמנו במלונות

תיירות 

קמפיין שיווק
1771000751400,000

התאחדות 

-המלונות

קמפיין חורף

1271100790-120,000

משרד 

-התיירות

קמפיין חורף

1271100992-500,000

קמפיינים 

ושיווק
177100055350,000

ל "הכנסת ים המלח לקמפיין בינ

של משרד התיירות
ביצוע

ארץ ים "השקת קמפיין שיווק ל

עד לתאריך" המלח
קמפיין עצמאי8.19

ביצוע סקר לבחינת עמדות 

האוכלוסיה כלפי אזור ים המלח

"ארץ ים המלח"והמותג 

1.19
עמדות , היכרות עם המותג

כלפי ים המלח והאזור

ביצוע סקר לבחינת השינוי 

בעמדות האוכלוסייה
11.19

1771000541182,000אתר אינטרנט

ארץ ים " העלאת אתר תיירות 

עד לתאריך" המלח
4.19

70,000unique IPמספר כניסות לאתר

1,000מספר הרשמות לקבלת דיוור

נתון למעקבכמות דפים נצפים בממוצע לגולש

שיווק

תפוסת מלונות

2019תכנון פעילות תיירות ואירועים 

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

הקמת אתר 

אינטרנט 

תיירות

1087

ארץ "חשיפת מותג 

לקהל " ים המלח

התיירים הפוטנציאלי

חשיפת המגוון 

התיירותי של אזור ים 

המלח

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

177100055075,000חומרי פרסום

מספר ניוזלטרים שיישלחו מטעם 

אגף התיירות
5

אחוז העליה במספר העוקבים בדף 

"ארץ ים המלח"הפייסבוק של 
25%

 24,345 2018נכון לאוקטובר 

 בתל אביב IMTMהשתתפות ביריד 

2.2019בתאריך 
ביצוע 

פ עם מועצה אזורית "בשת

מגילות ועיריית ערד

השתתפות ביריד תיירות בברלין 

3.2019ומוסקבה בתאריך 
ביצוע 

 באנגליה WTMהשתתפות ביריד 

11.19בתאריך 
ביצוע 

הוספת אטרקציות 

תיירותיות במתחם 

עין בוקק

2מספר אטרקציות שיתווספו

מנהלת 

ארועים
17711007502,164,000

מנהלת 

ארועים 

מקורות 

מימון 

חיצוניות

1771100751700,000

מנהלת 

- אירועים 

הוצאות 

177100078080,000

משרד המדע 

-והספורט

מירוצים

1271100991-150,000

השתתפות 

מפעל הפיס 

בארועים

1271100740-150,000

1771000758205,000ירידי תיירות

שיווק

ארועים
אירועי 

מנהלת

חשיפת המגוון 

התיירותי של אזור ים 

המלח

אטרקציות במתחם 

עין בוקק

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

12.18קיום אירוע סובב סדום בתאריך
 2018 הועבר מתכנית עבודה 

להמשך מעקב

2100מספר משתתפים באירוע סובב סדום
 1500- 2017בשנת 

משתתפים

700 - 2017בשנת 800מספר לנים באירוע סובב סדום

3.19קיום מרתון ארץ ים המלח

מספר משתתפים משלמים במרתון 

ים המלח
1500

במרוץ עין גדי האחרון 

 איש800השתתפו 

מספר לנים באזור ים המלח בימי 

המרתון
3300

25%אחוז המשתתפים הזרים במרתון
 זרים ישתתפו 250

במרוץ

השתתפות 

משרד 

התיירות 

פסטיבל 

התמר

1271100990-360,000

סיום איסוף נתוני סקר משתתפים 

2018בפסטיבל התמר 
1.19

מספר לנים בתיירות הכפרית

מספר לנים במלונות

מספר מבקרים באתרי הטבע 

במרחב המועצה

מספר משתתפים בפארק האקולוגי 

בכיכר סדום
500-  השתתפו כ2018בשנת 1600

900מספר משתתפים באירוע בעין גדי
 900-  השתתפו כ2018בשנת 

איש

25,000מספר משתתפים בפסטיבל התמר
-  נמכרו כ2018בשנת 

 כרטיסים15,000

ארוע 

סובב 

סדום

מרתון 

ארץ ים 

המלח

ערך לשנה . נתון למעקב

העוקבת יקבע לאחר קבלת 

תוצאות הסקר בניית פסטיבל התמר 

כערוץ לחשיפת 

יישוביה , המועצה

ואתרי הטבע שבה

ארועים

חשיפת אזור 

" ארץ ים המלח"

כאזור תרבות וספורט 

לקהלים שונים בארץ 

ל"ובחו

פסטיבל 

התמר

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

ביצוע אירוע ייעודי באזור המלונות 

במתחם התיירות
ביצוע 

מספר המשתתפים באירוע הייעודי 

באזור המלונות
700

 20הקמת צוות היגוי לחגיגות ה 

לפסיטבל עד לתאריך
1.19

קביעת פעולות לקידום חשיפת 

המועצה באמצעות הפסטיבל עד 

לתאריך

3.9

הפצת סקר בקרב משתתפי האירוע 

לבחינת עמידה ביעדי חשיפה ולינות 

עד לתאריך

10.19

בחינת עמידה ביעדים והפקת לקחים 

עד לתאריך
11.19

מספר אירועים בשטחים פתוחים 

שיתקיימו
60

 60 הוזמנו 2018בשנת 

אירועים

סך הכנסות מאירועים בשטחים 

פתוחים
300,000

 הכנסות  בסך 2018במחצית 

126,000

קיום פסטיבל פסטו ביישובי הכיכר 

עד לתאריך
11.19

מספר משתתפים משלמים 

בפסטיבל פסטו
.נתון למעקב500

7.19קיום פסטיבל הר עמשא

מספר משתתפים בפסטיבל הר 

עמשא
550

 470 השתתפו 2018בשנת 

משתתפים

2.18קיום פסטיבל קרמיקה

500מספר משתתפים

מספר סיורים שייצאו מאזור 

המלונות לפעילויות בישובים ובאזור
10

במהלך . ג "בשיתוף רט

חופשת פסח וסוכות

מספר משתתפים כולל בסיורים 

לישובים
1000 

 20מינוף חגיגות ה 

לפסטיבל התמר 

לטובת קידום 

וחשיפת המועצה

העלאת התיירות 

הכפרית על מפת 

התיירות

80,000

אירועי 

בשטחים 

פתוחים

תפעול ומתן שירות 

לקיום אירועים 

בשטחים פתוחים

חיזוק הזיקה בין 

פסטיבל התמר 

לפעילות התיירותית 

במתחם עין בוקק

הכנסות 

מארועים 

בשטחים 

פתוחים

1271100490-200,000
ארועים

אירועי 

- מנהלת

פסטיבל 

התמר

800,000

תיירות 

כפרית

תיירות 

כפרית
1771000750

DEEP SEA1771000759

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

הקמת צוות היגוי לפרוייקט דרך 

ארץ ים המלח
3.19

5.19סיום שילוט דרך ארץ ים המלח

פתיחה רשמית של דרך ארץ ים 

המלח
6.19

מלונות , פ תיירות כפרית"שת

ומועצה אזורית מגילות

מספר מינימאלי של אתרי תיירות 

בדרך ארץ ים המלח
8

ג"פ עם רט"שת12.19פתיחת שביל ישראל באופניים

12.19ים המלח- פתיחת שביל ערד 
פ משרד התיירות ותיירות "שת

ערד

חיזוק הקשר עם 

התיירנים

קיום כנס תיירנים לחשיפת ארץ ים 

המלח וחיזוק נטוורקינג בין תיירני 

תמר ומגילות עד לתאריך

5.19

מספר קולות קוראים שיוגשו 

למשרדי ממשלה רלוונטים

, משרד התיירות. נתון למעקב

. המשרד התרבות והספורט

15 הוגשו 2018בשנת 

מספר קולות קוראים שיאושרו

, ירידי תיירות. נתון למעקב

בשנת . קמפיינים פרסומיים

10 אושרו 2018

נתון למעקבסכום תמיכות מקולות קוראים

הקמת דוכן משותף עם ערד ומגילות 

ביריד תיירות תל אביב
ביצוע 

הקמת דוכן משותף עם ערד ומגילות 

ביריד תיירות ברלין
ביצוע 

קבלת תקציב 

במסגרת קולות 

קוראים ותמיכות 

לאירועים

דרך ארץ ים "פרוייקט 

"מלח

העלאת התיירות 

הכפרית על מפת 

התיירות

קשרים עם גורמים 

חיצוניים

פ "חיזוק קשרים ושת

עם גופים חיצוניים

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

איסוף נתונים ובניית מפת מידע על 

סטטוס כל המלונות ומרחבים 

הציבוריים באזור המלונות עד 

לתאריך

6.19

, הנדסה, בנושאי כספים

פעילות , רישוי עסקים, תפעול

.תיירות ואירועים, י"של חל

יבוצע באמצעות מערכת ה 

GIS

מספר פגישות מעקב צוות מתחם 

מלונות
12

אחד , ל"פ לשכת מנכ"בשת

לחודש

 המלונות ואתרי התיירות ימנו 80%

איש קשר מטעמם לעבודה מול 

אגף התיירות עד לתאריך

3.19

פגישות עם כלל מנהלי המלונות 

וכתיבת מסמך מסכם לצרכים 

ועמדות עד לתאריך

1.19

פארק 

אקולוגי 

מבואת נחל 

אמציה

982
 העברות בהתאם להתקדמות 

הפרוייקט
ביצוע 

רשת 

אינטרנט 

בעין בוקק

2.19ר עד לתאריך "וידוא סגירת התב1078

קשר עם מלונאים

הפיכת אגף 

התיירות לגורם 

המתכלל את הקשר 

בין המועצה וגורמי 

התיירות השונים 

, לצורך פתרון בעיות

יצירת שיתופי 

פעולה ויוזמות 

חדשות

רים"מעקב תב רים"תב

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

אירועים 

ואסטרטגיה
177100075340,000

תשתיות 

תיירות 

וארועים

1771000756200,000

1771000110678,140שכר תיירות

17710005113,000אירוח וכיבוד

17710004712,500ניפוק מחסן

תיירות 

השתלמות
17710005213,000

תיירות 

טלפון ודואר
17710005402,200

תיירות 

הוצאות 

שונות

17710007811,000

17710009306,000רכישת ציוד

- רכב 

11579401 

- ניר ונגר 

דלק

177100153134,800

- רכב 

11579401 

-ניר ונגר 

תיקונים

17710015324,000

- רכב 

11579401 

- ניר ונגר 

ליסינג

177100153644,000

תיירות 

הכנסות 

שונות 

לקוחות

1271100791-40,000

סעיפי תקציב

אגף תיירות 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

ביטוח ורישוי 

נגרר
17710007331,500

תיקונים 

1נגרר 
1771000732500

-עין בוקק 

WIFI
177100054236,720

חשמל היכל 

התרבות של 

הטבע

177100077112,000

רכב מנהל 

דלק-שיווק
177100253124,000

רכב מנהל 

-שיווק

תיקונים

17710025322,000

רכב מנהל 

ליסינג-שיווק
177100253636,000

רכב רכזת 

דלק-תיירות
177100353124,000

רכב רכזת 

-תיירות

תיקונים

17710035322,000

רכב רכזת 

ליסינג-תיירות
177100353636,000

סעיפי תקציב

אגף תיירות 
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 תפעולאגף 

 

אגף התפעול אחראי על תחזוקת כלל המערכות הלוגיסטיות והמרחב הציבורי ברחבי המועצה. במסגרת זו האגף פועל למתן שירות מיטבי לתושבים, 

 למלונות, למפעלים, לעסקים, לאורחים ולמבקרים בתחום המועצה, לצד אספקת שירותי אחזקה פנים ארגוניים. העבודה מבוצעת תוך אימוץ והפעלת

עבודה חדשניות, מיצוי משאבים, מעקב ופיקוח מתמיד בשטח. כל זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור המרחב הציבורי ולשמירה על צביונה הייחודי  שיטות

 של המועצה. 

 

רותי שיוהמיזוג,  חשמלהמערכות ומבני הציבור,  מבני המועצהאחזקת  והמים, הביובניהול ותחזוקת מערכות האגף מופקד על התחומים הבאים: 

, מערך ההיסעים, ניהול צי רכבי המועצה, בטיחות בעבודה, תחזוקת וניקיון החופים, אחזקת רינריהווט ,עסקיםהרישוי , איכות הסביבה, תברואהה

 ופיתוח ותחזוקת הגינון הציבורי.  חוףהשירותי מתקנים ואספקת 

 

חופי הרחצה, מתחם התיירות  16העבודה בתחומים הללו מתפרשת על פני שישה ישובים, אכסניות נוער, בית ספר שדה, מסעדות, מרכזי קניות ובילוי, 

וב בתי מלון ואזור התעשייה מישור רותם. כמו כן האגף מתפעל שלושה מכוני טיהור שפכים, תשע תחנות שאיבה לבי 14בחמי זוהר ועין בוקק הכולל 

 ומערכת קר"מ לקריאה ממוחשבת של מדי המים. 
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 כ"א באגף 

 מנהל ומזכירה.  -הנהלת האגף  •

 חשמלאים, ממונה אחזקת מבני ציבור, ארבעה עובדי אחזקה ומזכירה.  2מנהל מחלקה, הנדסאי בנין,  -מחלקת אחזקה  •

 חוץ(, רכז אשפה, פקח איכות סביבה ומזכירה.מנהל מחלקה, וטרינר, תברואן, מדביר )מיקור  -מחלקת רישוי עסקים ותברואה  •

פקחי חופים, רכז גינון, מפקח גינון במיקור חוץ ומזכירה . )בנוסף מופעלים ע"י המחלקה קבלן גינון, קבלן  2מנהל מחלקה,  -מחלקת חופים וגינון  •

 שירותי הצלה וקבלן לשירותי ניקיון(.

 עובדי שטח ומזכירה. 2מנהל מחלקה, מנהל מט"ש,  -מחלקת מים וביוב  •

 נהגים. 4מנהלת מחלקה קצין רכב במיקור חוץ, מזכירה בחצי משרה ו  -מחלקת היסעים, בטיחות בתעבורה, רכב ובטיחות בדרכים  •

 יחידה סביבתית אזורית. -איכות סביבה  •

 ממונה בטיחות במיקור חוץ. -בטיחות בעבודה •
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 2019יעדים מרכזיים 

 הנהלה

 כח האדם, תהליכי העבודה והממשקים למשימות העדכניות של האגףהתאמת מבנה האגף, מצבת  .1

 מערכת לניהול משימות ופעולות האחזקה לכלל יחידות האגףהטמעת  .2

 במתחם התיירות בחמי זוהר ועין בוקקמים ה לספקהמועצה  הפיכתהשלמת  .3

 ופיתוח הגינון ביישובים על ידי המועצה תתחזוקהפעלה עצמית של בדיקת התכנות ואומדן עלויות ל .4

 ולפוטנציאל הקידום המקצועי של העובדיםהכשרה מקצועית של העובדים ופיתוח עתודה ניהולית בהתאם לצרכי האגף  .5

 העברת תחום ניטור מזיקים ליחידה הסביבתית תוך שיפור רמת השירות וחסכון כספי .6

 ייםבניה והפעלה של ממשק אזורי להפחתת מפגעים סביבת .7

 קידום חוקי העזר  .8

 

 אחזקה

 שיקום ושדרוג מבני הציבור של המועצה לרמת שימוש תקינה ותחזוקתם השוטפת על ידי המועצה .1

 במרחב המועצה רמת התחזוקה המונעתשיפור  .2

 תחנות ההסעה במרחב המועצה שדרוג  .3

 הכנת תכנית עבודה רב שנתית לשדרוג מתקני החוף ותחילת הטמעתה .4

 GIS-שכבות תשתית אחזקה במערכת האיסוף מידע והטמעת  .5

 ני שעשועים בהתאם לצרכי היישוביםתחזוקה, שדרוג ופיתוח ג .6
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 תברואה ורישוי עסקים

 הסדרת רישיונות העסקים בקניון ים המלח .1

 ברחבי המועצה העסקים בעלי הרישיון שיעורהעלאת   .2

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים .3

 רשיקוף והנגשת תהליך רישוי עסקים לציבור באת .4

 לסביבה ממוחשבת רישוי העסקיםהעברת תיקי כלכלית ל-בדיקת היתכנות טכנו .5

 עסק ןרישיוהגברת הפיקוח על עסקים בתחום המועצה ואיתור עסקים שפועלים ללא  .6

 הגברת הפיקוח על השילוט בשטח והסדרתו .7

 חיזוק תחום הביקורות בתברואה  .8

 ממוחשבותביקורות תברואה  .9

 גינון

 החברה הממשלתית להגנות ים המלחבשיתוף התיירות בחמי זוהר ועין בוקק ובאזור הביניים תכנון שטחי גינון חדשים במתחם  .1

 ותחילת יישומה צמצום עלויות האחזקהו הכנת תכנית לפיתוח גינון בשטחי גינון קיימים במתחם עין בוקק תוך שמירה על יעילות אגרוטכנית .2

 מישור רותם התעשייה אזור שדרוג שטחי הגינון ב .3

 השקיה ייעול השימוש במים לצרכי .4

 כתיבת תכניות עבודה מובנות לאחזקת שטחי הגינון, בליווי המפקח על הגינון, והטמעתן .5

 שמירה על שטחי ציבור מטופחים בכל עת .6
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 חופים

 שיפור הנראות הכללית בחופים .1

   הסכמים מול המועצההמתוחזקים מכוח שיפור הפיקוח על החופים  .2

 תשתיות חוףשיפור  .3

 (מתחם התיירותשיפור מערך הניקיון בחופים ובשטחים הציבוריים ) .4

 סטנדרטיזציה של תפעול וניהול החופים על ידי בתי המלון בדגש על עזרה ראשונה ושירותי הצלה .5

 

 בטיחות

 תכנית בטיחות כוללתעבודה על פי  .1

 הטמעת נושא הבטיחות בתהליכי העבודה בכלל המועצה .2

 

   מים וביוב

 ראשית למט"ש עין בוקק(השאיבה הסניקה מתחנת הוהשבת הביוב של המועצה )קו  הסניקהשדרוג תשתיות  .1

 צל הרים והכנת מפרט למערכת נטרול ריחות לצורך קידום הבטיחות הביצוע סקר סיכונים בתחנת שאיב .2

 תכנון קו גלישה חדש למניעת זיהום מי ים בחופי הרחצה .3

 עין בוקק תחילת ביצוע שדרוג מט"ש .4

 ( SCADAהטמעת מערכת בקרה על המתקנים ) .5

 הטמעת השימוש במערכת הקר"מ לניהול קריאת מדי המים והתראות על נזילות וחריגי צריכה .6
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 סעיםירכב וה 

 מעבר למבנה של ליסינג תפעולי עצמאי .1

 בקרב כל הנוהגים ברכבי מועצהונוסעים העלאת המודעות לבטיחות נהגים  .2

 אופטימיזציה של מערך ההיסעים במועצה  .3
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מספר בקשות לקולות קוראים 

שיוגשו

מחצית . נתון למעקב

2018 - 2

סך תשלום שהתקבל מקולות 

קוראים

מחצית . נתון למעקב

2018- 237,000

סך סכום קולות קוראים שיאושרו
מחצית . נתון למעקב

2018- 237,001

חיזוק ממשקים עם 

אגפי המועצה 

ל"השונים והחכ

קיום ישיבות עם אגפי המועצה 

ל"השונים והחכ
שוטף

, ל"ישיבות עם אגף חכ

אגף תיירות וישיבות 

מטה תפעול עם מטה 

.  אחת לחודש- הנדסה 

פעמיים - עם המהנדס 

- מנהל החינוך , בחודש

סגן , ישיבה רבעונית

.שוטף יומי- הגזבר 

מספר העובדים עמם תתקיים 

פגישה אישית בכל רבעון
כלל העובדים25

מספר עובדים שיצאו להשתלמות 

מקצועית
אחד מכל מחלקה4

מספר פגישות שיתקיימו עם 

מנהלת משאבי אנוש בנושא 

שימור וקידום עובדים

2

סקירת סטאטוס כח אדם מול 

ל המועצה בכל ישיבת "מנכ

(ע.פ)עבודה 

שוטף
דגש על שיקוף והערכת 

שכר ייעודי, עובדים

הכשרת עובדים

2019תכנון פעילות הנהלת אגף תפעול 

נושאים
יעדים

הערות

נתונים למעקב

משאבים

הכשרה מקצועית 

של העובדים 

ופיתוח עתודה 

ניהולית בהתאם 

לצרכי האגף 

ולפוטנציאל הקידום 

המקצועי של 

העובדים

ממשקים בין אגפיים

מנהל אגף תפעול
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

סיום אפיון ובחירת תכנה כולל 

הזמנות ותקצוב עד לתאריך
2.19

הטמעת התכנה במחלקת 

אחזקה עד לתאריך
5.19

הטמעת התכנה במחלקת חופים 

עד לתאריך
6.19

הטמעת התכנה במחלקת רישוי 

עסקים עד לתאריך
7.19

הטמעת התכנה במחלקת מים 

וביוב עד לתאריך
10.19

בתלות במערכת 

הסקאדה

הכנסת כלל תיקי המתקן לתכנה 

עד לתאריך
12.19

ליווי והטמעה של , הדרכות

התכנה בתהליכי האגף
 בשיתוף נציגי החברה12.19

הטמעת כלל תהליכי העבודה 

באגף בתכנה
12.19

בחינה מחדש של המבנה הפנים 

ארגוני באגף ובמחלקותיו  

לתאריך
7.19

יישום השינויים במחלקות 

ל עד "בהתאם להחלטת מנכ

לתאריך
12.19

ש עד "קליטת לבורנט למט

לתאריך
2.19

במידה ולא יתקבל עובד 

יש , עד לתאריך היעד

לאייש באמצעות מיקור 

חוץ

ש כללי עד "קליטת עובד מט

לתאריך
2.19

קליטת סגן מנהל מחלקת מים 

עד לתאריך
2.19

קליטת עובד מחלקת תברואה 

עד לתאריך
2.19

. יתכן במיקור חוץ

תתקבל החלטה בהמשך

הטמעת מערכת 

לניהול משימות 

ופעולות אחזקה 

לכלל יחידות האגף

תכנת ניהול

מבנה האגף

מצבת עובדים

התאמת מבנה 

מצבת כח , האגף

תהליכי , האדם

העבודה 

והממשקים 

למשימות 

העדכניות של האגף

מנהל אגף תפעול
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

סיום חידוד הגדרות התפקיד 

בכל המחלקות עד לתאריך
6.19

פעמיים בשנה2מספר ישיבות כלל אגפיות

מספר תלונות בנושא חוסר 

תיאום וממשק בין המחלקות 

באגף

בחצי שנה . נתון למעקב

ראשונה של השנה

ירידה משמעותית בתלונות 

בנושא חוסר תיאום וממשק בין 

המחלקות במחצית השניה של 

השנה

על פי פרוטוקול ישיבותביצוע

קיום ישיבות פקחים של 

המחלקות השונות
אחת לשבועייםשוטף

שוטףקבלת פרוטוקול ממחלקת בטחון

חוק פיקוח על 

בריכות שחיה

מעקב אחר התכנית לממשק יציב 

בין מחלקת רישוי עסקים וחופים
שוטף

השקייה 

בקולחין

מעקב אחר ניהול משק השקייה 

בקולחין במחלקת ביוב ומחלקת 

גינון

שוטף

פיקוח על 

החופים 

ואחזקה

 (מבוססי סיור)חות "מספר דו

ביקורת משותפים של מחלקת 

אחזקה עם מחלקת חופים 

שיתקבלו

12

מענה מהיר ויעיל 

לפניות

פניות - אחוז עמידה בזמן תקן 

מוקד
90%

חות ריכוז עמידה בזמני "מספר דו

תקן של כל אגף שיתקבלו 

ממנהלת המוקד

12

מספר ישיבות של מנהלי מחלקות 

תפעול ומנהלת המוקד לפתרון 

(פורום תקלות)בעיות 

חודשי12

ממשקים 

בין 

מחלקתיים 

משימות- 

ליווי תהליך עמידה 

106בזמני תקן מוקד 

טיפול בפניות

פקחים

הגדרות תפקיד

- ממשקים בין מחלקתיים 

כללי

התאמת מבנה 

מצבת כח , האגף

תהליכי , האדם

העבודה 

והממשקים 

למשימות 

העדכניות של האגף

מנהל אגף תפעול
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

שימוש בפיקוח 

העירוני לביצוע 

משימות תפעוליות 

נדרשות במתחם עין 

בוקק

ביצוע משימות שוטפות על ידי  

הפיקוח העירוני מחוץ לשעות 

העבודה וליווי התהליך על ידי 

מנהל האגף

שוטף

פיקוח על תחזוקת 

חופים

ח ליקויים וטיפולים מצד "קבלת דו

המפקח על החופים בנוגע 

לתחזוקת בתי המלון ביחס לחוזה 

המועצה לתפעול

שבועישוטף

יישור קו - ליווי ופיקוח עליון 

ועמידה  בדרישות משרד הפנים
שוטף

מספר פגישות ליווי ופיקוח עליון 

כולל , על עבודות שיקום החופים

פגישות שבועיות עם נציגי הנדסה 

י"מטעם חל

24

ליווי תהליך שדרוג 

מערך התחזוקה 

בדגש על מתחם עין 

בוקק

חות מעקב אחר תהליך "קבלת דו

שדרוג התחזוקה בעין בוקק
שוטף

, על ידי מחלקת חופים

ק ליסט'על פי צ

אחזקת מבנים

תחילת עבודה לפי תכנית אחזקת 

מנע  בכלל מבני המועצה 

והמתקנים

לכלל מתקני המועצה8.19

קבלת החלטה בדבר הקמת 

חברה והסכמה עקרונית של 

רשות המים עד לתאריך

1.19

תחילת עבודה של החברה עד 

לתאריך
בתלות בקבלת החלטה1.19

ליווי  מחלקת הביוב 

בהתקנת מערכת 

scadaה

ליווי ופיקוח בנושא התקנת מערכת 

scada , למיגון ובקרה לכל מתקני

הביוב

שוטף

תחזוקה

ליווי ומעקב אחר 

עבודת מחלקת 

החופים

השלמת הפיכת 

המועצה לספק 

המים במתחם 

התיירות בחמי 

זוהר ועין בוקק
מים וביוב

חופים

פיקוח - משימות תפעוליות 

עירוני

מנהל אגף תפעול
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

בדיקת היתכנות ואומדן עלויות 

לתחזוקה ופיתוח  עד לתאריך
2.19

כולל בדיקה מול נציגי 

היישובים

3.19קבלת החלטה עד לתאריך
תחילת יישום בהתאם 

להחלטה שתתקבל

ח חודשי למנהל "בניית תבנית דו

גינון עד לתאריך' מח
1.19

חות פעילות פיקוח על "מספר דו

קבלן הגינון שיתקבלו
אחת לחודש12

הסדרת נושא חוקי 

העזר העירוניים

חות סטטוס חוקי העזר "עדכון דו

העירוניים הקשורים לתפעול
שוטף

קידום חוק העזר 

לפסולת עודפת

ליווי קידום חוק עזר לפינוי 

פסולת עודפת
שוטף

יצירת מפרט אחיד 

בהתאם לחוק

מספר מפגשים לקידום נושא 

המפרט האחיד ובדיקת סטאטוס 

והיערכות

4
בהתאם להתקדמות 

ודרישות המדינה

בדיקת התכנות 

כלכלית -טכנו

להעברת תיקי 

רישוי העסקים 

לסביבה ממוחשבת

גיבוש פתרון לסביבה ממוחשבת 

אופטימלית לרישוי עסקים עד 

לתאריך

2.19

רים "חות סטטוס תב"מספר דו

שיוגשו לסגן הגזבר
ינואר ויולי2

חות בקרה תקציבית "מספר דו

שיוגשו לסגן הגזבר
רבעוני4

ח סגירת שנה לסגן "הגשת דו

עד לתאריך, הגזבר

31.12.1

9

קידום עמידה ביעדי 

תכניות העבודה

הכנה )מספר ישיבות תקציב 

ועמידה ביעדים  (לישיבה חציונית

ותכניות עבודה

רבעוני4

מעקב תקציבי מיטבי

תכניות עבודה

ניהול תקציבי

גינון

בדיקת היתכנות 

ואומדן עלויות 

להפעלה עצמית 

של תחזוקת ופיתוח 

הגינון ביישובים על 

ידי המועצה

ליווי פעילות הגינון

חוקי עזר

רישוי עסקים

מנהל אגף תפעול
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

קיום ישיבות עם כל מנהל ברמה 

ווידוא התקדמות בבניית - פרטנית

(ל"רח)תיק החירום 

שבועישוטף

ווידוא סימון והדגשת התקדמות 

ח על ידי המנהלים "תיק חירום ומל

בישיבת הצוות

שוטף

תיקון ליקויים 

ח "שנמצאו בדו

המבקר

סיום תהליך תיקונים בהתאם 

ח המבקר עד לתאריך"לדו
6.19

סביבה ירוקה
ליווי תכנית פעילות למרכזי 

המיחזור
שוטף

שיפור הסינכרון 

וייצוג המועצה מול 

י"חל

שוטףי"ליווי עבודת חל

גיבוש אגף 

תפעול
17410005828,100

שיפור סביבת 

העבודה
1מספר פעילויות גיבוש לצוות האגף

התאמה בין ציוד 

המחלקה ובין 

המיתוג החדש

מספר ישיבות עם דוברת המועצה 

לווידוא התאמת חזות האגף 

למיתוג

12

טלפון רכז 

ניטור אוויר 

חדש

1871000540840

הדר - רכב 

לוי רכזת 

- ניטור 

תיקונים

18710005321,000

רכב רכז 

-ניטור אוויר

ליסינג

187100053641,000

הדר - רכב 

לוי רכזת 

דלק- ניטור 
187100053114,400

שיפור הפעילות 

ח"בנושא מל

איכות 

סביבה
סעיפי תקציב

מרכזי מיחזור

י"ממשק עם חל

ציוד ומיתוג

ח מבקר"דו

פעילויות גיבוש צוות

ח"מל

מנהל אגף תפעול
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נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

הסביבה .א

השתתפות
1871000830340,000

פקחים 

לאזורי 

תעשיה

1871000750915,000

העברת תחום ניטור 

מזיקים ליחידה 

הסביבתית תוך 

שיפור רמת 

השירות וחסכון 

כספי

העברת התחום ליחידה 

הסביבתית עד לתאריך
2.19

טיפול משותף 

בנושאי איכות 

הסביבה בנגב 

המזרחי

מספר קולות קוראים שיוגשו 

פ "למשרד להגנת הסביבה בשת

עם היחידה

נתון למעקב

יידוע  ושיתוף 

ציבור

בניה והפעלה של 

ממשק אזורי 

להפחתת מפגעים 

סביבתיים

בניית תכנית פעולה מפורטת 

' בשיתוף היחידה הסביבתית ומח

תברואה עד לתאריך

6.19

חוקי עזר

תכנון תחנות 

ניטור מישור 

רותם

187100092020,000
קידום חוק העזר 

לניטור

הגשת חוק העזר לאישור 

במשרדי הממשלה עד לתאריך
7.19

, משרד להגנת הסביבה

בתלות . משרד הפנים

בלוחות הזמנים של 

המשרדים

איכות 

סביבה

ניטור ופיקוח

סעיפי תקציב

מנהל אגף תפעול
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נושאים

יעדים
הערות

נתונים למעקב

משאבים

-השתלמויות

תפעול
17490005212,000

17490009302,000רכישת ציוד

שכר מח 

תפעול
1749000110596,250

17490004708,528מדפסות

17490005113,000כיבוד ואירוח

17490005121,000אשל ונסיעות

הוצ דואר 

וטלפונים
17490005401,700

הוצאות 

שונות
17490007804,000

-רכב

1799039 

דלק-אבי כהן

174900253126,000

-רכב

1799039 

-אבי כהן

תיקונים

17490025323,000

-רכב

1799039 

-אבי כהן

ליסינג

174900253643,000

ניפוק -תפעול

מחסן
17490004713,000

17490004721,000ציוד משרדי

יועצים 

-מקצועיים 

תפעול כללי

1749000751390,000

סעיפי תקציב

מנהל אגף תפעול
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אחזקת מעליות 

מבנה ציבורי
193900042156,000

אחזקת מבני ציבור 

כללי
1939000751500,000

מספר מבני ציבור באחריות המועצה
מחצית . נתון למעקב

2018- 14

מספר ישיבות סטטוס לדיון 

בהתקדמות הפרויקט והצגת תיקי 

מתקנים

12

, ל"בהשתתפות מנכ

' מנהל אחזקה ומנהל מח

ישובים

סיום כתיבת התכנית הרב שנתית 

עד " בכלל המתקנים" יישור קו"ל

לתאריך

1.19

השלמת בניית תכנית עבודה 

חודשית ושבועית , שנתית

לתחזוקה שוטפת בכלל הנושאים 

למבנים באחריות המועצה עד 

לתאריך

3.19

, שדרוג תאורת פנים במבני ציבור

ומעבר לתאורה חסכונית עד 

לתאריך

12.19

אחזקת אולמות 

ובריכה בעין גדי
6.19איטום לגג עד לתאריך518

12.19שדרוג מערכות חשמל עד לתאריך

סיום שדרוג תאורה במתחם 

האולמות עד לתאריך
5.19

קביעת פרוגרמה בנושא שיפוץ 

האולמות עד לתאריך
1.19

4.19סיום תכנון מפורט עד לתאריך

5.19יציאה למכרז עד לתאריך

2019תכנון פעילות אחזקה 

נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

כלל המבנים

שיקום ושדרוג 

מבני הציבור 

של המועצה 

לרמת שימוש 

תקינה 

ותחזוקתם 

השוטפת על 

ידי המועצה

1060

שיפוץ אולם מופעים 

ומרכז ספורט 

בקיבוץ עין גדי

, מרכז ספורט

אולמות ובריכה 

עין גדי

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

8.19תחילת ביצוע עד לתאריך

12.19סיום ביצוע עבודות עד לתאריך

גני ילדים עין 

גדי

שיקום חצרות גנים 

עין גדי
פשוש וסנונית12.19שיפוץ חצרות גני ילדים עד לתאריךר חדש"תב

מספר סיורים של עובד המחלקה 

ק 'בנושא תחזוקה בהם ימולא צ

ליסט חודשי

חודשי12

מספר סיורים של עובד המחלקה 

ק ליסט 'בנושא חשמל בהם ימולא צ

חודשי

חודשי12

עדכון מיפוי מתקנים בחופים עד 

לתאריך
4.19

עדכון מיפוי תמרורים בכבישים 

שבאחריות המועצה עד לתאריך
כולל מיקום ומצב4.19

עדכון סקר תחנות הסעה עד 

לתאריך
כולל מיקום ומצב2.19

עדכון רשימת המזגנים במועצה עד 

לתאריך
2.19

בכל מקרה מעודכן 

בשוטף

הסדרת מבנים
ביצוע פרויקט לעמידה בדרישות 

כיבוי האש וקבלת אישור מכיבוי אש
ביצוע 

 מופיע בלוח 1046ר "תב

הנדסה

תכנית אחזקת 

מבנים ומתקנים

תחילת עבודה לפי תכנית אחזקת 

מנע  בכלל מבני המועצה 

עד  (להוציא מבני חינוך)והמתקנים 

לתאריך

לכלל מתקני המועצה8.19

מיפוי

חות ביקורת"דו

שיפור רמת 

התחזוקה 

המונעת 

במרחב 

המועצה

שיקום ושדרוג 

מבני הציבור 

של המועצה 

לרמת שימוש 

תקינה 

ותחזוקתם 

השוטפת על 

ידי המועצה

, מרכז ספורט

אולמות ובריכה 

עין גדי

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

אחזקת 

מנע

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

אחזקת 

מנע

תכנית אחזקת 

מבנים ומתקנים

שיפור רמת 

התחזוקה 

המונעת 

במרחב 

המועצה

תיקון ליקויים במוסדות חינוך עד 

לתאריך
8.19

ר חדש"תבהקמת תחנות הסעה

הסדרת -אחזקה

תחנות +מבנה 

הסעה

174100098020,000

הצגת דגמים ובחירת דגם מוביל 

עד לתאריך
1.19

מינוי מתכננים וצוות היגוי פנים 

מועצתי עד לתאריך
3.19

סיום תכנון ויציאה למכרז עד 

לתאריך
4.19

12.19סיום ביצוע עבודות עד לתאריך

קבלת הצעות מחיר ותקצוב עד 

לתאריך
1.19

4.19סיום בניה עד לתאריך

6.19סיום גן משחקים עד לתאריךעין חצבה

אומדן וסיום תכנון גן משחקים 

מותאם סביבה
ביצוע

ביצועקבלת החלטה בשיתוף היישוב

בהתאם לקבלת החלטה 

סופית

תחנות הסעה
שדרוג  תחנות 

ההסעה 

במרחב 

המועצה

תחזוקה 

ופיתוח גני 

שעשועים 

בהתאם לצרכי 

היישובים

גני 

שעשועים

הקמה - 

גן שעשועים 

הר עמשא

גן שעשועים 

מותאם סביבה 

עין גדי

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

הצגת עקרונות הפרויקט ואישורם 

בוועדת פרויקטים עד לתאריך
3.19

מינוי מתכננים וצוות היגוי פנים 

מועצתי עד לתאריך
4.19

הצגת דגמים ובחירת דגם מוביל 

עד לתאריך
5.19

תכנון לוח זמנים להחלפה מדורגת 

של ההצללות עד לתאריך
6.19

סיום ביצוע משוער בשנת 

2022

6.19יציאה למכרז עד לתאריך

הצגת דגמים ובחירת דגם מוביל 

עד לתאריך
1.19

יציאה למכרז בהתאם להיקף 

העבודות עד לתאריך
1.19

שדרוג והחלפה בחוף ליאונרדו 

קלאב וחמי זוהר עד לתאריך
4.19

סוכות מציל
סיום צביעת סוכות מציל עד 

לתאריך
4.19

ריהוט רחוב עד ' סיום שלב א

לתאריך
4.19

סיום כלל הצבת ריהוט רחוב 

ואשפתונים עד לתאריך
12.19

י "בהתאם לסיום פיתוח ע

י "י וקבלת השטחים ע"חל

המועצה

תאורה
סיום שדרוג תאורה במתחם עין 

בוקק עד לתאריך
4.19

נתונים לצורך 

בחינת שדרוג

הגשת פירוט מתקנים בעין בוקק עד 

לתאריך
1.19

רצפות דק

מתקנים בעין בוקק

ר שיפור "מתוך תב

נראות בחופים 

מופיע בלוח תכנית )

