
2019לשנת תכניות עבודה 
עיריית אור יהודה



דבר ראש העיר

,יקריםתושבים 

.2019לשנתהעבודהתכניותאתבפניכםלהציגגאהאני

,תקציבמקושרותעבודהתכניותלפיעובדיםהעירונייםוהמחלקותהאגפים
השירותיםוגיווןבאיכותתרגישואתםהשגתםשאתויעדיםמטרותהמגדירות

.העירייהמספקתאותםהמוניציפאליים

מתווהשאניומהמדיניותהעירונימהחזוןישירהנגזרתהםומטרותיעדיםאותם
,תרבות,חינוך:החייםתחומיבכללהתפתחתמשיךיהודהשאורלוודאכדי

.ועודרווחה,תעסוקה,תחבורה

הקשייםואתבפנינוהעומדיםהאתגריםאתבחשבוןלוקחותהעבודהתכניות
ואתשלנוהמובנותהחוזקותעםיחדומשקללות,בהםלהיתקלעתידיםשאנו

.ולהתקדםלהמשיךביותרוהיעילותהנכונותהדרכים

השירותאתלכםלתתהמוכווניםמוכשריםאנשיםעובדיםיהודהאורבעיריית
אתולהגשיםליישםנצליחאנחנואיתםשיחדבטוחהואני,ביותרוהיעילהטוב

באיכותשתתבטאלמציאותשלנווהחלומותהחזוןאתונהפוךהעבודהתכניות
.עבורכםלייצרנוכלשאנוביותרהגבוהההחיים

,בברכה
ליאת שוחט
ראש העיר

ל העירייה"דבר מנכ

,תושבים יקרים

יהודהאורעירייתשלהעבודהתכניותאתמלאבאופןמציגהשלפניכםהחוברת
.2019לשנת

מחשבהבהםוהושקעההעירראששלומוגדרברורחזוןשלתוצרהןאלותכניות
.העירייהאגפיכללידיעלרבה

מחויבותמתוךזאת,ותקציבמדדים,דרךאבני,תכניותפורטועירונייעדלכל
.מתמדתעצמיתולבקרהגבוההביצועלרמתהעירייה

העשייהתחומיבכללבעירהרחבההעשייהאתמבטאתהעבודהתכנית
המנהללכלליכבסיסהשקיפותערךשלעמוקההבנהמתוךלציבורומפורסמת

.התקין

ועלעבודתםעלוהמחלקותהאגפיםומנהליהעירייהלעובדילהודותמבקשאני
.העירתושבילטובתביותרהמקצועיתבצורההעירייהעבודתלביצועמסירותם

,בברכה
אלי אהרוני

ל העירייה"מנכ



שירות
השירות לתושב  והנגשתשיפור 
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קהילה
והנגשתחיזוק הקהילה 

תרבות וספורט, פנאי

קיימות  
טיפוח , הקיימות העירוניתחיזוק 

חזות העיר  , המרחב הציבורי
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תשתית ארגונית
חיזוק תשתיות פנים ארגוניות

יעדי ראש העיר



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

שיפוץ המקלטים שלא שיפוץ כלל המקלטים בעיר

שופצו עד עכשיו

מקלטים ' מס199-אוג

שישופצו

 500,000             ר"תב25

יעשה מתחילת שנה כ הכשרת מחסן החירוםשוטף

שלושה חודשים

סיום שיפוץ מחסן 1980%-אפר

חירום

 15,000               ר"תב11

יעשה כל השנה לבעיות תחזוקת המקלטיםשוטף

איטום מים ותחזוקה )קימות 

(שוטפת

מקלטים כשירים 1975%-דצמ

לחירום

 1,000,000          ר"תב85%100%

-ים ל/ תרגיל2ביצוע 1

 מכלולים כולל 12

ר"יקל

ח"אחראית פס12240

' הכשרת תלמידי ט

לחילוץ

110

הכשרת רענון כוחות 

ר שעברו הכשרה "סע

בעבר

ר"פקע110

ציון - תחזוקת מקלטים  שוטף

ר"פקע

ר על מצב "ציון פקע1965-דצמ18-דצמ

המקלטים

קבלן הביצוע פיקוד 8585

העורף

ר "תתקיים ביקורת פקע

התאריך לא , נוספת

פורסם

ביטחון ושרותי החירום

2019תכניות עבודה לשנת 

בהכשרות זה יקח כחצי שנה היערכות המכלולים לחירוםשוטף

כולל החדשים

19-אוג



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

פיקוד העורף - ציון בקרים 19-מרץתרגיל ארצי נפילת טילים

ועובדי עירייה

, ס"מנהלי בטחון בתי9.89.79.70

ס"צוותי בתיה

1010ביצוע התרגיל19-אוקתרגיל ארצי רעידת אדמה

- ס"תרגילים פנימיים בבתי

באחריות עוזרת הביטחון

מס תרגילים שיתקיימו 19-דצמ

בשנה

ס"צוותי בתיה323

רענון במשטרה אחת לחצי 

 22- שנה לכל המאבטחים 

במספר

אחוז המאבטחים שיעברו 19-יול

(22מתוך )רענון 

100%100%0

אחוז המאבטחים שימלאו 19-ספטמילוי טופס היעדר עבירות מין

טופס היעדר עבירות מין

100%100%100%0

-משטרה - ביצוע תרגילי פתע

 בחודש2  

- מספר תרגילי תרגילי פתע19-אוק

משטרה שיבוצעו

2012200

ביצוע ביקורת משטרה 

 לחודש1ל מדגמית "ומשכ

מספר ביקורות משטרה 19-אוק

ל שיבוצעו"ומשכ

106100

מספר הביקורות השוטפות 19-אוקכל יום-ביקורות שוטפות 

שיבוצעו

2101262100

משלחות  , קייטנות

ואירועים עירוניים

כתיבת תכניות אבטחה 

ובטיחות  לכלל הקייטנות 

לאישור המשטרה

אחוז הקייטנות שיקבלו 19-דצמ

אישור משטרה כנדרש

100%100%100%0

רכישת מכשירי קשר חדשים 

לטווחים קצרים בין שומר )

(למזכירה

זוגות מכשירי קשר ' מס19-יול

שיירכשו

60

אחוז מבתי הספר בהן 19-יולס"מצלמות בתי

יותקנו מצלמות תקינות

עיר חכמה30%100%100%

החלפת מערכות לחצני 

מצוקה

בהם  (גנים)ח "מוס19-דצמ

הוחלפה מערכת לחצנים 

למערכת מתקדמת

20550מערכות ישנות

הכנת תיקי השטח תיקי שטח לבתי ספר

באמצעות יועץ חיצוני

תלוי אישור תקציבי 100,000             15 לא מעודכנים4תיקי שטח מוכנים' מס19-דצמ

י דרישות "רכישת הציוד עפרכישת מכשירי דפיברילטור

משרד החינוך

30000משרד החינוך 35,000               055ס"בתי' מס19-יול

גגוני הגנה לעמדות 

ס"השמירה בבתי

התקנת הגגונים להגנה על 

השומרים מפני פגעי מזג 

אויר

לפני בדיקת הצעות ח"בינוי מוס410עמדות שמירה מוגנות' מס19-דצמ

מחיר

מערכות לפתיחת שערים 

עם שלט לשומרים

רכישת המערכת וקופסת 

השלמת קו חשמל+ הקרה

ח"בינוי מוס612מערכות' מס19-דצמ

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

ס ואשכולות "אבטחת בתי

גנים

שדרוג מערכות אבטחה 

דיגיטליות

בטחון ושירותי חירום

בטחון מוסדות חינוך

תרגול בתי ספר וגני ילדים 

במצב חירום



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מספר ישיבות 

הבקרה החודשיות 

שיתקיימו ומעקב 

אחר סיכומי הישיבות  

בכדי להגביר את 

מימוש יעדי ההכנסות

אורנה , ל"מנכ, גזבר510

מנהלי מחלקות 

, תחזוקת מבנים

מנהלת, ע"שפ

510ישיבות מיצוי תקציב

הטמעת מעקב למעקב 

שוטף אחד מיצוי תקציב

11הטמעת מערכתלא התקיים19-פבר

איתור פתרון טכני לא נמדד19-פבר

במערכת למדידה

1

עמידה בתנאי 19-דצמ

התשלום

70%80%

-ארכוב מסמכים ב

sharepoint

העלאת כלל המסמכים נסרקו19-יונ

המסמכים 

sharepointל

ר"מנמר מחשוב"תב11

ביצוע סריקת - יישום

חשבוניות

190001-דצמ

ייעול מערכת שכר ושיפור 

טפסי - השירות לעובדים

אחוז הטפסים 1975%-מאי

שימלאו באופן מקוון

ללא חישוב גמלאים85%

ניהול טופס 19-יונייעול חתימה פקודות זיכוי

דרישות מקוון

חתימה מקוונת על 

פקודות זיכוי

 בנטרול הכנסות מראשאגף הכנסות55,000,000114,000,000סכום גבייה19110,000,000-דצמשוטף- הגדלת גבייה

אגף הכנסות5,500,00012,200,000סכום גבייה199,000,000-דצמיתרות- הגדלת גבייה

10

2019תכניות עבודה לשנת 

שוטף - גביית ארנונה 

ויתרות שנים קודמות

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

גזברות

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ייעול תהליכי עבודה 

פנימיים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

מוסר - ניהול ספקיםניהול ספקים

תשלומים במשק

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ביצוע מעקב חודשי אחר מעקב הכנסות

הכנסות

18-דצמ
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שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