(עבודה חופים

הכנת תכנית 

עבודה רב 

שנתית 

לשדרוג מתקני 

החוף ותחילת 

הטמעתה

ריהוט רחוב

נראות 

חופים

מתקני הצללה

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

העלאת תשתיות חשמל מעל פני 

 עד לתאריךGIS-הקרקע ל
4.19

בהתאם להעברת נתונים 

ימדד שנתית. י"של חל

עדכון תשתיות חשמל מתחת לפני 

GISהקרקע 
שוטף

ווידוא ביצוע העלאת תשתית 

 עד לתאריךGIS-תחנות הסעה ל
4.19

קביעת שכבות נוספות שיש 

 עד לתאריךGIS-להעלותן ל
הסדרי תנועה6.19

העלאת כלל השכבות שנקבעו עד 

12.19-ל
ביצוע

סיוע ליישובים 

בטיפול במפגעי 

בטיחות

טיפול במפגעי בטיחות כהשלמה 

לפערים ביכולות הישוב
שוטף

מתן פתרונות 

בשעת חירום
שוטףסיוע ומתן מענה בחירום במרחב

מספר סיורי תחזוקת מנע שיתקיימו 

בישוב נווה זוהר
4

מספר פעמים בהם יתקיים סקר 

תאורת רחוב מקיף
2

בחודשים אפריל 

ואוקטובר

שוטףטיפול תחזוקת שבר על פי קריאה

מעקב אחר יישום החוזה ומיצוי 

פוטנציאל החוזה
שוטף

מספר פעמים בהם יבדק מול מנהלי 

המחלקות צפי תכניות לביצוע 

באמצעות קבלן בינוי ואחזקה

3

וכן . יוני, אפריל, ינואר

מתבצע באופן שוטף מול 

הקבלן

- חשמל  

ביקורות 

קבועות

שיפור מערך 

הבקרה בשטח 

והנראות

חות ביקורות עמודי תאורה "מספר דו

שיתקבלו מחשמלאי המחלקה
אוגוסט ואפריל2

תחזוקת היישוב

ליווי והפעלת 

קבלן בינוי 

ואחזקה ומיצוי 

פוטנציאל 

המכרז

תחזוקת נווה זוהר

איסוף מידע 

והטמעת 

שכבות 

תשתית 

אחזקה 

-במערכת ה

GIS

תחזוקה 

-שוטפת 

ביקורת 

ופיקוח

קבלן בינוי 

ואחזקה

מפגבי בטיחות ביישובים

חירום

GIS

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

חות סטטוס תחזוקת "מספר דו

מוסדות חינוך
12

חות סטטוס תחזוקה "מספר דו

במישור רותם
12

חות סטטוס תחזוקה "מספר דו

וסניטריה בחופים
ביצוע מחלקת חופים12

חות פעילות שיתקבלו "מספר דו

מהקבלן
חודשי12

חודשי12מספר בדיקות על עבודת הקבלן

סך קנסות לקבלן מיזוג
מחצית . נתון למעקב

2018 - 0

מספר פעמים בהם תתבצע בדיקה 

של מתקני הרמה
י בודק חיצוני"ע2

פעם בחודש12מספר בדיקות תקינות של  הגנרטור

מספר בדיקות תקינות לרכבי ציוד 

מכני
חודשי12

אחוז המקרים בהם יינתן אישור 

בטיחות לרכבי הציוד המכני
100%

אולמות ספורט
סיוע מיטבי 

לאגף חינוך
שוטףתחזוקת אולמות ספורט

שימוש במי 

קולחין

ממשק מיטבי 

בין המחלקות

ביקורת  (מבוססי סיור)חות "מספר דו

משותפים של מחלקת אחזקה עם 

מחלקת חופים שיוגשו למנהל האגף

12

רכישות סולר
גנרטור תחזוקה 

ותידלוק
174100078135,000

תפעול 

הגנרטורים
12מספר בדיקות לוידוא מלאי סולר תקין

בדיקת קיום מלאי סולר 

 2000מינימאלי של 

על בסיס חודשי,  ליטר

תחזוקה 

-שוטפת  

 ביקורת 

ופיקוח
בדיקות תקינות 

מתקנים

- קבלן מיזוג 

ביקורות 

קבועות

תחזוקה כללית 

ביקורות - 

קבועות

פיקוח על 

עבודת הקבלן 

ויעול מתן 

השירות

שיפור מערך 

הבקרה בשטח 

והנראות

שמירה על 

בטיחות  

והתאמת 

הכלים לצרכי 

העבודה

ביטוח מזגנים 

במשרדי הרשות
1938000444118,600

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

פיתוח תשתיות 

באזור המפעלים
890

שיפור תשתיות 

באזורי תעשיה

כתיבת תכנית לפעולות דחופות עד 

לתאריך
3.19

מתן מענה 

מהיר ואיכותי 

לפניות

90%פניות מוקד-אחוז עמידה בזמן תקן
ח מפורט יצורף "דו

למדידה

ח "מספר הפעמים בהם יתקבל דו

סטאטוס מההנדסאי ביחס לביצוע 

סקרי אחזקה

12

ח "מספר הפעמים בהם יתקבל דו

סטאטוס מההנדסאי ביחס להטמעת 

תיקי המתקן בתכנה

12
וכן בקרה שוטפת ודיווח 

שבועי

וידוא העברת מידע תכנוני והטמעתו 

GISבשכבות 
ביצוע

חות "כולל הגשת דו

סטאטוס רבעוניים

שוטףוידוא עבודה שוטפת של ההנדסאי

, בניית כתבי כמויות

אומדנים למשימות בינוי 

ניהול עבודות , ואחזקה

קבלניות במרחב לרבות 

בדיקת חשבונות

ייצוג מקצועי של המחלקה בגופי 

תכנון
שוטף

חות שיתקבלו בנוגע לריכוז "מספר דו

משימות בתחום אחריותו של 

ההנדסאי וממשקים עם גופים אחרים 

במועצה

12

174100052115,000אחזקה השתלמויות
קיום השתלמות לצוות בנושא 

אחזקה מונעת עד לתאריך
11.19

מספר קולות קוראים בגינם התקבל 

תקציב

מחצית . נתון למעקב

2018- 1

מספר קולות קוראים שהוגשו בשנת 

2019

מחצית . נתון למעקב

2018- 1

כ תקציב שהתקבל מקולות "סה

קוראים

מחצית . נתון למעקב

2018- 232,000

אזור תעשיה- תשתיות 

ניהול עובדים

מעקב אחר 

תקציבים 

חיצוניים

שיפור מעקב 

ובקרה על 

הפעילות 

השוטפת

קולות קוראים

טיפול בפניות

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

מעקב ובקרה 

רים"אחר תב

ח "מספר פעמים בהם יוגש דו

רים למנהל האגף"תב
2

ח יכלול "הדו. אחת לחציון

סטטוס התקדמות 

והסברים ומצב מימוש 

תקציב

מספר עובדים שישתתפו ביום עיון 

בנושא בטיחות בחשמל
חשמלאים2

מספר עובדים שישתתפו ביום עיון 

בנושא בטיחות כללית
8

עבודות קבלניות 

מינהל
174100075045,000

הארת רחובות 

חשמל
1743000771300,000

- הארת רחובות 

רכישת ציוד
1743000930100,000

174100093130,000רכישת ציוד יסודי

עב -הארת רחובות

קבלנ
174300075025,000

174100072080,000אחזקה  חומרים

אחזקה כלים 

ומכשירים
174100074030,000

1743000720500חומרים

17410005707,800מכון ועבוד-אחזקה

193800042045,000תחזוקת מבנים

1938000431360,000הוצאות חשמל

19380007801,000הוצאות שונות

1938000432150,000הוצאות מים

אחזקת תשתיות 

בישובים
1741000754350,000

1815200751150,000ג"שיפוצי קיץ תיכון ע

טיפול במפגעי 

אמות /מישור רותם

שירות

1741000755200,000

בטיחות עובדים

רים"ניהול תב

כללי
סעיפי 

תקציב

שמירה על 

בטיחות

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

17430004713,000ניפוק מחסן

17410001101,737,810שכר נכסים ציבוריים

1741000200-107,300א"העמסה הג

17410004701,336מדפסות

174100047140,000 ניפוק מחסן

174100054010,000אחזקה טלפון

סימון כבישים 

והסדרי תנועה
1741000752150,000

1741000797-175,000העמסה מכון ומחקר

174100078011,000הוצאות שונות

1910000772125,000מים נווה זוהר

19100004715,000ניפוק מחסן- מים 

חומרים- מים 
1910000720

20,000

עבודות קבלניות 

תיקוני שבר
191000075055,000

 7732309רכב 

דלק-איסוזו אחזקה
174100273131,200

 7732309רכב 

-איסוזו אחזקה

תיקונים

17410027321,200

 7732309רכב 

-איסוזו אחזקה

ליסינג

174100273696,700

 6454480רכב 

דלק-מנצור אחזקה
174100373136,000

 6454480רכב 

-מנצור אחזקה

תיקונים

17410037322,000

מים סעיפי 

תקציב

כללי

רכב

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

 6454480רכב 

ליסינג-מנצור אחזקה
174100373648,710

 אבי 1799039- כב 

דלק-כהן 
174100453142,000

 1799039- רכב 

תיקונים-אבי כהן 
17410045321,000

 1799039- רכב 

ליסינג- אבי כהן 
174100453640,800

 4895073רכב 

אחזקה דלק
17410057311,560

 4895073רכב 

אחזקה תיקונים
17410057324,000

" 4895073רכב   

אחזקה ביטוח
17410057339,050

 9527214רכב 

אחזקה תיקונים
1741013732100

" 9527214רכב   

אחזקה ביטוח
17410137331,500

 2277215רכב 

אחזקה תיקונים
1741014732200

" 2277215רכב   

אחזקה ביטוח
17410147331,500

 9045561רכב 

אחזקה תיקונים
17410157322,500

" 9045561רכב   

אחזקה ביטוח
17410157331,500

 9401961רכב 

תיקונים
1741016732300

 18830301- רכב

גיא כהן דלק
174100653146,200

 18830301-רכב

תיקונים- גיא כהן
17410065322,000

רכב
סעיפי 

תקציב

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

 18830301- רכב

ליסינג- גיא כהן
174100653645,000

 1922433- ררכב 

-איברהים אבו גודה 
174101853137,200

 1922433- רכב 

איברהים אבו גודה  
17410185322,000

 1922433- רכב 

איברהים אבו 
174101853647,000

 124867-1רכב 

ביטוח-מכבש גלילי
17410207332,500

" 9401961רכב   

אחזקה ביטוח
17410167331,400

 1371771רכב 

אחזקה דלק
174100873111,000

מחפרון אופני 

 1371771אחזקה  

אחזקה תיקונים

174100873212,000

מחפרון אופני 

 1371771,אחזקה

ביטוח

17410087338,700

 אחזקה 54755רכב 

דלק
17410077311,000

 אחזקה 54755רכב 

תיקונים
17410077325,000

" 54755רכב   

אחזקה ביטוח
17410077334,700

17410187311,500 דלק91844אחזקה 

 91844אחזקה 

תיקונים
17410187324,000

 91-844- אחזקה

רישוי, ביטוח
17410187334,600

 20725801- רכב 

דלק- שרון נחמני 
174102253131,800

רכב
סעיפי 

תקציב

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

 20725801- רכב 

- שרון נחמני 

תיקונים

17410225321,500

רכב מנהל אחזקה 

דלק-חדש
174100153130,000

רכב מנהל אחזקה 

תיקטנים-חדש
17410015321,000

רכב מנהל אחזקה 

ליסינג-חדש
174100153642,000

 20725801- רכב 

ליסינג- שרון נחמני 
174102253644,900

רכב 

ביטוח,9203976
17410197331,500

- 9203976גרור 

אחזקה תיקונים
17410197322,500

 19693701- רכב 

דלק-- שי נחשון  
174101753138,400

 19693701- רכב 

תיקונים- שי נחשון  
17410175322,000

 19693701- רכב 

שי נחשון ליסינג
174101753643,200

 9715478גרור 

תיקונים-אחזקה
1741012732100

 9715478גרור 

ביטוח-אחזקה
17410127331,500

נגרר אלומיניום 

תיקונים
1741021732200

17410217334,500נגרר ביטוח ורישוי

 9493468רכב 

אחזקה דלק
1741010731500

 9493468רכב 

אחזקה תיקונים
17410107325,000

סעיפי 

תקציב

רכב

- ה"כלי צמ

קטר פילר

גרורים

אחזקה
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

סעיפי תקציב

אחזקת 

מבני 

ציבור 

באחריות 

המועצה

- ה"כלי צמ

קטר פילר

" 9493468רכב   

אחזקה ביטוח
17410107334,150

 1100573רכב 

אחזקה דלק
17410097315,500

 1100573רכב 

אחזקה תיקונים
174100973220,000

" 1100573רכב   

אחזקה ביטוח
174100973320,000

17410187311,500 דלק91844אחזקה 

 91844אחזקה 

תיקונים
17410187324,000

 91-844- אחזקה

רישוי, ביטוח
17410187334,600

 9493468רכב 

אחזקה דלק
1741010731500

 9493468רכב 

אחזקה תיקונים
17410107325,000

" 9493468רכב   

אחזקה ביטוח
17410107334,150

 1100573רכב 

אחזקה דלק
17410097315,500

 1100573רכב 

אחזקה תיקונים
174100973220,000

" 1100573רכב   

אחזקה ביטוח
174100973320,000

סעיפי 

תקציב

- ה "כלי צמ

טרקס

- ה "כלי צמ

טרקטור מניטו

קרון- ה "כלי צמ

- ה "כלי צמ

טרקטור וידמן

אחזקה
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מספר עסקים במועצה
מחצית . נתון למעקב

2018- 337

מספר עסקים ללא רישיון
מחצית . נתון למעקב

2018- 39

מספר עסקים חדשים שיחלו בתהליך 

לקבלת רישיון עסק

מחצית . נתון למעקב

2018- 15

נתון למעקבאחוז העסקים החדשים שיקבלו רישיון

מספר העסקים שיעמדו בסטנדרטים של 

המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות

מחצית . נתון למעקב

2018- 98%

מספר עסקים אשר נמצאים בהליכים 

משפטיים

מחצית . נתון למעקב

2018- 0

אגרת רשיונות 

לעסקים
(ח"בש)סך הכנסות מרישוי עסקים 1213200220-40,000

מחצית . נתון למעקב

2018- 13,126

(ח"בש)סך הכנסות מאגרות בית משפט 
מחצית . נתון למעקב

2018- 1,000

שוטףסיורים בשטח בכל העסקים

הוצאת מכתבי התראה לבעלי עסקים 

חדשים שלא הוציאו רשיון עסק
שוטף

אחוז העסקים טעוני הרישוי שיקבלו 

12.19רישיון עסק עד לתאריך 
100%

במידה ויהיה עיכוב 

בפתיחת הקומה השניה 

הרשיונות יתעכבו , בקניון

בהתאם

-רישוי עסקים

השתלמויות
17133005218,000

-אגרת רשיונות

דמי חבר
1713300523500

-רישוי עסקים

קבלנית.ע
171300075015,000

נתוני 

פעילות

סעיפי 

תקציב

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

2019 תכנון פעילות תברואה ורישוי עסקים 

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

הסדרת  

רשיונות 

העסקים בקניון 

ים המלח

קניון ים 

המלח

רישוי 

עסקים

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

עסקים 

ברשיון

העלאת  שיעור 

העסקים בעלי 

הרשיון ברחבי 

המועצה

87% - 2018במחצית 88%אחוז עסקים בעלי רשיון עסק

קיום פגישות לקביעת חוות דעת 

מקדמית עם בעלי העסקים
שוטף

 2אחוז העסקים בהם יתקיימו לפחות 

(ח"לאחריהם יוגש דו)ביקורים בשנה 
2

אחד מהפקחים יבצע 

בדיקות בעסקים

ח רבעוני של ביצוע מול תכנון "הוצאת דו

חות"מספר דו. לגבי ביקורות בעסקים
ל"יוגש למנכ4

הוצאת מכתבי התראה לכל בעלי 

שלא הוציאו  (חדשים וקיימים)העסקים 

רשיון עסק

הוצאה אוטומטיתשוטף

מספר כולל של שלטים במועצה
מחצית . נתון למעקב

2018 -507

מספר שלטים טעוני רישוי- מתוכם 
מחצית . נתון למעקב

2018 -358

(ח"בש)סך גבייה שילוט  1213300220-270,000הכנסות משילוט
מחצית . נתון למעקב

2018 -193,452

171330075120,000סקר שילוט
ביקורת ובדיקת התאמת כלל השלטים 

בשטח עד לתאריך
6.19

ווידוא שילוט על פי פרוגרמה ואכיפה 

בשטח
שוטף

פרסום הנחיות לבעלי עסקים לפי חוק 

רישוי עסקים החדש
ביצוע

אחת לחודשיים6מספר פגישות וועדת השילוט

אחוז המקרים בהם תהיה התאמה בין 

נתוני וועדת השילוט לנתונים בשטח
100%

. בנוגע לתוספות שלטים

על פי פרוטוקול ובדיקה 

בשטח

פיקוח 

עסקים

פיקוח 

שילוט

הגברת הפיקוח 

על השילוט 

בשטח והסדרתו

הגברת הפיקוח 

על העסקים 

בתחום המועצה 

ואיתור עסקים 

שפועלים ללא 

רשיון

רישוי 

עסקים

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

י "מספר פריטי רישוי חדשים שיאושרו ע

ראש המועצה
נתון למעקב

י "מספר פריטי רישוי חדשים שיאושרו ע

משרד הפנים
נתוןן למעקב

מספר פגישות שיתקיימו לצורך ניסוח 

ש ויועץ להטמעת "פריטי רישוי עם יועמ

הרפורמה ונציגי המועצה

2

ממועד  (בימים)משך הזמן המקסימלי 

אישור ראש המועצה ועד להטמעת 

המפרט ושליחתו לבעלי העסקים 

במועצה

30

, 2019-סיום חידושי רישיונות לעסקים ל

עד לתאריך
תלוי ברשויות החוק31.3.19

סיום שליחת הפניות לחידוש רישיונות 

 עד לתאריך2020-עסק ל
10.19

מספר כולל של אירועים תחת כיפת 

השמים

מחצית . נתון למעקב

2018 -24

מספר אירועים תחת כיפת - מתוכם 

השמים שיקבלו רישיון

מחצית . נתון למעקב

2018- 4

אירועים חד פעמיים100%אחוז אירועים אשר יופעלו באישור

ח סטאטוס "מספר פעמים בהם ישלח דו

למנהל האגף (כמות)אירועים 
רבעוני4

סך הכנסות מאגרת רישוי לאירועים 

(ח"בש)

מחצית . נתון למעקב

2018- 1,605

סיום סריקת חומרי הרישוי הקיימים 

לתכנת הרישוי עד לתאריך
12.19

הטמעת תהליך העבודה הממוחשבת 

בתכנת רישוי עסקים
12.19

שיקוף והנגשת 

תהליך רישוי 

עסקים לציבור 

באתר

עדכון טפסים באתר לצורך הגשת 

רשיונות עסק וקיום אירועים
שוטף

מחשוב 

תחום 

רישוי 

עסקים

1713300750

רישיונות

קיום ארועים 

באופן בטיחותי

בניית ארכיון 

ממוחשב

מתן רישיונות 

כחוק

הטמעת 

הרפורמה 

ברישוי עסקים

-תיקי רישוי

סריקה
40,000

מפרט 

אחיד

אירועים

רישוי 

עסקים

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

מחשוב 

התחום

ביקורות 

תברואה 

ממוחשבות

חות הביקורת של התברואן "אחוז דו

ק ליסט ממוחשב'שנכתבו על בסיס צ
100%

מעקב על . למלונות בלבד

פי תכנית עבודה

מספר תכניות עבודה שיוגשו על ידי 

חות עמידה "תברואן המועצה כולל דו

ביעדי התכנית

12
בנייה משותפת . חודשי

עם מנהל המחלקה

יועץ תברואה / גיוס וקליטה של תברואן 

חיצוני לביצוע ביקורות תברואה עד 

לתאריך

2.19

אחוז הפקחים שיוכשרו לעבודת פיקוח 

1.19רישוי עסקים עד לתאריך 
100%

 8- הועברה הרצאה ל 

כרגע רק פקח . פקחים

אחד מבצע את הבדיקות

כתיבת תכנית ביקורת לעסקים לתברואן 

המועצה החיצוני עד לתאריך
1.19

חודשי12מספר דגימות במי השתיה

ביצועפרסום תוצאות הדגימה בהתאם לחוק

אשפה אגרה 

בגין שרותי
1212300220-1,600,000

1712300751600,000הטמנה-אשפה

אשפה היטל 

הטמנה
17123007521,565,500

-פינוי אשפה

מטמנות אפעה
17123007565,472,000

מפגעי -אשפה

אשפה
171230098040,000

(בטון)סך אשפה שנאספה והוטמנה 
מחצית .נתון למעקב

2018-6783.47

אשפה שנאספה - סך עלות פינוי והטמנה 

(ח"בש)והוטמנה 

השוואה רב . נתון למעקב

. שנתית תצורף למדידה

 - 2018במחצית 

3,283,784

נתוני 

פעילות

ביקורות 

תברואה

סעיפי 

תקציב

תברואן

דגימת מי 

שתייה

עמידה ביעדי  

איכות מי השתיה

מעקב והשוואה 

רב שנתית

חיזוק תחום 

הביקורות 

בתברואה

פינוי 

, אשפה

פסולת 

גושית 

וגזם

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

פינוי 

אשפה
100%אחוז עמידה בתכנית פינויים- פינוי אשפה 

- עין גדי -  פינוי אשפה

פינוי . 'ה', ד', א: ימים

. מנקודת איסוף מרכזית

איסוף פחים על ידי 

החצרן לנקודת האיסוף 

- הר עמשא . המרכזית

עין תמר ונאות . יום ה

.ה, ימים ב- הכיכר 

פינוי 

פסולת 

גושית

אחוז עמידה בתכנית - פסולת גושית 

פינויים
100%

משאית מנוף מיוחדת 

יום - עין גדי . 'לרהיטים וכו

', יום ד- נווה זוהר ', ג

- נאות הכיכר ועין תמר  

הר עמשא ועין ', יום ה

.לפי קריאה- חצבה 

100%אחוז עמידה בתכנית פינויים- גזם פינוי גזם

'יום ג- עין גדי 

לפי קריאה- הר עמשא 

יום חמישי - נאות הכיכר 

יום חמישי- עין תמר 

לפי קריאה- עין חצבה 

.'יום ד- נווה זוהר 

תגבור 

פינוי

תגבור פינוי 

אשפה לקראת 

חגים

ביצועתגבור פינוי האשפה לקראת חגים בעין גדי

חות פעילות שיתקבלו "מספר דו

מהמטמנות
כולל כמויות12

י מתאם "ביצוע ביקורות במטמנות ע

האשפה
שוטף

דיווח יעילחיובים

מספר חודשים בהם נתוני האשפה יועברו 

 7למחלקת הגבייה באופן ממוחשב עד 

בכל חודש

12

בקרה ותיאום 

נתונים
בקרה

, פינוי אשפה

פסולת גושית 

וגזם בהתאם 

לתכנית הפינויים

פינוי 

, אשפה

פסולת 

גושית 

וגזם

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

קבלת פח ראשון מהמועצה במסגרת 

חתימה על טופס קבלה
שוטף

בעת כניסה לבית חדש 

. במסגרת הבניה החדשה

למעט עין גדי

שוטףטיפול והוספת פחים במידת הצורך
-מרחק סביר בין בית לפח 

. מטרים10-  כ

הצבת פחים מוטמנים חדשים בצפון 

המועצה ועין בוקק עד לתאריך
7.19

מספר פחים מוטמנים חדשים בצפון 

המועצה ועין בוקק
מחליפים פחים קיימים7

1712300753240,000פינוי קרטונים

הכנסות פינוי 

קרטון ובקבוקים
1212300290-80,000

17123007544,500פינוי טקסטיל

סך מיחזור כולל

פירוט . נתון למעקב

כמויות מיחזור יצורפו 

למדידה

מספר עמדות מיחזור

עמדת . נתון למעקב

מיחזור הינה מעל שני כלי 

אצירה

סך עלות פינוי מיחזור
מחצית . נתון למעקב

2018- 112,604

4.85% -2018מחצית 1%אחוז העלייה בכמות המיחזור

פינוי עמדות בקבוקים וטקסטיל אחת 

לרבעון
וכן על פי צורךביצוע

פינוי מיכלי איסוף נייר וקרטונים בכלל 

היישובים אחת לשבוע
וכן על פי צורךביצוע

נתוני 

מיחזור

פחים

פחים 

מוטמנים

פינוי 

מתקני 

מיחזור

מעקב והשוואה 

רב שנתית

סעיפי 

תקציב

הצבת כלי 

פחים- אצירה

מיחזור

פינוי פסולת 

למיחזור

כלי 

אצירה
הצבת פחים 

מוטמנים חדשים 

בצפון המועצה 

ועין בוקק 

והוצאת היתרים 

לכל המוטמנים

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

ביצועקיום שתי עמדות מיחזור מלאות בכל ישוב

נווה , למעט הר עמשא

זוהר ועין חצבה בהם יש 

עמדה אחת

מספר המיחזוריות שיגודרו עד לתאריך 

6.19
2

שדרוג עמדות מיחזור עין בוקק ונווה זוהר 

עד לתאריך
12.19

מותנה בסיום שיפוץ של 

י בעין בוקק ונווה "חל

ימדד שנתית. זוהר

חות שיתקבלו מחברת אמניר "מספר דו

לגבי פינוי קרטונים ונייר משרדי
כולל מספר פינויים. חודשי12

חות שיתקבלו מחברת יראב "מספר דו

לגבי פינוי בקבוקים
כולל כמויות שפונו. רבעוני4

קבלת החזר כספי מתאגיד תמיר עבור 

עד תאריך, 2018
4.19

חתימה על חוזה חדש מול תאגיד תמיר 

עד לתאריך
3.19

ישראל 

יפה
5'ישראל יפה'מספר כוכבי יופי בתחרות שימור סביבתי

ניקיון 

90כביש 

שמירה על 

מרחב ציבורי נקי

כולל , 90ביקורות נקיון לאורך כביש 

תחנות הסעה
שוטף

מישור 

רותם

הגברת הניקיון 

במישור רותם

מספר פעמים בהם יתבצע סיור פיקוח 

ופתיחת פניות במידת הצורך
12

מרכזי - תברואה 

מיחזור
528

מיחזור

עמדות 

מיחזור

שיפור עמדות 

המיחזור במועצה

בקרה על פינוי 

נייר , קרטונים

משרדי ובקבוקים

בקרה

נקיון 

ים"שצפ

הסדר מול תמיר

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

עבודות -הדברה

קבלניות
1715300750805,000

17153007202,000חומרים-הדברה

1715300752254,594ריסוסים וניטור

12חות ניטור שיתקבלו"מספר דו

יומיומישוטףפיקוח שוטף של המדבירים

52מספר פעמים בהם יתבצע טיפול שוטף
משתנה בהתאם . שבועי

לצורך

בניית תכנית עבודה שבועית להדברה 

ביישובי המועצה
ביצוע

1714000110112,410שכר וטרינר

17140007801,000הוצאות אחרות

17140007204,000וטרינרינ חומרים

שרות וטרינרי 

קבלנים
171400075011,000

17140005703,000מיכון -וטרינר.ש

-וטרינרי.ש

השתלמויות
17140005211,500

דמי -וטרינרי.ש

חבר
1714000523400

-קבלניות.ע

הסגרים
171400075111,000

ביקורות 

מזון

בדיקת עופות 

ודגים
12מספר ביקורות מזון בכלל בתי המלוןבריאות הציבור1214300290-12,000

בדיקת תאריכי תפוגה של 

(בסך הכל)בשר ודגים 

מספר כלבים רשומים במועצה
מחצית . נתון למעקב

2018 -123

י "אחוז הכלבים המוכרים שיחוסנו ע

הוטרינר
100%

חות וטרינר לגבי חייבי חיסון "מספר  דו

(כלבים)
אחת לרבעון4

סעיפי 

תקציב

1214300220-11,000חיסוני כלבים

הדברה

הדברת זבובים 

ויתושים

חיסוני כלבים כלבים

פיקוח 

וטרינרי

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

מספר פעמים בהם תשלח תזכורת לתושב 

לגבי חיסון כלבים
אחת לרבעון4

אחוז שבועות בהם יימצא וטרינר המועצה 

במרפאה לשירות התושבים אחת לשבוע
'יום ד100%

מספר פעמים בהם תתבצע בדיקה יזומה 

של כלבים משוטטים במועצה
4

רבעוני וכן שוטף על פי 

במידה ולכלב אין . קריאה

משלמת המועצה , שבב

על כל יום בהסגר

6.19הכשרת פקחים ללכידת כלבים עד לתאריך
בתלות בימי עיון של 

משרד החקלאות

לכלב עם בעליםשוטףמתן התראה או קנס בהתאם לקריאה

מספר כלבים שהסגירה המועצה
במחצית . נתון למעקב

2018 - 8

אחוז כלבים שהוסגרו בעקבות פניות 

תושבים
100%

מספר פעמים בהם יבוצע פיקוח על פינות 

החי בישובים
4

מספר פעמים בהם יבוצעו בדיקות חיסונים 

של כלל החיות בפינות החי
4

עיקור וסירוס חתולי רחוב והחזרתם 

(על פי חוק)לשטח 
ביצוע

300יסורסו/ מספר חתולי רחוב שיעוקורו 

קיום פגישות מחלקתיות עם כל בעלי 

(כולל וטרינר)התפקידים במחלקה 
שבועישוטף

אחת לשבועייםשוטף106השתתפות  בפורום 

מתן מענה מהיר 

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

מעקב ובקרה 

אחר תברים

רים "ח תב"מספר פעמים בהם יוגש דו

למנהל האגף
2

ח יכלול "הדו. אחת לחציון

סטטוס התקדמות 

והסברים ומצב מימוש 

תקציב

טיפול במפגעי 

חתולי רחוב

תחת נוהל , רבעוני

בקיבוץ עין גדי. וטרינריה
פינות חי

טיפול מיטבי 

בפינות החי

טיפול בכלבים 

משוטטים

חתולים
עיקור וסירוס 

חתולי רחוב

ישיבות צוות 

לסינכרון ותיאום 

העבודה

ים"ניהול תבר

171400075370,000

חיסוני כלבים

כלבים

פיקוח 

וטרינרי

106פניות למוקד 

שגרות ניהול

רישוי עסקים ותברואה 
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נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

אישור חוקי עזר 

עירוניים בנושא 

איכות הסביבה

קבלת אישור ממשרד הפנים לביצוע חוק 

עזר לפסולת עודפת עד לתאריך
12.19

כתיבת נוהל 

וטרינריה
12.19סיום כתיבת נוהל וטרינריה עד לתאריך

נתון למעקבמספר קולות קוראים בגינם התקבל תקציב

2019מספר קולות קוראים שיוגשו בשנת 

מחצית . נתון למעקב

המשרד להגנת , 1- 2018

הסביבה בנושא מיחזור

נתון למעקבכ תקציב שהתקבל מקולות קוראים"סה

שירות מחקר 

ופרויקט גידול 

דגים

2.19ר עד לתאריך"סגירת תב1036

17130004703,514מדפסות

17130004718,000ניפוק מחסן

תברואה כיבוד 

ואירוח
1713000511500

1713000523100תברואהדמי חבר

17130005402,600תברואה טלפון

סעיפי תקציב

פרויקט גידול דגים

חוקי עזר עירוניים

נהלים

מעקב אחר 

תקציבים חיצוניים
קולות קוראים

רישוי עסקים ותברואה 

141



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

נתוני 

פעילות

נתוני פעילות 

למעקב והשוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

רישוי 

עסקים

תברואה מכון 

ועיבוד
17130005707,301

ייעוץ 

תובע/משפטי
171300075128,376

17130007802,000הוצאות אחרות

171300093012,000רכישת ציוד יסודי

 79-025-37רכב 

דלק-אבי גיליס
171300353148,000

 79-025-37רכב 

-אבי גיליס

תיקונים

17130035322,500

 79-025-37רכב 

ליסינג-אבי גיליס
171300353645,200

  7922937רכב 

סמי דדון  דלק
171300153144,400

  7922937רכב 

סמי דדון תיקונים
17130015323,000

 7922937רכב 

סמי דדון ליסינג
171300153648,600

 4962708- רכב 

דלק- רז לוגסי 
171300253124,000

 4962708- רכב 

- רז לוגסי 

תיקונים

17130025322,000

 4962708- רכב 

-ליסינג- רז לוגסי 

ליסינג

171300253640,200

1713000110748,900שכר תברואה

17130004721,000ציוד משרדי

- יועץ תברואה 

עבודות קבלניות
171300075220,000

סעיפי תקציב

רישוי עסקים ותברואה 
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2018 (יוני-ינואר)20172017(יוני-ינואר)201420152016

 535.44              9141,1321,113645.461215.18אשפה  גושית

 4,998.96           11,10710,72010,2554,89410,232אשפה אורגנית

 654.90              2,4081,4101,145591.521205.36בוצה

 18.97                בניין

 6,208.27           14,42913,26212,5146130.9812,653כ אשפה מפונה"סה

2018 (יוני-ינואר)20172017(יוני-ינואר)201420152016

989811598232.78450.02235.86אשפה  גושית

658758669312.28593.92339.34אשפה אורגנית

1,6471,5691266545.061043.94575.2כ אשפה מפונה"סה

2018 (יוני-ינואר)20172017(יוני-ינואר)201420152016

 363,871             768,650             380,967           814,953 977,331                      ₪ אשפה  גושית

 1,584,029          3,096,171          1,525,505        3,236,166 3,322,966                   ₪ אשפה אורגנית

 135,256             254,218             117,936           259,459 359,050                      ₪  600,006         ₪ בוצה

 1,188                בניין

 2,084,345          4,119,038          2,024,408        4,310,578 4,659,347                   ₪ כ"סה

2018 (יוני-ינואר)20172017(יוני-ינואר)201420152016

 141,503.03        301,719.81        158,592.60       228,929.62               168,393                   ₪  204,108       ₪ אשפה  גושית

 917,366.59        1,855,725.26     892,658.50       1,923,720.26            2,304,845                ₪  2,211,653    ₪ אשפה אורגנית

 140,051.68        257,051.75        126,135.70       244,660.07               305,449                   ₪  524,296       ₪ בוצה

 518.38              בניין

 1,199,439.68     2,414,496.82     1,177,386.80    2,397,309.95            2,778,687                ₪  2,940,057    ₪ כ"סה

*כמויות ועלויות פינוי אשפה להטמנה- נתונים למעקב 

(בטון)כמויות פינוי אשפה - מועצה אזורית תמר 

(בטון)כמויות פינוי אשפה - מישור רותם 

השוואה רב שנתית- עלויות פינוי 

(כולל היטל הטמנה)השוואה רב שנתית - עלויות הטמנה 

מ"המחירים כוללים מע*

לא כולל עלויות וכמויות ערבה תיכונה*

עלויות היטל ההטמנה הינן קבועות בחוק ונכללות בחישוב כלל עלויות * 

תברואה ורישוי עסקים
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הערות2017הערות2017מחצית  הערות2016סוג הפסולת
יוני - ינואר 

2018
הערות

0.378נייר עיתון
כולל פרטיים של 

אמניר
8כולל פרטיים של אמניר14.9

כולל פרטיים של אמניר5.1472.6נייר לבן

374.474317קרטון
כולל פרטיים של 

אמניר
330כולל פרטיים של אמניר553

יראב בלבד2.46ה"תאגיד אל+יראב4.73ה"תאגיד אל+יראב4.322.55פלסטיק

ה"תאגיד אל0.78ה"תאגיד אל0.38פחיות

17.21חדש4.5זכוכית
תאגיד 

ה"תאגיד אל+תמיר
33.27

תאגיד +תאגיד תמיר

ה"אל
5.58

תאגיד 

תמיר בלבד

חומר אורגני רקבובי לקומפוסט

בטיפול 

עם קיבוץ 

ג"ע

בטיפול עם קיבוץ 

ג"ע
ג"בטיפול עם קיבוץ ע

 346.04        345.14609.28השבה/ כ מיחזור "סה

 6,783.47     6676.0413696.92כ פסולת להטמנה"סה

מיחזור , הטמנה: כ פסולת"סה

והשבת משאבים
7021.1814306.2     7,129.51 

או השבת /אחוז המיחזור ו

כ הפסולת "משאבים מסה

המיוצרת ברשות

388.8115.0%4.25%4.85%

(טון- ב) והשוואה רב שנתית  2018נתוני מיחזור 

תברואה ורישוי עסקים
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סך שטחי גינון בעין בוקק 

(בדונמים)

 2018מחצית . נתון למעקב

  -311.7

סך שטחי גינון במישור רותם 

(בדונמים)

 2018מחצית . נתון למעקב

  -110

סך שטחי גינון בטיילת החדשה 

(בדונמים)בכיכר סדום 

 2018מחצית . נתון למעקב

תוספת גינון בפארק . 20-  

 דונם יימסר 23אקולוגי 

6.19למועצה ב 

סך שטחי גינון באזור הביניים של 

המלונות
נתון למעקב

סך שטחי - מתוך כלל השטחים 

גינון חדשים

 2018מחצית . נתון למעקב

-6.7

סך צריכה להשקיה במים 

(בקוב)שפירים 

במדידה יצויין . נתון למעקב

מחצית . פירוט לפי אזורים

2018-20,962

סך צריכה להשקיה במי קולחין 

(בקוב)

-2018מחצית . נתון למעקב

122,504

הכנת תכנית תפישת פיתוח 

גינון כללית עד לתאריך
1.19

כתיבת תכנית פיתוח רב 

, שנתית עונתית, שנתית

חודשית ויומית מפורטת לגננים 

עד לתאריך

3.19

תכתב על ידי המפקח על 

, אזורי עבודה. הגינון

התייחסות , פעולות נדרשות

, לסוגי צמחים, לעונתיות

תחזוקה ופיתוח של 

כולל , מערכות השקייה

אמצעי פיקוח ומדדים

אחוז ניצול תקציב הפיתוח 

ויישום כלל המשימות בתכנית 

העבודה

100%

הטמעת תכניות 

העבודה המובנות 

שיכתבו במחלקה 

בליווי המפקח על 

הגינון

תוכניות עבודה מפורטות

2019 תכנון פעילות גינון 

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

השקיה

שטחי גינון

נתוני 

פעילות

משאבים

גינון
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

- עין בוקק 

שטחים 

קיימים

גינון עבודות 

מיוחדות

מ1746000751

תוך סעיף
930,000

הכנת תכנית לפיתוח 

גינון בשטחי גינון 

קיימים במתחם עין 

בוקק תוך שמירה על 

יעילות אגרוטכנית 

וצמצום עלויות 

האחזקה ותחילת 

יישומה

הכנת תכנית כוללת לפיתוח 

הגינון במתחם התיירות תוך 

טכנית -שמירה על יעילות אגרו

וצמצום עלויות האחזקה עד 

לתאריך

3.19

קיום סיורים במתחמי העבודות 

י"של חל
שוטף

על פי צורך והתקדמות 

י"העבודות של חל

אחוז המקרים בהם יבוצע סיור 

קבלנים עם קבלת שטחים 

חדשים

100%
אזור , מול הקניון החדש

החלק הדרומי- חמי זוהר

עדכון סקר שטחי גינון כולל 

-העלאה של שטחים חדשים ל

GIS

שוטף

פיתוח והשלמת שתילת 

שתילים במישור רותם כולל 

תשתיות מים עד לתאריך

5.19

ביצוע עבודת הגינון בהתאם 

לתכנון בכלל האזורים
שלשה אזורי גינוןשוטף

אחזקה 

שוטפת

גנים ונטיעות 

עבודות 

קבלניות

17460007501,933,000

אחזקת שטחי הגינון במסגרת 

י "תנאי המכרז וביצוע בקורות ע

הפקח

כולל פיקוח אחת לשבועשוטף

מספר סידורי עבודה חודשיים 

לעובדי הגינון
12

אחוז העמידה ביעדי תכניות 

העבודה החודשית
חות המפקח"י דו"ימדד ע95%

הכנת סידור פעילות לקראת חג 

הפסח עד לתאריך
יועבר למנהל האגף1.3.19

הכנת סידור פעילות לקראת 

חגי תשרי עד לתאריך
יועבר למנהל האגף15.8.19

תכנון שטחי גינון 

חדשים במתחם 

, התיירות בחמי זוהר

עין בוקק ובאזור 

י"הביניים בשיתוף חל

שדרוג שטחי הגינון 

במישור רותם

פיתוח 

- עין בוקק גינון

שטחים 

חדשים

מישור רותם

תכנון פעילות 

לקראת 

החגים

תכנון פעילות 

אחזקה - 

שוטפת

שמירה על שטחי גינון 

ציבוריים מטופחים 

בכל עת

אחזקת 

גינון

גינון
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נושאים

יעדים

הערות

משאבים

חות פעילות של קבלן "מספר דו

הפיקוח עבור הקבלן המבצע
שבועי52

12חות"מספר ישיבות לדיון בדו

י התוכנה לניהול"ימדד ע90%אחוז הליקויים שיתוקנו תוך שבוע

מספר קנסות לקבלן הגינון
 2018מחצית . נתון למעקב

 -2

- נווה זוהר

סל שירותים

תחזוקת שטחי גינון 

ביישוב נווה זוהר

מספר פעמים בשבוע בהם 

פ "תתבצע תחזוקת גינון בשצ

נווה זוהר

2

1746000772400,000מים לפעולות
אחוז שטחי הגינון בעין בוקק 

שיושקו במי קולחין
99%

שליטה - מ"עבודה עם תכנת אג

מרחוק על השקיה
שוטף

שוטףפיקוח ובקרה

אחוזי התאמה בין תכנית 

ההשקייה לביצוע בפועל
מ"מדידה על פי תכנת אג100%

אחוז ירידה בתקלות מערכות 

השקייה
70%

. על פי רשימת תקלות

השוואה לשנה קודמת

נתון למעקב2019מספר תקלות בשנת 

מספר ראשי מערכות השקייה

-2018מחצית . נתון למעקב

 לא 3,  ממוחשבים56 

ממוחשבים

עדכון תכנית השקייה הכוללת 

התייחסות לשינוי מערך 

ההשקייה של מי הקולחין עד 

לתאריך

3.19

- יש למלא טבלת פירוט

מערך , ראשי השקייה

השקייה ותכנית השקיה

 (מבוססי סיור)חות "מספר דו

ביקורת משותפים של מחלקת 

אחזקה עם מחלקת גינון שיוגשו 

למנהל האגף

12

ניצול מיטבי של המים 

לטובת השקיה

בקרה לצורך חסכון 

בעלויות

חות"דו

שמירה על שטחי גינון 

ציבוריים מטופחים 

בכל עת אחזקת 

גינון

השקייה

גינון

147



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים

הערות

משאבים

מתן מענה מהיר 

ואיכותי לפניות

פניות -אחוז עמידה בזמן תקן

מוקד
ח מפורט יצורף למדידה"דו90%

ח שבועי למנהל "הגשת דו

המחלקה לגבי יומן העבודה של 

עובדי הקבלן

באחריות אחראי גינוןביצוע

ניהול יומן עבודה קבוע
פעולות , מספר עובדים

היכן, מבוצעות

ח "מספר פעמים בהם יוגש דו

חודשי למנהל האגף
12

17460004715,000ניפוק מחסן

הוצאות -נוי

אחרות
174600078010,000

רכישת -נוי

ציוד יסודי
17460009301,000

העמסת 

שכר הגא
1746000200-16,500

שכר נוי 

ונטיעות
1746000110263,630

גנים ונטיעות 

 טלפון
17460005401,300

רכב 

2461115 

גינון תיקונים

1746002732500

 רכב"

2461115 

גינון ביטוח

17460027331,500

ניהול צוות המחלקה 

באופן מיטבי

סעיפי תקציב

גינון עבודות 

מיוחדות
17460007511,300,000

שגרות ניהול

פניות תושבים

גינון

148



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מספר חופים מוכרזים
 - 2018במחצית . נתון למעקב

16

מספר חופים מוכרזים 

המופעלים על ידי המועצה
5 - 2018במחצית . נתון למעקב

מספר חופים מוכרזים 

המופעלים על ידי גורמים 

חיצוניים

 - 2018במחצית . נתון למעקב

11

מספר קטעים אסורים לרחצה
. נתון למעקב. נתון למעקב

5 - 2018במחצית 

2- 2018במחצית . נתון למעקבמספר פקחי חוף

מ רצועת חוף "מספר ק

באחריות המועצה

 - 2018במחצית . נתון למעקב

40

מספר הערות בטיחות 

בביקורת משרד הפנים על 

כלל חופי הרחצה במועצה

0
כלל החופים המוכרזים בשטח 

המועצה

שאינן )מספר הערות 

מקסימלי בביקורת  (בטיחות

משרד הפנים על כלל חופי 

הרחצה במועצה

16
 3מתקיימות . הערה אחת לחוף

ביקורות בשנה

מספר יומני עבודה חודשיים  

רים "שיתקבלו ממצילים ומע

אודות החופים בשטחי 

המועצה

חודשי12

הכנת אוגדן הכולל מפרטי 

עבודה לניהול שירותי הצלה 

ועזרה ראשונה וניהול חוף עד 

לתאריך

4.19

צו הסדרת מקומות 

רחצה

נתוני פעילות

 עמידה בצו 

הסדרת מקומות 

רחצה של משרד 

הפנים

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

2019פים "תכנון פעילות חופים וניקיון שצ

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

סדר , הכנת מיפוי תשתיות

ז "עדיפויות להחלפה ולו

לביצוע עד לתאריך

1.19

תכנון אדריכלי והכנת כתב 

כמויות ואומדנים עד לתאריך
2.19

מעקב ובקרה על יישום 

התכנית החל מתאריך
3.19

התחלת התכניות בהתאם למצב 

התשתיות בשטח

1.19בחירת קבלן

בניית תכנית עבודה לניהול 

חות לצורך מעקב "קבלן ודו

יישום המכרז עד לתאריך

1.19

התחלת עבודת קבלן בשטח 

עד לתאריך
1.19

מבוססי )חות "מספר דו

ביקורת משותפים של  (סיור

מחלקת אחזקה עם מחלקת 

חופים שיתקבלו

בדיקת תקינות מתקנים12

חות ליקויים "מספר דו

שיוגשו למנהל האגף בנושא 

תקינות מתקנים

חודשי12

הכנת חוברת נהלים 

והוראות לדרכי עבודה 

למפעילי חוף עד לתאריך

1.19

הטמעת הנהלים מול 

המפעילים והצוות המקצועי 

עד לתאריך

3.19

סטנדרט אחיד להפעלת 

חופים על ידי בתי 

שירותי הצלה )המלון 

(ועזרה ראשונה

שדרוג החופים

מכרז- ניקיון 

סטנדרטיזציה 

של תפעול 

וניהול החופים 

על ידי בתי 

המלון בדגש על 

עזרה ראשונה 

ושירותי הצלה

אחזקת מתקני החוף

שיפור מערך 

הנקיון בחופים 

ובשטחים 

הציבוריים 

מתחם )

(התיירות

תכנית רב שנתית בשיתוף 

מדדים נוספים )מחלקת אחזקה 

בתכנית עבודה של מחלקת 

(אחזקה

שיפור תשתיות 

חוף

שיפור נראות 

מתחם עין בוקק
ר חדש"תב

שיפור הנראות 

הכללית בחופים

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

אחוז ימים בהם תתבצע 

בדיקה יומית של כלל 

המרכיבים הנדרשים בפיקוח 

שוטף בכלל החופים 

(להוציא מרחצאות עין גדי)

100%

, אחזקה, הצלה, נקיון: כולל

. שילוט, מתקנים, תשתיות חוף

ח יומי "ביקורת מתועדת בדו

.בהתאם לתבנית שהוגדרה

אחוז ימים בהם תתבצע 

בדיקה יומית נוספת בנושא 

הניקיון וחזות חיצונית 

כללית בחופים באחזקת 

המועצה

100%

אחוז שבועות בהם תתקיים 

ביקורת פקח במרחצאות עין 

גדי

100%

ביקורת מתועדת . ביום משתנה

ח יומי בהתאם לתבנית "בדו

.שהוגדרה

פתיחת קריאות במוקד לכל 

תקלה בחופים המופעלים 

על ידי המועצה

שוטף
בתוכנה הקריאה תפתח באופן 

אוטומטי

- אחוז עמידה בזמן תקן 

פניות מוקד בנושא חופים
90%

נתון למעקבמספר קנסות לקבלן ניקיון

ח ליקויים בחופים "הוצאת דו

המוחזקים על ידי בתי המלון 

כולל זמני טיפול נדרשים

שוטף
ח יישלח באופן "בתוכנה הדו

אוטומטי

הוצאת מכתבים על אי 

עמידה בזמנים של טיפול 

המלונות בחופים

שוטף

ח חודשי על אי "הוצאת דו

עמידה בתיקון הליקויים על 

ידי המלונות והגשתו למנהל 

חות"מספר דו- האגף 

12

שמירה על 

רצועת החוף

אחוז ימים בהם תתבצע 

בדיקה יומית של האזורים 

הלא מוכרזים

100%
ק ליסט ותכנית 'ביקורת לפי צ

עבודה

פיקוח על איזורים לא 

מוכרזים

פיקוח ואחזקה שוטפת 

בכלל החופים

פיקוח עקבי 

לצורך מעקב 

ובקרה לעמידה 

בסטנדרטים 

הנדרשים 

לתחזוקה וניקיון 

כלל החופים 

במועצה

תיקון הליקויים 

על פי רמת 

השירות 

המוגדרת 

במועצה

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

20161043שילוט 

1023שילוט חופים

בדיקת סגירת 

וביטול חוף 

הסולריום

תכנית גבולות רחצה "הגשת 

, ביטול החוף"- מעודכנים

למשרד הפנים עד לתאריך

2.19

שירותים חוף חמי 

מזור
12.19ביצוע  שירותים עד לתאריך1044

12.19ביצוע סוכת מציל עד לתאריך1042סוכת מציל חמי מזור

מעקב אחר התקדמות 

הפרוייקט  והעברות 

י"תקציביות לחל

שוטף
פרוייקט חוף נווה  זוהר בביצוע 

י"חל

12.19ביצוע עד לתאריך
י "מותנה בהתקשרות עם חל

והתקדמות הפרויקט

חוף ציבורי וחוף 

דתיים בחמי זוהר
2.19סיום שיפוץ עד לתאריךסיום שיפוץ920

קבלה מסודרת 

של כל החופים 

במתחם עין 

בוקק לאחר 

ביצוע עבודות 

י"השדרוג של חל

ליווי שלבים אחרונים של 

י"קבלת החופים מול חל
שוטף

פגישות שוטפות מתקיימות עם 

י"חל

בנית תכנית ספק חוף ונהלי 

חוף עד לתאריך
1.19

רכישת ציוד וסיום כתיבת 

נהלים  עד לתאריך
3.19

אחוז ניצול תקציב עד 

3.19לתאריך 
100%

קבלת כספים ממשרד הפנים 

עד לתאריך
4.19

4.19ר עד לתאריך"סגירת תב

שילוט חופים

חוף נווה זוהר

חופים חדשים

חוף הסולריום

ספק ונהלי חוף

חוף חמי זוהר

סככות צל בחוף 

חמי מזור

מותנה . פרויקט חוף נוה זוהר

י והתקדמות "בהתקשרות מול חל

הפרויקט

כתיבת תכנית לביצוע שילוט 

עין בוקק ויישומה בהתאם 

לאבני הדרך

535

בטיחות והצלה 

2017
1063

ליווי מיטבי של 

פרוייקטים 

לפיתוח המועצה

בנית תכנית ספק 

ונהלי חוף

1.19

כולל תיאומים ופעולות נדרשות 

לאי הפרעה לפעילות החוף 

ולמינימום פגיעה בתיירות

שדרוג השילוט 

בעין בוקק

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

אחוז המקרים בהם תבוצע 

ביקורת שבועית על יומן 

אירועים של הפקחים

100%
ביקורות ניקיון יומיות מבוצעות 

(פוקוס)על ידי הפיקוח העירוני 

מספר חודשים בהם יכתב 

סידור עבודה
12

ביצוע ביקורות על עבודות 

הטיאוט
שוטף

מספר פעמים בהם יתבצע 

טיאוט כבישים בכלל הישובים
.כולל הר עמשא, פעמיים בחודש24

טאוט רחובות הישובים על פי 

לפני חגי ישראל, צורך
בהתאם לצורךשוטף

מענה מהיר ויעיל 

בפניות התושבים 

והתיירים

- אחוז עמידה בזמן תקן 

פניות מוקד
ח מפורט  יצורף למדידה"דו90%

מספר קולות קוראים בגינם 

התקבל תקציב
0 -2018מחצית . נתון למעקב

מספר קולות קוראים שהוגשו 

2019בשנת 
0 -2018מחצית . נתון למעקב

כ תקציב שהתקבל "סה

מקולות קוראים
0 -2018מחצית . נתון למעקב

מיסוד מדיניות 

בנושא חופי 

רחצה

סיום כתיבת נוהל ניהול חופי 

רחצה
ביצוע

בהתאם לתכנית העבודה של 

היועץ החיצוני

ח "מספר פעמים בהם יוגש דו

רים למנהל האגף"תב
2

ח יכלול סטטוס "הדו. אחת לחציון

התקדמות והסברים ומצב מימוש 

תקציב

הוספת גדר חוף 

נפרד
1.19ר עד לתאריך"סגירת תב1028

2.19ר עד לתאריך"סגירת תב1075ציוד בטיחות והצלה

קולות קוראים

טיפול בפניות תושבים 

ותיירים

מעקב אחר 

תקציבים חיצוניים

שמירה על 

מרחב ציבורי נקי

מעקב ובקרה 

רים"אחר תב

נהלים

רים"תב- מעקב ובקרה 

באחריות מחלקת תברואה

פים"ניקיון שצ

טיאוט

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

1747000110654,170שכר חופים

17470004704,414מדפסות

17470004721,000ציוד משרדי

1747000471135,000ניפוק מחסן

174700052112,000השתלמויות

17470005402,200חופים טלפונים

1747000720150,000חומרים

174700074010,000כלים מכשירים וציוד

1747000772450,000מים לפעולות

מבנה -קבלניות.ע

שירותים
174700075130,000

עבודות -חופים

מיוחדות
1747000752136,000

הצלה -קבלניות.ע

וחובשים
17470007502,815,000

174700075649,140אחזקת קולרים

אחזקת חוף 

ליאונרדו
1247000490-168,000

1747000431108,000חשמל חופים
  2753880רכב 

אבי זגורי  דלק
174700173141,200

  2753880רכב 

תיקונים-אבי זגורי 
17470017322,000

  2753880רכב 

ליסינג-אבי זגורי 
174700173640,750

 5773480רכב 

דלק-אלון
174700253124,000

 5773480רכב 

תיקונים-אלון
17470025323,000

 5773480רכב 

ליסינג-אלון 
174700253649,000

נגרר רכב חופים 

 תיקונים8265015
1747004732200

" 8265015רכב   

חופים ביטוח
17470047331,500

 8908315רכב 

גרור תיקונים
1747005732500

רכבים

כללי

סעיפי 

תקציב

פים"חופים וניקיון שצ
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נתוני פעילות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים
יעדים

הערות
משאבים

" 8908315רכב   

גרור ביטוח
17470057331,550

 37205301- רכב 

דלק- זיו הוז 
174700353128,800

 7205301- רכב 

- איתי אלמליח 

תיקונים
17470035323,000

 7205301- רכב 

-איתי אלמליח 

ליסינג

174700353639,200

 20725901- רכב 

דלק- גיל כספי 
174700453135,400

 20725901- רכב 

תיקונים-גיל כספי 
17470045321,500

 20725901- רכב 

גיל כספי ליסינג
174700453645,000

רכבים
סעיפי 

תקציב

פים"חופים וניקיון שצ
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

מספר מתחמים בהם המחלקה 

אחראית על הבטיחות

 - 2018בשנת . נתון למעקב

 9, שים" מט3, מתחם האחזקה

(11)תחנות שאיבה 

מספר עמדות גילוי וכיבוי אש 

באחריות המועצה
29 - 2018בשנת . נתון למעקב

מספר מוסדות חינוך בהם המחלקה 

אחראית על הבטיחות

 2 -  2018בשנת . נתון למעקב

(6) גנים 4-בתי ספר ו

16 - 2018בשנת . נתן למעקבמספר מתקני משחקים

תכנית עבודה

עבודה על פי 

תכנית  בטיחות 

כוללת

כתיבת תכנית בטיחות למועצה  עד 

לתאריך
בעזרת יועץ חיצוני3.19

אחוז אישורים למעליות ואביזרים 

מצד בודק חיצוני
100%

תכנה /מעקב בעזרת אקסל

.תעודה-לקבלת תסקיר

מספר פעמים בהם מעליות ואביזרים 

יבדקו על ידי בודק חיצוני
תאריכים יפורטו במדידה2

אחוז אישורים לציוד הרמה מצד 

בודק חיצוני
100%

. תאריך בדיקה יפורט במדידה

תכנה /מעקב בעזרת אקסל

תעודה-לקבלת תסקיר

אחוז מערכות כיבוי וציוד כיבוי נייד 

שיקבלו אישור מבודק חיצוני לאחר 

בדיקה שנתית

100%

אחוז מתקני החשמל שיקבלו אישור 

מבודק חיצוני לאחר בדיקה שנתית
100%

אחוז קולטי הלחץ שיקבלו אישור 

מבודק חיצוני
100%

2019מתקני משחק וכיבוי אש , מוסדות חינוך, תכנון פעילות בטיחות בעבודה

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

משאבים

בקרה של ציוד 

ומכולות 

כמתחייב  על פי 

חוק
תכנה /מעקב בעזרת אקסל

תעודה-לקבלת תסקיר

ציוד ומכולות
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

משאבים

ביצוע הדרכת בטיחות לעובדי 

המנהלה והתפעול במועצה עד 

לתאריך

6.19

אחוז העובדים החדשים במועצה 

שיודרכו בנושא בטיחות
100%

ביצוע הדרכת בטיחות ואימון לצוות 

ה במועצה עד לתאריך"כב
6.19

אחוז העובדים החדשים במחלקת 

תפעול שעובדים בגובה ויודרכו בנושא
100%

אחוז העובדים העובדים בחלל מוקף 

שיוסמכו לעבודה בתחום
100%

מספר פגישות תדרוך בנושא 

בינוי ותשתיות ' בטיחות עם מח

אחזקה ' מח,  באגף הנדסה

פיקוח עירוני' בתפעול  ומח

אחת לרבעון עם כל מחלקה12

השתתפות בישיבות התנעה של 

פרוייקטים
שוטף

 (2019)ביצוע סקר ליקויים  שנתי 

לכלל מתקני המועצה  וכן בדיקה 

לציוד ואביזרי הרמה עד לתאריך

9.19

יוגש למנהל אגף . ימדד שנתית

תיקון הליקויים . תפעול

אחזקה' באחריות מח

ביצוע סקרי ליקויים ומבדקי בטיחות 

למוסדות חינוך עד לתאריך
5.19

תיכון עין , ס יסודי נווה זוהר"בי

עין ,  נאות הכיכר2- גנים, גדי

ביצוע . הר עמשא, גדי

אחזקה' התיקונים באחריות מח

קבלנים

הגברת אכיפת 

הבטיחות 

בעבודה בקרב 

הקבלנים

אחוז הקבלנים המועסקים על ידי 

המועצה אשר יעברו הדרכת בטיחות 

ויחתמו על הצהרת בטיחות

100%
הצהרה מוגשת לפני תחילת 

עבודת הקבלן

סקר ליקויי 

בטיחות

ביצוע סקר ליקויי 

בטיחות

הדרכת בטיחות 

לעובדי המועצה 

על פי חוק

הכשרת עובדים 

רלוונטיים 

לעבודה בגובה 

ובחלל מוקף

הטמעת נושא 

הבטיחות 

בתהליכי 

העבודה בכלל 

המועצה

הדרכות

בטיחות 

בתהליכי עבודה
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

משאבים

מיפוי צרכים ללבוש אחיד והגשת 

המלצות עד לתאריך
4.19

ווידוא יישום ההמלצות על ידי 

המחלקות
ביצוע

עד ' אריאל'הטמעת תוכנת בטיחות 

לתאריך
4.19

כתיבת תכנית בטיחות שנתית 

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

עד לתאריך ('תכנית בטיחות')

'אריאל'יבוצע באמצעות תוכנת 3.19

100%אחוז עמידה ביעדי התכנית שתיבנה

נהלים
הסדרת תהליכי 

עבודה

כתיבת נוהל בטיחות להפעלת 

קבלנים עד לתאריך
3.19

בהתאם לתכנית העבודה של 

היועץ

תאונות עבודה
שמירה על 

בטיחות העובדים
0 -2018מחצית . נתון למעקב0מספר תאונות עבודה

פניות
מענה מהיר ויעיל 

לפניות
יצורף למדידה90%פניות מוקד- אחוז עמידה בזמן תקן

סיורי פיקוח
מניעת תאונות 

עבודה

חות ביקורת בטיחות "הגשת דו

למנהל האגף
שוטף

חות יכללו פירוט סיורי "הדו

הפיקוח

מספר עובדים נוספים שיעברו קורס 

 שעות בנושא הגשת עזרה 60של 

6.19ראשונה עד לתאריך 

20
רים יעברו רענון  "כלל המע

שנתיים מיום סיום הקורס

מספר עובדי פיקוח שישלימו את 

3.19ר עד לתאריך "הדרכת המע
10

עזרה ראשונה

הכשרת 

רענון , רים"מע

והכשרה 

ר"למגישי ע

לבוש אחיד 

(עובדי כפיים)

תקנות ארגון 

הפיקוח על 

העבודה

רכישת לבוש 

אחיד לעובדי 

אגף תפעול 

העומד בדרישות 

התקן

עבודה מסודרת 

על פי דרישות 

החוק
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

משאבים

-כיבוי אש

ביקורת 

(קבלניות)

1724000750150,000

כיבוי אש הוצ 

אחרות
17240007808,000

בדיקה שנתית של מטפים וצינורות 

כיבוי אש עד לתאריך
3.19

נאות , גן ילדים- הר עמשא

מבצר , ס"מתנ, י" גנ2- הכיכר

אולם - עין תמר. נאות הכיכר

- נווה זוהר. חדר כושר, מופעים

- עין גדי. ס יסודי"בי, מועדון

גן , חדר כושר, אולם מופעים

.ס תיכון"בי, סנונית

/ בדיקה שנתית של מתקן גילוי אש

כיבוי אש
ביצוע

שוטףתיקון תקלות על פי קריאה

ביצוע תרגיל כיבוי אש שנתי לעובדים 

עד לתאריך
ימדד שנתית6.19

מספר מתקנים אשר יעמדו בדרישות 

ה ויעברו בדיקת "התקן של כב

בטיחות שנתית

12

נאות , גן ילדים- הר עמשא

מבצר , ס"מתנ, י" גנ2- הכיכר

אולם - עין תמר. נאות הכיכר

- נווה זוהר. חדר כושר, מופעים

- עין גדי. ס יסודי"בי, מועדון

גן , חדר כושר, אולם מופעים

.ס תיכון"בי, סנונית

עמידה בתקן 

כלל ארצי של 

ה"כב

כיבוי אש
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סעיף תקציבישם חשבון
סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדים

הערות

מעקב לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

משאבים

בטיחות מיטיבית 

במוסדות החינוך

מספר ישיבות סנכרון עם מנהל אגף 

חינוך
2

- תחילת שנה וסוף שנה 

בהמשך יתקיימו רק . ט"תשע

ישיבות תחילת שנה

אחוז העמידה בדרישות הוראות חוזר 

ל בנושא בטיחות מוסדות חינוך"מנכ
100%

ח שיוגש "ימדד באמצעות הדו

למנהל אגף חינוך

ביצוע ביקורת במוסדות החינוך 

ח לגבי תיקון ליקויים עד "והפקת דו

לתאריך

5.19

סיום ביצוע התיקונים הנדרשים עד 

לתאריך
באחריות מנהל בית הספר15.8.19

מספר בדיקות בטיחות למתקני 

שעשועים שיבוצעו על ידי חברה 

מקצועית חיצונית

12

מספר גני שעשועים שיעברו בדיקה 

מקצועית חודשית
15

שוטףתחזוקת שבר על פי צורך- הצללה 

100%אחוז מתקני המשחקים שיעמדו בתקן

פ הביקורת השנתית של "ע

 10מתוך )מכון התקנים 

.(מתקנים ביישובים

1749000750111,000ממונה בטיחותסעיפי תקציב

בטיחות מתקני 

משחקים 

ביישובים

שמירה על 

בטיחות הילדים

 עמידה 

בדרישות החוק 

ובכלל זה 

הדרכת בטיחות

תחזוקת מתקני 

שעשועים 

ביישובים

1746400750102,000

בטיחות 

מוסדות חינוך

מתקני משחק וכיבוי אש, ח"מוס, בטיחות בעבודה 160



ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

3- 2018בשנת . נתון למעקבמספר מכוני טיהור שפכים

15 -2018בשנת . נתון למעקבמספר תחנות שאיבה

3 - 2018בשנת . נתון למעקבמספר קווי סניקה לשפכים

5 - 2018בשנת . נתון למעקבמספר קווי הולכה גרביטציונים לשפכים

ש עין גדי"כמות שפכים המטופלת במט
 - 2018בשנת . נתון למעקב

61,201-כ

ש עין "כמות שפכים המטופלת במט

בוקק

 - 2018במחצית . נתון למעקב

404,455

ש נאות "כמות שפכים המטופלת במט

הכיכר

 - 2018במחצית . נתון למעקב

40,424

(ח"במלש)סך הכנסות מאגרות ביוב 1472000210-7,440,000אגרת ביוב
- 2018במחצית . נתון למעקב

3,404,347

מספר בתי אב להם מתבצעת אספקת 

(נווה זוהר)מים 

לא כולל בית ספר יסודי ומבנה 

מחצית . נתון למעקב. המועצה

2018 -60

מדי מים- מספר מונים
 -2018מחצית . נתון למעקב

84

-אגרת מים

תושבים
סך הכנסות מאגרת מים1410000210-189,000

 -2018מחצית .נתון למעקב

82,875

פרסום מכרז לביצוע קו סניקה חדש 

ש עין בוקק"למט
ביצוע

ליווי עבודות אגף הנדסה לשיקום 

והקמת תשתיות
שוטף

שדרוג 

מערכות

תחילת העסקה של לבורנט בחצי 

משרה עד לתאריך
מכרז חדש/מיקור חוץ1.19

שיפור 

תהליכים

ש עין "המשך יעוץ תהליכי שוטף למט

DHVבוקק על ידי חברת 
שוטף

2019תכנון פעילות מים וביוב 

נושאים
יעדים

הערות

שיפור בתהליכי 

העבודה 

שים"במט

מעקב ובקרה 

לצורך השוואה 

רב שנתית

עמידה ביעדי 

התכנית לשיקום 

תשתיות 

מערכות הביוב 

במתחם עין 

נתוני 

פעילות

פיתוח

ביוב

מים

משאבים

שיקום 

תשתיות

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

כתיבת מפרט לבקרה על מתקני 

ביוב עד לתאריך
1.19

הכנת תיקי מתקן מפורטים לכלל 

מתקני הביוב עד לתאריך
1.19

הכנת כתב כמויות מעודכן על ידי 

עד  (לצורך הטמעת הסקדה)היועץ 

לתאריך

1.19

הקמת מערכת הסקאדה בתחנות 

השאיבה עד לתאריך
8.19

ש עין "הקמת מערכו הסקאדה במט

בוקק ועין גדי עד לתאריך
12.19

המשך מתן שירות מטעם החברה 

ר"הזוכה על בסיס התב
שוטף

בקרה על מתקני הביוב באמצעות 

scada-מערכת ה
שוטף

מספר נפילות תקשורת של מערכת 

scada-ה
0

אחוז התאמה בין דיווחי המערכת 

לבין המציאות בשטח
100%

ימדד באמצעות בדיקה 

הבדיקה על פי - רנדומלית 

מפרט אשר ייכתב על ידי היועץ

GIS

שליטה מלאה 

על כל תשתיות 

הביוב

שוטףעדכונים שוטפים לשינויי תשתית

סיום בחינת כדאיות וקבלת החלטה 

בנושא עד לתאריך
1.19

מימוש תכנית עבודה מפורטת 

להקמת התאגיד
2018התכנית תוגש בסוף שוטף

הסדרת תעריפים מוזלים מול  רשות 

המים עד לתאריך
2.19

הטמעת 

מערכת בקרה 

על המתקנים 

(scada)

בקרה על 

מתקני ביוב

אספקת 

מים

רכישה 

והתקנה של 

מערכת 

scada

1005
פיתוח

בקרה על 

מערכת 

scadaה

בחינת 

כדאיות 

המועצה 

להיות ספק 

המים

רשות המים
הכרה במועצה 

כספק מים
1056

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

ביצועכתיבת סקר נפשות בנווה זוהר
סקר נפשות הבא יתקיים 

2020בשנת 

2חות עבור רשות המים"מספר דו

אחריות 

אספקה 

לתושבים

קבלת אחריות על אספקת המים 

 GISלאזור עין בוקק וקבלת נתוני 

עד לתאריך

3.19

על פי קריאה במוקדשוטףביצוע תיקוני שבר ביישוב

ח בנוגע לצריכת מים בנווה "הכנת דו

זוהר עד לתאריך
11.19

קבלת מי מקורות הנקנים על ידי 

המועצה לשימוש יום יומי
שוטף

שוטףמענה על פניות בנושא מדידות מים

טיפול וסילוק שפכים למניעת מפגעים 

סביבתיים
בגין תשלום אגרהשוטף

 ביקורות שבועיות  של צוות 3קיום 

ש עין גדי"הביוב במט
'ה', ג', יום אשוטף

על פי קריאה במוקדשוטףביצוע עבודות תחזוקת תיקוני שבר

טיפול וסילוק שפכים למניעת מפגעים 

סביבתיים
בגין תשלום אגרהשוטף

 ביקורות שבועיות של צוות 3קיום 

ש נאות הכיכר"הביוב במט
'ה', ג', יום אשוטף

על פי קריאה במוקדשוטףביצוע עבודות תחזוקת תיקוני שבר

על פי קריאה במוקדשוטףתיקון סתימות בקו המאסף ביישוב

שוטףסילוק וטיפול כלל השפכים
על פי קריאות מוקד ועל בסיס 

תשלום אגרה

על פי קריאה במוקדשוטףביצוע תיקוני שבר ביישוב

תפעול מערכת 

הולכה 

ציבורית /חיצונית

ש "כולל תח

לשפכים

אספקת 

מים

ביוב 

יישובים

נווה זוהר

עין גדי

תפעול מערכת 

הולכת שפכים 

כולל , ציבורית

ש אזורי "מט

ש לשפכים "ותח

בחלק הצפוני

מערכת הולכה 

ציבורי/החיצונית

ש "ת כולל מט

נאות הכיכר 

ש בעין "ותח

תמר

נווה זוהר

אספקת מים עד 

צ של כל .לח

בית אב

עין תמר 

ונאות 

- הכיכר 

ביוב

בחינת 

כדאיות 

המועצה 

להיות ספק 

המים

רשות המים

הכרה במועצה 

כספק מים

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

מספר חודשים בהם צריכות מים 

 3-יועברו באופן ממוחשב לגבייה עד ל

לחודש

6
בנווה זוהר . אחת לחודשיים

בלבד

מספר חודשים בהם חיובי ביוב יועברו 

 10-באופן ממוחשב לגבייה עד ל

לחודש

(מתקבל ממקורות)חודשי 12

בקרה
בקרת שפכי 

תעשייה

, מספר פגישות עם מנהלת גבייה

ש וחברת קנדו"יועמ
אחת לחודש12

12ח תקלות"מספר חודשים בהם יבדק דובקרה על תקלות
ח תקלות כללי על כלל "דו

המערכות

מעקב שוטף 

אחר הפעילות 

בכלל המתקנים

שוטף'סיור ביקורת מתקנים יומי'ביצוע 

ש "מט

ביטוחים
197300044177,500

19730004701,424מדפסות

197300047112,000ניפוק מחסן
הוצ טלפון 

מטש
19730005405,500

עבודות 

קבלניות מכון
19730007502,050,000

-קבלניות

ליווי הנדסי 
1973000751240,000

ביובשימוש 

בכימיקלים
1973000754170,000

197300075575,000ביובהיתרים

טיהור מי 

ביוב חשמל
19730007711,086,000

מים מכון 

טיהור
19730007726,000

מכון טיהור 

הוצ שונות
19730007802,500

1973000930135,000רכישת ציוד

תחזוקה 

שוטפת

מניעת קריאות 

שבר

גירוז של : ביצוע פעולות תפעול מונע

, בדיקות ויזואליות, אביזרים מכניים

ניקיון וצביעה על בסיס יומי

שוטף

תחזוקה כללית

סעיפי 

תקציב

סעיפי 

תקציב

תפעול 

- כללי 

שים"מט

תפעול 

- כללי 

שים"מט

חיובים
שליחת חיובים 

במועד אגרות 

ביוב ומים

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

ב בעין בוקק" מגל בצח15במקסימום 
100%

ש המוגש "ח מט"נמדד לפי דו

למשרד הבריאות והמשרד 

להגנת הסביבה
אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

 מגל מוצקים מרחפים 15במקסימום 

בעין בוקק

100%

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

 מגל בבדיקות עכירות 10במקסימום 

בעין בוקק

100%

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

ב בנאות " מגל בצח20במקסימום 

הכיכר

100%

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

 מגל מוצקים מרחפים 30במקסימום 

בנאות

100%

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

ש עין "ב במט" מגל בצח20במקסימום 

גדי

100%

אחוז המקרים בהם תמדד עמידה 

 מגל בבדיקות מוצקים 30במקסימום 

ש עין גדי"מרחפים במט

100%

עמידה באיכויות 

הנדרשות 

לקולחין

תפעול 

- כללי

שים"מט

תקנים

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

חות פעילות חודשיים שיוגשו "מספר דו

למשרד להגנת הסביבה
12

ח שנתי למשרד להגנת "הגשת דו

הסביבה ולמשרד הבריאות עד לתאריך
2018 עבור פעילות בשנת 20.1.19

חות פעילות חודשיים שיוגשו "מספר דו

למשרד הבריאות
חודשי12

ח פעילות שנתי למשרד "הגשת דו

הבריאות עד לתאריך
20.1.19

ח עבור פעילות בשנת "דו

2018

ש עין גדי "אחוז ניצול קולחין במט

ש נאות הכיכר"ובבמט
לחקלאות100%

תפעול מערכת הולכה 

ש נאות "ציבורית כולל מט/החיצונית

ש בעין תמר"הכיכר ותח

שוטף
,  שטיפות קווים. סל שירותים

תיקוני שבר, תחזוקה שוטפת

100%ש עין בוקק"אחוז ניצול מי קולחין במט

נתון למעקב חציון ראשון 

ק " מ208,995הושבו - 2018

קולחים לחקלאות ולגינון 

הציבורי מתוך נפח שפכים של 

ק" מ404,455

תחזוקה שוטפת 

למניעת קריאות 

שבר ונזק 

לסביבה

ביקורת : ביצוע פעולות תפעול מונע

ניקוי , שטיפת משאבות, יומית

בדיקה של לוחות , אביזרים במערכת

חשמל וצביעה

שוטף

מספר מקסימאלי של קריאות שבר 

בתחנות שאיבה
קריאות שבר מכאני15

 0מספר גלישות שפכים לסביבה

תחזוקה שוטפת 

למניעת קריאות 

שבר

מספר שטיפות יזומות של קווי הולכה 

גרביטציוניים
6

פעם בחודשיים6מספר בדיקות שפכים במלונות

6דיגום מורכב במלון לוט באופן קבוע

מספר בדיקות שפכים במסעדות 

ואכסניות
רבעוני 4

ביצוע דיגומים 

לפי תכנית 

ניטור של רשות 

המים

מינימום תקלות

מזעור הפגיעה 

בסביבה 

ואספקת מים 

לחקלאות

קווי - תפעול כללי 

הולכה גרביטציוניים 

וסניקה

בקרה על איכות 

השפכים היוצאת 

מיצרני השפכים

תפעול 

- כללי 

תחנות 

שאיבה

תחזוקה 

שוטפת

תרומה 

לסביבה

תפקוד 

- כללי

שים"מט

- חות"דו

- שים "מט

נאות 

הכיכר ועין 

גדי

- חות "דו

מטש עין 

בוקק
עמידה 

בדרישות תנאי 

היתר ההזמה

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

1.19קבלת היתרי השקיה עד לתאריך
בקשות להיתרים יוגשו ב 

11.18
ח בנוגע לפליטות והעברות "הגשת דו

לסביבה עד לתאריך
3.19

PRTR יוגש למשרד להגנת 

2018הסביבה עבור 

עמידה 

בדרישות החוק

מספר העברות תשלום למשרד להגנת 

הסביבה עבור היטלי הזרמה לים
אחת לרבעון4

שיפור נגישות 

למערכות

הפקת סימון מערכות על מפות  

GIS-  לישובים ב
כולל עין תמר הישנהשוטף

קו סניקה 

מתחנת 

שאיבה 

ראשית 

ש עין "למט

בוקק

שדרוג 

תשתיות סניקת 

והשבת הביוב 

של המועצה

6.19תכנון מפורט של התשתית עד לתאריך

ביצוע סקר סיכונים בתחנה על ידי יועץ 

מומחה עד לתאריך
3.19

הכנת מפרט דרישות למערכת נטרול 

ריחות מתאימה
30.6.19

3.19אישור תכנון הצנרת עד לתאריך

7.19יציאה למכרז ובחירת זוכה עד לתאריך

נאות הכיכר

מכון טיהור 

מאגר ותחנת 

שאיבה 

ס"לקולחים כ

לווי יציאה 

למכרז להקמת 

ש בנאות "מט

הכיכר

ביצוע הליך מכרזי של המועצה 

בשיתוף ומימון מנהלת הביוב
ביצוע

. פרויקט בהובלת אגף הנדסה

 בהנדסה1054ר "תב

ש "אישור תכנון מפורט לשדרוג המט

עד לתאריך
3.19

ש לקיבולת "התאמת המט

ר קוב" מ6,000יומית של 

5.19יציאה למכרז עד לתאריך

12.19בחירת זוכה ותחילת ביצוע עד לתאריך

ש "שדרוג מט

עין בוקק

פרוייקטים

סילוק גזים

שדרוג 

והתאמת 

ש עין "מט

בוקק 

לקיבולת 

עתידית

היטלים

מפות יישובים

חות"דו

שדרוג 

ש עין "מט

בוקק

סיוע לפיקוח 

הרגולטורים

היתרים

מתן מענה 

לסילוק גזים 

ממתחם תחנת 

שאיבה צל 

צנרת

הארכת קו 

גלישת 

חירום 

ש "בתח

ראשית עין 

בוקק

ר חדש"תב

ר חדש"תב

קו הגלישה מתוכנן מעבר 

לתחנת צמח

תכנון קו גלישה 

חדש למניעת 

זיהום מי ים 

בחופי הרחצה

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

מעבדה 

ש עין "מט

בוקק

הפעלה מיטבית 

ש עין "של מט

בוקק

קליטה והפעלה , ראיון,  פרסום מכרז

ש עין "של המעבדה הפנימית במט

בוקק עד לתאריך

1.19

הקמת 

ש הר "מט

עמשא

ליווי הקמת 

ש בהר "המט

עמשא

ליווי מקצועי לאגף ההנדסה בהקמת 

ש בהר עמשא"מט
ר מופיע בהנדסה"התבשוטף

תחנת 

שאיבה 

לביוב 

באזור עין 

גדי

 ליווי      

 בהקמת תחנת

 שאיבה לביוב

אזורי עין גדי

מעקב וליווי הקמת תחנת השאיבה 

סיום מתוכנן. החדשה קבועה בעין גדי 
י"באחריות חל10.19

תחנת 

שאיבה 

לחירום 

בעין בוקק

תחנת 

שאיבה 

לחירום בעין 

בוקק

1074

השלמת צנרת 

ומשאבות 

לתחנת שאיבה 

לזמן חירום

2.19סיום ביצוע עד לתאריך

ש עין "מט

בוקק

קו מים 

לגיבוי מי 

קולחין 

ש עין "למט

בוקק

542

קו מים לגיבוי 

מי קולחין 

ש עין בוקק"למט

ביצוע חיבור קטע דרומי מחוץ לתחום 

ש"המט
ביצוע 

לאחר ביצוע עבודה מקדימה 

על ידי מקורות

ש עד "כתיבת נוהל נהלי הפעלה למט

לתאריך
12.19

מותנה בסיום הטיפול בהיתרי 

עות"הבניה והתב

סיום בניית תיקי מתקן כוללים עד 

לתאריך
בצמוד לפרויקט הסקאדה12.19

מעקב אחר 

עלויות התפעול 

במתקנים 

השונים

סיום בניית תיקי מתקן כוללים עד 

לתאריך
שוטף

ש "מט, כללי-תחנות שאיבה

, ש נאות הכיכר"מט, עין בוקק

תשתיות הולכה, ש עין גדי"מט

קיום ישיבת סנכרון מדדי מוקד  וזמני 

תקן עם מנהלת המוקד
ביצוע

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

מספר קולות קוראים בגינם התקבל 

תקציב
נתון למעקב

מספר קולות קוראים שהוגשו בשנת 

2018
נתון למעקב

נתון למעקבכ תקציב שהתקבל מקולות קוראים"סה

קולות קוראים

מעקב אחר 

תקציבים 

חיצוניים

פרוייקטים

פניות תושבים

מתן מענה 

איכותי ומהיר 

לפניות

נהלים

הסדרת תהליכי 

עבודה

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

רים "ח תב"מספר פעמים בהם יוגש דו

למנהל האגף
2

וח יכלול "הד. אחת לחציון

סטטוס התקדמות והסברים 

ומצב מימוש תקציב

שדרוג 

ש עין "מט

בוקק

1.19ר"סיום התחשבנות ווידוא סגירת תב984

לפרעון . מ.פ

עצמי קרן
19710006912,290,000

לפרעון .מ.פ

עצמי ריבי
1971000692319,000

לפרעון .מ.פ

עצמי הצמד
197100069365,000

שכר מחלקת 

ביוב
19720001101,229,940

ביוב 

השתלמויות
197200052117,000

ביוב הוצ 

שונות
19720007803,000

19720005405,800ביובטלפון

197200073010,000דלק וחשמל

קרן שיקום 

ביוב
1972000980400,000

19730005501,500מטש פרסום

הכנסות מים 

חופים
1410000211-78,000

הכנסה 

מתמלוחות
1473000490-60,000

אספקת 

תמלוחות
197300075260,000

קבלן ביובית

בורות 

. שופכין ע

קבלנ

1974000750110,000

רכבים

רכב 

3654138 

ניר דלק

197200253130,000

הלוואות 

לעבודות 

ביוב

כללי
סעיפי 

תקציב

רים"ניהול תב
מעקב ובקרה 

אחר תברים

מים וביוב
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ערךמדד ביצועמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים
הערות