כמות עוקבים 8,500הפקת קמפיינים לכל מדיה

בפייסבוק

כל מחלקות העירייה9,2009,7006140-57010000

יצירת ממשקים מול מחלקות עירייה 

להגביר את המודעות

כמות משתמשים 7,300

בניוזלטר

8,0008,500

קריאה במהלך אירועים עירוניים 

להגברת השימוש במדיות

כמות הורדות 3,950

אפליקציה

4,5005,000

כמות ביקורים בחודש 10,000

באתר

המשרד לשוויון 11,00012,000

חברתי

17208

הרחבת החשיפה של הפעילות 

העירונית באמצעות רשתות 

חברתיות ובמדיות הדיגיטליות 

ועיתונים

כמות הודעות לא נמדד19-דצמ

שיפורסמו בתקשורת 

המקומית

כל מחלקות העירייה1803606140-5702000040000

כתיבת הודעות לעיתונות ושיווקן 

בתקשורת הארצית

כמות אייטמים 1911-דצמ

שיועלו בתקשורת 

הארצית בהקשר 

חיובי על אור יהודה

כל מחלקות העירייה612

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

תפעול דף פייסבוק לאגף 

החינוך

הרחבת החשיפה של פעילות 

החינוך בעיר לכמה שיותר קהלי 

העלאת סרטונים ואייטמים , יעד

מבתי הספר ומגני הילדים

' מח+ אגף החינוך 50010006140-5705000כמות העוקבים בדףפרויקט חדש19-דצמ

גני הילדים

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

תפעול דף פייסבוק לאגף 

החינוך

' מח+ אגף החינוך 120240כמות הפוסטים19-דצמ

גני הילדים

עדכון תושבים לגבי 

פרויקטים תשתיתיים 

שמתבצעים

הפצת פליירים ומסרונים על 

פרויקטים שמתבצעים עם הנחיות 

; מפורטות והסדרי חנייה מתאימים

הפקת שילוט המעדכן בנוגע 

לפרויקטים

ר מנהלת "תב48כמות הפרויקטיםפרויקט חדש19-דצמ

הסכם גג

מנהלת הסכם גג20000

הפקת תיק תושב חדש 

לתושבים חדשים בעיר

הכנת התיק וחלוקתו בעזרת 

הפיקוח העירוני

הפיקוח העירוני246140-78015000חלוקות בשנה' מסאיסור בשל הבחירות19-דצמ

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

יצירת מערך של העברת 

מידע ישיר מאגפי העירייה 

לדוברות

בהמלצת , גיוס נציג מכל אגף. א

מנהל האגף שיהיה אמון על העברת 

העברת חומרים לדוברות . ב; מידע

מכל נציגות מחלקה אחת לשבועיים

כמות היחידות שאיתן 193-דצמ

יהיה שיתוף פעולה

, הנדסה, חינוך356140-7805000

, רווחה, הסכם גג

ע"שפ

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

הפקת סרטונים במסגרת 

 שנה לאור יהודה70

הכנת , יצירת גאנט אירועים

תסריטים ורעיונות לנושאים 

לסרטונים והפקתם

כמות הסרטונים פרויקט חדש19-דצמ

שיופקו

ברנקו , תרבות, חינוך10156140-57030000

וייס

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

, אפיון התהליך והוצאתו לפועלהפקת כרטיס תושב

שיווק בקמפיין מאסיבי בכל המדיות

כמות התושבים פרויקט חדש19-דצמ

שיצטרפו

ר מנהלת "תב5001000

הסכם גג

הכרטיס עתיד להיות מנהלת הסכם גג150000

. 2019מופק בחודש יולי 

 נבדוק את 2020בשנת 

נושא שביעות הרצון 

מהכרטיס וכמות 

המשתמשים בו בפועל

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

01ביצוע משימה190-דצמביצוע הסקרסקר שביעות רצון

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

הגברת השימוש באמצעי 

, פייסבוק: המדיה השונים

אתר, אפליקציה, ניוזלטר

19-דצמ

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

דברור פעולות העירייה

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

לשכת ראש העיר

דוברות



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

הגדלת אחוזי הגבייה השוטפים הגדלת אחוזי גביה מחייביםחיזוק תשתיות פנים ארגוניות

2018 לעומת 1%מחייבים ב 
83.0%90%אחוזי גבייה1988.5%-דצמ

הגדלת גביית ארנונה  ₪ 19109,600,000-דצמ2019גביית ארנונה שוטף 

3%- שוטף בכ

52,000,000114,000,000

גביית ארנונה יתרות שנים 

קודמות
שמירה על עמידה  ₪ 198,700,000-דצמ

ביעד

4,500,0009,000,000

מעבר למשלוח שוברים במייל 

משלמים  (נישומים) 500- לכ

נוספים

הגדלת מספר 19335-דצמ

השוברים שישלחו 

במייל

400450

מעבר להגשת טפסים באופן 

מקוון
העלאת טפסים תוכנית חדשה19-דצמ

מקוונים לאתר 

העירייה

דוברות1

י תוכנית "ביצוע עפ ₪ 19346,126-דצמ(339,338קודים )מחיקת חובות 

אכיפה

180,000350,000

הגדלת מספר לא נמדד19-דצמתביעות משפטיות

התיקים שיועברו 

לתביעות משפטיות

2550

ביצוע הדרכת עובדים בנושא 

שיפור שירות
אחוז העובדים 19100%-דצמ

שישתתפו בהדרכת 

עובדים בתחום 

שיפור השירות 

לתושבים

משאבי אנוש60%

ביצוע השתלמויות מקצועיות 

לעובדים
אחוז העובדים לא נמדד19-דצמ

שישתתפו 

בהשתלמויות 

מקצועיות

100%

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

סך גבייה מחנייה 1915,700,000-דצמהכנסות מחנייה ופיקוחהכנסות מחנייה

וחוקי עזר

עידן רומי15,950,00016,200,000

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

1ביצוע הסקר190-דצמביצוע סקר נכסיםסקר נכסים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

לשכה משפטית1עדכון חוק העזר19-דצמשילוט- עדכון חוק העזרשילוט- עדכון חוק העזר

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

שיפור השירות באמצעות 

הדרכת עובדים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

אכיפה

הכנסות

גביית ארנונה

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

עדכון כתובות מערכת ניהול 

ועדה

מספר התאמות 19-דצמ

 GISבין מערכת 

למערכת ניהול 

ועדה

שוטףספק מערכת90%95%99%

הכנת שכבת קומפילציית 

ייעודי קרקע לתוכנית קובעת

שטח 19-דצמ

שטח /קומפילציה

תוכניות

גזברות₪300,000.00 מנהל התכנון, עירייה₪300,000.00 05%30%1732000750

ע "עדכון וקליטת תוכניות תב

שאושרו לשכבת קו כחול

אחוז התוכניות 19-דצמ

שעודכנו

שוטף₪300,000.00 מנהל התכנון, עירייה₪300,000.00 90%95%100%1732000750

הכנת דפי מידע סטטוטורים 

GISוקישורם למערכת 

מספר דפי 19-דצמ

מספר /מידע

מגרשים

שוטףגזברות₪20,000.00 היטל הנשבחה, ועדה₪20,000 00%5%1732000750

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

בניית שכבת נכסים 

ששולמה בגינם השבחה 

GISבמערכת 

המרת מידע לבסיס מידע 

טבלאי וקישור לשכבת 

חלקות/גושים

עדיפות נמוכה₪120,000.00 היטל הנשבחה, ועדה₪120,000.00 0111732000750ביצוע19-דצמ

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

 מי 50%יתכן שותפות תשתיות, מי שקמה₪75,000.00 מנהל התכנון, עירייה₪150,000.00 0111732000750ביצוע19-דצמ2019פוטוגמטריה GISעדכון שכבות 

שקמה

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

הערכת סכום  לשתי ספק שירות₪100,000.00 היטל הנשבחה, ועדה₪100,000.00 0111732000750ביצוע19-דצמ2019א "תצGISעדכון שכבות 

 45תצלומי +גיחות

בחינת + מעלות 

IRאפשרות יישום 

ימים להפקת 19-דצמשומה למבקש היתר

שומה

גיוס שמאי , ימי עסקיםגזברות3025151732000752000

ועדה

ימים להפקת 19-דצמהעברת זכויות- שומה 

שומה

גיוס שמאי , ימי עסקיםגזברות3532301732000752000

ועדה

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

טיפול בבקשות לרשם 

המקרקעין

זמן טיפול בבקשה מקבלה 

ועד העברה לארנונה

נוהל מתן אישורים לרשם,ארנונה0111732000752000ימים למתן אישור19-דצמ

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

התאמה לשינויים ל"מנכ0110000ביצוע19-יונעדכון נוהל השבחההשבחה

שנערכו בנהלים בשנת 

2018

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

מי שקמה0110000ביצוע19-יונעדכון נוהל היטליםהיטלי פיתוח

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

מנהל +ספק שירות357,000 ₪ועדה, מנהל התכנון₪357,000 ר"תב1%50%85%ביצוע19-דצמכולל בקרת איכות, ליווי ביצועסריקת ארכיב

גזברות, פרויקט

 תיקים30ביצוע 

2019תכניות עבודה לשנת 

הורדת זמן טיפול בהכנת 

שומות

הנדסה

ג"השבחה וממ, היטלי פיתוח

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

 GIS עדכון מערכת 

ומערכת ניהול ועדה

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

עלות 

כוללת

מקורות 

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

ליווי   :מסמכי מדיניות

וקידום הכנת מסמך 

- מדיניות למזרח העיר 

קרית גיורא

פרסום המידע בעיתונות המקומית 190-אפרפרסום המסמך המוגמר לציבור

ובאתר האינטרנט העירוני, והארצית

דוברות העירייה11

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

ליווי  :מסמכי מדיניות

וקידום מנגנון התחדשות 

- ר "עירונית לשכונות התח

דרום העיר

, ז חד משמעי לסיום העבודה"אין לו190-דצמליווי הכנת תכנית אב מפורטת

היות והפתרון ייתכן ויהיה חוץ תכנוני 

בדרגים פוליטיים

ככל שיגובש פתרון תכנוני 00

לשכונות דרום העיר במהלך 

פ "יהיה צורך בשת, 2019

עובדת - רווחה ' עם מח

קהילתית להתחדשות 

כדי לקדם תהליכי , עירונית

.שיתוף ויידוע ציבור

אין מתווה ברור אליו מתקדמת תכנית האב, 2018נכון לדצמבר 

11ביצוע אבן דרך190-יונהכנת טיוטת מסמך מדיניות

190-ספטשיתוף ציבור
קבלת התייחסות תושבים ובעלי 

קזז וסביבתו' עסקים ברח
01

01ביצוע אבן דרך190-דצמאישור המסמך בוועדה המקומית

01ביצוע אבן דרך0י הועדה המחוזית"אימוץ המסמך ע

11ביצוע אבן דרך190-פברדיון בהפקדת התכנית

11ביצוע אבן דרך190-מאיפרסום להתנגדויות

01ביצוע אבן דרך190-אוגדיון בהתנגדויות

01ביצוע אבן דרך190-דצמאישור התכנית

190-מרץדיונים שוטפים כולל דיון שולחן עגול
דיונים לגיבוש התכנית עד דיון שולחן 

בו נדונה חלופה מוסכמת, עגול
11

 זה יהיה בפורמט שולחן 19להערכתנו בפברואר . 19 דיונים עד פברואר 3נקבעו 

עגול

11ביצוע אבן דרך190-יונדיון בהפקדת התכנית

01ביצוע אבן דרך190-ספטפרסום להתנגדויות
מונח שהותמל יפעל . 18הותמל פועל מכוח הוראת שעה שתפוג באוגוסט 