משאבים

רכב 

3654138 

ניר תיקונים

19720025322,500

רכב 

3654138 

ניר ליסינג

197200253642,100

-66רכב 

539-8 

דלק- סאלם

197200353131,200

-66רכב 

539-80 

סאלם 

תיקונים

19720035321,000

-66רכב 

539-80 

סאלם ליסינג

197200353646,800

רכב 

4894773 

ביוב תיקונים

19720067324,000

רכב 

4894773 

ביוברשיון 

ביטוח

19720067339,050

מנהל תפעול 

דלק- ביוב 
197200453124,000

מנהל תפעול 

- ביוב 

תיקונים

19720045321,000

מנהל תפעול 

ליסינג- ביוב 
197200453641,400

19720055322,500סגן-תיקוני

197200553641,400סגן-ליסינג

197200553130,000סגן-דלק

סעיפי 

תקציב
רכבים

מים וביוב

170



106 -2018אוקטובר . נתון למעקבמספר רכבים במועצה

53 -2018אוקטובר . נתון למעקבמספר רכבי ליסינג

45 -2018אוקטובר  . נתון למעקבמספר רכבי מועצה

8 -2018אוקטובר . נתון למעקבמספר רכבים שכורים

3- 2018אוקטובר . נתון למעקבמספר אוטובוסים

1 -2018אוקטובר . נתון למעקבמספר משאיות כבדות

10 -2018אוקטובר .  נתון למעקבמספר רכבים מסחריים

12- 2018אוקטובר .  נתון למעקבמספרי כלי ציוד מכני

9-  2018אוקטובר . נתון למעקבמספר גרורים

2-  2018אוקטובר . נתון למעקבמספר סירות

ח מצבת כלי "מספר חודשים בהם יופק דו

רכב
4

מנהלת משאבי , עבור סגן גזבר. רבעוני

.אנוש וחשבת שכר

סיום  מכרז התקשרות מול חברת 

ליסינג
1.19

כתיבת נוהל עבודה חדש לשימוש 

ברכב מועצה
3.19

ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון 

שיועבר בסוף השנה בקרב בעלי רכבים 

שנכנסו לתכנית הליסינג

4

ערך

- נתוני רכבים 

מועצה וגופי סמך

מעקב 

לצורך 

השוואה רב 

שנתית

2019תכנון פעילות רכב  

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות
מדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מבנה פעילות 

מערך הרכב 

במועצה

מעבר 

למבנה של 

ליסינג 

תפעולי 

עצמאי

קצין רכב
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ערך

- נתוני רכבים 

מועצה וגופי סמך

מעקב 

לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות
מדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

אחוז הנהגים הנוהגים ברכבי מועצה 

אשר ישתתפו בהדרכת נהיגת חורף
100%

 .  60%  השתתפו 2018בשנת 

ההדרכה תתקיים בתחילת אוקטובר

אחוז הנהגים הנוהגים ברכבי מועצה 

אשר ישתתפו בהדרכת נהיגת קיץ
יתקיים בתחילת יוני. לא התקיים בעבר100%

מספר פעמים בשנה בהם תבוצע בדיקת 

בטיחות לאוטובוסים ולמשאית
12

כולל מילוי טופס בדיקה חתום לכל 

אוטובוס צהוב ולמשאית

מספר נהגי אוטובוסים שיעברו הדרכה 

לגבי בטיחות הרכב ואחזקתו
3

מספרנהגי אוטובוסים שיעברו בהצלחה 

מבחן כשירות
3

אחוז הרכבים אשר יעברו בדיקת קצין 

בטיחות מועצתי אחת לרבעון
100%

אחוז רכבי הליסינג אשר יעברו בדיקת 

חורף  על ידי חברת הליסינג
יבוצע בתחילת אוקטובר 100%

עמידה 

בדרישות 

החוק 

ומניעת 

הצטברות 

חובות

אחוז הרכבים בבעלות המועצה שעבורם 

תשולם האגרה השנתית
100%

שוטףהנפקת הזמנות תיקון לרכבי המועצה

שוטףליווי אוטובוסים למוסכים

תחזוקה 

ותפעול 

שוטף

בטיחות בתעבורה

תפעול שוטף של 

מערך הרכבים

העלאת 

המודעות 

לבטיחות 

נהגים 

בקרב כל 

הנוהגים 

ברכבי 

המועצה

עמידה בכל 

תקנות 

משרד 

התחבורה 

לגבי 

אוטובוסים 

ומשאיות

שימוש 

בטיחותי 

ברכבי 

מועצה

אגרות רישוי

קצין רכב
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ערך

- נתוני רכבים 

מועצה וגופי סמך

מעקב 

לצורך 

השוואה רב 

שנתית

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות
מדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

19400005702,925מיכון ועיבוד

19400007803,500תחבורה שונות

1940000110103,000שכר תחבורה

תחבורה קצין 

בטיחות
1940000750273,780

19400005702,925מיכון ועיבוד

תחבורה קצין 

בטיחות
1940000750273,780

19400007803,500תחבורה שונות

1940000110103,000שכר תחבורה

1940000471500ניפוק מחסן

רכישות ציוד 

יסודי
19400009305,000

סעיפי תקציב

קצין רכב
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מספר נהגי מועצה במערך ההסעות

תיכון  , בית ספר יסודי

 נהגים  4בספטמבר . ופנימיה

בנוסף מנהלת המחלקה )

(במידת הצורך

מספר חברות הסעה קבלניות מולם 

עובדת המחלקה

בספטממבר . נתון למעקב

2018- 4

הגשת מסמך הערכת צרכים 

ועלויות  לחלופות יעילות למערך 

ההיסעים עד לתאריך

1.19

עדכון תכנית חומש והגשת עדכון 

 עד 2020תקציבי לקראת תקציב 

לתאריך

3.19
כולל . בתלות באישור החלופה

בחינת החלפת אוטובוסים

קבלת לוח הסעות מתוכננות לשנת 

פ מכל מוסדות "הלימודים תש

החינוך במועצה עד לתאריך

1.8.19

בהתאם לפורמט אחיד שישלח 

מראש על ידי מנהלת 

בית : מוסדות חינוך. המחלקה

תיכון ופנימיה, ספר יסודי

קבלת לוח טיולים מתוכננים לשנת 

פ מכל מוסדות "הלימודים תש

החינוך במועצה עד לתאריך

1.8.19

קבלת תכנון הסעות שנתי עבור 

גננות וילדי גנים מאחראית גיל רך 

עד תאריך

1.8.19

תכנון הסעות גני ילדים כולל 

טיולים , תכנית מעברים

ופעילויות תרבות

מספר מוסדות חינוך מהם יתקבל 

לוח הסעות מורים מתוכנן  לשנת 

פ עד לתאריך "הלימודים תש

1.8.19

תיכון  ופנימיה, בית ספר יסודי3

2019תכנון פעילות הסעים 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות
מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

מערך ההיסעים

אופטימיזציה של 

מערך ההיסעים 

במועצה

הסעות 

חינוך

 הסעות 

תלמידים 

וילדי גנים

היערכות ותכנון 

מקדים של מערך 

הסעות תלמידים 

וילדי גנים לשנת 

פ"הלימודים תש

הסעות 

צוותי חינוך

היערכות ותכנון 

מקדים של מערך 

הסעות  צוותי חינוך 

לשנת הלימודים 

פ"תש

מחלקת הסעים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מספר ילדי חינוך מיוחד מוסעים
ט "בתחילת תשע. נתון למעקב

4

קבלת תכניות לימודים שנתית 

הורי תלמידים עד / מבית ספר 

לתאריך

15.8.19

תכנון 

מתכלל

תכלל מערך 

ההסעות בתחום 

החינוך

הכנת לוח הסעות שנתי מתכלל 

להסעות חינוך והזנת  נתוני 

ההסעות למערכת הסעים 

הממוחשבת עד לתאריך

1.8.19

קבלת תכנית נסיעות חוגים שנתית 

עבור פעילויות חוגים ותרבות עד 

לתאריך

1.8.19

הזנת תכנית הסעות שנתית 

ס למערכת הסעים "לפעילות המתנ

עד לתאריך

20.8.19

ז הסעות חודשי ממחלקת "קבלת לו

 לכל 25נוער לחודש העוקב  עד ל 

חודש

שוטף

ז הסעות פעילות נוער "בניית לו

 לכל חודש30לחודש העוקב עד ל
שוטף

אישור נוהל הסעות מועצתי עד 

לתאריך
3.19

הצגת נוהל הסעות ביום היערכות 

מרוכז של אגף החינוך עד לתאריך
8.19

בהתאם לתאריך שיקבע על 

ידי אגף  החינוך

ז הסעות על פי "טיפול בשינויי לו

צרכים נקודתיים
שוטף

קבלת לוז שינויים שבועי לשבוע 

עוקב בכל יום שלישי  בבוקר  מכלל 

המחלקות

שוטף

ביצוע הזמנת הסעות שבועית עבור 

השבוע העוקב
מבוצע מידי שבועשוטף

המשך מיסוד נהלי 

עבודה אחידים 

בתחום ההסעים

קיום שגרת עבודה 

שוטפת לתפעול 

מערך ההסעות 

המועצתי באופן 

מיטבי

שגרת 

עבודה 

שוטפת

נהלים 

מועצתיים

היערכות ותכנון 

מקדים של מערך 

מ "הסעות  חנ

לשנת הלימודים 

פ"תש

ס"פעילות מתנ

היערכות ותכנון 

מקדים של מערך 

הסעות   לפעילות 

ס לשנת "המתנ

פ"הפעילות  תש

הסעות 

חינוך

חינוך 

מיוחד

פעילות מחלקת 

נוער

מתן מענה שוטף 

למחלקת נוער

נהלי 

עבודה

מחלקת הסעים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

שגרת 

עבודה 

שוטפת

קיום שגרת עבודה 

שוטפת לתפעול 

מערך ההסעות 

המועצתי באופן 

מיטבי

תכנון תפעול מערך הסעות  

לצרכים ארגוניים מיוחדים
שוטף

, דואר, בנקים, הסעות עובדים

הסעות נווה , אירועים, פ"מו

הסעות להשתלמויות, זוהר

תקציב

היערכות תקציבית 

לפעילות מערך 

ההסעות בשנת 

2019

 עד 2020בניית תקציב לשנת 

לתאריך
30.9.19

הכנת סידור עבודה שבועי לכל 

הנהגים
שוטף

שוטףקיום ישיבת צוות אחת לשבועיים

מספר השתלמויות העשרה 

מקצועית לצוות הנהגים
2

מספר עובדים שישתתפו בכנס 

בטיחות בדרכים והסעות תלמידים
6

מנהלת מחלקה וקצין , נהגים

בטיחות

מספר דיווחי נסיעות חודשיים  

שיעברו לקבלני הסעות
12

טיפול בחשבוניות קבלנים  מול 

מחלקות המועצה
שוטף

ביצוע בחינה והתאמה בין 

חשבוניות לדיווחי המחלקות
שוטף

הסעות 

לארועים
161300071012,000

הסעות 

עובדים
1769000710243,781

הסעות 

השתת 

החינוך.מ

1317800920-2,188,747

שכר הסעות 

חינוך
1817800110805,000

ניהול שוטף של 

עובדי מערך 

ההסעות

סעיפי תקציב

ניהול  ממשקי 

העבודה עם 

קבלנים וספקים

ניהול המחלקה

ממשקי

 עבודה

קבלנים 

וספקים

נהלי 

עבודה

מחלקת הסעים
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

הסעות 

טלפונים ודואר
18178005406,400

18178007102,136,055הסעת ילדים

הסעות 

העמסה
1817800797-410,000

-26אוטובוס 

220-39 

מוסא  דלק

1817801731160,000

-26אוטובוס 

220-39 

מוסא תיקונים

181780173230,000

" 26אוטובוס  -

220-39 

מוסא רישוי

181780173320,000

-92אוטובוס 

245-33 

שייקה דלק

1817802731140,000

-92אוטובוס 

245-33 

שייקה תיקונים

181780273225,000

" 92אוטובוס  -

245-33 

שייקה ביטוח

181780273320,000

אוטובוס 

5648869 

דלק

1817803731140,000

אוטובוס 

5648869 

תיקונים 

ארקדי

181780373250,000

 אוטובוס"

5648869 

ביטוח

181780373313,100

סעיפי תקציב

מחלקת הסעים
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

רכב 

6044180 

איילה  דלק

181780473126,000

רכב 

6044180 

איילה  

תיקונים

18178047322,000

רכב 

6044180 

איילה ליסינג

181780473654,300

ניפוק -הסעות 

מחסן
18178004713,000

הסעות 

השתלמויות
18178005213,000

- הסעות 

מדפסות
18178004703,334

הסעות 

הוצאות שונות
18178007802,000

-הסעות חינוך

משרד החינוך
1313300920-259,887

הסעות חינוך 

מיוחד
1813300710270,110

מיכון ועיבוד 

נתונים
18178005701,755

סעיפי תקציב

מחלקת הסעים
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 אגף הנדסה

 

 . להלן עיקרי תפקידיו:אגף ההנדסה כפוף למהנדס המועצה

 

בתחומה ייזום וקידום תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים למועצה לצרכי תכנון  - תכנון במרחב המועצה .1

 או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של המועצה נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות התכנון לפי חוק

 .וק האמור ובין שאינה ועדה מקומיתהתכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי הח

 על מהנדס. וקמילוי תפקיד שהוטל על פי ח - פיקוח ורישוי בנושאי בנייה .2

( המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, 1965-)ב( לחוק התכנון והבניה, )תשכ"ה188בניה לצרכי ציבור, כהגדרתם בסעיף  - בניה ציבורית .3

 לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה.

 מועצה או מטעמה.עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי ה .4

5.  

פתחות אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי והפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות הת

 המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה.
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 האגףמחלקות 

 

  המרחברישוי בניה ותכנון 

יועצת משפטית )קבועה(, יועצי  -פועלים יועצים חיצוניים המקומית לרישוי בניה אחראית טיפול ברישוי בניה עד למתן היתרי בניה. לצד הוועדה המחלקה 

 תנועה, בניה ירוקה, תכנון סביבתי ונגישות, שמאים ומודדים בהתאם לצורך. 

ולקחש"פ ות"ל, לתכנון ובנייה וועדות המשנה שלה כמו ועדה המחוזית, המועצה הארצית הוועדה פועלת לייצוג הרשות מול מוסדות התכנון ובהם הו

 .משרדי ממשלה ורשויות סטטוטוריות חיצוניותוכיו"ב, 

 

מהנדס בהנחיית )תב"ע( תכניות בניין עיר  קידוםמידע התכנוני, מתן על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, אחראית בנוסף, המחלקה 

ביוזמת גורמים אחרים על פי פרקי הזמן הקבועים בחוק, והכנת  ב"עותלצד טיפול בת ,זאת הועדה, ויצירת מלאי תכנוני למועצה בפרישה רב שנתית.

 מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון המועצה וחזותה, בתלות בתקציב הזמין לתכנון. 

 

 פיקוח על הבנייה, נכסים וארנונה

אכיפת חוק התכנון והבניה, ובכלל זה פיקוח שוטף על בניית מבנים ומתקנים חדשים בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם בלבד, המחלקה אחראית על 

(, והפעלת אמצעי אכיפה )הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה )מנהליים 4אישור התאמתם של בניינים שהסתיימה בנייתם להיתר שניתן להם )טופס 

שר מתקיימת בניה ללא היתר בניה או בסטייה מההיתר. המחלקה מבצעת חקירת עבירות בנייה ומכינה את הרקע לכתבי אישום נגד ו/או שיפוטיים( כא

 עבירות בניה ברחבי המועצה. 

 וכן אחראית  ,ין חיובי הארנונה הכללית במועצהבריכוז הנתונים לענים הציבוריים אשר בבעלות המועצה, בנוסף, מטפלת המחלקה בניהול תיקי הנכסי

 תשתיות וסביבה ונגישות השירות. ,על נגישות במועצה ובכלל זה על נגישות מתקנים
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 תשתיותבינוי ו

נקודתיות  המחלקה מרכזת את כלל הפרויקטים של בינוי ציבורי ותשתיות במועצה: מבני ציבור, גנים ציבוריים, פיתוח תשתיות ציבוריות, ועבודות פיתוח

 . פרוגראמה, תכנון, מכרזים, עדכון תכנון לביצוע, והקמהההחל משלב גיבוש 

  הנדסי.העזרה לאגפים במועצה בקידום פרויקטים בתחום פועלים בשיתוף פעולה ווהמועצה בישיבות וסיורים, ים את גייצמהמחלקה  עובדי

 

 מידע הנדסיתנועה ו

אחראי על נושא הסדרי התנועה, תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, והסדרי תנועה לרבות רשות תמרור מקומית. בנוסף מטפלת המחלקה מהנדס 

 המחלקה בנושא מידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות ובכלל זה מתאמת מידע, מוסרת מידע ומאשרת הרשאות לביצוע תשתיות. 

 

 כוח אדם באגף  

 ומנהלת לשכה.והוועדה מהנדס המועצה  –הנהלה  •

חום תכנון ומקדם בוחני רישוי )בוחן נוסף מופעל במיקור חוץ(,רכזת ת 3מ"מ מנהלת הוועדה המקומית, מידען,  –מחלקת רישוי בניה ותכנון עיר  •

 .)תב"ע( תכניות

 פקחי בנייה )אחד הפקחים משמש גם כרכז נגישות(, מזכירה. 3מנהל מחלקה,  –פיקוח על הבניה, נכסים וארנונה  •

 .משותפת לתנועה ומידע הנדסי  רכזי פרויקטים, מזכירה 2מנהל מחלקה,  –מחלקת בינוי ותשתיות  •

   .מנהל מחלקה –מידע  הנדסי  תנועה ו •
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 2019יעדים מרכזיים לשנת 

 

   מהנדס

 

 התאמת המבנה הארגוני למשימות האגף  .1

 בניית תכניות הכשרה רב שנתיות לכל התפקידים  באגף  .2

 שיפור מקצועיות בוחני הרישוי   .3

 

 תכנון המרחב

 

 הכוללנית המתאר קידום תכנית  .1

 פיתרקידום תכניות לבניין עיר בהתאם לתכנית הצמיחה הדמוג .2

 

 שוי בניהיר

 

 ייעול תהליכי עבודה ו שיפור רמת השירות לתושב וליזם .1

 עמידה בדרישות הרפורמה לטיפול בבקשות להיתר  .2

 עמידה בדרישות הרפורמה לטיפול בבקשות למידע .3

 סיום פרויקט סריקת תיקים  .4
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  תשתיותבינוי ו

 

 השונים בפרויקטים, ואיכות תקציב"ז, לו ביעדי דווקנית עמידה .1

 וסקירת השקעות צפויות רחבי המועצהביצוע  סקר תשתיות ב .2

 תשתיות ובינוי בהתאם לתכנית הרב שנתיתביצוע פרויקטים של פיתוח  .3

 

 פיקוח בניה, נכסים וארנונה

 

 פיקוח

     116סיום סקר עבירות בנייה לפי דרישות תיקון  .1

 הגדלת הכנסות מועצה באמצעות היטלי השבחה ע"פ חוק .2

 במתחם עין בוקק )לא מסחרי(ביצוע שילוט  .3

 

 נכסים

 

 לפסולת בניין באזור התעשייה הישן בנווה זוהרהקמת תחנת  מעבר  .1

 הפקעת שטחי ציבור  .2

 קידום תכנון הקמת אכסניה בנווה זוהר .3
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 נגישות

 סיום הנגשת מבני המועצה .1

  ומסעדה בעין בוקק הנגשת מרכז ספורט ואולם תרבות בעין גדי .2

 העשרת הידע והטמעת נושא הנגישות בקרב עובדי המועצה .3

 

 מידע הנדסי תנועה ו

 למערכת מידע מרכזית במועצה  GISהפיכת מערכת  .1

 א נומרי פאלייעודי קרקע סיום פרויקט  .2

 השלמת אישור הסדרי תנועה במגרשים פרטיים במועצה .3
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הערות

ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מספר העובדים המועסקים באגף
במחצית . נתון למעקב

2018 -19

מספר עובדי חוץ
במחצית . נתון למעקב

2018- 1

קליטת שני מנהלי פרוייקטים במיקור 

חוץ עד לתאריך
1.19

1.19קליטת בודק היתרים חדש עד לתאריך

הגשת מסמך ניתוח עלויות להקמת 

מרכז פעילות חיצוני עד לתאריך
2.19

תחילת פעילות מרכז פעילות חיצוני עד 

לתאריך
6.19

בתלות באישור הנהלת 

המועצה

הקמת עמדת פעילות למנהל 

פרוייקטים בהר עמשא עד לתאריך
3.19

הקמת עמדת פעילות למנהל 

פרוייקטים בנווה זוהר עד לתאריך
3.19

קבלת טיוטות תכניות הכשרה חמש 

שנתיות מכל מנהלי המחלקות באגף
3.19

בניית מסלול הכשרות מנדטורי לכל 

התפקידים באגף עד לתאריך
5.19

בניית גאנט הכשרות מנדטוריות 

ואופציונליות חמש שנתי לכל 

התפקידים באגף עד לתאריך

5.19

3.19אישור תכנית ההכשרה לבוחנים

מספר בוחנים מנוסים שיופעלו במיקור 

חוץ
2

הדרכה פרטנית של בוחני הרישוי 

י ייעוץ חיצוני"במועצה ע
ביצוע

הפקת מדריך לבדיקת תכניות פיתוח 

מתחם התיירות
3.19

2019 תכנון פעילות הנהלת אגף הנדסה 

נושאים
יעדיםמשאבים

נתוני פעילות
מעקב לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

התאמת המבנה 

הארגוני למשימות 

האגף

בניית תכניות הכשרה 

רב שנתיות לכל 

התפקידים באגף

שיפור מקצועיות 

בוחני הרישוי

מקצועיות 

הבוחנים

מבנה ארגוני

תכנית 

הכשרות רב 

שנתית

מהנדס המועצה
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הערות

ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

חות סטטוס שיתקבלו ממנהל "מספר דו

מחלקת בינוי ותשתיות
כולל גאנט12

אחוז ועדות הפרוייקטים עבורם יעודכנו 

 ימים טרם 3כל החומרים הנדרשים עד 

קיום הועדה

 ועדות בשנה100%12

ייעול ממשקי עבודה 

פנים מועצתיים

כתיבה מחודשת של נהלי עבודה והגדרת 

ממשקי העבודה מול מחלקות ואגפי 

/ המועצה החל משלב ייזום פרוייקטים 

תבעות עד לתאריך

6.19

1מספר ישיבות ועדה שיתקיימו בנושא

מעקב אחר ביצוע החלטות הוועדה 

וביצוע פעולות בהתאם להחלטות הוועדה
שוטף

2.19הקמת צוות עבודה לקידום התכנית

6מספר ישיבות של צוות העבודה

שמירה על מנהל תקין 

של הוועדה המקומית

עריכת השתלמות מקצועית לנבחרי 

ציבור המכהנים בוועדה המקומית עד 

לתאריך

3.19

בקרה שוטפת על 

עמידה ביעדי תוכניות 

עבודה

מספר ישיבות צוות מתועדות בפרוטוקול 

שיתקיימו לדיון בעמידה ביעדי תכניות 

העבודה

2

גיבוש והעשרה 

מקצועית לצוות
2מספר השתלמויות אגפיות לכלל האגף

ביקורי למידה 

בפרויקטים הנדסיים 

מורכבים

חיזוק ניהול הפרויקטים 

באגף והמשך עבודה 

לפי נוהל פרויקטים 

ובוועדת הפרויקטים

קידום תכנית המתאר 

הכוללנית

גיבוש מדיניות 

מועצתית בתחום 

שימור אתרים

משימות 

ניהוליות

תכנית כוללנית

אתרים לשימור

ממשקי עבודה

ניהול פרוייקטים

מהנדס המועצה
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הערות

ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים

1731000110832,166שכר הנדסה

173100044137,200ביטוח מקצועי

173100047035,484מדפסות

173100047110,000ניפוק מחסן

17310004723,000ציוד משרדי

אירוח -הנדסה

וישיבות
173100051121,000

17310005121,000אשל ונסיעות

ל "נסיעות לחו

הנדסה
173100051330,000

173100052126,800 השתלמות מהנדס

ספרות מקצועית 

ועתונים
17310005222,000

17310005235,700דמי חבר בארגונים

17310005405,100דואר וטלפון

הנדסה מיכון 

ועיבוד תוכנות
173100057096,905

17310007801,000הוצאות אחרות

173100093010,000רכישת ציוד יסודי

 4792280- רכב 

דלק-גיא דוננפלד 
173100353127,600

 4792280- רכב 

-גיא דוננפלד 

תיקונים

17310035326,000

 4792280- רכב 

- גיא דוננפלד 

ליסינג

173100353652,500

1731000751730,000יועצים מקצועיים

17310005826,500גיבוש אגף הנדסה

1731000754119,800יועצים מנהלתיים

סעיפי תקציב 

מהנדס המועצה
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

עות בתכנון "מספר תב

ביוזמה פנימית

 -2018במחצית. נתון למעקב

 תכניות13 

עות בתכנון "מספר תב

ביוזמה חיצונית

 2018במחצית . נתון למעקב

 תכניות30- 

עדכון חזון ומטרות לתכנית 

כוללנית עד לתאריך
3.19

מותנה בחתימת חוזה מול 

1.19- אדריכל עד ל

הצגת חלופות תכנוניות 

להנהלה עד לתאריך
5.19

הגשת החלופה הנבחרת על 

ידי המועצה לוועדה 

המקומית עד לתאריך

10.19

קבלת החלטת הוועדה 

המקומית וגיבוש טיוטת 

מסמכים סופיים עד לתאריך

12.19

2.19ישיבת התנעה עד לתאריך

י "הצגת חלופות תכנון ע

הצוות ווהאדריכל עד 

לתאריך

4.19

6.19בחירת חלופה עד לתאריך

דיון בוועדה מקומית עד 

לתאריך
10.19

12.19אישור תכנית בינוי

בינוי והרחבה ליישוב 

נווה זוהר

ע בינוי "תב

והרחבה לישוב 

ד" יח70נווה זוהר 

1083
סיום חתימה על הסכמים 

וישיבת התנעה עד לתאריך
2.19

הערות

997תוכנית כוללנית

קידום תכנית 

המתאר 

הכוללנית

תכנית כוללנית

ע "תב

ביישובים

2019תכנון פעילות תכנון מרחבי 

1084
תכנית בינוי 

ע כיכר סדום"לתב

ע "תכנית בינוי לתב

כיכר סדום

קידום תכניות 

לבניין עיר 

בהתאם לתכנית 

הצמיחה 

הדמוגרפית

נתוני פעילות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נושאים

יעדיםמשאבים

תכנון מרחבי
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שם חשבון
סעיף 

תקציבי

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

הערות נושאים

יעדיםמשאבים

שכונה ישנה בנווה זוהר
ע שכונה "מתן תוקף לתב

ישנה נווה זוהר עד לתאריך
3.19

אזור מגורים נאות 

הכיכר

ע אזור "מתן תוקף לתב

מגורים נאות הכיכר עד 

לתאריך

5.19

12.19דיון להפקדה עד לתאריךבמימון הר עמשאד,שכונה ג- הר עמשא 

בינוי שכונת חניה צפון 

מערבים עין גדי

בינוי +ע"תב

שכונת החניה צפון 

מערבית עין גדי

8.19אישור תכנית עד לתאריךתבר חדש
בתלות באישור סמכות 

מקומית לתכנית

חתימת הסכמים והתקשרויות 

עד לתאריך
2.19

דיון בוועדה המקומית עד 

לתאריך
6.19

ע עד "מתן תוקף לשינוי תב

לתאריך
12.19

999ר "חלק תב

אישור הנחיות 

מרחביות בוועדת 

המשנה

אישור הנחיות מרחביות נאות 

עין תמר ועין גדי , הכיכר

בוועדת המשנה עד לתאריך

6.19

תכנון 

איזורים 

מניבים

מפעל אמוניה

הכנת תוכנית 

מפורטת עבור 

הקמת מפעל 

אמוניה במישור 

רותם

1030

יצירת תשתית 

לפיתוח כלכלי 

במרחב המועצה

מתן תוקף לתכנית מפעל 

אמוניה עד לתאריך
2.19

מעקב אחר 

- קידום תכניות 

התייעלות

ות סטאטוס קידום "מספר דוח

תכניות וישיבות מעקב 

חודשיות עם חברת הניהול

12

פרוייקטים 

פיתוח - תכנוניים 

דמוגרפי

999

קידום תכניות 

לבניין עיר 

בהתאם לתכנית 

הצמיחה 

הדמוגרפית

שינוי תכנית בינוי ועיצוב 

אדריכלי ביישוב

הנחיות מרחביות

ר חדש"תב

בקרה

ע "שינוי תב

ביישוב נווה זוהר
ע לנווה זוהר"שינוי תב

ע "תב

ביישובים

תכנון מרחבי
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מהות התכניתיזםמתכנןתכנית' מס
הגשה 

למקומית

עמידה 

בתנאי סף
הפקדהדיון להפקדה

דיון 

התנגדויות
מתן תוקףדיון מתן תוקף

אבני דרך לקידום 

באחריות האגף
הערות

סטטוס 

אוקטובר 

2018

צפי ליוני 

2019

צפי 

לדצמבר 

2019

656-0641720
מרש 

אדריכלים

ועדה 

המקומית 

(מקסימה)

 32-33מגרשים 

בפארק התעשייה 

רותם

05/09/201814/10/2018

 סטים ממסמכי 5קבלת 

התכנית לצורך טיפול 

הכנת , הפקדת התכנית

פרסום , נוסח פרסום

, י מקסימה"הפקדה ע

העברת מסמכי התכנית 

ללשכת התכנון לעיון השר 

טיפול ,  לחוק109לפי סעיף 

.באישור התכנית

הוועדה המקומית 

מגישה את התכנית 

בשם מקסימה

דיון 

בהפקדת 

התכנית

בתוקףבתוקף

2019-  מעקב יעדי תכנון בסמכות ועדה מקומית 

סמכות מקומית- יעדי תכנון 
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מתכנןתכנית' מס
יזם 

התכנית
מהות התכנית

הגשה 

למקומית

מקומית . דיון ו

להפקדה

מחוזית . דיון ו

להפקדה
הפקדה

דיון 

להתנגדויות

מחוזית .דיון ו

למתן תוקף

מתן 

תוקף

מטפל 

בוועדה 

המחוזית

הערות

סטטוס 

אוקטובר 

2018

צפי ליוני 

2019

צפי 

לדצמבר 

2019

(299/03/10)  

656-0637470
אלי עמיחי

ועדה 

מקומית

הרחבת הישובים נאות 

הכיכר ועין תמר
טל דורי09/06/201101/03/2011

התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית לתאום 

התכנית עם מתכנן המחוז ויועצת נוף של 

התקבלו . 22/5/18הוועדה המחוזית בתאריך 

התכנית . הערות נוספות להשלמת התכנית

. הוגשה למחוזית בהתחלת חודש אוקטובר

ממתין לדיון להפקדה

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים
תוקף

אלי עמיחי656-0306589
ועדה 

מקומית

עדכון אזור מגורים 

בנאות הכיכר
טל דורי09/02/201627/03/2016

-התכנית הוגשה לוועדה המחוזית ב

צפי לדיון . ממתין לדיון להפקדה. 17/9/18

במהלך חודש נובמבר

לפני דיון 

להפקדה
תוקףתוקף

(34/139/03/10) 

-656-0598995

אמיר 

רוטהברט

ועדה 

מקומית

מרכז אירועים וכנסים 

(SALT)

20/02/2012 

31/05/2015
אסתי20/11/201717/07/201829/10/2018

-התכנית פורסמה להפקדה בעיתונים ב

- וברשומות ב12/07/18- ו11/7/18

לא טוען . לא הוגשו התנגדויות. 17/07/18

התקבל מכתב הערות ממינהל . אישור השר

נשלחה התייחסות מהוועדה . התכנון

המקומית למכתב ללשכת התכנון לקראת 

תעלה לדיון במחוזית לאישור . הדיון בתכנית

 והתייחסות למכתב הערות 29/10/2018-ב

של מינהל התכנון

דיון לאישור 

התכנית
תוקףתוקף

9/112/03/10 

656-0651224
אלי עמיחי

ועדה 

מקומית
28/11/201030/12/2010נווה זוהר' מגורים א

30/08/2015 

11/07/2016
עמרי רונן

התקבלה ההתייחסות מלשכת התכנון 

הועברו תיקונים של התכנית . לתכנית

דיון להפקדה . 16/10/18-ללשכת התכנון ב

29/10/18-יתקיים ב

לפני דיון 

להפקדה
תוקףתוקף

656-0167411
מרש 

אדריכלים

+ מועצה 

ג"רט

יצירת מסגרת תכנונית 

לגן לאומי ושמורת טבע 

שינויים ביעודי - מצדה 

קביעת הנחיות , קרקע

להקמת חניוני לילה 

כולל בינוי ותשתיות

25/05/2014 

26/6/2016
אסתר

מסמכי התכנית מעודכנים הוגשו לוועדה 

התקבל הערות  .25/6/18-המחוזית ב

. ממשרד להגנת הסביבה לנספח הסביבתי

נשלחה התייחסות של הוועדה המקומית 

ג ולעורך התכנית"לרט

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

הפקדה 

בתנאים

תמר. א.מטמיר פיקר656-0574822
פארק התעשייה נווה 

זוהר
טל דורי26/09/201731/12/2017

התכנית הוגשה לווועדה המחוזית ועברה 

התקיימה ישיבה עם . 29/3/2018-תנאי סף ב

התקבלו , 15/4/18- סגן מתכנן המחוז ב

הוחלט על . הערות להמשך טיפול בתכנית

 4/7/18ב . הכנת נספח נופי סביבתי 

התקבלו הנחיות להכנת נספח נופי סביבתי 

הנספח בשלב . ממשרד להגנת הסביבה

י אתוס"הכנה ע

בהכנת 

נספח נופי 

סביבתי

המשך 

קידום 

התכנית 

ל"י חכ"ע

המשך 

קידום 

התכנית 

ל"י חכ"ע

מנחת בר יהודהתמר. א.מרון פלישר656-0648220

. מסמכי התכנית הוגשו במערכת המקוונת

הוחלט על הכנת תסקיר השפעה על 

ל"התכנית תועבר לטיפול החכ. הסביבה

בהכנה 

תסקיר 

השפעה על 

הסביבה

המשך 

קידום 

התכנית 

ל"י חכ"ע

המשך 

קידום 

התכנית 

ל"י חכ"ע

כוללנית' תכתמר. א.מ

 הוצגה למתכנן המחוז 8/7/2018בתאריך 

, חזון' מצב קיים ושלב ב', תמצית של שלב א

הוחלט בחודש אוגוסט על . מטרות וייעדים

הפסקת התקשרות עם משרד לרמן 

המועצה בשלב . (סביבה)אדריכלים ודני עמיר

בחירת מתכנן לתכנית כוללנית ויועץ סביבתי 

לתכנית

בשלב 

בחירת 

אדריכל 

ויועץ 

סביבתי

הכנת 

חלופות 

תכנון

עיבוד 

חלופה 

נבחרת

656-0301937

בן - גאו

גור 

אדריכלים

ועדה 

המקומית

מפעל אמוניה במישור 

רותם
21/05/201626/06/2016

 28/5/2018 

26/06/2017

אריאלה 

חדד
בהכנת לצורך הפקדת התכנית

השלמת 

מסמכים 

להפקדת 

התכנית 

בפועל

תוקףתוקף

2019 מעקב יעדי תכנון בסמכות ועדה מחוזית 

ת
מיו

פני
ת 

מו
יוז
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מתכנןתכנית' מס
יזם 

התכנית
מהות התכנית

הגשה 

למקומית

מקומית . דיון ו

להפקדה

מחוזית . דיון ו

להפקדה
הפקדה

דיון 

להתנגדויות

מחוזית .דיון ו

למתן תוקף

מתן 

תוקף

מטפל 

בוועדה 

המחוזית

הערות

סטטוס 

אוקטובר 

2018

צפי ליוני 

2019

צפי 

לדצמבר 

2019

ת
מיו

פני
ת 

מו
יוז

(37/139/03/10) 

656-0664268
אלי עמיחי

כיכר 

פטרה 

מ"בע

עין - מרכז מסחרי פטרה 

בוקק
06/10/201001/03/2011

20/01/2014 / 

26/10/2015 
אסתי

 21.5.18התקיים דיון בוועדה המחוזית ב 

הוחלט על הכנת תכנית איחוד וחלוקה ללא 

מסמכי . בהכנה טבלת הקצאה ואיזון. הסכמה

מחצית -התכנית הוגשו לוועדה המחוזית ב

חודש אוקטובר

הכנת תכנית 

מקוונת 

וטבלת 

הקצאה ואיזון

הפקדה

לפני דיון 

למתן 

תוקף

608-0150086
נתיבי 

ישראל

מסילת ברזל מחברת 

ש עם העיר אילת"ב
09/08/201426/08/2014

/ טל פודים

ניב דישון
סטטוס יעודכן לאחר סיום תסקיר

01/07/2014גן לאומי מצדה מערבג"רטקרטס. ג656-0209700
22/02/2015 

29/04/2018
אסתי26/03/2018

עקב שינויים בקו הכחול של התכנית ושינויים 

נוספים משמעותיים בתכנית התקיים דיון חוזר 

הוחלט להמליץ . 29/4/18במקומית בתאריך 

. בפני הוועדה המחוזית על הפקדה בתנאים

. 16/8/18-דיון במועצה ארצית התקיים ב

הוחלט לאשר את השימושים ההנדסיים 

8א "הנדרשים לצרכי הגן הלאומי לפי תמ

בשלב מילוי 

תנאים 

להפקדה

תוקףהפקדה

656-0254458
עמוס 

ברנדייס
י"חל

תכנון מתחם התיירות 

בים המלח
אסתי9/7/201717/06/2018 18/07/201428/09/201415/08/201628/02/2017

- ב על שינויים בתכנית ב106פורסם הודעה 

 106דיון בהתנגדויות לפי פרסום . 25/3/2018

 והוחלט על מתן תוקף 17/6/18-ב התקיים ב

התכנית בשלב . בכפוף לתיקונים בתכנית

תיקונים טכניים אחרונים

לפני מתן 

תוקף
תוקףתוקף

אסתי29/11/201520/11/2017 עוקף בולענים90כביש נתיבי אלוןיעקב פישר656-0282418
הוגשו מסמכים מעודכנית לוועדה המחוזית 

28.10.18

הפקדה 

בתנאים
תוקףהפקדה

699-0272872

אברהם 

-אידלשטיין

. ב.א

מתכננים

אסתי26/06/201712/04/2018טורבינות רוחמושב יתיר

656-0306480

אסף קשטן 

. ב.א

מתכננים

קיבוץ הר 

עמשא

שינוי באזור המזרחי של 

+ מגורים )היישוב 

(מוסדות ציבור

24/08/201524/9/2017

17/04/2016

אסתי4.9.2017
הוגשו מסמכי התכנית לצורך הפקדת התכנית 

לפני פרסום להפקדה

לפני פרסום 

להפקדה

לפני מתן 

תוקף
תוקף

ה"מי656-0339416
אריקה 

לאוב
אסתי07/12/201522/05/201630/04/201819/07/201822/10/2018סדום,אתר האשלג 

 19/7/18-פורסמה להפקדה בעיתונים ב

. לא הוגשו התנגדויות. 17/7/18-וברשומות ב

 כולל 22/10/18-התקיים דיון לאישור התכנית ב

הערות מינהל התכנון

אושר למתן 

תוקף 

בתנאים

תוקףבתוקף

656-0364422
-גאו

פרוספקט

ווד 'נורת

אקספלוריי

שן

אתר לכריית פצלי שמן 

מישור רותם
19/05/201605/10/2016

/ טל פודים

ניב דישון

. 27/7/16-התכנית עברה תנאי סף במחוזית ב

. הוחלט על הכנת תסקיר השפעה על הסביבה

בחודש ספטמבר הוגש התסקיר להשפעה על 

הסביבה ללשכת התכנון ולמשרד להגנת 

.התסקיר בשלב בדיקה. הסביבה

בדיקת 

תסקיר 

השפעה על 

הסביבה

לפני דיון 

להפקדה

לפני דיון 

להפקדה

אסתי04/12/201625/06/201702/10/2017עין עופריםג"רטעזרי אלון656-0420950

. 2/10/17-דיון להפקדה התקיים במחוזית ב

הוגשה תכנית . הוחלט על הפקדה בתנאים

מעודכנת לוועדה המקומית והוועדה המחוזית 

יש הסכמות לגבי גבולות התכנית  .22/8/18-ב

מפה עם גבולות . י עין חצבה והמועצה"ע

י עין חצבה הועברה ללשכת "התכנית חתומה ע

הועברו הערות של לשכת התכנית . התכנון

.ליזם לתיקונים בתכנית בחודש אוקטובר

הפקדה 

בתנאים
הפקדה

לפני מתן 

תוקף

אסתי07/11/201601/01/2017ברכת לוטמקורותאלי אמיחי656-0407619

 21/8/18-התקיימה ישיבה בוועדה המקומית ב

. לקבלת החלטה על אופן קידום התכנית

. 90הוחלט להגיש את התכנית ללא כביש 

14/10/18-התכנית הוגשה למחוזית ב

בדיקת תנאי 

סף במחוזית

לפני דיון 

להפקדה

לפני דיון 

לפפקדה

ת
צוניו

חי
ת 

כניו
ת

הארכת זמן . הוועדה המקומית הגישה התנגדות לתכנית.תכניות למעקב בלבד 

להגשת התנגדויות

סמכות מחוזית- יעדי תכנון 

192



מתכנןתכנית' מס
יזם 

התכנית
מהות התכנית

הגשה 

למקומית

מקומית . דיון ו

להפקדה

מחוזית . דיון ו

להפקדה
הפקדה

דיון 

להתנגדויות

מחוזית .דיון ו

למתן תוקף

מתן 

תוקף

מטפל 

בוועדה 

המחוזית

הערות

סטטוס 

אוקטובר 

2018

צפי ליוני 

2019

צפי 

לדצמבר 

2019

ת
מיו

פני
ת 

מו
יוז

חגי דביר 0515460 -656
קיבוץ עין 

גדי

תכנון מחדש של אזור 

, התעשייה בעין גדי 

' חלקה ז

(כולל מפעל אהבה  )

טל דורי02/04/201728/05/2017

. 19/12/2017- התכנית הוגשה למחוזית ב

התקיימה . 26/12/2017-עברה תנאי סף ב

ישיבה בוועדה המקומית עם ועדת התכנון של 

חגי דביר על מנת לבחון חלופה ' הקיבוץ ואדר

. ע"לתכנון בית ספר תיכון במסגרת התב

בהכנה חלופות לתכנון מיקום בית ספר תיכון

בהכנה 

חלופה 

תכנונית 

נוספת

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

656-0536508
-גאו

פרוספקט

דורן 

פרידלר

תעשיית )

אבן וסיד 

(מ"בע

תכנית לקריית חול 

במישור רותם צפון
01/08/201728/01/201801/07/201820/09/2018

/ טל פודים

ניב דישון

. 31/7/2017התכנית הוגשה למחוזית בתאריך 

נדונה במקומית . 11/9/2017-עברה תנאי סף ב

התנאים . והומלצה למחוזית להפקדה בתנאים

מולאו

הפקדה 

בתנאים
תוקףתוקף

656-0561795
נטליה 

ליפובצקי

מפעלי ים 

המלח

הסדרת שטחי התעשייה 

ה"המזרחיים של מי
טל דורי27/12/201728/01/2018

הומלצה בפני הוועדה המחוזית להפקדה 

-עברה תנאי סף במחוזית ב. בתנאים

התכנית בבדיקה בוועדה המחוזית. 23/5/2018

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים
הפקדה

ה"מישרון כהן656-0570754
הוספת שימושים וזכויות 

מישור רותם- בניה
15/02/201829/04/2018

/ טל פודים

ניב דישון

הוחלט . 8/8/18 התקיים דיון במחוזת בתאריך 

על הגשת תכנית מפורטת מעודכנת לשכת 

תתקיים היוועצות לעניין יעוד הקרקע .התכנון 

המתאים להקמת בריכות הפוספוגבס תוך מתן 

הסדרה , אפשרות להמשך עבודות הכריה

ושיקום בעתיד

 תיקונים 

לאחר קבלת 

הערות של 

לשכת 

התכנון 

ומשרד 

להגנת 

הסביבה

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

דוד סלוטקי656-0604207

אנגל 

מחקר 

ופיתוח

אתר לכריית חול במישור 

רותם צפון
05/03/201824/06/2018

התכנית הוגשה למקומית שנית לאחר תיקונים 

הומלצה . 24/6/18-ונדונה בוועדה המקומית ב

. בפני הוועדה המחוזית להפקדה בתנאים

לא עברה תנאי סף. הוגשה למחוזית

טיפול בתנאי 

סף

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

אין מספר מוקדם 

י משרד השיכון"ע

אסף קשטן 

. ב.א

מתכננים

תכנון לתוספת מגורים 

להר עמשא

אריאלה 

חדד

. תכנית בהכנה. הובלה של משרד השיכון

ד" יח300-בהכנה פרוגרמה ל

תכנית 

בהכנה

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

אין מספר מוקדם 

י משרד השיכון"ע
חגי דביר

תכנון לתוספת מגורים 

לעין גדי לשכונת הכדורגל

אריאלה 

חדד
תכנית בהכנה. הובלה של משרד השיכון

תכנית 

בהכנה

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

נווה זוהר , 2-35מגרשים אלמוגיםדניאל אזרד656-0563502

רולינג בוועדה המחוזית - התקיימה ישיבה פרה

 הוחלט על הגשת פרוגרמה לצרכי 29/8/18-ב

. יחידות הדיור בתכנית' ציבור עקב הגדלת מס

. 8/10/18-התכנית הוגשה לוועדה המקומית ב

צפי . י הוועדה המקומית"נמצאת בבדיקה ע

18/11/2018לדיון בוועדה המקומית 

הוגשה 

למקומית 

לבדיקה

לפני דיון 

להפקדה

הפקדה 

בתנאים

ת
צוניו

חי
ת 

כניו
ת

סמכות מחוזית- יעדי תכנון 
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

בקרה והשוואה 

רב שנתית
מידע 

תכנוני
90% ימי עבודה30אחוז תיקי מידע תכנוני שהופצו בתוך 

אחוז בקשות למידע להיתר שעברו בדיקת תנאי סף 

 ימי עבודה5בתוך 
100%

אחוז הבקשות למידע להיתר בהן הסתיים שלב איסוף 

 ימי עבודה 15המידע ועד מסירת תיק המידע תוך 

מעמידה בתנאי סף

100%

אחוז תיקי מידע להיתר בנייה שהופקו למבקש בתוך 

 ימי עבודה מעמידה בתנאי סף30
90%

אחוז בקשות להיתר שנבדקו לעמידה בתנאי סף בתוך 

 ימי עבודה7
90%

אחוז בקשות להיתר שנבדקו בקרה מרחבית ונשלחו 

 ימי עבודה ממעבר תנאי סף14הערות בתוך 
90%

אחוז בקשות מקסימאלי שישובצו לרשות רישוי יותר 

מפעם אחת לפני החלטה בשל בקרה מרחבית לא 

תקינה

5%

אחוז בקשות להיתר אשר נשלחו לגביהן הערות 

 פעמים3לתיקון יותר מ 
נתון למעקב

אחוז בקשות שנבדקו לאחר תיקון הערות אשר נשלחו 

 ימי עבודה מקבלת בקשה 7לעורך הבקשה בתוך 

.מתוקנת למערכת

90%

אחוז בקשות להיתר שהגיעו לדיון ברשות רישוי בתוך 

 ימי עבודה מבקרה מרחבית תקינה5
90%

 ימים מבקרת תכן 5אחוז הבקשות אשר יעברו בתוך 

תקינה לאחר האישור ההיתר עד לחישוב אגרה
90%

 5אחוז הבקשות אשר יופק עבורן היתר בניה בתוך 

ימי עבודה לאחר תשלום אגרה
90%

אחוז בקשות להיתר במסלול רגיל שקיבלו היתר בתוך 

 ימי עבודה90
80%

 ימי 3ועדה שהופצו בתוך / אחוז החלטות רשות רישוי

עבודה
100%

החלטות 

וסדר יום

 ימים לפני 7מליאה שפורסמו / אחוז סדרי יום לוועדה

מועד הדיון
100%

ח סטטוס רישוי"ראה נספח דו

תיקי 

מידע 

והיתרי 

בנייה

עמידה בתנאי 

הרפורמה 

לטיפול 

בבקשות להיתר 

ולמידע

מידע 

להיתר

בקשות 

להיתר

נתוני פעילות

2019תכנון פעילות רישוי בניה 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

רישוי בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מספר הבקשות להיתר שנפתחו ביחס למספר 

.הבקשות למידע להיתר שהופצו
נתון למעקב

נתון למעקבמספר תיקי בקשות להיתר בנייה בטיפול כל בוחן רישוי

42מספר ישיבות רשות רישוי

11מליאה/ מספר ישיבות וועדת משנה לתכנון ובנייה

מספר פגישות עבודה שוטפות וועדה מול יזמים 

מרכזיים עם סיכומי דיון
42

10מספר ישיבות סטטוס מול המפעלים

נתון למעקבשטופלו על ידי הוועדה" ניסויים" / "פיילוטים"מספר 

בנייה ואישור מסלול הכשרה לבודק היתרים חדש 

עד , מיום קליטתו ועד הכשרתו כבודק עצמאי

לתאריך

3.19

תחילת יישום מסלול הכשרה החל מבודק ההיתרים 

הבא שיקלט
ביצוע

ביצועקיום קורס ייעודי בנושא בדיקת היתרי תעשייה

אחוז הבקשות התעשייה אשר יימצאו תקינות בבדיקת 

מנהל אגף לאחר סיום הקורס
90%

מספר בוחני רישוי שיעברו קורס בודקי בקשות 

להיתרים
מטעם המפעם2

מספר בוחני רישוי שיעברו הכשרה פרטנית בעבודה 

עם תכנת בר
2

י נציג של בר "ע

טכנולוגיות

כתיבת סקר שביעות רצון משירות הניתן על ידי 

הוועדה וביצועו עד לתאריך
2.19

3.19סיכום ממצאי סקר שביעות רצון עד לתאריך

ביצועקיצור זמן הטיפול בבקשות להיתר
בהשוואה לנתוני 

2018תחילת 

ביצועקיום יום הכשרה לצוות הוועדה בנושא שירות

הכשרה 

והסמכה ועדה 

מקומית כולל 

סריקות וטיוב 

החומרים

540
סיום פרוייקט 

סריקת תיקים

סיום סריקת תיקים לארכיב וטיוב תיקים בתוך 

מערכת בר עד לתאריך
8.19

ניהול מיטבי של 

עבודת הוועדה 

וקשר עם לקוחות

שיפור מקצועיות 

בוחני הרישוי

בניית קורס 

ייעודי בנושא 

תעשייה לבוחני 

הרישוי

התנהלות הוועדה

מסלול 

הכשרה 

לבודק 

חדש

רישוי 

תעשייה

הכשרה 

והדרכת 

עובדים

הכשרה 

מקצועית לצוות 

הוועדה

הכשרה 

מקצועית

ועדה 

השתלמויות
173340052113,000

 שיפור רמת	

 השירות לתושב

 וליזם וייעול

תהליכי עבודה

תשתיות מידע

שירות לתושב

רישוי בניה

195



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

40חות בקשות שיוגשו לרכזת הועדה ולמהנדס"מספר דו

ח המפרט את "דו

מספר הבקשות 

שהוגשו

עות שיוגשו למהנדס ולרכז "חות מעקב תב"מספר דו

הועדה
12

הסדרת נהלי 

עבודה
6.19כתיבת נוהל להגשת בקשות ברישוי מקוצר עד לתאריך

אגרת רשיונות 

בניה
1233100220-1,955,000

-תיקי בניה

רכישה
173340047218,000

17334004708,344מדפסות

ועדה ספרות 

מקצועי
17334005222,000

ביטוח מקצועי 

וועדה
173340044120,750

כיבוד ואירוח 

ישיבות
173340051110,000

דמי חבר 

באירגונים
17334005233,130

173340055015,000ועדה פרסומים

ועדה ניפוק 

מחסן
173340047118,000

ועדה דואר 

וטלפון
17334005403,000

מעקב אחר 

בקשות להיתר 

ותכניות בטיפול 

הועדה
שגרות ניהול

סעיפי תקציב

רישוי בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

ועדה מכון 

(תוכנות)ועיבוד 
173340057070,000

הוצאות 

משפטיות
1733400750315,000

יועצים 

מקצועיים 

לוועדה

1733400751356,000

17334007801,500הוצאות אחרות

ועדה רכישת 

ציוד
17334009308,000

ועדה אגרות 

בתי משפט 

בגין עבירות 

בנייה

1233400490-8,000

שכר וועדה 

מקומית
17334001101,109,722

רכב 

25440901 

- חלי בוהדנה

דלק

173340453124,000

רכב 

25440901 

-חלי בוהדנה

תיקונים

17334045321,100

רכב 

25440901 

- חלי בוהדנה 

ל ליסינג

173340453642,000

1233100221-2,000אגרות מידע

- רכב 

19693501 

-אביה כלילי 

דלק

173340153126,400

סעיפי תקציב

רישוי בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

- רכב 

19693501 

-אביה כלילי 

תיקונים

17334015323,000

- רכב 

19693501 

-אביה כלילי

ליסינג

173340153643,200

אגרות מבנים 

מסוכנים
1233300290-2,000

בודקי היתרים 

במיקור חוץ
17334007521,109,280

יועצים 

מנהלתיים
1733400754147,600

סעיפי תקציב

רישוי בניה
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2018יוני - ינואר20132014201520162017

658407223144354120מספר בקשות שנפתחו

1235314212912043מספר היתרי בניה שהוצאו

31919449581718מספר בקשות שנפתחו והוצא היתר

910204מספר בקשות שנסגרו ללא היתר

73%52%22%40%35.83%אחוז בקשות שנפתחו והוצא היתר

226211מספר עררים שהוגשו לועדת ערר

104מספר בקשות למידע להיתר שטופלו

03217819828מספר בקשות למידע תכנוני שטופלו

81אין נתונים0014ד חדשות שקיבלו היתר"מספר יח

כ שטחי תעשיה ומלנואות "סה

(ר"מ)עיקריים חדשים שקיבלו היתר 
80,747.1128,829.497,7471291.82392.825,110

כ שטחי שירות חדשים בתעשיה "סה

(ר"מ)ומלונאות שקיבלו היתר 
48,065.081,464129.12205.9130.793735.2

2,023,0642,561,494.00(₪)סכום כולל אגרות בניה 
 2,586,817הופקו 

1,803,397שולם 

 975,649- הופקו

665,135שולם 

 4,421,383-הופקו

3,826,331שולם 

- הופקו

 שולם 3,316,511

3,108,124

650,32604,2531,058,4666,5450(₪)סכום כולל היטלי השבחה 

000000(₪)סכום כולל היטלי פיתוח 

מספר היתרים למבני ציבור 

בקשה /תכנית בינוי:כולל

בדיקת , דיון בועדה,פרסום,להיתר

האישורים והיתר

304000

32322512186מספר תשריטי בינוי שנדונו

32321910135מספר תשריטי בינוי שאושרו

351300מספר תסריטי חלקות חקלאיות שנדונו

מספר תסריטי חלקות חקלאיות 

שאושרו
351300

ח סטטוס רישוי"דו- נספח 

ח סטטוס רישוי"דו
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

מדידה לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית
מספר פרוייקטים פעילים

 - 2018במחצית 

 פרויקטים50

הגשת מיפוי לצורך בחינת 

מבנה ארגוני

מיפוי כלל המשימות באחריות המחלקה עד 

לתאריך
3.19

1.19ר"אישור תב

4.19מכרז ובחירת קבלן זוכה

12.19ביצוע סקר תשתיות

12.19הצגה להנהלת המועצה לקבלת החלטות
בשיתוף אגף 

התפעול

1.19סיום פרוייקט מבני טרנספורמציה בנווה זוהר

פים בנווה "סיום תכנון פיתוח תשתיות ושצ

שכבה שניה של אספלט , מדרכות ]זוהר 

[פים והתאמת תשתיות "שצ

12.19
תחילת ביצוע 

 איכלוס80%בתלות 

11.18תחילת תכנון

4.19קבלת היתר

כולל הליך מכרז12.19סיום ביצוע

תכנון אזורים 

מניבים
539

תכנון ופיתוח תשתיות אזור 

התעשייה נווה זוהר
5.19סיום תכנון

ישן מול חדש
שדרוג תשתיות בנווה זוהר 

שכונה ישנה
ביצוער"עדכון מדדים לאחר פתיחת התב

ר יפתח לאחר "תב

קבלת התחייבות 

חשבית חתומה 

י"מרמ

 139פיתוח תשתיות 

הרחבת היישוב - מגרשים 

נווה זוהר

 2019תכנון פעילות בינוי ותשתיות 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

 

פרוייקטים 

נווה זוהר

פיתוח - נווה זוהר 

תשתיות
977

סקר תשתיות 

במועצה
תבר חדש

ביצוע סקר תשתיות 

ביישובים וסקירת 

השקעות צפויות

סקר 

תשתיות

נתוני 

פעילות

מבנה 

פעילות 

המחלקה

פרויקט הקמת 

מבנה ציבורי 

בישוב נווה זוהר

1077
הקמת מגרש ספורט 

משולב בנווה זוהר

בינוי ותשתיות
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

תשתיות במושב 

עין תמר
תשתיות במושב עין תמר978

איסוף חומרים לטובת גיוס כספים נוספים 

ומעקב אחר קליטת משפחות
שוטף

פיתוח ובינוי 

 25- תשתיות 

מגרשים בנאות 

הכיכר

980
 25- פיתוח ובינוי תשתיות 

מגרשים בנאות הכיכר

איסוף חומרים לטובת גיוס כספים נוספים 

ומעקב אחר קליטת משפחות
שוטף

שליחת טפסים לקבלת כספים ממפעל הפיס 

עד לתאריך
1.19

ביצוער לאחר סיום התחשבנות"סגירת תב

קבלת אישור ממשרדי ממשלה והגשת בקשה 

רלוונטית
12.18

משרד הבריאות 

והמשרד לאיכות 

הסביבה

2.19קבלת אישור ממנהלת רשות המים
מנהלת המים 

והביוב

5.19פרסום מכרז

3.21צפי לסיום 10.19תחילת עבודה

2.19יציאה לתכנון ראשוני

8.19קבלת אישור מרשות המים

12.21צפי סיום 9.19יציאה למכרז

פרויקט תכנון 

ד " יח20מפורט ל 

ביישוב קהילתי עין 

תמר

ביצועתחילת תכנון לביצוע לאחר הפקדהתבר חדש

פרויקט תכנון 

ד " יח22מפורט ל 

ביישוב קהילתי 

נאות הכיכר

ביצועתחילת תכנון לביצוע לאחר הפקדהתבר חדש

יישובים' בשיתוף מח3.19בדיקת היתכנות הנדסית

4.19קבלת החלטה על המשך פרויקט

בינוי ופיתוח 

ביישובים
510

בניית גן משחקים בנאות 

הכיכר
4.19סיום גן משחקים בנאות הכיכר עד לתאריך

בשיתוף אגף 

התפעול

שיפוץ מבנה פיס 

נאות הכיכר
537

שיפוץ מבנה פיס נאות 

הכיכר
ביצוע ר"סיום התחשבנויות וסגירת התב

שיפוצים מבנה 

תרבות אולם רב 

תכליתי מבצר 

השלמת פיתוח 

תחל לאחר עמידה 

ביעד איכלוס 

שנקבע על ידי 

משרד השיכון

975

שיפוצים מבנה תרבות 

אולם רב תכליתי מבצר 

נאות הכיכר

מאגר , מכון טיהור

ותחנת שאיבה למי 

קולחין בכיכר סדום

1054

ש כיכר סדום"מט

מאגר קולחין

פיתוח מרכז אזרחי 

לטובת ציבור 

ביישובי כיכר סדום

ר חדש"תב
פיתוח מרכז ציבור בין 

נאות הכיכר לעין תמר

צפי לתחילת תכנון 

6.19

קידום תכניות לבניין עיר 

בהתאם לתכנית הצמיחה 

הדמוגרפית

פרוייקטים 

יישובי 

הכיכר

בינוי ותשתיות
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

3.19ביצוע עבודת משלימות לשלב ב עד לתאריך
גינון , תאורה

ושבילים

ר לאחר קבלת הכספים ממשרד "סגירת התב

הבינוי והשיכון
ביצוע 

12.18תחילת ביצוע עד לתאריך

7.19סיום ביצוע עד לתאריך

בניית פרוגרמה משותפת עם היישוב לאזור 

כולל מגרש )מבני הציבור המרכזי ביישוב 

עד לתאריך (ספורט

3.19
בשיתוף מחלקת 

יישובים

סיום תכנון מפורט לאזור מבני ציבור בהתאם 

לפרוגרמה שתקבע
12.19

ביצועל"מעקב אחר ביצוע עבודות עפר על ידי קק

ביצוע תיקונים והשלמות לתכנון קיים עד 

לתאריך
1.19

התכנון הקיים בוצע 

על ידי האגודה

פרסום מכרז עבור שלב משק תת קרקעי עד 

לתאריך
12.18

3.19תחילת ביצוע שלב משק תת קרקעי עד לתאריך

9.19סיום שלב משק תת קרקעי עד לתאריך

6.19פרסום מכרז עבור שכבת אספלט ראשונית

12.19סיום שכבת אספלט ראשונית עד לתאריך

שוטףמעקב אחר קבלת תקציבים ממשרד השיכון

פיתוח תשתיות 

בהר עמשא
2.19סיום עבודות פיתוח1086

מבנים יבילים בהר 

עמשא
שוטףהצבת מבנים על פי דרישה1085

שלושה חודשים 

להצבת מבנה מרגע 

הזמנתו

ל ועדכון יעדים "מעקב אחר הסדרה מול קק

לאחר הגעה להסכם
שוטף 

נמצא בתהליך 

ל "הסדרה מול קק

ומול משרד הביטחון

1.19סיום גדר ותאורת ביטחון בהר עמשא
בתלות באיגום

 תקציבי

2.19סיום עבודות מכון טיהור עד לתאריך

ביצוע ר"סיום התחשבנות וסגירת התב

תכנון אזור מבני 

ציבור הר עמשא
ר חדש"תב

פרוייקטים 

הר עמשא

פיתוח תשתיות 

למגרשים בהר 

 40- עמשא 

יחידות דיור

983

פיתוח תשתיות למגרשים 

 יחידות 40- בהר עמשא 

דיור

הקמת גן ילדים 

בהר עמשא
1017

מכון טיהור בהר עמשא

 12)שכונה למגורים זמניים 

(מבנים

הר עמשא מרכיבי 

ביטחון
מרכיבי בטחון בהר עמשא1001

הקמת גן ילדים דו כיתתי

תכנון אזור מבני ציבור

 יחידות 47פרויקט 

בהר עמשא
1073

 47- הכנת תשתיות ל 

יחידות דיור נוספות בהר 

[שכונה ב]עמשא 

מכון טיהור בהר 

עמשא
1003

בינוי ותשתיות
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

1.19ע לדיון בהפקדה"השלמת חומר התב

2.19דיון החלטה לשימוש חורג

2.19סיום תכנון מפורט לביצוע

מסירת נוסח סופי 

לאחר אישור מול 

, אגף הנדסה

מחלקת בינוי 

ותשתיות של 

, פרטים, תכניות

כתבי , מפרטים

כמויות במחירון 

דקל עדכני

3.19צו התחלת עבודה לעבודות פיתוח

4.19הוצאת הזמנה למבנים

תנאי להוצאת 

קבלת - ההזמנה 

התחייבות בלתי 

חוזרת מהיישוב 

למימון עלות 

המבנים בניכוי חלקו 

ש"של משהב

7.19סיום ביצוע תשתיות ומבנים

8.19סיום פיתוח תשתיות ראש שטח

3.19סיום אומדן עד לתאריך 

4.19קביעת מדדי המשך לפרוייקט עד לתאריך

שיפוץ מועדון נוער 

בעין גדי
2.19קבלת החלטה על ביצוע הפרויקטשיפוץ מועדון נוער בעין גדי1031

9.19ע"מתן תוקף לתב
מותנה בהתקשרות 

1.19עם אדריכל ב

8.19סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז
מדדים נוספים 

בחינוך

8.21צפי לסיום 12.19יציאה לביצוע לאחר מכרז 

6.19תכנון- סיום רה

9.19סיום מכרז

8.20צפי סיום 10.19תחילת ביצוע

1.19קבלת החלטה לגבי המשך הפרויקטח"הקמת מחסן פס1033ח"תכנון מחסן פס

פרוייקטים 

כלל 

מועצתי

תכנון וביצוע מגרש 

משולב קיבוץ עין 

גדי

ר חדש"תב
מגרש - מתחם ספורט 

משולב

בניית תיכון חדש 1076
פרוייקט תיכון עין 

גדי

בניית מרכז חירום אזורי991
הקמת מרכז 

הפעלה בחירום

מגורים זמניים

פיתוח תשתיות 

מבנים יבילים 

קיבוץ עין גדי

תבר חדש

פרויקטים 

עין גדי

בינוי ותשתיות
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

2.19בדיקת ספיקות לברזי הכיבוי

1.19סיום התקנת קו המים

הנדסה עבודות 

קבלניות
4.19ר"סגירת תבשיפוץ מבנה הנדסה883

ייסגר לאחר רכישת 

מערכת מולטימדיה 

לחדר ישיבות

כביש גישה 

ש עין בוקק"למט
2.19סיום כביש גישהש עין בוקק"כביש גישה למט1021

שיפוץ מסעדה עין 

בוקק
1.19שיפוץ מסעדהשיפוץ מסעדה עין בוקק1020

תכנון והקמת מרכז 

למחקר ים המלח
972

סיום התחשבוניות מכון 

מחקר
3.19ר"סגירת התב

שיקום ופתיחת 

הדרך מעלה 

עקרבים

1047
שיקום ופתיחת הדרך מעלה 

עקרבים

העברות תקציביות ובקרה בהתאם להתקדמות 

הפרוייקט
שוטף

הפרוייקט בהובלת 

רשות הניקוז

1.19תחילת תכנון

3.19יציאה למכרז

6.19תחילת ביצוע

9.19סיום פרוייקט

: הקמת חניונים

 2חניון )הדקלים 

. (ליד לאונרדו אין

חניון מלון בוטיק 

וחניון לאונרדו 

שיפוץ . ה'פלאז

מדרום : חניונים

חניון )לנחל בוקק 

. ( וחניון ליד13

קרצוף וריבוד בחניון 

6.

שיפור והקמת חניות 

במתחם התיירות
1014 תכנון חניות

מיגון אש למבנה 

אחזקה
מיגון אש למבנה אחזקה1046

הפרויקטים נמצאים 

י "בשלבי ביצוע ע

.י"חל

פרוייקטים 

כלל 

מועצתי

בינוי ותשתיות
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ר"תב/ שם חשבון 
/ מספר סעיף 

ר"התב

סכום 

2019
ערךמדדמטרה

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

תיאום מועדים להתכנסויות הוועדה במהלך 

2019
12.18

מספר ועדות פרויקטים שיכונסו ויתועדו 

בפרוטוקול
12

גיבוש מדיניות אחידה 

לניהול פרויקטים

תחילת עבודה בהתאם לנוהל פרוייקטים 

מעודכן החל מתאריך
1.19

שוטףקיום סיורי שטח בכל פרויקט

שוטףעדכון טבלת מעקב פרויקטים

שוטףהשתתפות בישיבות תכנון

קיום ישיבות מעקב ביצוע ביוזמת האגף אחת 

לשבועיים מתחילת ביצוע
שוטף

אחוז סיכומי פגישות שיופצו לגורמים 

הרלונטיים במועצה
100%

מהנדס ומנהל אגף 

תפעול

סיוע הנדסי וייצוג 

האינטרסים של המועצה 

ל"בפרויקטים בניהול חכ

שוטףל"השתתפות בישיבות תכנון של החכ
זימון הישיבות 

ל"באחריות חכ

שמעון לביא - רכב

18830801 -

תיקונים

17310055322,000

שמעון לביא - רכב

ליסינג- 18830801
173100553644,900

שמעון לביא - רכב

דלק- 18830801
173100553121,600

 20217801- רכב 

דלק- יוסף קבסה 
173100653130,000

 20217801- רכב 

- יוסף קבסה 

תיקונים

17310065321,500

 20217801- רכב 

ליסינג- יוסף קבסה 
173100653647,000

שכר מחלקת בינוי 

ותשתיות
1731100110427,450

173110072015,000ביגוד

1731100750585,660מנהלי פרוייקטים

מעקב אחר פרויקטים 

בניהול מחלקת ביצוע

סעיפי 

תקציב

מעקב אחר פרוייקטים וייצוג 

האינטרסים של המועצה 

י"בפרויקטים בניהול חל

נהלים 

וממשקי 

עבודה

סנכרון בין כלל הגופים 

העוסקים בפיתוח וביצוע 

פרויקטים במועצה

בינוי ותשתיות
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

מעקב ובקרה לצורך 

השוואה רב שנתית

12.18סיום ביצוע סקר בעין גדי עד לתאריך

סיום ביצוע סקר ביישובי כיכר סדום נווה 

עין חצבה והר עמשא ועד לתאריך, זוהר 
3.19

הכנת דוח ארנונה פרטני ליישובים עד 

לתאריך
6.19

הדוח יכלול גם אומדן 

שינוי בהכנסות

סיום ביצוע סקר אזור מלונות עד 

לתאריך
9.19

סיום ביצוע סקר מפעלי ים המלח עד 

לתאריך
4.19

מותנה בשיתוף 

פעולה של המפעלים

בניית תכנית אכיפה בהתאם לעבירות 

שזוהו ביישובי המועצה עד לתאריך
6.19

בניית תכנית אכיפה בהתאם לעבירות 

שזוהו במפעלים
ביצוע

שלושה חודשים 

לאחר קבלת 

החומרים מהמפעלים

מספר מפקחים אשר ייצאו לקורס הכשרה 

לעבודה על פי הרפורמה
1

12.19רכישת מדים למפקחים עד לתאריך

מספר אישורי בנייה שינתנו על ידי 

[116בעקבות תיקון ]מחלקת פיקוח 
נתון למעקב

נתון למעקבמספר תיקי פיקוח שיפתחו

מעקב 

ומניעה

מניעת עבירות וזיהוי 

פוטנציאל שומה

עדכון שבועי של ביצוע פיקוח יזום שבוצע 

ביומן המחלקה ובקלסר מחלקתי
שוטף

מעקב 

ומניעה

מעקב על בניה בלתי 

חוקית והשלכת פסולת 

בניין בשטחים פתוחים

12מספר סיורים בשטחים פתוחים

כל יום רביעי . חודשי

בשבוע האחרון של 

החודש

טיפול מהיר ויעיל בצווי 

הפסקה מנהליים

אחוז המקרים בהם משך הזמן מפתיחת 

תיק פיקוח ועד הוצאת צו מנהלי הינו עד 

 יום21

100%

בהתאם לנהלי 

העבודה משרד 

האוצר

רפורמה 

ארצית 

בפיקוח

2019נכסי מועצה ומדידת ארנונה , תכנון פעילות פיקוח

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

ראה נספח נתונים למעקבנתוני פעילות

פיקוח

המשך היערכות 

להטמעת הרפורמה 

 לחוק 116לתיקון 

במערך הפיקוח על 

הבנייה

סיום סקר עבירות 

בנייה לפי דרישות 

116תיקון 

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

אחוז מקסימלי של תיקים אשר הועברו 

ת וחזרו להשלמת חקירה/לתובע
15%

אחוז הרשעות בתיקים שהגיעו לבית 

משפט
נתון למעקב

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

מידע על תלונה ועד בחינת הרלוונטיות 

 שעות48של התלונה הינו 

100%

אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת 

מידע על תלונה שהוגדרה רלוונטית ועד 

 ימי עבודה7הנפקת התראה הינו 

100%

בהתאם לנהלי 

העבודה של משרד 

במפגע , האוצר 

 שעות48מסוכן עד 

4טפסי 

הפגנת נוכחות בשטח 

למניעת עבירות בניה 

וזיהוי פוטנציאל 

לשטחים מניבי ארנונה

אחוז בקשות בהם תבוצע ביקורת בשטח 

 ימי עבודה מיום קבלת כלל 7בתוך 

המסמכים הנדרשים מהיזם

100%

שטחים 

פתוחים

פיקוח מוגבר והגדלת 

ארנונה

מספר סיורים מורחבים בשטחים פתוחים 

פרוייקט ,מערומי מלח , סוללות היקפיות )

פסולת ,מחצבות חול ואבן , קציר מלח

מתקנים במישור , בניין ושטחים פתוחים 

(מכתש קטן ומעלה עקרבים, עמיעז 

24

פיקוח 

מחצבות

פיקוח מוגבר 

במחצבות קיימות 

בדגש על מחצבות 

חדשות

מספר ביקורי פיקוח שיתקיימו בכל 

סילון , רותם אמפרט, חתרורים)מחצבה 

, אנגל, בן ארי- זמניות . (נגב מינרלים)