להכניס את התכנית למסלול סטטוטורי מחייב עד אז

01ביצוע אבן דרך190-דצמדיון בהתנגדויות

00ביצוע אבן דרך200-פבראישור התכנית

דיון מקדים בלשכת התכנון המחוזית 

ללא היזם
190-פבר

דיון מקצועי על בסיס חלופה תכנונית 

ע שטרם נדונה "המוסכמת על מה

בוועדה המקומית

יידרש דיון נוסף. 2018התקיים כבר דיון בדצמבר 01

דיון והמלצה להפקדה בוועדה 

המקומית
190-יונ

דיון בוועדה המקומית על חלופה 

י לשכת "שהוסכמה עקרונית ע

התכנון

11

19011-אוגמכינה בלשכת התכנון בנוכחות היזם

01דיון פורמלי בנוכחות היזם190-דצמדיון מליאה בוועדה המחוזית

דיון , הפקדה להתנגדויות

אישור, בהתנגדויות
200-יונ

, 2019שלבים אלו לא יתממשו בשנת 

נכתבו כאן כנקודת ייחוס בלבד
00

דיון מקדים בלשכת התכנון המחוזית 

ללא היזם
10ביצוע אבן דרך190-מרץ

דיון והמלצה להפקדה בוועדה 

המקומית
11ביצוע אבן דרך190-יונ

01ביצוע אבן דרך190-אוגמכינה בלשכת התכנון בנוכחות היזם

01ביצוע אבן דרך190-דצמדיון מליאה בוועדה המחוזית

דיון , הפקדה להתנגדויות

אישור, בהתנגדויות
20000-יול

ליווי תכניות סטטוטוריות 

מתחם : ל"במסלול ותמ

פינוי בינוי הכלנית

ליווי תכניות סטטוטוריות 

מתחם  :ל"במסלול ותמ

פינוי בינוי הסביון

ליווי תכניות סטטוטוריות 

ביוזמת יזם פרטי במסלול 

מתחם פינוי : ועדה מחוזית

העצמאות/ בינוי היסמין

כבר עברו ועדה  (הערמון, הכיכר)שתיים מהן , מדובר בארבע תכניות נפרדות

אך צפויים בהן שינויים משמעותיים , 2017-מקומית ומכינה בלשכת התכנון ב

המחייבת מענה , בעקבות מדיניות שמובילה מתכננת המחוז החדשה

לכן הנחת העבודה היא שתכניות אלו יידרשו להתחיל . משמעותי לשטחי ציבור

ז בכל תכנית עשוי להשתנות ותלוי בקצב העבודה של "הלו. שוב חלק מהמסלול

צוותי התכנון של היזם וכן ביכולתו להשיג הסכמה של רוב בעלי הדירות 

ובכל מקרה פחות תלוי בעבודת הרשות המקומית ומינהלת , במתחם

2019ז כאן הינו ראשוני ועשוי להשתנות במהלך "הלו. ההתחדשות העירונית

ליווי תכניות סטטוטוריות 

ביוזמת יזם פרטי במסלול 

מתחמי פינוי : ועדה מחוזית

/ השלהבת / בינוי הכיכר 

הערמון/ ההגנה -קזז

2019תכניות עבודה לשנת 

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

הנדסה

מינהלת התחדשות עירונית

הכנת : מסמכי מדיניות

מסמך מדיניות למערב 

ס "קזז וביה' רח- העיר 

רוגוזין

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים



מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

עלות 

כוללת

מקורות 

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

תיקון התכנית בהתאם לתנאים 

לאישורה
2018לאחר דיון בהתנגדויות שנערך בדצמבר 11ביצוע אבן דרך190-מרץ

11ביצוע אבן דרך190-מאיפרסום למתן תוקף

השגת הסכמת רוב התושבים 

במתחם לפרויקט
190-דצמ

השגת הסכמת כלל התושבים 

לפרויקט
01

עובדת קהילתית - אגף רווחה 

להתחדשות עירונית

חלק מהתושבים במתחם אינם מעוניינים בפרויקט בשל משבר אמון בינם לבין 

תידרש עבודה של מספר חודשים לבניית האמון מחדש , להערכתנו. היזם

ולחתימת כלל התושבים על חוזה מול היזם

190-אפרדיון מקדים בלשכת התכנון המחוזית

השגת לשכת התכנון להרחבת סל 

 במסגרת 38/2הזכויות לתמא 

התכנית

11
י האדריכלים "בכפוף לביצוע בדיקה שמאית ועדכון הממצאים השמאיים ע

המכינים את התכנית

דיון והמלצה להפקדה בוועדה 

המקומית
11ביצוע אבן דרך190-יונ

ייתכן ולא יידרש דיון מכינה בהנחה שהדיון המקדים במחוזית יספיק11ביצוע אבן דרך190-יולמכינה בלשכת התכנון

01ביצוע אבן דרך190-ספטדיון מליאה בוועדה המחוזית

דיון , הפקדה להתנגדויות

אישור, בהתנגדויות
2020דיון בהתנגדויות יגלוש לתחילת . 2019ההפקדה להתנגדויות במהלך 00ביצוע אבן דרך190-דצמ

הגשה מחודשת של המתחם 

מיון שני- למסלול רשויות מקומיות 
190-פבר

 אך 2018המתחם הוגש בנובמבר 

יידרש עדכון של התכנון . נ נדחה"ככה

והדוח הכלכלי

11

קבלת אישור משרד השיכון למיון 

השני ואמדן תקציב
11אישור בכתב והחלטת ממשלה190-אפר

190-מאיהקמת צוות מתכננים
הקמת צוות יועצים רלוונטים בתיאום 

עם החברה המנהלת את הפרויקט
11

תכנון המתחם לקראת דיון מקדים 

בלשכת התכנון
190-אוג

הכנת תכנית המוסכמת על מהנדסת 

העיר
11

190-אוקשיתוף ציבור

עבודות תסקיר חברתי ושיתוף ציבור 

במקביל , י היועצים החברתיים"ע

עד הכנת , להתקדמות עבודת התכנון

01
עובדת קהילתית -אגף רווחה 

להתחדשות עירונית

01ביצוע אבן דרך190-אוקדיון מקדים בלשכת התכנון

01ביצוע אבן דרך200-פברדיון בועדה המקומית

עדכון תחזית ביקושים ואמדן היצע 

תכנוני במוסדות חינוך בקרית גיורא
190-אוג

מסמך יישום המציג אמדן כושר 

ס יסודיים וגני  "נשיאה ריאלי של בתי

ילדים במזרח העיר על בסיס תחזית 

מימוש פרויקטי התחדשות עירונית

11

קביעת המתווה התכנוני הרצוי 

היתר / ע "תב)למתחם פרקאוף 

והכנת מסמך יישום (בשלבים

190-נוב
הכנת , 2019גיבוש המתווה עד מרץ 

2019המסמך עד יולי 
01

הכנת מודל למעקב ועדכון תחזיות 

ביקוש והיצע למוסדות חינוך כולל 

בהתאם , תיכונים בכלל העיר

למימוש פרויקטי התחדשות עירונית

200-מרץ

הכנת  קובץ אקסל המתעדכן אחת 

, י אגף ההנדסה"לזמן מוגדר ע

מתואם עם אגף החינוך ועם מינהלת 

הסכמי הגג

01

הכנת מסמך הנחיות לתושבים 

הכולל הסברים על חקיקה עדכנית 

הדרכה לקידום , הנוגעת לזכויותיהם

 ופינוי בינוי38פרויקט תמא 

190-מרץ

דף מידע שיועלה לאתר ויופץ 

בעיתונות המקומית וכן לבתי 

התושבים

דוברות העיריה11

תרגום המסמך לרוסית ובוכרית 

פ דרישה"ושפות ע
אגף רווחה, דוברות העיריה19011-יונ

קביעת נוהל עבודה להצטרפות 

דיון + העירייה כמגישה לתכנית 

במועצה

ש"יועמ11מסמך מדיניות קצר הקובע את הנוהל190-מרץ

בניית קבוצות מיקוד תושבים בחתכי 

לצורך , מאפיינים דמוגרפיים/גיל

קידום פרויקטים נקודתיים 

תכנון המרחב , פלייסמייקינג)