, ג"מטע תמרים ע, הוליצקי, אלגרנווי

(טרבלסי ואבן וסיד בנוסף מחצבה חדשה

12

דוחות
הוצאות -תובע

משפטיות
1733200751112,320

יישום עקרונות מדיניות 

האכיפה

מספר דוחות עבירות בניה שוגשו למשרד 

המשפטים
רבעוני4

1.19התקשרות עם שמאי בית עד לתאריך

מספר בקשות להיתרי בניה שבגינן 

ייפסקו היטלי השבחה
נתון למעקב

נתון למעקבסך סכום היטלי השבחה שייפסקו

ביצוע שומות לכל המגרשים והנכסים 

בתחום תכנית מתחם התיירות
ביצוע

תחילת ביצוע לאחר 

אישור התכנית

ביצוע שמאות לפרויקטי בניה במועצה 

על פי צורך
שוטף 

מהיר , טיפול מקצועי

פ חוק"וע

הכנה יעילה של תיקי 

חקירה לכתב אישום

פיקוח

פיקוח 

עקב 

תלונות

מעקב 

ומניעה

היטלי השבחה

1012שמאותשמאות

הגדלת הכנסות 

מועצה באמצעות 

פ "היטלי השבחה ע

חוק

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

דירות שכד ודמי 

חכירה
193200041035,000

ד מחברות "שכ

חלי+סלולר
1439000650-420,000

בית היוצר 

מגרש - 

800

קידום תכנון הקמת 

אכסנייה בנווה זוהר

 שנה מול 49סיום ביצוע הליך חכירה ל 

(בית היוצר) 800י עבור מגרש "רמ
12.19

אזור 

תעשייה 

נווה זוהר

הקמת תחנת מעבר 

לפסולת בניין באזור 

התעשייה הישן בנווה 

זוהר

חתימה על הסכם עם מנהל ומשרד 

הכלכלה על הקצאת קרקע למועצה 

עבור הקמת תחנת מעבר לפסולת בניין 

באזור התעשייה הישן בנווה זוהר

2.19

נווה זוהר 

החדשה

זיהוי והגדרת נכסים 

בנווה זוהר החדשה

פים בנווה זוהר "זיהוי מבני ציבור ושצ

החדשה והכנסה לתיקי הנכסים
6.19

משרדי 

המועצה

קידום תכנית למשרדי 

המועצה

תכנון משרדי המועצה והוצאת היתרי 

בניה למבנים
12.19

היכל 

הטבע 

במצדה

המשך שימוש בהיכל 

הטבע מצדה
1.20הארכת שימוש חורג להיכל הטבע מצדה

הפקעת 

מבני 

המועצה

הפקעת מבני המועצה
כתיבת תכנית עבודה להפקעה מבני 

המועצה
1.19

קידום טיפול בהיתרי 

בניה למבני מועצה 

ללא היתר

הסדרת היתרי בניה למבני המועצה 

הקיימים ללא היתר
12 . 19

 בתלות באישור 

י"ע של חל"תב

הגשת תכנית להפקעות לפי יישובים 

ולחמי זוהר
1.19

הוצאת דוח רבעוני לעמידה בתכנית 

מספר דוחות. ההפקעות שהוגשה
4

י בשטחי "השלמת הפקעות קרקע מרמ

בנייני המועצה עד לתאריך
7.19

2.19כתיבה ואישור נוהל הפקעות עד לתאריך

י "סיום חתימה חוזים בין המועצה לרמ

על כל שטחי מבני הציבור ביישובים עד 

לתאריך

12.19

ניהול 

נכסים

תקציב

הסדרת 

נכסים

עדכון וניהול נכסי 

פ דין"המועצה ע

הפקעת שטחי ציבור

1008 נכסי המועצה

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

9.19קבלת התרי בנייה

12.19סיום ביצוע הסבת מבני מחסנים למשרדים

-  משרדים חדשים 4סיום ביצוע בניית 

מחלקת תפעול
1.19

1.19סיום ביצוע בניית מחסן חדש

סיום ביצוע משטח בטון למבני משרדים 

חדש מחסנאים
12.18

תחילת ביצוע בניית מבני משרדים חדש 

מחסנאים
9.19

פיקוח על תוספות בניה לא מדווחות 

במועצה
שוטף

תוספות בניה - ח שנתי "הוצאת דו

עד לתאריך, שאושרו
11.19

951 פיקוח ומדידות
ר עד "סיום התחשבנות וסגירת תב

לתאריך
4.19

הנושא עבר לתקציב 

הרגיל

מספר מחצבות בהן יתקיימו מדידות 

א שנתי"ותצ
7

חות מעקב פיקוח למדידת "מספר דו

הפרשים
7

12.19א בשטחי המחצבות עד לתאריך"ביצוע תצ

תכנית אב 

לשילוט בשטחי 

המועצה

1002
ביצוע שילוט במתחם 

עין בוקק

כתיבת תכנית לביצוע שילוט עין בוקק 

ויישומה בהתאם לאבני הדרך
1.19

כולל תיאומים 

ופעולות נדרשות לאי 

הפרעה לפעילות 

החוף ולמינימום 

פגיעה בתיירות

מדידות

ארנונה

תוספות 

בניה

מותנה באישור 

בניית . תקציבי

משרדים חדשים 

, בשטח המועצה

בניית מחסן חדש 

, לטובת מחלקת רכש

הסבת מבני מחסנים 

למשרדים  לטובת 

, מחלקת רכש וגביה

בניית ארבעה 

משרדים חדשים 

למחלקת תפעול

כלל המחצבות למעט 

סילון ורותם

1071משרדי המועצה שיפוץ משרדים

פרוייקט משרדי מועצה 

2019 

פרויקט שילוט 

ומיתוג אזור המועצה

הגדלת הפוטציאל 

לגבייה תוך שימוש 

במודול ארנונה 

GISבמערכת 

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

השתתפות מנהל המחלקה בקורס מנהלי 

פיקוח בניה
בתלות בקיום הקורסביצוע

השתתפות מנהל המחלקה בקורס מנהלי 

פרוייקטים
ביצוע

קוביביצועהשתתפות מפקח בקורס מפקחים בכיר

השתתפות מפקח בקורס השלמה לחוקר 

בכיר תחת חוק תכנון ובניה
2

מספר מפקחים שיצאו לקורס תפעול 

רחפנים
2

4מספר מפקחים שיצאו למטווחים

השתתפות מנהל המחלקה בהשתלמות 

מהנדסי ערים
ביצוע

לוועדה המחוזית4חות פיקוח רבעוני שיוגשו"מספר דובקרה ודיווח על פי חוקחות"דו

מספר תיקי בניין ישנים שלא קיבלו היתר 

בנייה שיסגרו
נתון למעקב

אחוז תיקי בניין ישנים שלא קיבלו היתר 

שנסגרו
נתון למעקב

סריקות 

תיקים

מספר פגישות מעקב אחר התקדמות 

הפרוייקט
אחת לחודש12

פרוייקט 

אלפא 

נומרי

מספר פגישות מעקב אחר התקדמות 

הפרוייקט
אחת לחודש12

- פיקוח ומדידות

קבלנית.ע
1733200750616,500

שכר פיקוח על 

הבניה
17332001101,253,024

ביטוח מקצועי 

מפקחים
1733200441800

פיקוח - דמי חבר 

על הבניה
17332005233,180

- פיקוח הנדסה 

דואר וטלפון
17332005405,300

רכישת ציוד יסודי 

פיקוח
173320093050,000

 81-937-31רכב 

דלק פיני
173320273139,600

סגירת 

תיקי בניין מעקב 

ובקרה

משימות 

ניהוליות

הכשרה 

מקצועית

מעקב אחר פרוייקטים 

אגפיים

סעיפי תקציב

העשרה והכשרה 

מקצועית

-השתלמויות

פיקוח
173320052133,750

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

-81-937רכב  

תיקונים- פיני 31
17332027325,500

 81-937-31רכב 

ליסינג פיני
173320273688,840

 78-966-84רכב 

-אוריאל אלחיאני 

דלק

173320153139,600

 78-966-84רכב 

-אוריאל אלחיאני 

תיקונים

17332015322,200

-78-966- רכב 

 אוריאל 84

ליסינג-אלחיאני 

173320153645,000

רכב קובי אזולאי 

 דלק2244932
173320173137,200

רכב קובי אזולאי 

2244932
17332017321,200

רכב קובי אזולאי 

2244932
173320173680,000

173320047110,000ניפוק מחסן

173320072015,000ביגוד

הוצאות -פיקוח

שונות
17332007801,000

- רכב 

 אסף 20217901

דלק- כהן

173320353139,000

- רכב 

 אסף 20217901

תיקונים-כהן

17332035322,200

- רכב 

 אסף 20217901

ליסינג- - כהן 

173320353647,100

17332005113,000אירוח וכיבוד

סעיפי תקציב

נכסים וארנונה, פיקוח על בניה
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 2018מחצית 2017נתוני פעילותנושא

110מספר צווים שהוצאו

33מספר צווים בעקבותיהם בוצעה הריסה על ידי התושב

00מספר צווים בעקבותיהם בוצעה הריסה על ידי המועצה

00מספר צווים המעוכבים על ידי בית המשפט

117מספר צווים שניתנוצווים מנהליים

4157מספר תיקי חקירה שהוכנו והועברו לתובע

513מספר כתבי אישום שהוגשו

057מספר התראות שהונפקוהתראות

50מספר תלונות על עבירות בניה שיתקבלופיקוח עקב תלונות

20מספר אירועים קטנים המצריכים פיקוח הנדסי

54מספר אירועים גדולים המצריכים פיקוח הנדסי

66 שהונפקו4מספר טפסי 4טפסי 

8419מספר תיקי חקירה בטיפול התובע

39,000 8,000₪ ₪(₪)סך קנסות שנפסקו בגין עבירות בניה 

 

צווים שיפוטיים

תיקי חקירה

אירועים תחת כיפת השמיים

כללי

 נתוני פעילות פיקוח בניה 

נתונים למעקב- פיקוח 
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שם 

חשבון

סעיף 

תקציבי
ערךמדדמטרה2019סכום 

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

מספר פרוייקטים להנגשה שיקודמו במרחב 

המועצה
פירוט במדידה, נתון למעקב

סיום הנגשת מתחם אזור התפעול בבניין 

במועצה עד לתאריך
12.19

, כולל בניית מבנים חדשים

הצרכות והנגשות ככל שידרש

קבלת פטור להנגשת מבני תפעול באמצעות 

הכרזה על שטח תפעולי
12.18

קבלת אות הנגישות עבור מבני המועצה עד 

לתאריך
12.19

הנגשת מרכז 

ספורט ואולם 

תרבות בעין גדי

תכניות : העברת חומרים למחלקת התפעול 

מפורטות לביצוע נגישות באולמות בעין גדי 

כולל אמודני ביצוע עד לתאריך

1.19
מותנה באישור הסכם מול 

המתכננת

ביצוע בתיכון עין גדי6' הנגשת שמע לכיתה מסהנגשת כיתה

הנגשת מסעדה 

בעין בוקק

קבלת אישור נגישות למבנה מסעדה בעין בוקק 

עד לתאריך
12.19

העברת סקר נגישות כולל תכניות ואומדנים לאגף 

תפעול מחלקת נכסים עד לתאריך
7.19

מותנה בחתימה על הסכם 

התקשרות עם יועצת נגישות

ס "מעקב אחר קבלת אישור נגישות למבני מתנ

ומבצר בנאות הכיכר
שוטף

הנגשת מכון 

מחקר מצדה

סיום אישורי הנגשת מבנה מכון מחקר מצדה עד 

לתאריך
3.19

קיום הדרכה פורנטלית לעובדי המועצה בנושא 

נגישות
בשיתוף משאבי אנושביצוע

השתתפות רכז נגישות בקורס מורשי נגישות 

שירות
ביצוע

מספר ימי עיון מטעם עמותת נגישות ישראל 

בהם ישתתף אחראי תחום הנגישות
3

4.19קיום פגישה של ועדת נגישות בתאריך

3.19חתימה על הסכם יועץ נגישות שנתי עד לתאריך

העשרת הידע 

והטמעת נושא 

הנגישות בקרב 

עובדי המועצה

1013

גיבוש מדיניות 

ובקרה על ביצוע 

תהליכים

סיום הנגשת 

מבני המועצה

הנגשת מבצר 

ס"ומתנ

הנגשות 

במרחב 

במועצה

נגישות

2019 תכנון פעילות נגישות 

נושאים

יעדיםמשאבים

הערות

נתוני פעילות

משימות 

ניהוליות

נגישות 

השירות

נגישות
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מספר ישיבות רפרנטים 

GISלממשקי 
4

מספר שכבות שיוקמו על פי 

הנוהל
4

ג כעובד "אפיון וגיוס מנהל ממ

מועצה
2.19

אפיון צרכים ושכבות לאגפי 

המועצה בשיתוף מנהלי אגפים 

ומחלקות

6.19

ר "חלק מתב

, 540ר "תב

מופיע בלוח 

הוועדה 

המקומית

סיום פרוייקט ייעודי 

קרקע אלפא נומרי

סיום פרוייקט ייעודי קרקע אלפא 

נומרי עד לתאריך
8.19

מבנים 

מסוכנים

הקמת מסגרת להפעלת יועץ 

מבנים מסוכנים והפעלתו עד 

לתאריך

בתלות במחלקת התקשרויות1.19

בולענים

קבלת דיווח דו חודשי מהמכון 

-הגיאולוגי על אתרי עניין במועצה 

 מספר דוחות

השתתפות בוועדת היגוי6

2019תכנון פעילות תנועה ומידע הנדסי 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

בטיחות הציבור לפי 

חוק עזר למועצה 

הריסת )האזורית תמר 

, (מבנים מסוכנים

2017– ז "התשע

מיפוי אלפא נומרי

GIS מערכתGIS1011

מידע 

הנדסי

 GISהפיכת מערכת 

למערכת מידע 

מרכזית במועצה

מידע תכנוני הנדסי
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

GIS מערכתGIS1011

 GISהפיכת מערכת 

למערכת מידע 

מרכזית במועצה

רשות 

תמרור 

מקומית

1744000752100,000

השלמת אישור הסדרי 

תנועה במגרשים 

פרטיים במועצה

סיום אישור הסדרי תנועה 

במגרשים פרטיים במועצה עד 

לתאריך

8.19
כתלות בשיתוף פעולה מצד 

גורמים פרטיים במועצה

ניהול טבלת מעקב אחר זמני 

טיפול בפניות יזמים
שוטף

אחוז הפניות לבקשות לתיאום 

ביצוע עבודות בתחום הציבורי או 

 ימי 5לידו להן יינתן מענה בתוך 

עבודה

100%

מספר ישיבות רשות תמרור 

שיתקיימו ויתועדו בפרוטוקול

 2018במחצית . נתון למעקב 

 ישיבות7התקיימו 

אחוז התיקים שיעודכנו בארכיב 

 ימי עבודה 10ובאופן מקוון בתוך 

ממועד הדיון

שוטף

אחוז התכניות שיאושרו ברשות 

תמרור ויצא להם דוח פיקוח בתוך 

 ימי עבודה מקבלת הודעה על 10

ביצוען

100%

אישור תכניות ראשוניות להגשה 

עד לתאריך, למשרד התחבורה
3.19

אישור תכניות פנימיות להגשה 

עד לתאריך, למשרד התחבורה
5.19

הגשת בקשה למשרד התחבורה 

להשתתפות בפרוייקטים 

עד לתאריך (2020ב )תחבורתיים 

7.19

מספר בקשות למידע בתחום 

תיאום תשתיות אשר יטופלו
נתון למעקב

אחוז מקרים בהם ינתן מענה 

לבקשות לתיאום תשתיות והיתרי 

חפירה בתוך שלושה שבועות

90%
ימדד באמצעות מערכת להגשת 

תכניות באתר האגף

רשות תמרור

תיאום תשתיות

בטיחות בדרכים
בטיחות 

בדרכים
959

עמידה בזמנים בביצוע 

תיאומי תשתיות 

באמצעות מערכת 

ממוחשבת באתר 

המועצה

קבלת תקציבים 

ממשרד התחבורה

מתן שירות מיטבי 

ליזמים על ידי רשות 

תמרור

מידע תכנוני הנדסי
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נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

GIS מערכתGIS1011

 GISהפיכת מערכת 

למערכת מידע 

מרכזית במועצה

תכנון תשתיות מיטבי 

בתחום המועצה

השתתפות בפגישות וסיורים 

ובדיקת תכניות של גורמים 

הפועלים בתחום המועצה

י ועוד"חח\ מקורות\ י"חלשוטף

התקנת היטלים למימון 

תשתיות

ריכוז מידע הנדסי כבסיס לחישוב 

היטלים
על פי הצורךשוטף

רכב 

7924037 

יובל דלק

173100153126,400

רכב 

7924037 

יובל תיקונים

17310015325,000

רכב 

7924037 

יובל ליסינג

173100153649,450

שכר מידע 

תכנוני
1731200110386,924

GIS1731200750433,440מערכת 

איפיון צרכים 

GIS,חומש
173120075140,000

משימות ניהוליות 

שוטפות

סעיפי תקציב

מידע תכנוני הנדסי
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 מזכירות המועצה

 

 :תחומי אחריותו של מזכיר המועצה כוללים

 

המהווים צד חיוני  פרוטוקוליםשל מעקב אחר החלטות מליאת המועצה: הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר  .1

 בפעילות הציבורית.

ועדות המועצה: הוועדות הינן זירת הפעולה הציבורית המרכזית בה יכולים חברי המועצה להיפגש עם חברי ההנהלה והדרג הבכיר וטיפול ב .2

 בעבודת המועצה.  נדבך מרכזי במועצה. הסדרת עבודתן, כינוסן באופן סדיר ויציקת תוכן לפעילותן הינה

, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבל מידע המצוי בידי רשויות 1998 - התשנ"ח ,חוק חופש המידעה בתחום חופש המידע: מתן מענ .3

החוק קובע כי הרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, ציבוריות. 

 מזכיר המועצה אמון על בחינת הבקשות למידע ומתן מענה על פי חוק. ומה.סודות מסחריים וכד

 הנפקת תעודות תושב למתגוררים בישובי המועצה. .4

 .שירותי בריאות ורפואה באזורי התיירות ובישובי המועצה פקתטיפול באס .5

 .אחריות אדמיניסטרטיבית על מבקר המועצה וועדת הביקורת .6

 גורם חיצוני.מצעות ניהול תחום ליווי תושבים / יזמים בא .7
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 :1המועצה פועלות היחידות הבאות במזכירות

  יחידה כלכלית ויזמות ▪

 מחלקת חקלאות ▪

 אחריות אדמיניסטרטיבית -המועצה  מבקר ▪

 

 חקלאות

 

 תחומי אחריות המחלקה כוללים: 

בקליטת משפחות חקלאיות מיכה מענקי מדינה(, תייצוג וליווי חקלאי המועצה )בין היתר באמצעות פעילות לגיוס פיתוח אמצעי ייצור )קרקע ומים(, 

פעילות לשמירה על קריטריונים להקצאת עובדים זרים, מתן מענה בתחום המחקר היישומי למחלות, מזיקים , חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים

גופים וארגונים שונים, ייצוג ושמירה על ובעיות אגרוטכניות בתחומי הגידול השונים, פיתוח קרקע, פיתוח מקורות מים ושמירה על מכסות, ייצוג ב

 מכסות עובדים זרים, טיפול בנזקי חקלאות, שמירה על אינטרסים חקלאיים במענקים והלוואות להשקעות, סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים, פינוי

 . מחדש דול המוצר כבעל ערך כלכליוטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק ועבודה על חדשנות בחקלאות לטובת בי

מחלקת החקלאות אחראית גם על תחנת הניסיונות בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, 

ביצוע מחקרים חקלאיים, מתן מידע וסיוע לחקלאי הכיכר, ביצוע  ,ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והנגשתו לחקלאים

 השתלמויות ומפגשי חקלאים. 

 

, מבקר, מנהל מו"פ נווה זוהר המשמש גם כרכז חקלאות.מזכיר המועצה, מזכירה - כוח אדם  

                                                           
 היחידה הכלכלית ומחלקת חקלאות יעברו לאגף קהילה כשיוקם 1
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 2019מרכזיים יעדים 

 

 מזכיר

 פיתוח שירותי הבריאות במרחב המועצה  .1

 

 חקלאות

 

 תחילת ביצוע ניסויים - המגיעים מקו צפית להכנסת גידולים ריווחים יותר שימוש מושכל במים איכותיים .1

 פיזית של מבני התחנה הסדרה  .2

 פיתוח ומיצוב תחנת הניסיונות כגורם משמעותי לחקלאות האזורית ולתיירות המקומיתהמשך  .3

 הסדרת שטחים חקלאיים חדשים בכיכר סדום .4
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10מספר ישיבות מועצה שיתקיימו

מספר ישיבות מועצה שלא מן המניין 

שיתכנסו
תקציב, צו ארנונה2

אחוז ועדות חובה שיתקיימו בתדירות 

נדרשת
ראה נספח, נתון למעקב

מספר בקשות למידע על פי חוק חופש 

המידע

במחצית . נתון למעקב

 בקשות26 - 2018

100%פ חוק"אחוז פרוטוקולים שיכתבו ע

אחוז פרוטוקול ישיבות מועצה 

שיפורסמו לחברי המועצה וכן באתר 

 ימי עבודה לאחר אישור 14עד 

הפרוטוקול

100%
ימדד באמצעות תארוך 

באתר

אחוז ישיבות מועצה שיוקלטו ויועלו 

לאתר
100%

 עד 2020- תיאום ישיבות המועצה ל

לתאריך
11.19

 30אחוז בקשות להן ניתן מענה בתוך 

יום מיום תשלום האגרה
100%

ח תקופתי אודות טיפול "הגשת דו

בבקשות למידע עד לתאריך
מוגש למשרד המשפטים2.19

אישור מבנה ותחומי פעילות לתחום 

הבריאות עד לתאריך
2.19

פרסום מבנה פעילות עד לתאריך 

חדש בתחום הבריאות לתושבים
2.19

תחילת הפעלת מערך הבריאות 

במודל החדש עד לתאריך
2.19

שוטףא בעין בוקק"ליווי פעילות סניף מד18361007501,128,000חוזה-א"מד
תשלום חודשי וטיפול 

בבעיות על פי הצורך

- שרות רפואי

ר רומיאו"ד
1836100752547,600

תמיכה בפעילות השירות הרפואי 

הלילי בשטח המועצה
שוטף

פ בעין "תמיכה בהפעלת שירותי שר

גדי ויישובי הכיכר
שוטף

בריאות

פיתוח שירותי 

הבריאות במרחב 

המועצה

הפעלת שירותי 

בריאות באיזורי 

התיירות ובישובי 

המועצה

יישום חוק חופש 

המידע ומתן מידע 

בהתאם להוראות החוק

נתוני פעילות
מדידה לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

ישיבות מועצה
התנהלות תקינה 

ושקיפות ציבורית

חוק חופש המידע

2019תכנון פעילות מזכירות המועצה 

נושאים
משאבים

הערות
יעדים

מזכירות המועצה
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נתוני פעילות
מדידה לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים
משאבים

הערות
יעדים

מספר אישורי תושב שיונפקו
במחצית . נתון למעקב

2018 -450

אחוז אישורי תושב שיונפקו בתוך 

שלושה ימים ממועד הגשת הבקשה 

והמסמכים הדרושים

100%
נדרש אישור היישוב על 

מגורים בפועל

, שליחת החומר המוגש לחברי הועדה

וכינוסה או הסדרת פשרה על פי 

הנחיות היועץ המשפטי לועדה ומנהל 

הארנונה

 שוטף

מספר עררים שיטופלו

נתון למעקב באמצעות 

 2018במחצית . המוקד

 עררים5טופלו 

מספר עסקים קטנים שילוו על ידי 

היחידה

במחצית . נתון למעקב

 430 עסקים ו24 - 2018

שעות ליווי

מספר חקלאים שילוו על ידי היחידה
במחצית . נתון למעקב

 חקלאים6 2018

שוטףסדום-פ החקלאי בתחנת זהר"ליווי המו

ומתן , יצירת מפגשי תוכן

פלטפורמה לחקלאים 

לבדיקות וייעוץ לשדרוג 

יבולים

תכנית +בוגרים

לחקלאות-מסע
1772000760376,000

אחוז הגידול במספר המשתתפים 

"עת לטעת "בתכנית 
100%

 סיימו את 2018בשנת 

בשנת .  צעירים6התכנית 

12 היעד הינו 2019

בחינת אלטרנטיבות חדשות למודל 

ההפעלה של התכנית על מנת להגדיל 

2020את מספר המשתפים בשנת 

ביצוע 
בשיתוף והנחייה של 

מנהל מכינת מלח הארץ

הנפקת אישורי 

תושב

הנפקת אישורי תושב 

לתושבי המועצה

ליווי פרטני עסקי של 

יזמים וחקלאים

עידוד צמיחה 

דמוגרפית באמצעות 

הבאת צעירים  

לעבודה חקלאית 

ומגורים ביישובי הכיכר

היחידה לפיתוח 

כלכלי התיישבותי

1613000753485,000יחידה כלכלית

ועדת ערר 

לארנונה

טיפול בעררים 

המוגשים למועצה 

בנושא חיובי ארנונה 

פ חוק"ע

מזכירות המועצה
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נתוני פעילות
מדידה לצורך בקרה 

והשוואה רב שנתית

נושאים
משאבים

הערות
יעדים

הסדרת תהליכי עבודה
סיום אישור נוהל גיבוש סדר יום 

לישיבות המועצה
ביצוע

בסיוע ייעוץ חיצוני ובתלות 

בלוחות הזמנים שיקבעו 

על ידו

בקרה שוטפת על 

עמידה ביעדי תוכניות 

עבודה

מספר ישיבות צוות מתועדות 

בפרוטוקול שיתקיימו לדיון בעמידה 

ביעדי תכניות העבודה

2
עם מנהל . מרץ וספטמבר

חקלאות

קידום חינוך 

בנושא זיהום 

אוויר וסביבה 

ל "לשנה

ח"תשע

2.19ר"סיום התחשבנות וסגירת תבסגירת תבר1066

1613000110395,300שכר מזכירות

16130004704,379מדפסות

1613000511500אירוח וכיבוד

1613000512500אשל ונסיעות

מזכירות  

השתלמות
16130005211,000

מזכירות 

ספרות מקצועי
16130005223,600

16130004711,100ניפוק מחסן

-ועדת ערר

ייעוץ משפטי
16231007505,000

-ועדת ערר

שכר חברי ועדה
16231007512,000

176900075237,300אחזקת ארכיון

גיבוש אגף 

מזכירות
16130005824,500

משימות ניהוליות

סעיפי תקציב

ר"ניהול תב

מזכירות המועצה
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שם הועדה
מספר התכנסויות 

מינימאלי נדרש
הערותאחראי

מזכיר המועצה4כספים , הנהלה

מזכיר המועצה4ביקורת

מזכירת הועדהפ צורך"עועדת מכרזים

ראש מטה חירום4ח"ועדת מל

יש לציין את מספר העררים שהוגשויועצת משפטית+ מזכיר המועצה פ צורך"עועדת ערר לארנונה

מזכיר מועצהפ צורך"עועדת הנחות לארנונה

מנהל מחלקת חקלאות4ועדה חקלאית

מנהלת משאבי אנושפ צורך"ע(א"כ)ועדת בחינה 

גזבר המועצה4ועדת השקעות

ר הועדה"יו4ועדה לאיכות הסביבה

מהנדס12ועדת משנה לתכנון ובניה

מהנדספ צורך"עועדת הקצאת מקרקעין

סגן גזבר4ועדת רכש ובלאי

מזכיר המועצה1ועדה לשימור אתרים

מנהל אגף חינוך4ועדת חינוך

2019מעקב התכנסויות ועדות חובה 

מעקב התכנסות ועדות- מזכירות 
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12,000 -2018במחצית (דונם)סך שטחים חקלאיים במועצה 

מספר חקלאים פעילים

עין . 59 - 2018במחצית 

- חצבה ועין גדי הוחשבו כ

 כל אחד1

הכנת תכנית להכשרת שטחים 

חקלאיים חדשים בערבה התיכונה
ביצוע 

בתלות בהסכמה של 

ראשי המועצות תמר 

וערבה תיכונה

ביצועהגשת קול קורא למשרד החקלאות 

מספר תכניות מחקר שייכתבו 

לבחינת שימוש במים איכותיים 

שיכתבו לטיפול בגידולים הקיימים

בתלות באישור תקציבי2

תחילת ביצוע שני ניסויים בפועל עד 

לתאריך
בתלות באישור תקציבי9.19

קבלת פניות חקלאים וטיפול מול 

רשות הניקוז
שוטף

מספר ישיבות עבודה שיתקיימו עם 

הרשות
2

פינוי -חקלאות

פסולת
1291000290-53,352

שרותים 

חקלאיים פינוי 

פסולת חקל

1799000751750000

תחילת ביצוע פיילוט חומר רטוב 

עד לתאריך
4.19

קבלת החלטה להמשך הפרוייקט על 

בסיס מסקנות פיילוט עד לתאריך
4.19

בחירת מתכנן למשטחי טיפול 

בפסולת חקלאית עד לתאריך
6.19

קבלת תכנון למשטחי טיפול בפסולת 

חקלאית
9.19

פסולת 

חקלאית

מים

קרקע

קו צפית

הסדרת שטחים 

חקלאיים חדשים 

בכיכר סדום

נתוני פעילות

מעקב ובקרה 

לצורך השוואה 

רב שנתית

הסדרת שטחים 

קול )חקלאיים 

(אמריקה

תכנון שטחים 

חקלאיים
1068

שימוש מושכל 

במים איכותיים 

המגיעים מקו 

צפית להכנסת 

גידולים ריווחיים 

יותר

טיפול 

בבעיות 

ניקוז

2019תכנון פעילות חקלאות 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

אספקת מים 

שוטפת לשטחים 

חקלאיים

מיחזור 

מקסימאלי של 

פלסטיק

הסדרת הסכם למחזור פלסטיק עד 

לתאריך
1.19

בתלות באישור תקציבי 

בתלות באישור תקציבי 

ובתוצאות הפיילוט

המשך קידום 

התכניות להקמת 

מרכזי טיפול 

בפסולת חקלאית 

בהתאם ליעדי 

תכנית האב

חקלאות
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נתוני פעילות

מעקב ובקרה 

לצורך השוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

מספר דיונים בנושא סניטציה 

שיתקיימו
2

בתיאום מול גורמי אכיפה 

החקלאות. ומ

חות פיצוח שינתנו בגין אי "מספר דו

עמידה בתנאי הצו לסניטציה

. נתון למעקב

0- 2018במחצית 

מספר עובדים זרים
.נתון למעקב

581 - 2018במחצית 

100%אחוז ניצול הקצאות

הסדרת רשיונות להחלפת 

תוספת מכסות , עובדים

וחלוקתן

הכשרה מקצועית 

לעובדים
ניתור מזיקים1מספר קורסי הכשרה שיתקיימו

מספר בקשות לשיבוץ סטונדטים 

שיוגשו על ידי חקלאי המועצה
נתון למעקב

90%אחוז בקשות שיאושרו

קבלת שאלון שביעות רצון של 

החקלאים מהפרוייקט עד לתאריך
9.18

אחוז חקלאים שיביעו שביעות רצון 

מפרוייקט בשאלון משוב בתום העונה
100%

השקעות

תמיכה כלכלית 

לחקלאים צעירים 

המבצעים 

השקעות

אחוז קבלת המענקים מכלל הבקשות 

הממומשות
100%

בדיקת התאמת 

קריטריונים לאזור ועזרה 

בהכנת מסמכים

ייצוג 

חקלאים

שמירה על 

אינטרסים של 

חקלאי האיזור

מספר גופים בהם תייצג המחלקה 

את חקלאי האיזור
4

איחוד , ארגון מגדלי ירקות

חקלאי ' הת, חקלאי

מועצת הצמחים, ישראל

אחוז חקלאים צעירים הנעזרים 

בשירות המועצה בקליטה
100%

הצמדת , ייעוץ מקצועי

השגת , חקלאי ותיק

נתונים והשקעות

מספר משפחות חדשות העוסקות 

בחקלאות שילוו

במחצית . נתון למעקב

 משפחות0- 2018

נזקי טבע
פיצוי בגין נזקי 

טבע חריגים

פעולה מול גורמים רלונטים להכרה 

באירועי נזקי טבע ופיצוי חקלאים
על פי הצורךשוטף

סניטציה 

של 

שטחים 

חקלאיים

עובדים 

זרים

שמירה על נקיון 

הערבה מפני 

מזיקי הסגר

תמיכה 

בחקלאים

ליווי 

משפחות 

חדשות

קרקע

קליטה נוחה 

וחלקה לחקלאים 

צעירים

מעקב וסיוע 

לחקלאים 

בהקצאות 

עובדים זרים

סטודנטים

כוח עזר

תמיכה בחקלאים 

באמצעות השמת 

ל "סטודנטים מחו

בעבודה חקלאית

חקלאות
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נתוני פעילות

מעקב ובקרה 

לצורך השוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

מעקב אחר אישור קבלת תקציב מול 

משרדי ההמשלה
12.19

משרד , משרד הביטחון

.ל"החקלאות וקק

תיקון מפגעים בטיחותיים בדרכים 

חקלאיות קיימות
שוטף

פ ערבה"מו
מספר מינימלי של מפגשי הדרכה 

שיוצעו לחקלאים
8

סדרת שווקי העתיד 

בתחום התמר 

סדרת , והתבלינים

חידושים טכנולוגיים 

הארכת חיי , באריזות

מדף של תוצרת 

סדרת הדרכות ,חלקאית

פ "בשת)בתחום התיירות 

(עם פורום תיירנים
9מספר מחקרים שיתקיימו

בתלות באישור תקציביביצועביצוע נטיעה לניסוי בתמרים

קיום פגישה להסדרת התנהלות 

תקציבית לפרוייקט החממה עד 

לתאריך

1.19

רכישת ציוד לטובת הכנת שתי 

חממות לפעילות במהלך חודש 

אוגוסט

ביצוע

הכנת חממות לשתילות במהלך 

חיפוי )יולי אוגוסט , חודשים יוני

, זיבול, עיבוד הקרקע, החממות

(חיטוי

ביצוע

שתילות צמחים בחממות במהלך 

אוקטובר- החודשים ספטמבר 
ביצוע

מעקב אחר התקדמות פרוייקט 

שיפוץ תחנת הניסיונות
שוטף

7.19שיקום חממות עד לתאריך

ביצועסיום שיפוץ המבנים

, חשמל, הריסה ובינוי

אולם , שירותים, תקשורת

מערכות הדמייה , ישיבות

ומולטימדיה

היצע 

גידולים

חממה 

קהילתית

מבנה 

התחנה

תחנת זוהר 

כיכר סדום

תחנת 

הנסיונות

דרכים חקלאיות
דרכים חקלאיות 

ביטחוניות
981

הסדרת דרכים 

חקלאיות 

לשימוש 

החקלאים

פעולות חוזרות מדי שנה

הסדרה פיזית 

של מבני התחנה

המשך פיתוח 

ומיצוב תחנת 

הניסיונות כגורם 

משמעותי 

לחקלאות 

האזורית 

ולתיירות 

המקומית

1015

חקלאות
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נתוני פעילות

מעקב ובקרה 

לצורך השוואה 

רב שנתית

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

קרן סיוע 

לחקלאיים
549

מעקב אחר ניצול 

ר ותקציבים"תב
ביצוער לאחר סיום הליך משפטי"סגירת תב

1794000780500הוצאות אחרות

17910007802,000הוצאות אחרות

17910005401,500הוצאות טלפון

17910004713,000ניפוק מחסן

1791000110191,285שכר חקלאות

 3127338רכב 

דלק-דודי קדוש
179100153126,400

 3127338רכב 

-דודי קדשו

תיקונים

17910015323,000

 דודי 3127338 

ליסינג- קדוש 
179100153642,000

-חקלאות

השתלמויות
17910005211,000

-החקלאות.מ

כיבוד
1791000511500

השתתפות 

רשות ניקוז ים 

המלח

17960008311,521,366

179100075248,000קבלניות חקלאות

מעקב תקציבי

סעיפי תקציב

חקלאות
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גזברות





 
 

 
 

 גזברות

 

ותקין של משאביה הכספיים, תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות  המועצה ופועל למען ניהול יעיל של הכספית המערכת את מנהל הגזברות אגף

  .ולרבות החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי משרד הפניםהמוסמכות מטעם מדינת ישראל 

המרכזי של פעילות האגף הינו יצירת התשתיות הכלכליות והניהוליות לייצוב בסיסה הכספי של המועצה, לשמירה על המסגרת התקציבית  הייעוד

 להוראות כל דין. המתוכננת תוך שמירה על קופת המועצה וביטחונה, אגב פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימים בהתאם

 

וש גזבר המועצה הינו הסמכות העליונה של המועצה בנושא ניהול הכספים. במסגרת תפקידו זה הוא משמש כיועץ ראש המועצה, המועצה והנהלתה בגיב

לכלי הכ מדיניותה הכספית של המועצה, בגיוס מקורות הפנים והחוץ לפעילות זו, והינו שותף פעיל ומלא לפעולות התכנון והיישום להרחבת בסיס הקיום

 של המועצה. אגף הגזברות, בראשותו של גזבר המועצה, מכין את הצעת התקציב, ובהתאם לצורך את ההצעות לעדכונו של התקציב, מפקח על השמירה

על מסגרת התקציב לאחר אישורו, על אבטחת המשאבים ועל האיזון התקציבי, מנהל את רישום פעולות הרכש, המכרזים וההתקשרויות של המועצה 

 פקח עליהן, ומנהל ומתפעל את מערכת החשבונות של המועצה. ומ

 

המועצה במימוש תחומי  מסייע לגזבר בראש אגף הגזברות עומד גזבר המועצה, המשמש כמנכ"ל המועצה ומנהל הכספים שלה, כאשר מתחתיו סגן הגזבר

התכנון והבקרה התקציביים, בניית התקציב השנתי, עדכוני תקציב  אחראי באופן ישיר על. סגן הגזבר ניהול מחלקות אגף הגזברותהגזבר וב האחריות של

ימוש רגיל ובלתי רגיל ככל שנדרש, הכנת בדיקות כלכליות וניתוחם, עריכה ואישור צו המיסים השנתי וניהול התוכן המקצועי של מערכות המידע שבש

 האגף.
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 מחלקות האגף

 

 הנהלת החשבונות

בפועל של הדוחות  ה והכנהעריכ, הפעולות הכספיות במערכת כללוידוא - המערך הכספי והחשבונאי של המועצהמחלקת אחראית על ניהול ותפעול ה

וידוא אישור  ,ניהול המעקב התקציבי וביקורת, מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות, הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה

קוח על תזרים המזומנים של פי, חשבות השכר, ע התשלומים לספקיםלהסכמי ההתקשרות עימם, ריכוז ביצוחשבונות קבלנים וספקי שירותים בהלימה 

 עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות לבין יתרות ודוחות הבנקים, ספקים, קבלנים, תאגידים, מוסדות וארגונים שונים. ,המועצה

 

 רכש, מכרזים והתקשרויות

תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות  ניהולאחראית על המחלקה 

 ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים, ניהול מאגר יועצים, עם הזוכה

 של המועצה. ומלאי ניהול מצאי, מעקב אחר החוזים, תוקפם, ערבויות וביטוחיםכספי,  תוך התייעלות וחסכון

 

 גביה

ארנונה, מים וביוב, אגרות שילוט, היטלים ותשלומי חובה ורשות אחרים, יצירת  –פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה  המחלקה אחראית על כלל

כל זאת תוך מתן שירות איכותי וריכוז וניהול הפעולות לאכיפת הגביה.  .וב, גבייתם של כל אלהוניהול בסיס נתוני השומה תוך מיצוי פוטנציאל החי

 לכלל המשלים במועצה
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 מחשוב

המחלקה אחראית על כלל פעילויות המחשוב, התקשוב, מערכות המידע, אבטחת המידע, התקשורת, המתח הנמוך והטלפוניה במועצה ובגופי הסמך. 

מחלקת המחשוב פועלת לשדרוג כלל המערכות, לליווי המועצה בבחירת משעות פעילות המועצה.  99.5%-זמינות המערכות לפחות בהמחלקה שואפת ל

סיכוני אבטחת מידע  דגש לניהוליינתן מטפלת בהסדרת המענים בתחזוקת השבר תוך שיפור רמת השירות הניתנת לעובדים. מערכות מידע נדרשות ו

 גיים במטרה למנוע נזקים לנכסים הדיגיטליים, השחתת מידע, זליגת מידע ו/או השבתת הארגון כתוצאה ממתקפות סייבר.באמצעים טכנולו ושימוש

 המחלקה מנוהלת על ידי סגן הגזבר בליווי יועץ מקצועי המשמש כמנמ"ר המועצה. 

 

 אגף וח אדם בכ

 .מזכירות 2גזבר, סגן גזבר ו  –הנהלת האגף  •

במיקור ) תקציבאית )משרה חלקית( ורו"ח מלווה . בנוסף,מנהלות חשבונות 3עובדים: מנהלת מחלקה, סגנית, חשבת שכר,  7 – הנהלת חשבונות •

 .חוץ(

 .(חוץ)במיקור  גביה ופקידת מחלקה מנהלת: עובדות 2 –גביה  •

 מזכירה.ו קיד מחסןפמחסנאי, חראי רכש, מנהלת המחלקה, רכזת התקשרויות, מנהל מחסנים וא: עובדים 5 – רכש, מכרזים והתקשרויות •

 .במיקור חוץמנוהלים שירותי האחזקה והפיתוח ומנמ"ר   –מחשוב  •
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 2019יעדים מרכזיים לשנת 

 

 סגן הגזבר

 

 העברת העבודה השוטפת במועצה למערכות מידע דיגיטליות .1

 הגדלת הכנסות מקולות קוראים וגורמי חוץ .2

 והתייעלות בקרה סדורה תוך מיצוי התקציב הקיים לצד תכנון תקציבי נכוןניהול התקציב באופן מיטבי הכולל  .3

 סיום תהליך השינוי הארגוני במחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות .4

 סיום הכנסת השינויים והשיפורים במערכת המידע המרכזית שבשימוש המועצה והטמעתם .5

 

 מחלקת הנהלת החשבונות

  

 אגפים באמצעות מערכת מטרופולינטהמשך ליווי הנגשה של המידע החשבונאי ל .1

 המשך עמידה בלוחות זמנים להפקת דיווחי פנים וחוץ .2

 המשך יצירת כלי בקרה לתהליכי מחלקה .3

 רים בעלי פעילות שוטפת"ניהול ובקרה מיטבית של התקציב הבלתי רגיל וצמצום התב .4

 ראשיתהחשבונות ה"י מנהלת וח הסקור עהכנת הדוחות הרבעונים והד .5
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 ביהגמחלקת 

 

 הגבייה ובכלל זה עבודה יעילה לפי סרגל אכיפה מאושר הגדלת אחוז .1

 ריכוז כלל הגבייה במועצה במסגרת עבודת המחלקה .2

 קידום מחשוב תהליכי המחלקה .3

 בניית ממשקים מול מחלקות אחרות לצורך שיתוף פעולה מלא מול החייבים ומתן שירות יעיל יותר מול הלקוחות .4

 היערכות לחיוב פרטני .5

 

 רכש, חוזים ומכרזיםמחלקת 

 

 בניית תכנית שנתית למכרזים ומעקב אחר ביצועה .1

 הגדלת חשיפה למכרזי המועצה בקרב מציעים פוטנציאליים .2

 העמקת רמת שיתוף הפעולה והסנכרון מול האגפים בנוגע למכרזים החל משלב הייזום ועד למעקב אחר סטאטוס חוזים ופרויקטים .3

 זמנים ובחינת תהליכים לקיצור זמני העבודה.ייעול שיטת העבודה, עמידה בלוחות  .4

 התקשרות באמצעות מאגר יועציםייעול  .5

 מצאייצירת כלי בקרה ומעקב בנוגע לחוזים, ביטוחים, ערבויות, מלאי ו .6

 סידור וארגון מחדש של מחסני המועצה ובכלל זה סיום בינוי המחסנים .7

 סיום טיוב הנתונים ומחשוב המחלקה .8
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 מחלקת מחשוב

 

 ל של משאבי המחשוב, מערכות המידע, התקשורת והטלפוניה תוך כדי הוזלת עלויות התפעול והתחזוקהתפעול יעי .1

 שדרוג מערך אבטחת המידע והתאמתו לדרישות החוק בהתבסס על סקר סיכונים .2

 מענה מהיר ויעיל לפניות בהתאם לאמנת השירות .3

 הטמעת נהלי המחשוב ואבטחת המידע בארגון .4

 בדירוג ישראל דיגיטלית 80הגעה לציון מעל  .5
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

סך סכום תקציב המועצה
-2018מחצית . נתון למעקב

 147,860,801₪ 

רים באחריות "מספר תב

המועצה

-2018מחצית . נתון למעקב

 92

רים שנסגרו"תב' מס
אוקטובר . נתון למעקב

2018 -23

רים חדשים"מספר תב
אוקטובר . נתון למעקב

2018 - 18

רים לא פעילים"מספר תב
אוקטובר . נתון למעקב

2018 -0

רים בגרעון תזרימי"מספר תב
אוקטובר . נתון למעקב

2018 - 9

רים בגרעון תקציבי"מספר תב
אוקטובר . נתון למעקב

2018 - 0
סך הכנסות מקרנות מועצה 

רים"בתב

אוקטובר . נתון למעקב

2018 - 102,313,880₪ 

סך הכנסות מגורמי חוץ 

רים"בתב

אוקטובר . נתון למעקב

2018 - 143,837,250₪ 

רים פעילים"סך הוצאות בתב
. נתון למעקב

195,005,549₪ 

סיוע לגזבר 

המועצה בניהול 

ותפעול מחלקות 

אגף הגזברות

מספר ישיבות צוות מתועדות 

בפרוטוקול שיתקיימו לדיון 

בעמידה ביעדי תכניות העבודה

בחודשים מרץ וספטמבר2

2019תכנון פעילות סגן גזבר 

נושאים
יעדיםמשאבים

הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

מספר נהלים חדשים שיאושרו 

באגף
10

- 2019פירוט נהלים לשנת 

, 6- גביה , 2- סגן גזבר 

- ח "הנה, 1-רכש ומכרזים 

1
סיום כתיבת נוהל תקציב עד 

לתאריך
6.19

סיום כתיבת נוהל לטיפול 

בכסף מזומן
1.19

מכרזים , רכש

והתקשרויות

סיום תהליך 

השינוי הארגוני 

, במחלקת רכש

מכרזים 

והתקשרויות

ליווי המחלקה בעמידה ביעדי 

תכנית העבודה
שוטף

מערכת מידע 

מרכזית

סיום הכנסת 

השינויים 

והשיפורים 

במערכת המידע 

המרכזית 

שבשימוש 

המועצה 

והטמעתם

, הטמעת מערכת גביה

הנהלת חשבונות ורכש 

בהתאם לתוצאות המכרז 

כולל פיתוח מודולים חדשים 

עד לתאריך

12.19

בקרה , שליפת נתונים

מעקב , תקציבית שוטפת

ביטוחים, חוזים

שוטףרים"עדכון והתאמת ספר התב

מספר ישיבות בנוגע לצפי 

ם עם "לניצול תקציב תברי

מנהלי אגפים

ינואר ויוני2

ליווי תקציבי של כלל 

הפרויקטים שיוגדרו בתכנית 

החומש בהיבט הכספי

שוטף

ליווי כלכלי של מיזמים פנים 

ארגוניים
שוטף

רים"ניהול תב

ליווי תהליכים

 כתיבה והטמעת 

נהלי עבודה 

מסודרים באגף

נהלים

המשך יישום 

הבקרה 

התקציבית בנושא 

רים כשלב "התב

המשך לכתיבתו 

רים"של ספר התב

תקצוב נכון מול 

אומדנים מדויקים 

תוך ראייה לטווח 

רחוק

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

מספר בחינות תחשיב עלויות 

ח חריגות מתקציב"דו- כולל
חודשי12

מספר פעמים בהן ינותח 

ח הכנסות מגורמי חוץ"דו
רבעוני4

מספר פעמים בהן ינותח 

ח תזרים מועצה ותזרים "דו

ותקציב מול ביצוע למכון 

מחקר ותמרית

רבעוני4

 מספר פעמים בהן ינותח 

, רכב, ח עלויות שכר"דו

יועצים וקבלנים

חודשי12

מספר פעמים בהן ינותח 

ח תקציב מול ביצוע"דו
רבעוני4

מספר פעמים בהן ינותח 

רים"ח תב"דו
אחת לחציון2

הגשת מסמך הפקת לקחים 

תקציב עד לתאריך
28.2.19

הכנת תחזית ביצוע לקראת 

ישיבות תקציב עד לתאריך
30.8.19

הכנת אומדן . ימדד שנתית

אומדן סעיפים + הכנסות 

 בנושא שכר 2018קשיחים 

והוצאות קבלניות

קביעת מדיניות לאור 

התקציב עד לתאריך
30.8.19

הפצת הנחיות כלליות לראשי 

אגפים ומחלקות בנושא 

 עד 2019תכנון תקציב 

לתאריך

30.8.19

קבלת בקשות תקציב 

מהאגפים עד לתאריך
15.9.19

. בכפוף למסגרת התקציב

כולל הגשת תחזית שנתית 

רים"לתב

בקרה 

תקציבית

ניהול התקציב 

באופן מיטבי 

הכולל בקרה 

סדורה תוך מיצוי 

התקציב הקיים 

לצד תכנון 

תקציבי נכון 

והתייעלות

תקציב שנתי

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

סיום סבב פגישות ראשונות 

עם מנהלי אגפים יחד עם 

ל המועצה עד לתאריך"מנכ

15.10.19
הפגישות יתקיימו בין 

20.9-15.10.19התאריכים 

קיום פגישה שנייה עם מנהלי 

אגפים עד לתאריך
28.10.19

הפגישות יתקיימו בין 

20-28.10.19התאריכים 

שילוב בקשות האגפים 

בהצעת התקציב לאור 

הדיונים שיתקיימו בין 

הגזברות לאגפים עד לתאריך

30.10.19

קיום דיוני תקציב עם הגזבר 

והגשת הצעת תקציב 

מאוזנת לגזבר עד לתאריך

1.11.19

אישורי תקציב , קיום דיונים

ע עד לתאריך"ותו
בנוכחות ראש הרשות5-9.11.19

העברת התקציב לצורך 

ע עד לתאריך"הוספתו לתו
כולל חלוקה לפי מחלקות16.11.19

הפקת ספר התקציב וספר 

תכניות עבודה עד לתאריך
תאריך מדויק ייקבע בהמשך12.19

קיום כנס תקציב במועצה עד 

לתאריך
12.19

אישור תקציב במליאת 

המועצה עד לתאריך
30.12.19

סיוע לגזבר וראש המועצה 

במענה לשאלות חברי מועצה 

במהלך בניית התקציב ובכנס 

התקציב

שוטף
כנס התקציב יתקיים 

בדצמבר

ניהול התקציב 

באופן מיטבי 

הכולל בקרה 

סדורה תוך מיצוי 

התקציב הקיים 

לצד תכנון 

תקציבי נכון 

והתייעלות

תקציב שנתי

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

 2019לשנת - 'עדכון תקציב א

עד לתאריך
30.6.19

 2019לשנת - 'עדכון תקציב ב

עד לתאריך
30.12.19

משך הזמן המקסימלי מאישור 

במליאה ועד לעדכון 

שבוע- התקציבים 

שוטף

רואה - חיצוני 

חשבון מבקר

ליווי מערך 

ביקורת הכספים

ליווי ובקרה של מועדי העברת 

, חומרים לרואה חשבון מבקר

קבלת שאלות מרואה חשבון 

קבלת טיוטת דוח , מבקר

מעקב אחר מועדי , ביקורת

חות כספיים בכל "אישור דו

אחד מהגופים והעלאתם 

לישיבת המליאה

שוטף

מספר פעמים בהן מחלקת 

הנהלת חשבונות תעביר את 

כלל החומרים לרואה החשבון 

המבקר של גופי הסמך

230.6.19 ,30.12.19

קבלת דוח כספי אחד לכל גוף 

, ל"חכ, מכון מחקר)סמך 

ממחלקת  (תמרית, אפעה

הנהלת חשבונות עד לתאריך

חות להיות חתומים"על הדו30.4.19

חות כספיים של "העברת דו

גופי הסמך למשרד הפנים
חות "תלוי בקבלת דו30.4.19

חתומים במועד מגופי הסמך

חות הכספיים של "הכנסת הדו

כל גופי הסמך לידיעה במליאה 

עד לתאריך

30.5.19 
למעט מרכז מדע שאינו 

מחויב מבחינת משרד 

הפנים

פרס ניהול 

כספי
ניהול כספי תקין

עמידה ביעדים לצורך קבלת 

פרס ניהול כספי תקין
ביצוע

צו המסים 

2020
עמידה בדרישות 

החוק

סיום הכנת צו המסים עד 

לתאריך
5.19

17710007601,500,000מכון מחקר

1771000761914,000מרכז מדע ים המלח

, מכון מחקר, פ"מו. רבעוני

יחידה , רשות ניקוז

.סביבתית ועוד

4 מספר פעמים בהם תבוצע 

העברה תקציבית

גופי סמך

עדכוני תקציב
ביצוע עדכוני 

תקציב

חות "אישור דו

כספיים של גופי 

הסמך במליאת 

המועצה באופן 

מיטבי

העברות 

תקציביות

ניהול תקציבי 

מיטבי

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

25מספר קולות קוראים שיוגשו
 28נכון לסוף אוקטובר 

 16, קולות קוראים נבחנו

ברי הגשה

22מספר קולות קוראים שאושרו
 נכון לנובמבר 16מתוך 

טרם , 5- אושרו , 2018

  1- לא אושר , 8- אושרו 

500,000סך הכנסות מקולות קוראים
. במדידה יוגש נספח מפורט

 2018נכון לנובמבר 

ח" אלש30התקבלו כ 

חות בקרה תקציבית "מספר דו

שיופצו למנהלי אגפים
המנהלים . אחת לרבעון4

. התייחסויות2-יידרשו ל

שליחת מכתב סגירת שנה 

למנהלים
ביצוע

רים "חות בקרת תב"מספר דו

שיופצו למנהלי אגפים לצורך 

התייחסות

חצי שנתי2

ניהול משימות
סיוע לגזבר המועצה במשימות 

השונות
שוטף

ניהול צוות

קיום פגישת עבודה שבועית 

עם מנהלי מחלקות הגזברות 

חות פעילות "וקבלת דו

בהתאם לצורך

שוטף

גבייה
חות פעילות "מספר דו

שיתקבלו ממחלקת הגבייה
12

דוחות 

רבעוניים 

מועצה

ייעול , העמקה

ויצירת דרכי בקרה 

ארגונית ככלים 

ניהוליים

- מקורות מימון

קולות קוראים

הגדלת ההכנסה 

מקולות קוראים 

וגורמי חוץ

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

אישור חוק עזר אשפה עודפת 

עד לתאריך
12.19

ח בוכניק מול "באישור רו

במעקב של , משרד הפנים

תברואה

הכנת תחשיבים לחוקי עזר עד 

לתאריך
היטלי , היטלי תיעול וניקוז3.19

ש"באחריות יועמ. סלילה

מספר פעמים בהם יתקבל 

ש "סטאטוס חוקי עזר מיועמ

ומהמנהלים

בהתאם לצורך . אחת לחציון2

בשינוי חוקי העזר

יציאה למכרז לפרויקט 

מערכות מידע כספיות עד 

לתאריך

1.19

העלאת המערכת לאוויר עד 

לתאריך
1.20

תחזוקה שוטפת של מערכת 

האופיס לייט
שוטף

הקמת מערכת לניהול עיר עד 

לתאריך
5.19

הקמת מערכת לניהול קולות 

קוראים ותקציב עד לתאריך
6.19

סיום הטמעת מערכת לניהול 

עיר ומערכת לניהול קולות 

קוראים ותקציב עד לתאריך

12.19

הכנסה והטמעת מערכת 

מאגר יועצים עד לתאריך
3.19

שיפוץ משרדי 

המועצה

פיתוח ושילוט בית 

המועצה
780

שיפוץ משרדי 

המועצה

ל "שיפוץ משרדים לשכת מנכ

וגזבר עד לתאריך
6.19

בקרה ופיקוח על , מעקב

תקציב הועד המקומי
שוטף

פיקוח על ניהול תקין של 

הוועדים המקומיים
שוטף

תקציבי ועדים 

מקומיים

מעקב בקרה 

ופיקוח על תקציב 

הועד המקומי

888 חוקי עזר
תהליך כתיבה 

ואישור של חוקי 

עזר

חוקי עזר

העברת העבודה 

השוטפת 

במועצה 

למערכות מידע 

דיגיטליות

שדרוג -מחשוב

מערכות
1072 שדרוג מערכות מחשוב

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

שמירה על העמלות אשר 

שוטף2018נקבעו בסוף שנת 

קבלת דיווח חודשי ממנהלת 

חשבונות ראשית בנושא 

בדיקה ושמירה על גובה 

מספר דוחות. העמלות שנקבעו

12

1511000661-500,000הכנסות מריבית

תקבולים מהחזר הוצ 

ק"ש
1513000490-100,000

שרות משפטי עב 

קבלני
16170007501,331,000

הוצאות משפטיות 

שונות
161700078080,000

16211001101,063,545שכר גזברות

162110047013,514מדפסות

162110051170,000אירוח וכיבוד

16211005125,000אשל ונסיעות

162110051330,000גזברות נסיעות לחול

162110052120,000גזברות השתלמויות

גזברות ספרות 

מקצועית
16211005223,480

גזברות דמי חבר 

בארגו
16211005231,600

16211005404,700דואר וטלפון

162110057011,400גזברות מיכון עיבוד

162110075080,000תכנית עבודה ותקציב

16211007805,000הוצאות אחרות

162110093030,000רכישת ציוד יסודי

16211009601,700,000(גזברות)רזרבה כללית 

 27828701- רכב 

דלק- יובל מסילתי 
162110253136,000

 27828701- רכב 

תיקונים- יובל מסילתי 
162110253210,000

עמלות בנקים
שמירה על גובה 

העמלות

סעיפי תקציב

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

 27828701- רכב 

יובל מסילתי  ליסינג
162110253660,400

 עידן 7932555- רכב 

דלק-שילמן 
162110553139,600

 עידן 7932555- רכב 

תיקונים-שילמן 
16211055326,000

 עידן 7932555- כב 

ליסינג-שילמן 
162110553640,400

176500081045,000השתת ארגון המועצות

תשל להחזר תשלומים 

ק.ש
199300098010,000

מקדמות על הוצ 

עודפות
1994000970150,000

שרותי משרד לחברות 

בת
1269000490-276,000

1618000751410,300ייעוץ ארגוני

1618000750432,000ייעוץ אסטרטגי

1631000610150,000הוצאות עמלה

16320006204,000ריבית משיכות יתר

162110075124,600ייעוץ השקעות

1851000810441,240מועצה דתית

רכישת פלאפונים כלל 

מועצה
193800093075,000

1192100910-12,500מענק פנסיה צוברת

16211004715,000ניפוק מחסן

162110055058,000גזברות פרסום

111000010115,772,000גבולות.ארנונה ו

העברה לקרן עבודות 

פיתוח
19920009809.023.584

16211004721,000ציוד משרדי גזברות

199400098090,000הוצאות שנים קודמות

הכנסות מכירת ציוד 

משרדי
1269000492-5,000

הכנסות מיוחדות 

ובלתי נצפות
1594000490-100,000

סעיפי תקציב

סגן גזבר
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ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדיםמשאבים
הערות

מעקב לצורך 

בקרה השוואה רב 

שנתית

נתוני פעילות

השתתפות המועצה 

ל"במימון הלוואה בחכ
1773200870118,000

הסכמי שכירות 

- סולריום 

משטרה/רופא/א"מד

177320041077,490

1110000100-135,170,011ארנונה כללית

1269000493-1,000הכנסות מקורסים

162110075230,300ייעוץ קולות קוראים

ל "גיבוש אגף מנכ

וגזברות
162110058212,100

הכנסות מיוחדות דרך 

קופה
1594000491-10,000

סעיפי תקציב

סגן גזבר
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הערותערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

גזבר. פ החלטת ס"עשוטףהנגשת מידע

דיווחי פנים 

וחוץ
שוטף

פיתוח מחשוב
המשך יצירת כלי בקרה 

יעילים לתהליכי המחלקה

הטמעת שינויים ושיפורים 

במערכת המטרופולינט בהתאם 

לצורך

שוטף

ניהול ובקרה מיטבית של 

התקציב הבלתי רגיל 

רים בעלי "וצמצום התב

פעילות שוטפת

3.19ים"כתיבת נוהל ניהול תבר
בתלות בתכנון פעילות של 

היועץ

מענה מהיר לצרכי המערכת
ר במערכת תוך חודש "פתיחת תב

מאישור המליאה
שוטף

רים בהתאם "סגירת תב

ז שנקבע"ללו

רים הדורשים רישום "סגירת תב

חשבונאי והעברתם לאישור 

(תוך חודש)המליאה הקרובה 

שוטף

(פירוט דוחות ונתוני פעילות בהמשך) 2019תכנון פעילות הנהלת חשבונות 

נושאים

יעדים משאבים

המשך ליווי הנגשה של המידע החשבונאי לאגפים באמצעות 

מערכת מטרופולינט

המשך עמידה בלוחות זמנים להפקת דיווחי פנים וחוץ

רים"תב

הנהלת חשבונות
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הערותערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים משאבים

הטמעת עדכוני תקציב שבועיים 

מאישור המליאה
שוטף

סגירת ספרי המועצה לשנת 

 עד לתאריך2018
31.3

עמידה בדרישות
סיום עדכון מסמכי יסוד עד 

לתאריך
30.1

סיוע להגשת המסמכים בזמן
ביצוע חתימה דיגיטלית למסמכים 

המוגשים תוך שבוע
שוטף

עדכון המחלקות בהקדם על 

קבלת הכסף

עדכון מנהלי מחלקות לגבי קבלת 

הכסף תוך שבוע מכניסתו לחשבון 

המועצה

עדכון מבוצע דרך מיילשוטף

מספר חודשים בהם יבוצע רישום 

ח"הנחות בספרי הנה
פ נתוני "ע. אחת לרבעון4

.הגביה

מספר פעמים בהם תתקיים 

ישיבת התאמות הנהלת חשבונות
4

באחריות מנהלת . חודשי

גביה ומנהלת הנהלת 

חשבונות בלבד

רישום ההכנסות במערכת 

הנהלת החשבונות בקביעות

מספר פעמים בהם יורד ממשק 

מהגבייה להנהלת החשבונות 

לרישום ההכנסות בהנהלת 

החשבונות

.חודשי ובהתאם לצורך12

ממשק מיטבי עם אגף 

תיירות

ח "מספר פעמים בהם יופק דו

עבור תיירות הכולל את סך 

הכנסות מאירועים פתוחים ופירוט 

התשלומים והחובות של , הספקים

כל ספק

חודשי12

תקציב

מערכת 

מרכבה

גבייה

מעקב מסודר אחר הפעילות 

והנתונים הכספיים

עבודה מסודרת בהתאם 

ללוחות זמנים קבועים

הנהלת חשבונות
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הערותערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים משאבים

תשלום משכורות במועד
מספר החודשים בהם העברת 

 בכל חודש1-ב תתבצע עד ל"מס
12

בכפוף לקבלת החומר 

 ימי 7-ממשאבי אנוש כ

עבודה לפני המועד 

ובהימצאותם של מורשי 

חתימה זמינים

מספר חודשים בהם הכנת 

תשלומים נלווים לשכר תסתיים 

 לחודש10-עד ה

12

אחוז התשלומים הנלווים לשכר 

בים"המועברים במס
95%

עבודה בהתאם ללוחות 

זמנים

ביצוע עדכון ופתיחת ספקים 

במערכת תוך שלושה ימי עבודה 

מקבלת החומר

שוטף

מספר החודשים בהם יועבר 

 לחודש30-ב לספקים עד ה"מס
בכפוף להימצאותם של 12

מורשי חתימה זמינים

ב "מספר חודשים בהם יועבר מס

 לחודש15-לספקים עד ה
בכפוף להימצאותם של 12

מורשי חתימה זמינים

הקלדת החומר והכנתו 

לתשלום במועד שנקבע

אחוז המקרים בהם יועבר תשלום 

לספקים בהתאם להתקשרות
100%

מותנה בקבלת המסמכים 

 ימי 10הנדרשים עד 

. עבודה לפני התשלום

ח "בכפוף ליצירת דו

במטרופולינט

מניעת חריגות
מספר פעמים בהם תבוצע בדיקת 

כרטסות ספקים חריגות
, 1.4.19: יבוצע בתאריכים2

1.10.19
שוטףביצוע התאמות בנקים

ח "מספר פעמים בהם יוכן דו

גזבר. התאמות בנקים ויוגש לס
4

100%אחוז ההתאמה ברישום תנועות

ביצוע תשלומים נלווים 

לשכר בצורה ממוכנת

שכר

התאמות 

בנקים

התאמת הרישומים בין 

הנהלת החשבונות לבנק 

לצורך ביקורת חשבונאית

ספקים

ביצוע תשלום במועד

הנהלת חשבונות
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הערותערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
נושאים

יעדים משאבים

 ימים מקבלת 4סיום בדיקה תוך 

בקשה לביקורת תקציבית לחוזים
שוטף

תתבצע החתמה ביום 

קבלת החוזה וביום 

האישור התקציבי

שוטףהעלאת חוזים חדשים למערכת

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקת 

התאמה מול מנהלת מחלקת 

התקשרויות ומכרזים, רכש

חודשי12

162130047023,620מדפסות

16213004715,000ניפוק מחסן

מיכון ועיבוד 

נתונים
1621300570320,000

עבודות -ח"הנה

קבלניות
16213007501,282,500

16213007802,000הוצאות אחרות

16213009305,000רכישת ציוד יסודי

16213004721,000ציוד משרדי

16491006912,785,000תשלומים עח קרן

תשלומים עח 

ריבית
1649100692215,000

תשלומים עח 

הצמדה
1649100693140,000

הפרשה לקרן 

מחסנים
1991100980100,000

ריבית על קרנות 

הרשות
1632000660500,000

בדיקה תקציבית של חוזיםחוזים

סעיפי תקציב

הנהלת חשבונות
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דוחנושא

מספר 

/ דוחות 

תאריך

הערותתדירות

 יום לאחר תום הרבעון45- מועד הגשה רבעוני4דוחות תקציב למשרד הפנים

לסגן גזבררבעוני4תקציב מול ביצוע

לסגן גזברחודשי12תחשיב עלויות כולל חריגה מתקציב

לסגן גזבררבעוני4הכנסות מגורמי חוץ

לסגן גזבררבעוני4תזרים מועצה

לסגן גזברחודשי12יועצים וקבלנים/רכב/עלויות שכר

 התייחסויות2המנהלים ידרשו לתת רבעוני4חות בקרה תקציבית שיופצו למנהלי אגפים"מספר דו

חציוני2רים להפצה למנהלי אגפים לצורך התייחסות"בקרת תב
במדידה יצויינו . ביצוע ושריון בתקציב רגיל והזמנות פתוחות

האגפים מהם יתקבלו התייחסויות כנדרש

 תברים5בדיקה מדגמית של חודשי12ר"בדיקת הוצאות בתב

גזבר.ס/י רואה החשבון והעברה לגזבר"ביצעו ביקורת שכר עחודשי12ביקורת שכרשכר

בחינת ממוצע דלק לרכבחודשי12דוח בקרת דלק

בחינת החלפת צמיגים לרכבחודשי12דוח בקרת צמיגים

בחינת נתוני פלאפון וחריגות מחשבוניתחודשי12דוח נתוני פלאפונים ניידים

 דרישות5בדיקה מדגמית של חודשי12בדיקת שיוך תקציבי נכון לדרישות רכש

נוסף+ בדיקה מדגמית לחשבון הראשי חודשי12בדיקת חיובי עמלות חשבונות בנק

רבעוני4בדיקת שיוך נכון לחוזה בחברה הכלכלית
 חוזים שההליך היה תקין בהיבט 2בדיקה מדגמית ל 

החשבונאי

רבעוני4ס תמרית"בדיקת שיוך נכון לחוזה במתנס"מתנ
 חוזים שההליך היה תקין בהיבט 2בדיקה מדגמית ל 

החשבונאי

חודשי12בדיקת שיוך וקליטה נכונה לחוזה בתמר
 חוזים שההליך היה תקין בהיבט 2בדיקה מדגמית ל 

החשבונאי

 חשבוניות5בדיקה מדגמית של חודשי12בדיקת שיוך נכון לתאריכי תשלום

 חשבוניות ממוחשבות5בדיקה מדגמית של חודשי12בדיקת טיפול בחשבונית במערכת מול חתימת מנהלי אגף

הזמנה /בדיקה של קליטת תשלומים לספקים שלא דרך חוזה

מדפסות מקורות וכדומה, בזק, לדוגמה חברת חשמל
 חשבוניות ממוחשבות5בדיקה מדגמית של חודשי12

הנהלת חשבונות- פירוט דוחות ובקרה שוטפת 

תקציב רגיל

, רכבים

דלק 

וטלפונים

בנקים 

ל"וחכ

ספקים

ם"תברי
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דוחנושא

מספר 

/ דוחות 

תאריך

הערותתדירות

, ל"חכ, מכון מחקר)ח כספי לגופי הסמך "הגשת חומרים לדו

עד לתאריך, לסגן הגזבר (מרכז מדע, תמרית, אפעה
חצי שנתי2

על פי פקודת ארגון שתופץ פעמיים בשנה באחריות מנהלת 

חשבונות ראשית

ות כספיים שנתיים של גופי הסמך למשרד "העברת דוח

עד לתאריך, הפנים
שנתי30.4.19

תאריכים . חות חתומים מגופי הסמך במועד"בכפוף לקבלת דו

ח לכל אחד מגופי הסמך "נקודתיים של העברת הנתונים לרו

ייקבע בהתאם לדרישות המבקר

ח החצי שנתי של רואה החשבון מבקר "העברת נתונים לדו

של גופי הסמך
שנתי8.19

תאריכים נקודתיים לכל אחד מגופי הסמך ייקבע בהתאם 

לדרישות המבקר

תמרית ומכון מחקררבעוני4תקציב מול ביצוע

תמרית ומכון מחקררבעוני4תזרים

ס"למ
מספר פעמים בהם ישלחו נתוני ביצוע תקציב רגיל ובלתי רגיל 

עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ס"על פי בקשה של הלמרבעוני4

ח ומבקר"רו
הכנת הדוחות הרבעוניים לרבות דוח סקור והגשתם 

למשרד הפנים
פ דרישות משרד הפנים"ערבעוני4

גופי סמך
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2014201520162017נתוני פעילות
יוני -ינואר 

2018

186202229243256מספר עובדים המקבלים שכר מהמועצה

39464751פנסיונרים: מתוכם

87105114127עובדים: מתוכם

76788278מורים: מתוכם

2423272424ס תמרית"מספר עובדים המקבלים שכר ממתנ

23463ל"מספר עובדים המקבלים שכר מהחכ

111מספר העובדים המקבלים שכר ממכון ים המלח

57607677מספר עובדים המקבלים שכר ממרכז המדע

12131313מספר עובדים המקבלים שכר ממטמנות אפעה

1,1851,1151,3201,760830מספר הזמנות עבודה שיצאו מהמועצה

16014720022596ס"מספר הזמנות עבודה שיצאו מהמתנ

364392מספר הזמנות עבודה שיצאו ממרכז המדע

39337מספר הזמנות עבודה שיצאו ממכון ים המלח

65836934מספר הזמנות עבודה שיצאו ממטמנות אפעה

150143140119152מספר הזמנות עבודה מהחברה הכלכלית

2502002002,880160מספר ספקים להם מועבר תשלום כל חודש מהמועצה

402534845ס"מספר ספקים להם מועבר כל חודש מהמתנ

3465מספר ספקים להם מועבר תשלום כל חודש ממרכז מדע

203025220מספר ספקים להם מועבר תשלום כל חודש ממטמנות אפעה

3457615מספר ספקים להם מועבר תשלום כל חודש ממכון ים המלח

24382030015מספר ספקים להם מועבר תשלום כל חודש מהחברה הכלכלית

6,0005,4165,6506,6403,430מספר פקודות זיכוי לספקים מהמועצה

470393400442215ס"מספר פקודות זיכוי לספקים מהמתנ

690562592260מספר פקודות זיכוי לספקים ממטמנות אפעה

830890מספר פקודות זיכוי לספקים ממרכז המדע

33509361מספר פקודות זיכוי לספקים ממכון ים המלח

440524460433166ל"מספר פקודות זיכוי לספקים מהחכ

נתוני פעילות הנהלת חשבונות

נושאים

שכר

ספקים

הנהלת חשבונות 251
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97%כללי- אחוז גביית ארנונה 

אחוז גביית ארנונה בנטרול 

גבייה מהמחצבות
98.5%

מיתרת חוב פיגורים20%פיגורים- אחוז גביית ארנונה 

אחוז גביה אגרות והיטלים

95%אחוז גבייה אגרת שמירה

80%אחוז גביית חיובי מים

92%אחוז גביית ביוב

98%אחוז גביית דיגום שפכים

90%אחוז גביית שפכים אסורים 

90%אחוז גביית חיובי אשפה

95%אחוז גביית חיובי שילוט

100%אחוז גביית שכר דירה

הוראות 

קבע

אחוז נישומים שיבצעו 

תשלום בהוראת קבע
40%

במדידה יפולח לפי 

הוראות קבע בבנק 

ובכרטיסי אשראי

אחוז נישומים שישלמו 

באמצעות כרטיס האשראי
נתון למעקב

סך גביה באמצעות כרטיסי 

אשראי

מחצית . נתון למעקב

2018 -1,039,238 

₪

מספר תשלומים שיבוצעו 

דרך אתר המועצה
150

עד , 2018בשנת 

 115- סוף אוקטובר 

תשלומים

סך גביה דרך אתר המועצה
מחצית . נתון למעקב

2018 -67,741₪ 

קידום העלאת מסמכי פנייה 

מקוונים לקבלת שירות 

'לרבות אפליקציה וכו

שוטף

אתר 

אינטרנט

2019תכנון פעילות גביה 

נושאים
יעדים

כרטיסי 

אשראי

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

מספר פעמים בהם - 'שלב א

יתקיים מעקב יתרות חייבים
חודשי12

מספר פעמים בהן -'שלב ב

ישלחו תזכורות במייל 

לחייבים

חודשי12

קיום שיחות - 'שלב ג

טלפוניות לחייבים
בהתאם לצורךשוטף

שליחת התראות בדואר 

לחייבים
שוטף

מעקב אחר תיקים בטיפול 

משפטי
שוטף

6חות חייבים שיופקו"מספר דו

אחוז החייבים שישלמו לאחר 

קבלת הודעת דרישה ראשונה
נתון למעקב

אחוז החייבים שישלמו לאחר 

קבלת הודעת דרישה שנייה
נתון למעקב

אחוז עיקולי רישום מתוך אלו 

שלא שילמו לאחר הודעת 

דרישה שניה

100%
בהתאם לסרגל 

האכיפה

אחוז עיקולי רישום מתוך אלו 

שלא שילמו לאחר עיקול 

רישום

נתון למעקב100%

קבלת עדכונים ממחלקת 

הנדסה והתאמת נתוני נכסים 

מהם יש לגבות אגרת שמירה 

והוספת חיוב האגרה לגלופת 

 2020הארנונה לקראת 

בהתאם לתכנית העבודה

ביצוע

עדכון נתוני ארנונה ושמירה 

במערכת עד לתאריך
20.12.19 

סיום שליחת שובר חיוב 

הארנונה ושמירה שנתי עבור 

 עד לתאריך2020

31.12.19

חייבים

גבייה

חיובים

קבלת 

תשלום 

מחייבים

ארנונה 

ושמירה 

2019

סיוע במיצוי 

פוטנציאל החיוב

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

מים

מספר חודשים בהם יתקבלו 

יבדקו טסטים , נתוני חיובי מים

 בכל 15-וישלחו שוברים עד ה

חודש אי זוגי

6

ביוב

מספר חודשים בהם יתקבלו 

יבדקו טסטים , נתוני חיובי ביוב

 בכל 15-וישלחו שוברים עד ה

חודש אי זוגי

6

דיגום 

שפכים 

מלונות

מספר פעמים בהם יתקבלו 

נתונים בגין דיגומי שפכים 

ויעודכנו חיובי דיגום שפכים 

למלונות בשובר התשלום

6

דיגום 

שפכים 

עסקים

מספר פעמים בהם יתקבלו 

נתונים בגין דיגומי שפכים 

ויעודכנו חיובי דיגום שפכים 

לעסקים קטנים בשובר 

התשלום לביוב

רבעוני4

שפכים 

אסורים 

וחריגים 

מלונות

מספר פעמים בהם יתקבלו 

נתונים בגין שפכים אסורים 

וחריגים לאחר ביצוע דיגום 

שפכים ויעודכנו חיובי שפכים 

חריגים ואסורים למלונות 

בשובר התשלום לביוב

רבעוני6

שפכים 

אסורים 

וחריגים 

עסקים

מספר פעמים בהם יתקבלו 

נתונים בגין שפכים אסורים 

וחריגים לאחר ביצוע דיגום 

שפכים ויעודכנו חיובי שפכים 

חריגים ואסורים לעסקים 

קטנים בשובר תשלום ביוב

רבעוני4

אשפה

מספר פעמים בהם יתקבלו 

יבוצעו , נתוני חיובי אשפה

טסטים ויישלחו שוברי תשלום 

 בכל חודש7-עד ל

12

הנתונים יתקבלו 

לאחר בדיקת חריגים 

הטסטים . ותקלות

יבדקו נתונים 

, בירורים, מלאים

סכומים וקבלת 

התפלגות גרפית

סיוע במיצוי 

פוטנציאל החיוב
חיובים

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

שילוט
הנפקת חיובי שלטים עד 

לתאריך
2.19

בהתאם לקבלת 

נתונים ממחלקת 

רישוי עסקים

שכר דירה
מספר גופים מולם יבוצע 

מעקב חיוב שכר דירה
, פרטנר, סלקום4

י"חל, פלאפון

מספר עדכוני מדדי הצמדה 

כולל ריבית )לחיובי ארנונה 

 בכל 16שיבוצעו כל  (פיגורים

חודש

חודשי12

מספר עדכוני תעריפים לחיוב 

מים וביוב
יולי, ינואר2

הטמעה של 

הנהלים האגפיים 

והמחלקתיים 

בעבודת המחלקה

מספר נהלים שייכתבו ויוטמעו 

2.186עד 

, החלפת משלמים

, החזר כסף לתושב

, נוהל השגות ועררים

עדכון הנחות לגביה 

, פרטנית ומרוכזת

הפקת חיוב תקופתי 

ונוהל מחיקת חובות

עדכון במועד
עדכונים במערכת בהתאם 

לחוקי עזר רלוונטים
שוטף

שיפור נתונים נדרשים לגביה 

בהתאם לצרכי המחלקה
שוטף

בהתאם להתקדמות 

התקשרות עם ספק 

מבצע באתר

קבלת אישור מטעם הספק 

ביחס להעלאת טפסים לאתר 

המועצה

ביצוע

פרסום בשוברי תשלום על 

אפשרויות התשלום 

הדיגיטליות

שוטף
עדכון מלל במערכת 

על פי סוג שובר

שיפור והעמקת 

איכות השירות

פניות - אחוז עמידה בזמן תקן

מוקד
ח יצורף למדידה"דו90%

חיובים

סיוע במיצוי 

פוטנציאל החיוב

ביצוע עדכוני 

מדדים במועד

חוקי עזר

שגרות ניהול

עדכוני 

מדדים

מחשוב

טיפול בפניות

קידום מחשוב 

תהליכי המחלקה

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

מספר פעמים בהן יועברו 

חות חלוקת הכנסות "דו

לעיריות דימונה וערד

5

 עד 2018שנתי בגין 

, 2019שנתי , 31.1

, שני, רבעון ראשון

2019שלישי 

מספר מכתבים שישלחו בנוגע 

לחלוקת ההכנסות עד לתאריך
5

בגין אומדן גביית 

 באזור 2019ארנונה 

ח "לכל דו. החלוקה

מכתב : מצורף מכתב

מכתב , 31.1.19- א

מכתב , 15.3.19- 'ב

מכתב , 30.4.19- 'ג

מכתב , 31.7.19-'ד

30.10.19- 'ה

בניית ממשקים 

מול מחלקות 

אחרות לצורך 

שיתוף פעולה 

מלא מול החייבים 

ומתן שירות יעיל 

יותר מול הלקוחות

מספר חודשים בהם יורד 

ממשק עבור החודש הקודם 

 בכל חודש10-עד ל

12

למעט סגירת . חודשי

שנה שתלויה 

בהנהלת חשבונות

הגברת המעקב 

והבקרה על 

הפעילות

חות חייבים שיוגשו "מספר דו

גזבר. לס
במסגרת - דו חודשי 6

אכיפה
חות"דו

ממשקים

עמידה בתנאי 

ההסכם
חלוקת הכנסות

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

חות סטטוס השגות "מספר דו

גזבר. ופטורים שיוגשו לס
חודשי12

חות גבייה שיוגשו "מספר דו

אחוזים והיקף, גזבר. לס
חות חצי שנתיים "דו12

.יצורפו למדידה

בנית תכנית על אופן ביצוע 

הגביה הפרטנית בארנונה 

עד לתאריך

2.19

בחינת הצורך בכתיבת נוהל 

לגביה פרטנית עד לתאריך
2.19

קבלת נתונים מסקר הנתונים 

בהנדסה עד לתאריך
6.19

בניית תשתית מטרו והטמעה 

למערכת גביה עד לתאריך
10.19

מתן מענה יעיל ואפקטיבי 

לכל נישום חדש
שוטף

שיפור אמצעים אלקטרוניים 

לגבייה מלקוחות
6.19

לרבות מוקד טלפוני 

חיצוני לגביה

מים

תחילת גביית מים מהמלונות 

לאחר הפיכת המועצה לספק 

מים של המלונות

ביצוע

הקמת מאגר תלמידים 

עבורם תופק אגרה בהתאם 

לשירות לתקופה

6.19

עדכון הוראת קבע עד 

לתאריך
6.19

בנית דרך מסודרת להעברת 

מידע עדכנית על התלמידים
6.19

חות למעקב וחיובי "פיתוח דו

גביה עד לתאריך
6.19

גבית 

ארנונה

תכנון 

פרויקטים

היערכות לחיוב 

פרטני

אגרות 

חינוך

ריכוז כלל הגביה 

במועצה במסגרת 

עבודת המחלקה

חות"דו

הגברת המעקב 

והבקרה על 

הפעילות

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

ארועים 

בשטחים 

פתוחים

הפקת שוברים לארועים 

בשטחים פתוחים החל 

מתאריך

3.19

בחינה למעבר תשלום קנסות 

דרך מערכת הגביה
3.19

פיתוח להפקת שובר קנס 

במערכת המטרופולינט
חות"כולל פיתוח דו6.19

העברת כלל תחומי הגביה 

החדשים והפעלתם
11.9

קבלת מידע בנוגע לעסקים 

חדשים
ביצוע

בהתאם לזמן 

התחלת הפעלת 

בנית תשתית והטמעתה 

במערכת הגביה עד לתאריך
ביצוע

חודש ימים לאחר ביצועהוצאת שוברי הודעות חיוב

פטורים ממיסים 

עפ חוק
1115000100-1,250,000

1116000100-500,000הנחות סוציאליות
הנחות ממיסים 

לפי חוק
1995000860500,000

פטורים ממיסים 

לפי חוק
19950008611,250,000

16230004707,861מדפסות
16230004712,100ניפוק מחסן
16230004725,500ציוד משרדי

162300075119,000שוברים
1623000753527,000קבלניות.ע-גבייה

16230009301,000רכישת ציוד יסודי
ייעוץ -ועדת ערר

משפטי
16231007505,000

שכר -ועדת ערר

חברי ועדה
16231007512,000

קנסות על 

פי חוקי 

עזר למעט 

חניות

תכנון 

פרויקטים

סעיפי תקציב

גביה מעסקים 

בקניון החדש

קניון ים 

המלח

ריכוז כלל הגביה 

במועצה במסגרת 

עבודת המחלקה

גבייה
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נושאים
יעדים

הערות
משאבים

יעדי גביה

הגדלת אחוז 

הגביה ובכלל זה 

עבודה יעילה לפי 

סרגל אכיפה 

מאושר

גבייה

- הכנסות 

התראות גבייה
1129000490-10,000

מיכון - גביה 

ועיבוד נתונים
162300057081,000

החזר -גבייה

אגרות משפט
162300058150,000

שרותי גבייה 

משפטיים
162300075225,000

- מידע עסקי

עבודות קבלניות
16230007543,510

סעיפי תקציב

גבייה
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הערות2018 (יוני- ינואר)2014201520162017