(הציבורי העתידי

190-דצמ

הנפקת מסמכים קצרים עם המלצות 

צפי תחילת עבודה יוני . אופרטיביות 

2019

01

עובדת קהילתית - רווחה 

אגף / בהתחדשות עירונית 

נוער

יצירת תכנית עבודה מתואמת עם 

ס קהילתית להתחדשות עירונית"עו
1תחילת עבודה על פי תכנית שתוגדר190-יול

עובדת קהילתית - רווחה 

אגף / בהתחדשות עירונית 

נוער

היה והתכנית . י משרד השיכון"כל המוצע להלן כפוף לכך שהתכנית תתוקצב ע

יקודמו פרויקטים במסלול יזמי ותידרש הכנת תחזית עדכנית , לא תתוקצב

לגביהם

מינהלת הסכמי , אגף חינוך

(אליאס אברהם)בינוי , הגג

- מענה למוסדות חינוך 

הכנת תכנית כוללת 

להתחדשות עירונית על 

בסיס פרוגרמה לצרכי 

2018ציבור שהוכנה ב  

הכנת נהלי עבודה 

והנגשת מידע

ליווי תכניות סטטוטוריות 

ביוזמת יזם פרטי במסלול 

-מתחם פינוי: ועדה מחוזית

בינוי גניש

קידום תכנית סטטוטורית 

תכנית : ביוזמת העירייה

 38א " לתמ23מכוח סעיף 

קרית גיורא- 

קידום תכנית סטטוטורית 

תכנית : ביוזמת העירייה

" המלבן"פינוי בינוי 

במסלול רשויות מקומיות

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

כמות צווי הריסה 19-דצמהכנת צוי הריסה מנהליים

מנהליים שהועברו 

לחתימת ראש העיר

מחלקה ,ר הועדה "יו250000עירייה105101732100750250000

,משפטית

כמות צווי הפסקה 19-דצמהכנת צווי הפסקה מנהליים

מנהליים שהועברו 

למהנדסת העיר

מחלקה ,ר הועדה"יו21816

,משפטית

כמות תיקי החקירה 19-דצמהכנת תיקי חקירה

שהועברו למחלקה 

המשפטית

מחלקה משפטית261736

כמות מבנים שהוסרה 19-דצמהסרת המסוכנות טיפול במבנים מסוכנים

בהם הסכנה 

שהועברו למשפטית/

מחלקה משפטיתעירייהר"תב6511

גזברות,כח אדם 22תכנית חדשה מפקחים2קבלת 19-דצמ מפקחים2גיוס ייעול עבודת המחלקהשוטף

פיקוח בניהעירייהר"תב1תכנית חדשהפיקוח בניה19-אפרהכנת טיוטה למכרז

מחלקה משפטית1תכנית חדשהמחלקה משפטית19-יולאישור טיוטה

מחלקה משפטית1תכנית חדשהמחלקה משפטית19-אוקפרסום המכרז

מחלקה משפטית1תכנית חדשהמחלקה משפטית20-ינוקבלת ספק ויציאה לדרך

ללא - ביצוע מעקב 19-דצמביצוע הריסה עצמיתהריסה עצמית

יעד

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

העברת טיוטת מכרז לסקר 

חריגות לאישור המשפטית

הנדסה

פיקוח בניה

צמצום עברות בניה



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

בניית תיק מידע לנושא 

תברואה וגינון
ביצוע אבן דרך19-דצמ

011

ע"שפ

יצירת ממשקי עבודה עם 

יועץ תנועה ויועץ )תשתיות 

ביצוע אבן דרך19-דצמ(מים וביוב

011

מחלקת תשתיות

011ביצוע אבן דרך19-מרץבחירת ספק ויציאה לדרך

התחלת הפעלת מודל ניהול 

ועדה

011ביצוע אבן דרך19-יונ

011ביצוע אבן דרך19-אוגהפעלת מודל ייעודי קרקע

011ביצוע אבן דרך19-נובGISהפעל מודל 

הכנת דפי מידע סטטוטורים 

GISוקישורם למערכת 

מספר דפי 19-דצמ

מספר /מידע

מגרשים 

gisהמקושרים ל

גזברות300,000.00 ₪מנהל התכנון, עירייה300000ר"תב05%30%

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שיפור אתר הועדה בהתאם עמידה בתנאי רישוי זמין

ח ביקורת ועדות מקומיות"לדו

איתור נקודות 19-יונ

ח ושינוי "מהדו

שלהן

011

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

סריקת התיקים וקישור כל ארכיב

תיק למערכת ניהול ועדה

אחוז תיקים 19-דצמ

סרוקים

יעד שנתימנהל התכנון 300,000             050%85%

כתיבת נהלים לעבודה 

לממשקים עם כל אחת 

מהיחידות

היחידה לקידום 011ביצוע אבן דרך19-מרץ

רישוי עסקים, עסקים

011ביצוע אבן דרך19-יונבקרה על עבודה לפי הנהלים

הנדסה

רישוי

שיפור איכות - תיקי מידע

המידע הניתן

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שיפור תשתיות ממוחשבות

יצירת ממשקי עבודה בין 

רישוי עסקים והנדסה

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

יעד שנתי

1732000750132000



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי 

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

מקורות עלות כוללת

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

עדכון תכנית בהתאם 

לשינויים תכנוניים בהמשך 

2017לשנת 

011ביצוע אבן דרך19-יול

המלצה להפקדה של ועדה 

המקומית

001ביצוע אבן דרך19-נוב

000ביצוע אבן דרך20-מרץהפקדה במחוזית

מנהלת התחדשות עירונית001ביצוע אבן דרך19-יונאישור תכנית בינוישכונת פארק איילון -1046ל "תמ

, התחדשות עירונית קרית גיורא

מדיניות לתכניות פינוי בינוי

פרסום המסמך המוגמר 

לציבור

פרסום המידע 19-אפר

בעיתונות המקומית 

ובאתר , והארצית

האינטרנט העירוני

, מנהלת התחדשות העירונית011

דוברות העירייה

 בלשכת 2019ייערך דיון מכינה בינואר 

לאחריו התכנית . התכנון המחוזית

תוכנס לאחת המליאות הקרובות

דיון מקדים בלשכת התכנון 

המחוזית

001ביצוע אבן דרך19-מאי

דיון והמלצה להפקדה 

בוועדה המקומית

001ביצוע אבן דרך19-יול

מסמך לאחר תיקון 19-אוגמכינה בלשכת התכנון

הערות

ייתכן ולא יידרש דיון מכינה בהנחה 011

שהדיון המקדים במחוזית יספיק

01החלטת ועדה19-אוקדיון מליאה בוועדה המחוזית

דיון , הפקדה להתנגדויות

אישור, בהתנגדויות

. 2019ההפקדה להתנגדויות במהלך 001ביצוע אבן דרך20-ינו

2020דיון בהתנגדויות יגלוש לתחילת 

מסמך - קזז' מתחם פינוי בינוי רח

מדיניות

מנהלת התחדשות עירונית001החלטת ועדה19-דצמדיון בועדה המקומית

ליווי וקידום  :מסמכי מדיניות

מנגנון התחדשות עירונית 

דרום העיר- ר "לשכונות התח

ליווי הכנת תכנית אב . א2

מפורטת

בהתאם - יחידה קהילתית19000-דצמ

להתקדמות סטטוס תכנוני

אין מתווה ברור , 2018נכון לדצמבר 

אליו מתקדמת תכנית האב

2019תכניות עבודה לשנת 

יקודם בהתאם למדיניות ראש העירתכנית מתאר כוללנית לאור יהודה מנהלת התחדשות העירונית

מנהלת התחדשות העירונית

הנדסה

תכנון

התחדשות העירונית קרית גיורא 

ע לעיבוי וחיזוק מבנים "תב, 

קיימים ותוספת זכויות בנייה 

38א " לתמ23מתוקף לפי סעיף 

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים



מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי 

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

מקורות עלות כוללת

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

011ביצוע אבן דרך19-מרץועדת התקשרויות

001החלטת ועדה19-ספטדיון בועדה

001ביצוע אבן דרך19-נובהפקדת התכנית

000ביצוע אבן דרךאישור למתן תוקף

011ביצוע אבן דרך19-מרץועדת התקשרויות

דיון בועדה המקומית 

להמלצה להפקיד במחוזית

001החלטת ועדה19-ספט

011ביצוע אבן דרך19-מרץאישור למתן תוקףסככות עונתיות

הפקעות עבור תכניות 

נכסים' מאושרות לפי מח

001ביצוע אבן דרך

001ביצוע אבן דרךהפקעות לפי מתחמים גדולים

מעקב , קיום מנגנון בדיקה

רים ורישום בטאבו"אחר תצ

001ביצוע אבן דרך

רים שלא "מעקב אחר תצ

אבחון בעיות וטיפול , קודמו

בהן

001ביצוע אבן דרך

רים "יצירת נוהל הגשת תצ

וקידומם בשני מסלולים

כתיבת הנוהל 

והטמעתו

001

011כתיבת מדיניות19-מרץקביעת מדיניות

001החלטת ועדה19-יונדיון בועדה המקומית

001ביצוע אבן דרך19-אוגועדת התקשרויות

000החלטת ועדה20-ינודיון בועדה המקומית

ליווי וקידום תכנית מול ועדה בית העלמין

מקומית שדות דן והועדה 

המחוזית מרכז

תלוי בועדה מקומית שדות דן001ביצוע אבן דרך19-דצמ

011ביצוע אבן דרך19-מרץועדת התקשרויות

001ביצוע אבן דרך19-אוגהפקדה בועדה המקומית

011ביצוע אבן דרך20-פברר למתן תוקףiאיש

011החלטת ועדה19-ינודיון בועדהכניסת העירייה כיזמים

19-דצמ הפקעות

עדכון הוראות בנייה בשכונות 

המגורים

מותנה בקבלת עובד חדש למחלקה

מותנה בקבלת עובד חדש למחלקה

קביעת מדיניות עירונית לבניה 

ירוקה

ס  "הכנת תכנית לשינוי מבנה בי

 בית בפארק505מגרש 

הסדרת חריגות  הרחבות 

בשכונות המגורים של שיקום 

תוספת שטחים- שכונות

תכנית אב לשבילי אופניים

19-דצמרים"תצ

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

בשיתוף עם הרשות להתחדשות נורית שולמן

עירונית

:הכנה וקידום תכניות העיר להסדרת כשלים סטטוטוריים



מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי 

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

מקורות עלות כוללת

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

011החלטת ועדה19-אפרדיון בועדה המקומית

011ביצוע אבן דרך19-יונהפקדת איחוד וחלוקה

000ביצוע אבן דרך20-פבראישור למתן תוקף

011החלטת ועדה19-מאידיון בועדה המחוזית

011ביצוע אבן דרך19-יולהפקדת התכנית

11הכנת התכנית לדיון19-ינוהעברה לדיון במחוזית

11החלטת ועדה19-מאידיון במחוזית

11ביצוע אבן דרך19-יולהפקדה במחוזית

00ביצוע אבן דרך20-ינואישור למתן תוקף במחוזית

בתנאי שיעבור תנאי סף במחוזיתמנהלת התחדשות עירונית001החלטת ועדה19-אוקדיון במחוזיתמתחם הערמון

דיון בועדה המקומית 

להמלצה להפקיד במחוזית

01החלטת ועדה19-אוג

01החלטת ועדה19-דצמדיון בועדה המחוזית

תיקון התכנית בהתאם 

לתנאים לאישורה

ל"ליווי דיון בותמ011ביצוע אבן דרך19-מרץ

11ביצוע אבן דרך19-מאיפרסום למתן תוקף

דיון בועדה המקומית מתחם המלבן

להמלצה להפקיד במחוזית

מנהלת התחדשות עירונית001ביצוע אבן דרך19-דצמ

דיון בועדה המקומית 

להמלצה להפקיד במחוזית

1911-יונ

1901-ספטהעברת תכנית למחוזית

1901-דצמדיון במחוזית

דיון בועדה המקומית 

להמלצה להפקיד במחוזית

01ביצוע אבן דרך19-יונ

01ביצוע אבן דרך19-דצמהעברת תכנית למחוזית

ביצוע אבן דרךהפקדה במחוזית

ביצוע אבן דרךאישור מתן תוקף במחוזית

011החלטת ועדה19-פברדיון בהפקדת התכנית

011ביצוע אבן דרך19-מאיפרסום להתנגדויות

001החלטת ועדה19-אוגדיון בהתנגדויות

001ביצוע אבן דרך19-דצמאישור התכנית

011ביצוע אבן דרך19-מרץכולל שולחן עגול, דיונים

011החלט19-יונדיון בהפקדת התכנית

001ביצוע אבן דרך19-ספטפרסום להתנגדויות

001החלטת ועדה19-דצמדיון בהתנגדויות

כתלות בהחלטת ועדת התנגדויות000ביצוע אבן דרך20-יולאישור התכנית

:קרית גיורא ובכל רחבי העיר ' קידום תכניות פינוי בינוי בשכ

מתחם השלהבת

מנהלת התחדשות עירונית

מנהלת התחדשות עירונית

סמכות מקומית

% בתנאי שיעמוד היזם במדיניות לגבי 

חתמות הדירים

ביצוע אבן דרך

מנהלת התחדשות עירונית

0

0

יוסף חיים' מתחם רח

מתחם היסמין

0

תכנית 

חדשה

ההגנה-קזז' מתחם פינוי בינוי רח

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

מנהלת התחדשות עירונית

מנהלת התחדשות עירונית ליווי תכניות סטטוטוריות במסלול 

מתחם פינוי בינוי הסביון: ל"ותמ

ליווי תכניות סטטוטוריות במסלול 

מתחם פינוי בינוי הכלנית: ל"ותמ

העצמאות' מתחם רח

מנהלת התחדשות העירוניתהבנים' מתחם רח

ליווי תכניות סטטוטוריות ביוזמת 

: יזם פרטי במסלול ועדה מחוזית

מתחם  גניש

מנהלת התחדשות עירונית

מנהלת התחדשות עירונית



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

12/12/18הוכרז זוכה בועדת מכרזים o1113071,864,000ביצוע אבן דרך19-יונתחילת ביצוע

o01ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

o111473 + 1425ביצוע אבן דרךסיום ביצוע

1386

, עבודות פיתוח מדרכה מערבית: הושלמוo011256+148813,350,860ביצוע אבן דרך19-אוגסיום ביצועאלכסנדרוני

+  לעבודה 412ניקוז קטע ראשון בין 

של מוביל ' החלו עבודות שלב ב, מזרחית

הניקוז סמוך למגרש

+ ריצוף המדרכה + קו מים חדש o101466905,944ביצוע אבן דרך19-מרץסיום ביצועל"פיתוח אצ

עבודות + תשתיות השקיה וערוגות 

עיכוב באספקת גופי תאורה  )חשמל 

(כחודשיים הושלמו עבודות הפיתוח ' שלב אo1014675,193,550ביצוע אבן דרך19-יולסיום ביצועפיתוח הרצל

בהמשך יבוצעו . במדרכה הצפונית

תשתיות החשמל ועבודות הפיתוח 

.במדרכה הדרומית

הושלמו עבודות הפיתוח במדרכות o101430 + 13343,417,703ביצוע אבן דרך19-אפרסיום ביצועיקותיאל אדם

הבא יחלו במקטע , במקטע הדרומי שבוע

.הצפוני

בשלב עבודות פיתוח, לקראת סיוםo1014321,130,664ביצוע אבן דרך19-מרץסיום ביצועק"מגרש שחב

(כתב כמוייות לפני הנחה) o101447882,727715,000ביצוע אבן דרך19-מרץסיום ביצועיוסף קארו

300,000עירייהo102,500,000ביצוע אבן דרך19-יונסיום ביצועגן ירדן- ל "גינת קק

o011425175,000ביצוע אבן דרך19-יונסיום ביצועקרצוף וריבוד אבי ואביב

מגרש חניה רחוב 

העצמאות פינת דוד אלעזר

באחריות עוז להכין , חסר מפרט טכני650,000לבדוק עם אורנה001ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

חומר למכרז ולעדכן תכניות לפי יועץ 

הניקוז

קרצוף ריבוד וניקוז רמת 

פנקס

o111,000,000ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

תכנון וביצוע מגרש חניה 

ליד הבריכה העירונית

o1015301,500,000ביצוע אבן דרך19-יונסיום ביצוע

תכנון וביצוע חניון מתחם 

סחלב דרומית לרחוב סיני

01115291,833,000ביצוע אבן דרך19-יונסוף ביצוע

גל גרונר- מתכנן 011127030,000,000ביצוע אבן דרך19-מאיהשלמת תכנון לבזק4612חיבור 

לבדוק עלות , יציאה למכרז , יש תכנון0113,000,000ביצוע אבן דרך19-אפרפרסום מכרזפיתוח מרכז סקיה א

מדויקת

0117,000,000ביצוע אבן דרך19-מרץהשלמת תכנון מפורטפיתוח שכונת סקיה א

01114545,000,000ביצוע אבן דרך19-אפריציאה למכרזפיתוח ראשונים

הסדרה - רחוב ההגנה

וחידוש בהתאם לשפת 

רחוב

0014,000,000ביצוע אבן דרך19-ספטהשלמת תכנון

2019תכניות עבודה לשנת 

שלב )' יהדות קנדה שלב א

כולל טיפול  (ההפקעה

אור ' רח)בשטחים פרטיים 

(קטע סוכנות היהודית-יום

מנהלת הסכם הגג

בעוד כשבועיים הכביש צפוי להיפתח 198,359,166-אפריצחק רבין

יש לגבש החלטה לגבי פיתוח  ,לתנועה

ניצן' נופי בכיכר עם החיבור לרח

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים



ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

שלב )' יהדות קנדה שלב א

כולל טיפול  (ההפקעה

אור ' רח)בשטחים פרטיים 

(קטע סוכנות היהודית-יום

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

תכנון לפי - רחוב יוסף חיים

 25זכות דרך מתוכננת 

מטר לפי תכנית 

התחדשות עירונית לקרית 

גיורא

0113,000,000ביצוע אבן דרך19-יונהשלמת תכנון

הסדרה - רחוב דוד אלעזר

וחידוש בהתאם לשפת 

הרחוב

חשמל האם יש ' לבדוק לגבי הטמנת חב0113,000,000ביצוע אבן דרך19-יונהשלמת תכנון

צורך להגדיל תקציב

רחוב יהדות קנדה קטע 

 לרחוב 412-דרומי מ

העבודה

כולל צומת )השלמת תכנון 

(מרומזר

בחינת הטמנת קו חשמל00113074,000,000ביצוע אבן דרך19-ספט

הסדרי תנועה וחניה אזור 

התעשיה דרומי

בדיקה של עוז- קיים תכנון 0012,900,000ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

עבודות נגישות במעברי 

עבודות תמרור+ חצייה 

יחידה סביבתית0013,500,000ביצוע אבן דרך19-דצמי תכנית עבודה"ביצוע עפ

פירי )הנגשת מבני חינוך 

(מעליות

001ביצוע אבן דרך19-אוקסיום ביצוע

0011,500,000ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצועהדר- מרכז הנצחה

, משרד הפריפריה11ביצוע אבן דרך19-יוניקבלת היתר

נגב גליל

אושר בועדת התקשרויות- אלתרמן 1,500,000

011ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

, משרד הפריפריה011ביצוע אבן דרך19-יוניתכנון ורישוי

נגב גליל

1,000,000

011ביצוע אבן דרך19-יוניתחילת ביצוע

001ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

 כיתות גן בנווה 2בניית 

(מצלאוי)רבין 

איפה עומד מול משרד החינוך00114273,500,000ביצוע אבן דרך19-אוגוסטסיום ביצוע

 3+  כיתות 6הוספת 

,  שיזף....ממדים ועוד

פיתוח + ר בניה  " מ1800

חצר

ים והצללות'פיצ- מיני2כולל 000150310,000,000ביצוע אבן דרך20-ספטסיום ביצוע

01114712,500,000ביצוע אבן דרך19-אפרילכתב כמויות למכרזבית כנסת יוצאי אתיופיה

0015,000,000ביצוע אבן דרך19-ספטסיום ביצועארבע כיתות -  סעדיה גאון 

 (ר " מ500 )מדעים ויהדות 

 כיתות3,  בניה 

0013,300,000ביצוע אבן דרך19-ספטסיום ביצוע

0011,200,000ביצוע אבן דרך19-ספטסיום ביצוע(ר " מ200) סביונים  

0116,000,000ביצוע אבן דרך19-פברתחילת ביצוע

001ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצוע

ס"קבלת פרוגרמה מהמתנ0111,000,000ביצוע אבן דרך19-דצמסיום ביצועשיפוץ קומה ב רמת פנקס