218236198199191ארנונה- מספר נישומים  
67,554,397 122,125,754₪ 122,248,480₪ ₪ארנונה- סך חיוב 

63,322,002 122,125,000₪ 120,841,583₪ 109,536,000₪ 97,246,000₪ ₪ארנונה- סך גביה 

2,040,000622,766מספר מקבלי הנחה בארנונה

, ארנונה כללית90%98%99%95%94%אחוז גבית ארנונה

כולל מחצבות

19,140,031 15,209,000₪ 2,895,358₪ 8,768,000₪ 21,199,00₪סך יתרת חוב פיגורים לארנונה

3.97%25%2%3%20%אחוז גבית פיגורים לארנונה
14141499שמירה-מספר נישומים 

677,781 267,000₪ ₪שמירה- סך חיוב 

592,874 228,333₪ 1,055,0001,187,000₪ ₪שמירה-סך גביה 

17,130 38,237₪ ₪סך יתרות חוב שמירה

172,803 100,300₪ ₪סך יתרות חוב פיגורים שמירה

5454706060מים-  מספר נישומים 
מספר שעונים 

, 83- ביישוב

6- מחוץ ליישוב
66,676 93,061₪ 64,233₪ ₪מים- סך חיוב 

50,237 28,345₪ 28,135₪ 67,000₪ 143,000₪ ₪מים- סך גביה  

16,589 65,537₪ ₪סך יתרת חוב מים

30%75%אחוז גבית מים
260,596 218,227₪ ₪סך יתרת חוב פיגורים מים

961131098727ביוב- מספר נישומים 
3,473,817 7,801,000₪ 6,172,655₪ ₪סך חיוב אגרת ביוב

2,945,723 7,283,541₪ 6,026,175₪ 6,275,000₪ ₪סך גביה אגרת ביוב

109,9900 ₪סך חיוב היטל ביוב
0 157,941₪ 10,041₪ 200,000₪ ₪סך גביה היטל ביוב

531,701 517,217₪ ₪סך יתרות חוב ביוב

93%85%אחוז גבית ביוב
889,127 473,460₪ ₪סך יתרת חוב פיגורים ביוב

2525(משתנה) 252612-21דיגום שפכים- מספר נישומים 
43,308 67,494₪ 13,638₪ ₪דיגום שפכים- סך חיוב 

36,505 59,156₪ 21,303₪ 27,000₪ ₪דיגום שפכים- סך גביה 

6,817 8,521₪ ₪דיגום שפכים- סך יתרות חוב 

ביוב

דיגום 

שפכים

נתוני פעילות גבייה

 נושא

ארנונה

שמירה

מים

גביה
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הערות2018 (יוני- ינואר)2014201520162017  נושא

88%85%אחוז גבית דיגום שפכים
11,900 4,490₪ ₪סך יתרות חוב פיגורים דיגום שפכים

שפכים אסורים - מספר נישומים 

וחריגים
2526102525

103,403 201,977₪ 1,027,000₪ ₪שפכים אסורים וחריגים- סך חיוב 

92,504 110,960₪ 506,810₪ 52,000₪ ₪שפכים אסורים וחריגים- סך גביה 

11,528 91,722₪ ₪חריגות שפכים- סך יתרות חוב 

56%90%אחוז גבית חריגות שפכים

 177,327            שפכים אסורים וחריגים

1,288,668 1,240,663₪ ₪סך יתרות חוב פיגורים חריגות שפכים

658055-604242פינוי אשפה- מספר נישומים 
785,519 1,718,000₪ 1,360,147₪ ₪פינוי אשפה- סך חיוב 

640,156 1,586,000₪ 1,203,447₪ 1,805,0001,594,000₪ ₪פינוי אשפה- סך גביה 

146,473 137,000₪ ₪פינוי אשפה- סך יתרות חוב 

91%81%אחוז גבית פינוי אשפה

271,453 219,822₪ ₪סך יתרות חוב פיגורים פינוי אשפה

- מספר שלטים678428339885שלטים- מספר נישומים  

357
297,915 301,806₪ 250,875₪ ₪שלטים- סך חיוב 

193,122 282,387₪ 223,350₪ 333,000₪ 156,000₪ ₪שלטים- סך גביה 

107,638 21,760₪ ₪שלטים- סך יתרות חוב

94%65%אחוז גבית שלטים
145,344 45,969₪ ₪סך יתרות חוב שלטים

25444שכירות- מספר נישומים 
141,921 448,131₪ 517,566₪ ₪שכירות- סך חיוב 

141,921 448,131₪ 517,566₪ 305,000393,000₪ ₪שכירות- סך גביה 

3,4800 ₪סך יתרות חוב שכירות
100%100%אחוז גבית שכירות

ראשונות ושניות9042562מספר התראות שישלחו

103מספר תביעות משפטיות שיוגשו
02960מספר עיקולי בנק

0157מספר עיקולי מטלטלין

אכיפה

חריגות 

שפכים

פינוי 

אשפה

שלטים

שכירות

דיגום 

שפכים

גביה
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20- 2018מחצית . נתון למעקבמספר מכרזים פומביים

מספר התקשרויות בסכומים 

הפטורים ממכרז
נתון למעקב

מספר התקשרויות פטורות 

ממכרז

, ספק יחיד: לדוגמא. נתון למעקב

הצלת חיים

מספר מכרזים עליהם 

התקבלו פרטי התקשרות 

ומציעים פוטנציאליים 

ממחלקות

.על ידי טבלת מעקב. נתון למעקב

נתון למעקבמספר מכרזי מסגרת חתומים

50- 2018מחצית . נתון למעקבמספר חוזים תקציביים

5- 2018מחצית . נתון למעקבמספר חוזי מסגרת

נתון למעקבמספר חוזים לא תקציביים

נתון למעקבמספר חוזי תמורה

2018-13מחצית . נתון למעקבמספר חוזי תכנון

2018-8מחצית . נתון למעקבמספר חוזים עם קבלנים

מספר בתי מלון עמם קיים 

הסכם
2018-0מחצית . נתון למעקב

4 -2018בשנת . נתון למעקבמספר מחסנים במועצה
מספר פריטים חדשים 

במחסני המועצה

בתלות סקר מבנים . נתון מעקב

שנערך באגף תפעול

סך עלות עבור רכש מלאי 

מחסן

- 2018מחצית . נתון למעקב

410,289
סך עלות ציוד שאינו מתכלה 

(עד שלוש שנים)

. בכל אתרי המועצה. נתון למעקב

.ימדד בספירת אינוונטר

נתון למעקבמספר הזמנות שנתי מהמועצה

מספר דרישות שהוקמו דרך 

מערכת המטרופולינט
2018-1977.נתון למעקב

מספר פריטים להם הונפקה 

מדבקת ברקוד

- 2018מחיצת . נתון למעקב

1,500

2019מכרזים והתקשרויות , תכנון פעילות רכש

יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מחסן 

חוזים

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית

נתוני 

פעילות

רכש וקניינות

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

קיום פגישה מקדימה לפני 

יציאה למכרז לנציגי 

המחלקות למתן הסבר ונהלי 

עבודה

על פי צורךשוטף

דיון בכל מכרז בוועדת 

התקשרויות
שוטף

דיון בתנאי הסף ושיטת הניקוד 

בהשתתפות נציג . של ההצעות

.היחידה המזמינה

אחוז עמידה בלוחות הזמנים 

שנקבעו למכרז
100%

אחוז קבלת ערבות ביצוע 

לפני תחילת העבודה
במקביל תשוחרר ערבות המכרז100%

ח מעקב אחר "בניית דו

מכרזים שפורסמו לעומת 

מכרזים שתוכננו עד לתאריך

3.19

מספר פעמים בהם יינתן 

הסבר למזכירות בנוגע 

לתהליך המכרזי

חצי שנתי2

אחוז המכרזים שלא עמדו 

בלוחות הזמנים
נתון למעקב

מספר פעמים בהם יתקבל 

סטאטוס מכרזים מצד 

המחלקות

מכרזים' מייל יזום של מח. חודשי12

הכנת תכנית מועצתית כלל 

 עד לתאריך2020-שנתית ל 
12.19

בניית לוח זמנים קבוע על פי 

סוגי מכרז לכתיבת חוברת 

נהלי מכרזים למנהלים עד 

לתאריך

6.19

פתיחת אפשרות לרכישת 

מכרזים באתר האינטרנט 

של המועצה עד לתאריך

6.19

ייעול שיטת 

עמידה , העבודה

בלוחות הזמנים 

ובחינת תהליכים 

לקיצור זמני 

עבודה

בניית תכנית 

שנתית למכרזים 

ומעקב אחר 

ביצועה

העמקת רמת 

שיתוף הפעולה 

והסנכרון מול 

האגפים בנוגע 

למכרזים החל 

משלב הייזום 

ועד למעקב אחר 

סטאטוס חוזים 

ופרויקטים

הכנה 

למכרזים

תכנון מכרזים

מכרזים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

ניתוח תכנית המכרזים של 

כלל האגפים וקבלת מידע 

בנושא צרכי הסכמי מסגרת

בחינת עלויות וכדאיות6.19

יציאה למכרז בנושא דפוס עד 

לתאריך
3.19

מתן תזכורת למנהלי 

המחלקות בנוגע לפרסום 

המכרזים אצל המציעים 

הפוטנציאליים

ביצוע

פרסום המכרזים באמצעי 

תקשורת נוספים מעבר 

לקבוע בחוק

שוטף
איגודים , כגון קבוצות בפייסבוק

מקצועיים

עדכון טבלת אקסל העוקבת 

אחר כלל שלבי המכרזים
שוטף

" בקשה לפרסום"מילוי טופס 

לפני )במהלך פגישת הסיכום 

(הגשת המכרז

ביצוע

אחוז המקרים בהם המכרז 

ייסתיים במועד שנקבע
90%

ח ניהול חוזים "מילוי דו

והטמעת עדכונים (אקסל)
שוטף

ח מעקב בנושא "מילוי דו

הסכמים לא תקציביים 
שוטף

ח סטאטוס "מילוי דו

התקשרויות ומתן התראה 

חודשיים לפני סיום 

ההתקשרות בנושא ערבויות 

וביטוחים

שוטף

ח בנושא סטאטוס "מילוי דו

מעקב אחר הסכמים 

הצפויים להיחתם במועצה

שוטף

יצירת כלי בקרה 

ומעקב בנוגע 

, לחוזים

, ביטוחים

מלאי , ערבויות

ומצאי

זיהוי נושאים 

תחומים בהם 

ניתן לצאת 

להסכמי מסגרת

מעקב ובקרה
עבודה על פי כלי 

מעקב ובקרה

פרסום 

מכרזים

הגדלת חשיפה 

למכרזי המועצה 

בקרב מציעים 

פוטנציאליים

מעקב ובקרה חוזים

מכרזי 

מסגרת

מכרזים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

מעקב ובקרה

יצירת כלי בקרה 

ומעקב בנוגע 

, לחוזים

, ביטוחים

מלאי , ערבויות

ומצאי

אחוז המקרים בהם משך 

הזמן מסיום ביטוחים 

וערבויות של ספקים ועד 

שליחת התרעה אוטומטית 

הינו חודשיים

100%

-בתלות קבלת מערכת מטרו

ח מסכם "וכן דו, מערכות מידע

מהחברה

אחוז המקרים בהם משך 

הזמן מקבלת חוזה חדש 

חתום על ידי נותן השירות 

בצירוף כל המסמכים 

הרלוונטים ועד לחתימה 

 ימים10במועצה הינו 

90%

אחוז המקרים בהם תינתן 

התראה חודשיים לפני סיום 

ההתקשרות

100%

קיימת שליחה אוטומטית 

קיים . ממערכת המטרופולינט

מהלך עתידי לתזכורת חודשית 

על ידי רכזת התקשרויות

אחוז המקרים בהם החוזה 

יחודש במועד
במדידה תינתן הערכה בלבד90%

אחוז המקרים בהם ערבות 

הביצוע תשוחרר תוך חודש 

מקבלת הודעה מהמחלקה

בהתקיים כל התנאים הנדרשים100%

אחוז המקרים בהם ערבויות 

ספקים יחודשו במועד
100%

תלוי בקבלת המידע מהמחלקות 

בהתאם לנוהל- במועד 

אחוז המקרים בהם ביטוחים 

יחודשו במועד
90%

מאגר בנושא /ח"הכנת דו

הסכמי תמורה על ידי רכזת 

התקשרויות עד לתאריך

3.19

אפיון חוזים ללא תמורה 

וחוזים ללא תשלום במסגרת 

אפיון מערכת המטרו

ביצוע

ייעול בניהול חוזים
הסכמי 

תמורה

עבודה מסודרת 

בהתאם 

להתחייבות 

בחוזה

לוחות זמניםחוזים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

ח "מספר פעמים בהן יוגש דו

סטאטוס הסכמים
רבעוני4

פילוח התקשרויות קיימות 

בהתאם לאופי התקשרות עד 

לתאריך

3.19
הצעות / מאגר יועצים / מכרז 

מחיר

בניית לוח זמנים להארכת 

הסכמים ויצירת הסכמים 

חדשים עד לתאריך

3.19

עריכת טופס בקשה להסכם 

עד לתאריך
3.19

לינות 

מנהלים

מעקב אחר 

החלטה ביחס 

ללינת מנהלים

: קבלת עדכון ביחס להחלטה

על ידי - לינת מנהלים במלונות

התקשרויות עד /סוכן נסיעות

לתאריך

3.19

מספר פגישות שיתקיימו עם 

רכזת המכרזים לסנכרון ידע 

רלוונטי

שבועישוטף

קבלת התכתבות מרכזת 

מכרזים עם הוצאת ההודעה 

לזוכים במכרז

שוטף

עדכון לרכזת המכרזים בנוגע 

לחתימת חוזה מכרזים 

(שחרור ערבויות)

שוטף

העמקת רמת 

שיתוף הפעולה 

והסנכרון בין 

רכזת מכרזים 

לרכזת חוזים

ממשקים

כלל 

ההסכמים
ייעול בניהול חוזים

חוזים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

נתון למעקבמספר יועצים בכל תחום

נתון למעקבמספר ועדות לא מתוכננות

מספר התקשרויות באמצעות 

מאגר יועצים
נתון למעקב

מספר התקשרויות לפי סעיף 

חריגים בנוהל מאגר יועצים
נתון למעקב

מספר פעמים בהם תתקבל 

רשימת פרטי התקשרות של 

מציעים פוטנציאליים 

ממחלקות

נתון למעקב

מספר יועצים שימתינו מעל 

חודש מהמצאת המסמכים 

ועד לכניסה למאגר

0

סיום הטמעת מערכת 

ממוחשבת לניהול מאגר 

יועצים

3.19

6.19הטמעת מודול הצעות מחיר

עריכה וייעול הנגשה של עמוד 

מאגר היועצים באתר המועצה 

עד לתאריך

6.19
, הוספת עמודות, צמצום עמודים

פניות להתקשרות

עריכה וקיצור של טופס 

הגשת בקשה להצטרפות 

למאגר יועצים עד לתאריך

6.19

אחוז עליה במספר הספקים 

החדשים שיצטרפו למאגר
בעקבות ניתוח נתונים ופניה יזומה20%

מספר התחומים בהם יהיו 

 יועצים 5רשומים במאגר 

לפחות

51

שיפור קובץ עם פרטי הספק 

עד לתאריך (מסמכים חיוניים)
12.19

מספר ועדות התקשרות 

להצטרפות למאגר שייתקימו
12

מספר פעמים בהם תבוקש 

רשימת פרטי התקשרות של 

מציעים פוטנציאליים 

ממחלקות

4

מאגר יועצים

ייעול התקשרות 

באמצעות מאגר 

יועצים

נתוני פעילות 

לצורך מעקב 

והשוואה רב 

שנתית

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

ח "מספר פעמים בהן יוגש דו

סטאטוס מאגר יועצים למנהל 

האגף

6

כתיבת תכנית התקשרויות 

 2020באמצעות מאגר לשנת 

עד לתאריך

11.19
קבלת מידע על חוזים חדשים 

ממנהלי המחלקות

העמקת ידע 

בנושא 

התקשרויות

מספר פעמים בהן יתקיימו 

הדרכות אגפיות בנושא 

התקשרויות

7
התייחסות למאגר יועצים על פי 

צורך

ייעוץ משפטי  

יגאל -ביטוחים

שגיא

161700075156,200

תביעות מתחת 

לגובה 

השתתפות 

עצמית

1767000443150,000

1767000441760,000בטוח לרשות

חידוש ביטוח הוצאות 

משפטיות עד לתאריך
4.19

חידוש ביטוח נאמנות עובדים 

עד לתאריך
5.19

חידוש ביטוח נושאי משרה עד 

לתאריך
6.19

השתתפות בוועדה לטיפול 

נזקים מתחת לגובה / בתלונות

השתתפות עצמית

.חופים.מ, נכסים.מ, ש"יועמ. חדששוטף

ייעול התקשרות 

באמצעות מאגר 

יועצים

הדרכות אגפיות

ביטוחים

ניהול ביטוחי 

המועצה

מאגר יועצים

חוזים ומכרזים

268



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

השתתפות בישיבות צוות עם 

מנהל המלאי לקבלת דיווחים 

שותפים והעברת הנחיות

שוטף 

שוטף וידוא ביצוע עבודות שונות

השתתפות בישיבות צוות עם 

מלקט ההזמנות לקבלת 

דיווחים שותפים והעברת 

הנחיות לליקוט

שוטף 

אחוז המקרים בהם יעברו עד 

 שעות מקבלת ההזמנה 48

עד לסיום הליקוט

מדידה בהערכה90%

הצעות מחיר

מספר ימים מקסימאלי 

שיעברו בין הקמת דרישה 

להזמנת רכש חתומה

3
תלוי בפעולות שונות של בעלי 

תפקידים במועצה ובמשוב 

והצעות המחיר על ידי הספקים

אחוזי הצלחה בספירות מלאי 

התאמה בין נתוני מערכת )

(לבין המצאות הציוד בפועל

מסופון90%

הנפקת מדבקות ברקוד לאחר 

כל בדיקת פריטים במלאי
שוטף 

מספר ביקורות פתע לאתרים 

מרוחקים של המועצה 

לצורך בדיקת  (מדגמי)

מיקומו ובלאי, הפריט

רבעוני4

מגון מלאי

קביעה לגבי צמצום או 

הרחבה של מלאי שוטף מול 

אחזקה : המחלקות הבאות

גינון , חופים, (כולל חשמלאי)

ומים וביוב עד לתאריך

תלוי באפיון , עריכת סקר בפועל3.19

מנהל מחלקת אחזקה

מספר פעמים בהם תתבצע 

בדיקה מדגמית של מצאי
12

מספר פעמים בהם תתבצע 

בקרה על הזמנת טובין 

במועצה ובאתרים מרוחקים

התאמה בין המוצר למפרט12

מצאי

חלוקת 

אחריות

קביעת 

- רמות מלאי

מסופון 

ואינוונטר

ארגון 

מחדש 

של 

המחלקה

הסדרה מחודשת 

של פעילות 

המחלקה

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

- אינוונטר 

עדכון

-סיום עדכון אינוונטר חדש ב

ט ומיקום"הקמת מק, כולל עדכוןשוטף 2019

סיום רישום והכנה לפסילה 

עד לתאריך
לא כולל . לציוד קיים במועצה5.19

עדכונים שוטפים

סיום תהליך פסילת האינוונטר 

עד לתאריך
30.11.19

- אינוונטר 

ספירות

סיום תהליך ספירות אינוונטר 

עד לתאריך
5.19

- אינוונטר 

ח "דו

ח הפרשי אינוונטר "הגשת דו

עד לתאריך
5.19

- אינוונטר 

ח "דו

הפרשים

מספר חוסרים להם לא נמצא 

ח האינוונטר"הסבר בדו
לא נמדד , יש לצרף למדידה0

2018במחצית 

אינוונטר 

-וניפוקים

מסופון

סיום ביצוע ניפוקים עד 

לתאריך
שוטף 

- אינוונטר 

קטלוג

סיום קטלוג מוצרים חדשים 

עד לתאריך
11.19

קבלת סקר בנושא הוספת 

מלאי בהתאם לעבודות 
3.19

, סידור המחסן מחדש

הגדלת מלאים ומעבר 

למוצרים חדשניים וחסכוניים

הפחתת זיהום אווירביצוע

קביעת מיקום חדש לציוד 

, פנסים, נשקים)מושאל 

עד לתאריך (אזיקים

5.19

הגדרת מיקום לציוד 

אינוונטר אלקטרוני שמיש 

עד לתאריך

2.19

הגדרת מיקום מחדש לאזור 

פסילות עד לתאריך
2.19

הגדלת מגוון ציוד 

אינסטלציה והגדרת מקום 

לצורך כך עד לתאריך

2.19

אחזקת מלאי

- אינוונטר 

פסילות

מחסן

בתלות בסיום בניית המחסנים

מעקב מיטבי 

אחר מלאי שאינו 

מתכלה

סידור וארגון 

מחדש של 

מחסני המועצה 

ובכלל זה סיום 

בינוי המחסנים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

חלוקת מיקומים לציוד 

ציוד , ציוד אישי, החרמות

ציוד , אינוונטרי שמיש

פסילות עד לתאריך

6.19

6.19סידור ומיון כלל המחסנים

שמירת ציוד 

אלקטרוני

הגדרת מקום ומידוף לציוד 

אלקטרוני
ביצוע

ניהול יומן בנושא מצב 

הפריטים
בתלות סיום בניית המחסניםשוטף 

הסדרת השאלות ציוד 

אלקטרוני
ביצוע

סיום ספירת מלאי מתכלה 

 עד לתאריך2018עבור 
יחל , שבעה ימים- תהליך7.1.19

30.12.18בתאריך 
אחוז התאמה בין תוצאות 

 לבין נתוני 2018ספירת מלאי 

המערכת

97%- 2018מחצית . נתון למעקב90%

ט "סיום הזנת נתוני מק

למערכת המסופון
1.19

שוטף ביצוע ניפוק דרך המסופון

מספר פעמים בהם תבוצע 

בקרת תקציבים לניפוק 

מחסן עד לתאריך

12
ח סטאטוס להנהלת "הפקת דו

חשבונות

טים מכלל ציוד "אחוז המק

המועצה המצויים במערכת 

המסופון

100%

בדיקת תנועות פריט 

במערכת עד לתאריך
1.19

הפקת מדבקת ברקוד עד 

לתאריך
4.19

שוטף הטמעת נהלי עבודה חדשים 

ט ותעודת כניסה "הקמת מק

לפריטים אינוונטרים עד 
4.19

מספר ביקורות לכלל 

מחלקות המועצה
רבעוני4

אחוז מחלקות המועצה 

שיעברו ביקורת חצי שנתית
100%

מחסן

45,050
מעקב מיטבי 

אחר ציוד מתכלה

ספירת מלאי 

מתכלה

שמירת ציוד 

אלקטרוני

-ניהול מחסן

ספירת מלאי
1769000751

מחסן חדש

סיום טיוב 

הנתונים 

ומחשוב 

המחלקה

מערכת 

מסופון

אינוונטר

סידור וארגון 

מחדש של 

מחסני המועצה 

ובכלל זה סיום 

בינוי המחסנים

חוזים ומכרזים

271



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון

יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

חידוש הזמנת מסגרת מול 

עד לתאריך (חלב)שטראוס 
מחודש כל חצי שנה1.19

חידוש הזמנת מסגרת מול 

חריטות )מיסטר קוויקלי 

עד לתאריך (וחותמות

1.19

קבלת דרישות טובין 

שלא באמצעות )מהמחלקות 

(המוקד

שוטף 

במידה . באמצעות מייל יעודי

ותוטמע פעילות הרכש 

כלל ההזמנות - במטרופולינט 

יעברו דרך תוכנת המחשוב

אחוז התאמה בין דרישות 

המחלקות לניפוק בפועל 

(בהתאם לאפיון הדרישה)

. במדידה תימסר הערכה100%

משך זמן ממוצע מקבלת 

ועד  (במערכת המטרו)דרישה 

ביצוע תעודת כניסה וניפוק 

(בשבועות)

3
ימדד במידה ותטמע מערכת 

- במידה ולא . המטרופולינט

.תבוצע מדידה רנדומלית

קליטת טובין למחסני המועצה 

, כולל רישום מלאי נכנס

טים סידור ומידוף "הקמת מק

שילוח למחלקות בהתאם / 

לצורך

שוטף 

חות ניפוק לפי "מספר דו

תקציבים להנהלת חשבונות 

שיועברו לכל היותר עד חודש 

לאחר סיום הרבעון

, 30.4, 30.1- בתאריכים הבאים 4

30.7 ,30.10

חשבוניות
אחוז הזמנות בהן תהיה 

חריגה בין ההזמנה לחשבונית
סכום וכמות החשבונית לא יעלו 0%

על הסכום בהזמנה

שוטף טים"הקמת מק

פ ספר "איתור מיקומים ע

אינוונטר
שוטף 

/ הסכמי 

הזמנות 

מסגרת

חשבוניות 

אינוונטר

ניהול מערך 

הרכישות במועצה

הסדרת מכרזי 

מסגרת לרכישות 

טובין במועצה

פעולות רכש 

מלאי מחסן 

ודרישות 

ממחלקות

מחסן

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

רכש 

וקניינות

חשבוניות 

אינוונטר

ניהול מערך 

הרכישות במועצה

צילום ותיוק חשבוניות 

אינוונטר
שוטף 

כתב כמויות
ניהול כמויות 

באופן מיטבי

הפקת כתב כמויות למחלקת 

רכש
ביצוע

מאגר , חוזים, מכרזים: בנושא

נתוני פעילות בנספח . יועצים

שיצורף למדידה

ממשק מול 

ספקים
מענה לספקים

עמידה בקשר מול ספקים 

בנוגע לתקלות ושאלות
שוטף 

יעוץ למחלקות בנוגע לאיתור 

ספקים מתאימים בהתאם 

לצורך

שוטף 

רבעוני כולל הכנת סדר יום4מספר ישיבות וועדת הרכש

מספר פעמים בהם יופץ 

פרוטוקול וועדת הרכש עד 

חודש לאחר הישיבה

4

1269000491-45,000הכנסות ממכרזים

16212005231,000דמי חבר
16212005402,600דואר וטלפון
16212005218,000השתלמויות

16212007803,500הוצאות אחרות
16212009305,900רכישת ציוד יסודי

ניהול מאגר 

יועצים והצעות 

מחיר

16211007535,620

1621200110407,280שכר
16212004705,989מדפסות

16212004712,000ניפוק מחסן
16212004721,000ציוד משרדי

16212005112,500אירוח וכיבוד

 2753780- רכב 

דלק-'נינה בביץ
162120153124,000

 2753780- רכב 

-'נינה בביץ

תיקונים

16212015322,000

סיוע למחלקות

סעיפי 

תקציב

רכש מכרזים 

וחוזים

רכש 

וקניינות

איתור ספקים

חוזים ומכרזים
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יעדים
הערות

משאבים
נושאים

מכרזים 

והתקשרויות

מעקב לצורך 

בקרה והשוואה 

רב שנתית
נתוני 

פעילות

רכש מכרזים 

וחוזים

 2753780- רכב 

- '  נינה בביץ

ליסינג

162120153641,000

176900047011,783מדפסות
17690004714,000ניפוק מחסן
17690005402,200מחסן טלפון

17690007805,000הוצאות אחרות
1769000110599,610השכר הקובע
193800051145,000שתיה וכיבוד

17690004723,000ציוד משרדי מחסן

-תוכנות מיחשוב 

 מחסן
17690005707,400

17690009315,500רכישת ציוד
193800047120,000ניפוק מחסן

 9200187- רכב 

דלק- דוד איתן 
162110153148,000

 9200187- רכב 

- דוד איתן 

תיקונים

16211015324,000

 דוד 9200187

איתן  דודו ליסינג
162110153656,500

 1300979נגרר 

תיקונים-דודי
1621103732900

" 1300979נגרר   

דודי  ביטוח
16211037331,400

מחסן

סעיפי 

תקציב

חוזים ומכרזים
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171- 2018מחצית . נתון למעקבמספר עמדות עבודה

מספר מחשבים נייחים

- 2018מחצית . נתון למעקב

 לציין בהערה כמה מתוך 158

הכמות במלאי

18- 2018מחצית . נתון למעקבמספר מחשבים ניידים
12- 2018מחצית . נתון למעקבמספר טאבלטים
29- 2018מחצית . נתון למעקבמספר מדפסות
3- 2018מחצית . נתון למעקבמספר סורקים

6- 2018מחצית . נתון למעקבמספר מתגי משתמשים
2 -2018מחצית . נתון למעקבמספר מתגי שרתים

117- 2018מחצית . נתון למעקבמספר טלפונים נייחים

152- 2018מחצית . נתון למעקבמספר תיבות דואר אלקטרוני

1- 2018מחצית . נתון למעקבstorageמספר מערכי איחסון 
13 -2018מחצית . נתון למעקבמספר שרתים וירטואליים

3 -2018מחצית . נתון למעקבמספר שרתים פיזיים

11 -2018מחצית . נתון למעקבמספר מערכות מידע

360 -2017מחצית . נתון למעקבמספר פניות בנושאי מחשוב שיתקבלו

חצי שנתי2חות מלאי"מספר דו

יצירת קובץ כולל למצאי מיחשוב עד 

לתאריך
בשיתוף יחידת הרכש6.19

סיום ביצוע המלצות סקר הסיכונים 

 כולל בחינה 2018שבוצע ב 

מחודשת

3.19

קיום סקר סיכונים חדש לשנת 

2019
6.19

הטמעת השינויים והתוספת 

בהמשך לסקר החדש
12.19

שדרוג מערך 

אבטחת המידע 

והתאמתו 

לדרישות החוק 

בהתבסס על סקר 

סיכונים

 אבטחת מידע

2019 תכנון פעילות מחשוב 

הערותנושאים

מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

מעקב אחר מלאי

משאבים

נתוני פעילות

מחשוב
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הערותנושאים

מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

משאבים

נתוני פעילות

מספר פעמים בהן יבדקו הרשאות 

למשתמשים
רבעוני4

בדיקת תקינות שרתים לעניין 

הקשחה ועמידה בדרישות אבטחת 

מידע

שוטף

שנתי1קיום הדרכת חובה כללית לעובדים

בדיקה ועדכון של נוהל מאגרי 

מידע עד לתאריך
12.19

החלת טפסים על עובד חדש ועובד 

יוצא
ב"בעזרת מנהלת משאשוטף

באופן יומישוטףבדיקת  מערכת הפיירוול

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית לאבטחת מידע לקליטת 

שינוי תפקיד לעובד וסיום , עובד

העסקה

2
בדיקות מדגמיות ליישום הנדרש 

 חודשים6י התהליך אחת ל "עפ

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקת 

גיבוי ושחזור מגיבוי
2

יצירת תקלה ובדיקת שחזור 

יתקבל נספח בדיקת . המידע

גיבוי מחברת טויסטק

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית על פי נוהל התאוששות 

מאסון

2

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית לנוהל אבטחת מידע מול 

ספקים חיצוניים

2

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית לבדיקת תקפות ממונים 

על מאגרי המידע הפיזיים

2

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית על פי נוהל מדיניות 

אבטחת מידע

2

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית על פי נוהל טיפול באירוע 

אבטחת מידע

2

מספר פעמים בהם תבוצע בדיקה 

מדגמית על פי נוהל מאגרי מידע
2

בדיקות מדגמיות ליישום הנדרש 

 חודשים6י התהליך אחת ל "עפ

הטמעת נהלי 

המחשוב ואבטחת 

המידע בארגון

אבטחת מידע

מחשוב

276



ערךמדדמטרה2019סכום סעיף תקציבישם חשבון
הערותנושאים

מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

משאבים

נתוני פעילות

3.19שדרוג אתר המועצה עד לתאריך

כולל אתר תיירות ומערכת 

בקבלת , תלוי תקציב. חוגים

.מפרט הדרישות ובספק הזוכה

ביצוע  תכנית למימוש מדדי ישראל 

דיגיטלית עד לתאריך
3.19

. 41 - 2018הציון בנובמבר 6.19 עד לתאריך80הגעה לציון מעל 

אופיס לייט
תחזוקה שוטפת של מערכת 

האופיס לייט
שוטף

1.19יציאה למכרז עד לתאריך

הקמת מערכת לניהול עיר עד 

לתאריך
5.19

12.19סיום הטמעה

אחוז הצלחה של רמת היישום 

בקרב המשתמשים במערכת ניהול 

עיר

95%

נמדד על ידי בדיקות מול 

משתמשים ובחינת כמות 

התהליכים המיושמת במערכת 

(דוח)

קולות 

קוראים

הקמת מערכת לניהול קולות 

קוראים ותקציב עד לתאריך
6.19

יציאה למכרז לפרויקט מערכות 

מידע כספיות עד לתאריך
1.19

הטמעת הדרישות שהוגדרו במכרז 

 במערכת שתסופק למועצה עד 

לתאריך

7.19

סיום בדיקות כוללות במערכת 

המידע הכספית עד לתאריך
9.19

12.19ביצוע השלמות נדרשות עד לתאריך

1.20העלאת המערכת לאוויר עד לתאריך

דיגיטציה

הגעה לציון מעל 

 בדירוג ישראל 80

דיגיטלית

מערכת 

מידע 

כספית

שדרוג 

מערכות 

מחשוב 

ר "תב)

1072 

בלוח סגן 

(גזבר

מערכת 

לניהול עיר

תפעול יעיל של 

, משאבי המחשוב

, מערכות המידע

התקשורת 

והטלפוניה תוך 

כדי הוזלת עלויות 

התפעול והתחזוקה

מחשוב
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הערותנושאים

מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

משאבים

נתוני פעילות

מיחשוב 

אחזקה 

שוטפת 

מחשבים

1938100570296,000

אחוז המקרים בהם תקלות 

. ימי עבודה2יטופלו תוך ' רגילות'
100%

בעיות , איטיות במערכת

מניעת , במערכת וירטואליזציה

איטיות מערכת, גישה

אחוז המקרים בהם תקלות 

 שעות 8יטופלו תוך ' בינוניות'

עבודה

100%

תקלה '. מענה תוך שעת עבודה

, השבתה של השרת- ' בינונית

או בעיות גישה

אחוז המקרים בהם תקלות 

 שעות 4יטופלו תוך ' חמורות'

עבודה

100%

- ' תקלה חמורה'. מענה מיידי

של פעילות / השבתה של השרת

חיונית בארגון

אחוז המקרים בהם קריסת שרת 

תטופל תוך יום עבודה
מענה מיידי100%

אחוז המקרים בהם בעיות תקשורת 

 של הספק יטופלו תוך DR-בחוות ה

 שעות עבודה4

100%
DR - מערכת גיבוי מידע לאתר

משני

אחוז המקרים בהם תיקון תקלת 

תקשורת בציוד רשת תטופל תוך 

יום עבודה

100%

אחוז המקרים בהם תיקון תקלות 

תקשורת באתר המזמין יבוצעו תוך 

 שעות עבודה3

100%

אחוז המקרים בהם טיפול 

בווירוסים וברוגלות המשביתים 

פעילות רצפה יהיה תוך יום עבודה

100%

אחוז המקרים בהם טיפול 

בהשבתת מערכת המחשוב יבוצע 

 שעות עבודה4תוך 

100%

אחוז המקרים בהם התקנת תחנות 

חדשות יבוצע תוך יום עבודה
100%

 מענה מהיר     

 ויעיל לפניות

 בהתאם לאמנת

השירות

תחזוקת מערכות

מחשוב
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הערותנושאים

מעקב לצורך 

השוואה רב שנתית

משאבים

נתוני פעילות

עלות חבילה כוללת5%אחוז הוזלת עלויות טלפונים ניידים

תשתית - אחוז הוזלת אינטרנט 

וספק
10%

 ביחס לבסיס הקיים ללא קווים 

חדשים שנוספו בשנת העבודה

בחינת עלויות אחזקה טלוויזיה עד 

לתאריך
12.19

שיווק וניהול 

אירועים באופן 

ממוחשב

הטמעת מערכת המידע לניהול 

ס עד לתאריך"אירועים וחוגים במתנ
3.19

מספר פעמים בהם יעודכן סטטוס 

תוכנית האב
12.19בתאריך 1

עדכון תוכנית האב בהתאם לתוכניות 

עד לתאריך, המועצה
12.19

ממשקי 

עבודה 

במועצה

ייזום מתן שירות 

למחלקות

מספר פגישות של מנהל המחלקה 

עם מנהלי האגפים
, חינוך, גזברות, הנדסה, תפעול12

ל"מנכ, ב"משא

שוטף גזבר. ביצוע ישיבות שבועיות עם סתיאום ציפיותיועץ חיצוני

חות שיתקבלו מחברת "מספר דו

המחשוב בנוגע לקריאות והטיפול בהן
12

ניסיונות , קבלת דיווחים על לוגים

פריצה ובעיות במערכת המחשוב 

 שעות עבודה מזיהוי הבעיה4תוך 

שוטף 

מעקב אחר שירותי טכנאי פעמיים 

בשבוע במועצה
שוטף 

מיחשוב 

עבודות 

קבלניות

1938100750196,000

מיחשוב 

רכישת 

ציוד יסודי

193810093025,000

-מיחשוב

עבודות 

מיוחדות

1938100980100,000

תכנון פעילות 

לטווח ארוך

תפעול יעיל של 

, משאבי המחשוב

, מערכות המידע

התקשורת 

והטלפוניה והוזלת 

עלויות תפעול 

ותחזוקה

בקרה ומעקב מיטבי

תוכנית אב

הפעלת 

החברה 

לתחזוקת 

המחשוב

ס"מערכת מידע מתנ

סעיפי תקציב

תשתית 

לפעילות 

המחלקה

תקשורת

מחשוב
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