0111363190,000ביצוע אבן דרך19-פברסיום ביצועבמשה חייק, בני עקיבא

הנחת תשתיות תת קרקעיות 

לכלל השכונה

 25,000,000       0011423ביצוע אבן דרך19-דצמ

 8,500,000          001ביצוע אבן דרך19-דצמעבודות עפר שלב א

 26,000,000       0011465ביצוע אבן דרך19-דצמתכנון מבני ציבור

 בתכנון מתקדם 4,000,000          0011463ביצוע אבן דרך19-דצמרישוי מבני ציבור

בחירת + מכרז מבני ציבור

ספק

 בתכנון 4,000,000          0011465ביצוע אבן דרך19-דצמ

 לפני בחירת מתכננים 4,000,000          0011465ביצוע אבן דרך19-דצמתחילת בינוי תיכון

0111486ביצוע אבן דרך19-יוניהשלמת תכנון מפורט1046ל "תמ

0011473ביצוע אבן דרך19-אוקתחילת ביצוע ניקוז יגאל אלוןמערכת ניקוז

01115336500000ביצוע אבן דרך19-יוניהשלמת תכנוןמעון יום שיקומי

מרכז מורשת יהדות 

אתיופיה

001ביצוע אבן דרך19-אוקהשלמת תכנון

בית בפארק

3,000,000

אולם התעמלות אומנותיים 

(חטיבת יובלים)

5,000,000

טוטו

בית כנסת מרכז הדר

1538

מועדון נוער הדר

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

תכנון פדגוגי - בינוי 

אדריכלי של בתי ספר וגני 

ילדים בשכונות חדשות 

בעתיד

ח חדשניים באור "ליווי ותכנון  מוס

יהודה

' השלמת תכנון מס19-דצמ

מוסדות לימוד 

חדשניים

מינהל הפיתוח במשרד , אגף חינוך27

, מינהלת בינוי, משרד אדריכלים, החינוך

אגף הנדסה

 2, ס על יסודי " בי1

 גני ילדים24, יסודיים

קידום מרחבי לימוד 

M21- חדשניים 

ליויי מנהלים ותכנון פדגוגי של 

מרחבי חינוך

ח שמוגשים "מוס' מס196-דצמ

ביצוע+ 

, משרד החינוךר"תב910

עירייה

פיקוח , מנהלים, מיהל פיתוח, אגך חינוך

כולל

גיבוש תכנית אסטרטגית לחדשנות 

בחינוך באור יהודה

יועצים , פיקוח, צוותי חינוך, מנהליםעירייה12181100075820000קיומם  של הכינוסים192-דצמ

ארגוניים

כתיבת חוברת יישומית  לתכנית 

א"תשפ- ט "אסטרטגית תשע

מנהלים, פיקוח, אגף חינוךעירייה 5,000           11811000758פרסום תכנית סופית181-אוג

הובלת פורום פיתוח מקצועי 

להטמעת התכנית האסטרטגית

מפגשי ' מס190-יונ

השתלמות למנהלים 

ולמובילי הפדגוגיה 

בעיר

881811000510     

1811000580

אגף חינוך מוביל בשיתוף הפיקוח בכל עירייה 15,000         

ה"פיסג, המיגזרים

ס בהם יוקם "בתי' מס190-אוגפ בית ספריים"פיתוח צוותי מו

צוות

יועצים ארגוניים מרשת , פיקוח, מנהלים 140,400       66

אמית גוגיה

, סביונים, אהוד מנור

סעדיה , אלונים, שיזף

ב יובלים"חט, גאון

בקרה על הטמעת התכנית 

האסטרטגית בתכניות העבודה של 

ס"בתיה

בקרות על הטמעת 191-דצמ

התכנית בבתי הספר

צוותי חינוך, מנהלים12

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

פורום צוות עיר מורחב 

פעמיים בשנה

מפגשי צוות עיר ' מסלא נמדד19-דצמ צוות עיר מורחב בשנה2

מורחב

רכזת חינוך , אגפי עירייה , מנהלים12

חברתי

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

בניית תכנית הוליסטית לרצפים בין תכנית רצפים עירונית

ע"ב לחט"גני ילדים ליסודי לחט

כתיבת תכנית רצפים לא נמדד19-דצמ

בכל הגילאים

רכזת , ס"מנהלת מדור בתי , מנהלים01

רכזת עירונית , אסטרטגיה וחדשנות

לחינוך חברתי

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

דרך ' רישום לכיתות א

האינטרנט

ליווי + אחוז הרישום דרך האינטרנט 

+ המזכירות בתהליך  הרישום  

בנוגע - הנגשת מידע לתושב

להנגשה פיזית

אחוז הרישום דרך 1965%-מרץ

האינטרנט מהבתים

יחידה , רשמות, דובר העירייה, מזכירות עירייה 30,000         70%70%1811000560

סביבתית נגישות

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

מענה קולי לשעות קבלת 

קהל

יישום מענה קולי לשעות קבלת 

קהל בהתאם להחלטה העירונית

מענה קולי שעות )דוברות + מזכירות 11ביצוע אבן דרך190-פבר

פירסום בפורטל החינוך + (קבלה

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

בנייה והטמעת  תכנית 

אסטרטגית לחדשנות 

בחינוך באור יהודה

חינוך

מנהלת

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות והערכות 

לצמיחה דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים



מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות והערכות 

לצמיחה דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

השתלמות לעובדי האגף 

בשרות מתוקשב

 הדרכת צוות המזכירות לשימוש 

המתוקשב

- 18100%-פבר

 2הכשרת 

מזכירות

מספר המזכירות 

שיעברו את ההדרכה 

(2)

מטרופולינט+ מיחשוב+ מזכירות 22

אחוז הזכאים לבגרות מבין 

הלומדים  ברשות

- ז"תשע19-נוב

56.2% 

 361מתוך 

תלמידים

עליה באחוז הזכאים 

ח "לבגרות בתשע

ז "לעומת תשע

(רמזור)

+ ל "תה)עירייה  62%63%

רשום - יכולות

(ברווחה חינוכית 

נתוני תמונה חינוכית מנהלים פיקוח

ומיפוי +  ז "תשע

סטטטיסטי בתי ספר 

ח"תשע

 5אחוז הזכאים לתעודת בגרות 

(מבין הלומדים)יחידות מתמטיקה 

  - 192.8%-נוב

אחוז 

הלומדים 

 5מתמטיקה 

ל "יחי

(ז"תשע)

עליה באחוז הזכאים 

ל " יח5לבגרות ב 

מתמטיקה

מנהלי בתי הספר מפקחת ומפקחת על 3%3%0000

המתמטיקה

נתוני תמונה חינוכית 

ז"תשע

 5אחוז הזכאים לתעודת בגרות 

(מבין הלומדים)יחידות באנגלית 

 - 1916.9%-נוב

אחוז 

הלומדים 

 5אנגלית 

ל "יחי

(ז"תשע)

עליה באחוז הזכאים 

ל " יח5לבגרות ב 

אנגלית

נתוני תמונה חינוכית פיקוח כולל ומקצועי, מנהלי בתי הספר19.9%0000

ז"תשע

אחוז התעודות העומדות בסף 

האוניברסיטה

אחוז  - 1934%-נוב

התלמידים 

ל " יחי3בעלי 

אנגלית 

(ז"תשע)

עליה  באחוז 

התעודות העומדות 

בסף הקבלה 

לאוניברסיטה

נתוני תמונה חינוכית פיקוח כולל ומקצועי, מנהלי בתי הספר40%0000

ז"תשע

עליה באחוז התעודות 190.60%-נובאחוז התעודות המצטיינות

המצטיינות

נתוני תמונה חינוכית פיקוח כולל ומקצועי, מנהלי בתי הספר1%0000

ז"תשע

מעקב אחר מיפוי תוצאות 

ז וקידומם "בים בתשע"המצ

פ"בתש

 (7)ס יסודיים "בתי20-דצמ

שישפרו תוצאות 

ממיצב קודם

ז"תע- ב קודם"מיצפקיוח כולל ומקצועי, מנהלים7000

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

הנגשת : אור יהודה-מידע

פעולות אגף | מידע עדכני 

בתפוצת | החינוך  

העירייה

מידעון שנשלח לצוות - מידעאור 

האגף

אור - המידוע' מס180-דצמ

שיצאו פעמיים ברבעון

אגף החינוך5100000

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

מידע למנהלים אודות 

ממשקי עבודה עם 

פונקציות ייעודיות בעירייה

- הפקת חוברת מידע  למנהלים 

פורום + מתן שירות למנהלים 

למנהלים חדשים

הפקת חוברת מידע 19100%-ספט

עדכנית מדי שנה

אגף חינוך1

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

הקמת פורום הורים - חדש

יישובי

הקמת  פורום הורים יישובי וחילוץ 

יעדים משותפים

ר ועדי הורים "יו, דוברות, אגף החינוךכיבוד- עירייה 231811000510800מפגשי פורום' מס190%-דצמ

בית ספריים

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

מעקב רב - קידום הישגים

שנתי לקידום  הישגים 

לימודיים ואקלימיים  בבתי 

הספר התיכוניים וביסודיים



מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות והערכות 

לצמיחה דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

הקמת צוות היגוי עירוני לתכנית 

 שנה לאור 70" - מקום וזהות"

כתיבת , גיבוש רציונאל.  יהודה

, חוברת זהות ומקום ברצף רב גילאי

האקתון יזמות

, הקמת צוות היגוי181-דצמ

כתיבת חוברת מקום 

הטמעה ,  וזהות

ח"במוס

, רכזת עירונית לחינוך חברתי, מנהליםעירייה 30,000         חדש11

מינהל חברה ,  אגף נוער צעירים וחברה

, יוניסטרים, חושבים שפה, ונוער הורים

, מוזיאון בבל ולוב, יחידת סביבה

פרלמנט ילדים

אירוע האקתון יצא 

2018מתקציב 

הקמת פורום רכזי חינוך חברתיים 

ליישום יעדי התכנית האסטרטגית

רכזים שישתתפו ' מס190-יונ

בהשלתמות

, רכזת עירונית לחינוך חברתי, מנהליםעירייה2424

מינהל חברה ונוער,  פיקוח כולל ומקצועי

 שעות השתלמות30

תכנון והובלת שבוע חינוך בסימן 

-31/4-5/4) שנה לאור יהודה  70

19)

 הטמעת תכניות 190-אפר

עירוניות ובית ספריות 

 שנה לאור 70בסימן 

יהודה

, רכזת עירונית לחינוך חברתי, מנהלים11

, אגף נוער וצעירים, הורים, יחידת סביבה

, מוזיאון לוב ובבל, תכנית קרב, מכון חדד

מועצת התלמידים, פרלמנט הילדים

בשביל "הקמת שדירת פסיפס 

בעיר במסגרת תכנית "  הערכים

"מקום וזהות"

-פסיפסים ' מס190-יונ

בעיר' ח- ו' תלמידי ה

. ר, רכזת עירונית לחינוך חברתי, מנהליםעירייה 55,000         חדש1616

אומנית פסיפס, אסטרטגיה וחדשנות

+ כולל חומרי פסיפס

העמדת + עלות עבודה

ריבועי פיסיפס

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

מקום "תכנית - חדש

לביסוס ערך הזהות " וזהות

היהודית ישראלית ובסימן 

 שנה לאור יהודה70



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

מעקב אחר יישום  

התכנית 

האסטרטגית 

במוסדות החינוך

ליווי , קיומם של ערבי אסטרטגיה 

ביצוע יעדי , ח "בהטמעה במוס

התכנית האסטרטגית  בבתי הספר

אחוז היעדים שהוגדרו תכנית חדשה19-יול

בתכנית האסטרטגית 

שיבצועו בשטח בכל הרמות

, פיקוח ,  מנהלי בתי ספר90%95%

, דוברות,  מנהלות הגנים

רכזת חינוך חברתי עירונית

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

קידום ממשקים  

בין תעשייה 

ואקדמיה לבתי 

הספר

אונברסיטת בר : יצירת קשר עם

. א"מל. מכללת קרית אונו, אילן

מפעלי תעשייה הפועלים באור 

.יהודה

/ מספר המוסדות האקדמיםתכנית חדשה19-אוג

תעשייתיים שיווצר איתם 

קשר ויקבעו איתם שיתופי 

פעולה לשנת הלימודים 

הבאה

, אונברסיטת בר אילן44

, א"מל, מכללת קרית אונו

אזור תעשייה טרמינל סנטר

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

הנגשה אקוסטית 

לילדים לקויי 

שמיעה הלומדים 

.ח רגילים"במוס

בקרה על תהליך ההנגשה ובדיקת 

הטפסים המוגשים בזמן תוך תכלול  

עם הנוגעים בדבר

כמה אחוזים  מההנגשות 19-דצמ

יבוצעו

'  משתנה לפי מס100%

ההנגשות

' משתנה לפי מסרים"תב

ההנגשות

, יועץ אקוסטי, שמע

.הורים, בתי הספר, מנהלת

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

בקרה על קולות קוראים בחינוך קולות קוראים

תזכור לפני תאריך . והפנייתם

מעקב על ביצוע .  ההגשה הסופי

מול חשב האגף

אחוז הקולות הקוראים לא רלוונטי19-דצמ

המוגשים

מדורים , ל"לשכת מנכ90%90%

, בתי הספר, שונים באגף

תפוח פיס, גני ילדים

M21כולל 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

מכלול חירום 

 2' מס)בחינוך  

(במכלול חירום 

עדכון תמידי של הנתונים והכנת 

סנכרון . תיקי חירום פיזיים ומקוונים

עם כל בעלי התפקידים במכלול 

.חירום

בקרות בשנה על עדכון ' מסלא רלוונטי19-דצמ

כלל החומרים

, גנים, בתי הספר, בטחון33

בעלי . ר"מוסדות המוכש

.התפקידים במכלול חירום

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

מעקב תכניות 

עבודה באגף

מעקב סטטוס רבעוני של תכניות 

העבודה של האגף טרם הגשתה 

למנהלת האגף

, 79%- חציון19-דצמ

83%- שנתי

רכזים/ מנהלי המדורים 80%85%ססטוס ביצוע

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

תכלול ארועים 

עירוניים ברמת אגף 

החינוך וגורמי חוץ

בניית , בניית לוח גאנט של האגף

התכנים וסגירת כל ההיבטים 

בניית והפצת משובים , הטכניים

ומסקנות לאחר קיום האירוע

אירועים עירוניים ' מסלא נמדד20-אוג

שנבנו על פי לוח גאנט שנתי

, בתי ספר, שותפים12

גני ילדים, ס"מתנ

אולימפידע , סימפונט רעננה

ערב הוקרה לאנשי , מתמטיקה

חידון , פעיל מצטיין, חינוך

 שנה לאור 70מורשת בסימן 

יהודה

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

הפקת -  חדש

ניוזלטר עירוני של 

החינוך בעיר

הפקת  ניוזלטר של מערכת החינוך 

על הנעשה במערכת | העירונית 

הפקה אחת לרבעון| החינוך בעיר 

מס הניוזלטירים שנשלח 184-דצמ

ברבעון

רכזת עירונית , אגף החינוךעירייה6000חדש36

פיקוח כולל , לחינוך חברתי

ומקצועי

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

ביסוס -  חדש

פורטל חינוך באתר 

פייסבוק+ העירייה 

חסר מידע  תוכני על גני הילדיםמנהלים וגננות, דוברות11עדכון שוטף של הפורטלהקמת הפורטל18-דצמביסוס פורטל חינוך באתר העירייה

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

- מעקב אחר פעילות תכנית פרלמנט תלמידים

קשר רב דורי -  פרלמנט הילדים

"מקום וזהות"במסגרת תכנית 

רכזת עירונית , מנהליםעירייה 7,000                  חדש55ישיבות פרלמנט' מסלא נמדד20-יול

מוזיאון לוב, לחינוך חברתי

חינוך

אסטרטגיה וחדשנות

2019תכניות עבודה לשנת 



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

תלמידים לשילובם ' איתור ומיון מס

/ לתכנית העצמה  אישית 

קבוצתית

מספר התלמידים 1922-דצמ

שיקבלו אימון אישי או 

אימון קבוצתי

תאריך קבלת הכספים 1525

ממשרד החינוך משתנה 

הצפי הוא . משנה לשנה

 2018-ב. בסביבות מרץ

.קיבלנו התקציב בסוף יוני

קבלת דיווח שוטף אחת לחודש  

על התקדמות כל תלמיד ביחס 

או קבוצתית /לתכנית האישית ו

שנבנתה עבורו

מספר דיווחים  194-דצמ

שוטפים במהלך 

הפעלת הפרויקט 

 4ארוך הפרוייקט )

(חודשים

בתחילת התהליך יש דיווחים 44

באופן תדיר יותר של אחת 

לשבוע שבועיים

קבלת דיווח מסכם   בכתב על 

התקדמות התלמידים וסך כל 

המפגשים שניתנו לכל תלמיד

אחוז התלמידים 19100%-דצמ

אצלם חל שיפור 

בביקור הסדיר 

, ובהישגים הלימודיים

הרגשיים והחברתיים

100%100%

השתתפות בועדות היוועצות 

באגף החינוך  ובועדות  תכנון 

טיפול  באגף הרווחה

אחוז השתתפות 19100%-דצמ

מכלל הוועדות

100%100%

מספר התלמידים 1911-יונ

 שנת במהלךשינשרו 

ט"הלימודים תשע

1010

מספר התלמידים 196-ספט

במעבר שינשרו 

פ"ל תש"לשנה

55

פנייה לקבלת רשימת תלמידים 

שעזבו או לא הגיעו מכל בתי 

ס "בתי)הספר בעיר ומחוצה לה 

(ס בקשר"עיקריים  איתם  הקב

אחוז הרשימות 95%-כ19-ספט

שהועברו

צוות בית הספר100%100%

איתור התלמידים וטיפול בהתאם 

לרשימות שהתקבלו

אחוז התלמידים 19100%-אוק

שיאותרו

100%100%

ט "בדיקה במערכת הקבסנ

וטיפול  (רשימת תלמידים לאיתור)

אחת לשבוע- בהתאם

אחוז התלמידים 19100%-דצמ

שאותרו וטופלו

100%100%

ביקור סדיר ומניעת נשירה

, צוות בית הספר35000

המפקחת על הביקור 

.הסדיר

, צוות בית הספר

קידום ,עובדי רווחה

מנהלת ,  ח"שפ,נוער

מנהלת , אגף החינוך

היחידה לביקור סדיר 

והקבסיות

 במהלךצפי למספר הנושרים 

פ " לתשבמעברט ו"תשע

 בסך הכל15- הינו 

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

משרד החינוך181330075035000אימון אישי וקבוצתי

צמצום נשירה של 

תלמידים מבתי הספר 

במהלך שנת 

ט  "הלימודים תשע

ובמעברים לשנת 

פ"הלימודים תש

איתור וטיפול 

בתלמידים לא 

משובצים

י הפעלת "צמצום הנשירה ע

שיחות עם ההורים  : מנגנוני ביצוע

המלצה לזימון ועדות , והילד

פניה לרווחה ועוד ועד , היוועצות

הליך משפטי

צוות בית הספר ממנו 

, רווחה, נגרע התלמיד

ח "שפ,קידום נוער

גביה פיקוח משרד ,

'החינוך  וכו

חינוך



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

קידום ובניית תכנית רצפים בשפה  

- בין הגנים לבתי הספר היסודיים 

חושבים שפה מכון חדד

קיומה של תכנית 19-נוב

קיומם + רצפים 

 מפגשי 3של 

עבודה

שהצליחו ' אחוז מהילדים בא

במשימה ראשונה שנבנתה 

קיומם של , י מכון חדד"ע

המפגשים

95%95%1812200784

1817928757

מנהלי היסודיים מפקחות עירייה 2,038,000          

, מנהלת מדור גני ילדים 

, מנהלת מדור בתי ספר

מדריכות חדד

' קיום מפגשי רצפים בין מורות ו

 תחומי דעת 4-ב ב"למורות חט

(מדעים ועברית, אנגלית, מתמטיקה)

מספר מפגשי רצפים  מפגשים192-אפר

 מפגשים בכל 2)שיתקיימו 

( תחומים4- תחום דעת 

פיקוח כולל , מנהלים88

צוותי מקצוע, ומקצועי

בניית תכנית רצפים  - קידום הישגים 

- בין היסודיים לחטיבת הביניים 

בשפה

 אחוז 1915%-נוב

נכשלים

הישגים במבחנים בתחילת 

- בשפה- אחוז הנכשלים - ' ז

מכון חדד

מנהלות היסודיים מנהלת מתרגלים- עירייה  350,000             010%1814100750

רכזות מקצוע , החטיבה

, מפקחת כוללת ומקצועית

מדריכת חדד

- ובכלל  - non readers- אנגלית

בניית תכנית לימודים משותפת 

ביצוע שני -  ב "ליסודיים ולחט

מיפוי ראשוני ובדיקת - מבחנים

התקדמות לאחר חודשיים 

אחוז השיפור בהישגים בין לא נמדד19-אפר

מבחן המיפוי הראשוני 

למבחן השני

פיקוח כולל , מנהלים10%10%

צוותי מקצוע, ומקצועי

קידום הישגי תלמידים במתמטיקה  

'לעומת שכבה ו' בשכבה ז

הישגים במבחנים לא נמדד19-נוב

- ' במתמטיקה בתחילת ז

עלייה בממוצע ציון תלמידי 

' לעומת ציוניהם בסוף ו' ז

מנהלות היסודיים מנהלת 0.0010%

רכזות מקצוע , החטיבה

מפקחת כוללת ומקצועית

קידום הישגי תלמידים במדעים  

'לעומת שכבה ו' בשכבה ז

הישגים במבחנים במדעים לא נמדד19-נוב

עלייה בממוצע - ' בתחילת ז

לעומת ' ציון תלמידי ז

'ציוניהם בסוף ו

מנהלות היסודיים מנהלת 0.0010%

רכזות מקצוע , החטיבה

מפקחת כוללת ומקצועית

אחוז ההתמדה 88%

- ל' ביובלים בין ט(הנשארים)

'י

מנהל קריית החינוך מנהלת 0.0088%

החטיבה ועדי ההורים

עלייה באחוז התלמידים לא נמדד

הלומדים ' בשכבה י

במתמטיקה ' בהקבצות א

מביו )'  בהשוואה לשכבה ט

(הנשארים

מנהלת , מנהל קריית החינוך5%

פיקוח , רכזי מקצוע, ב"מט

כולל ומקצועי

עלייה באחוז התלמידים לא נמדד

הלומדים ' בשכבה י

באנגלית ' בהקבצות א

מבין )'  בהשוואה לשכבה ט

(הנשארים

מנהלת , מנהל קריית החינוך5%

פיקוח , רכזי מקצוע, ב"מט

כולל ומקצועי

2019תכניות עבודה לשנת 

- יצירת רצף חינוכי 

, חברתי, רגשי, לימודי

שפה מהגיל הרך עד 

ב"סוף י

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חינוך

בתי ספר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

קידום ובניית  רצפים בין החטיבה 

('י- ל' ט)לתיכון ביובלים 

19-נוב



ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

- יצירת רצף חינוכי 

, חברתי, רגשי, לימודי

שפה מהגיל הרך עד 

ב"סוף י

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

: פורומים עירוניים

מובילי , מנהלים

עיר המחר ,  פדגוגיה 

YTEK , מנהלים

חדשים

תכנון  הפורומים בהיבטים הלוגסטים 

יישומם בהתאם, 

, הורים)פורומים ' מסלא נמדד19-דצמ

, מובילי פדגוגיה, מנהלים

(מנהלים חדשים, עיר המחר

פיקוח כולל , מנהלים66

טכניון עיר ,  פיסגה, ומקצועי

רכזת אסטרטגיה, המחר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

ביצוע והטמעת 

אירועים עירוניים של  

אגף החינוך בעיר

הפעלת האירועים ויישומם מול בתי 

הספר

אירועים עירוניים שנבנו ' מסלא נמדד19-דצמ

על פי לוח גאנט שנתי

סעיפים ' מס12

תקציביים

פיקוח כולל , מנהליםעירייה 100,000             

גופים חצוניים , ומקצועי

רכזת תחום , בהתאמה 

אסטרטגי וחדשנות

אולימפידע , סימפונט רעננה

ערב הוקרה לאנשי , מתמטיקה

חידון , פעיל מצטיין, חינוך

 שנה לאור 70מורשת בסימן 

בהמשך חלוקה בין )יהודה  

רכזת תחום , מנהלת מדור 

רכזת , אסטרטגיה וחדשנות

(עירונית לחינוך חברתי

מעקב אחר תוכנית תחזוקה שנתית 

מבוססת קדימויות

מעקב תכנית תחזוקת לא נמדד19-אפר

מוסדות חינוך ושיפוצי 

מוסדות חינוך

, מינהלת הבינוי, אגף חינוך11

מנהלת תחזוקת מוסדות 

חינוך

מעקב אחר  סקר בטיחות  חודשי 

(רשיונות )מכל בית ספר 

סקרי בטיחות שבתי ' מסלא נמדד19-דצמ

הספר שיגישו סקר בטיחות 

חודשי

משרד , ט מוסדות חינוך"קב80160

מנהלת תחזוקת , החינוך 

מוסדות חינוך

דיווח אחת לחודש, ס" בתי16

גופים ברשות ומחוץ 100%100%אחוז מתוך הפניות שטופלולא נמדד19-דצמח"מעקב סטטוס נקיון מוס

ח"האחראים על נקיון מוס

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

קבלת / פניות ציבור

הורים  מעקב ובקרה

מוקד00פניות פתוחות במוקד' מסלא נמדד19-דצמטיפול בפניות ציבור

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

תכניות מתערבות 

המוטעמות  (מצויינות)

+ בתוך בתי הספר 

תכניות בניהול עצמי

הערכה  ובקרה על כלל , מיפוי

- תכניות מתערבות בתוך בתי הספר 

לקראת מדידה והערכה בשנה הבאה

נערך מיפוי ) 1950%-דצמ

(לא בקרה- 

סטטוס מיפוי תכנית 

+ מתערבות פר מוסד חינוכי 

 תהליכי הערכה ובקרה

, מנהלים , אגף החינוך11

| גופים חיצוניים , פיקוח

עמותות  במצינג

- תכניות לתלמידים מאתגרים 

בבקרת רכזת רווחה חינוכית

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חושבים "תכנית 

"שפה

הטמעת תכנית לקידום אוריינות 

בקריאה וכתיבה

' אחוז הנכשלים בשכבה ה נכשלים1919%-יונ

בשפה

10%10%1812200784     

1817928757

פיקוח כולל , מנהליםעירייה 2,038,000          

מכון חדד, ומקצועי

'שכבה ה

המשך הטמעת תכנית פסגות 

'ה- בשכבות ג

ו - תלמידים ג1991-אוק

 תלמידים 5רק )

('בשכבה ו

מנהלי בתי הספר הורים עירייה9118132007551127000הנרשמים' מס

מנהל חינוך לפסגות

מתוקצבת - פ "התכנית  בתש

ה, ד, רק לשכבות ג

 נשירה 1910%-נובקידום תהליכי התמדה של הנרשמים

 100מתוך )

נרשמים נשארו 

( תלמידים91

ה,ד,ג- שכבות 5%5%אחוז הנשירה

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

-Y- הטמעת עיר מחר 

TEKבבתי הספר 

 7)  בתי ספר 8- צמיחת התכנית  ל

(ח"בתי ספר בתשע

 7,  שכבות גיל 1914-אוק

ח"מוס

מספר שכבות פעילות בכל 

שתי שכבות -  בתי הספר  8

כניסה של אורות , ס"בכל בי

ד"ממ

מנהלי בתי הספר מנהלי עירייה 1,200,000          1616%1813220752

ytek ,  ל "מנכ, טכניון

התכנית ומדריכי התכנית 

בפועל

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

קיימות "תכניות 

בבתי ספר"  סביבתית

" קיימות: "הטמעת תכניות בנושא 

בבתי ספר בשיתוף היחידה 

הסביבתית

מספר התכניות שיבוצעו 190-דצמ

מתוך תכנית השנה 

של תכנית  (18-כ)הראשונה 

החינוך וההסברה חוק 

האריזות

, תכנית חדשה

החלה בסוף 

2018

תקציב היחידה 6160

הסביבתית

התכנית מפורטת ביחידת יחידה סביבתית

הסביבה

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חינוך לפסגות

תחזוקת מוסדות חינוך שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

רישום לגני ילדים 

באינטרנט

פרסום בשילוט חוצות שליחת 

חוברות לתושבים והעלאת אתר 

.רישום באינטרנט

אחוז גבוה מרישום 19-ינו

התושבים יעשה 

למעט גני )באיטנרנט 

(תושבים חדשים, מוכשר

דובר עירייה   רכז 95%95%95%1812200210

תיקשוב

 70ובסימן " מקום וזהות"

שנה לאור יהודה

בניית תוכנית שנתית עם המרכז 

,לזהות יהודית בגני חובה ומימושה

גנים בהם תופעל ' מס19-יונ

התכנית

מרכז זהות יהודית 5555

רכזת , אור יהודה

אסטרטגיה

הדרכת הורים בתוכנית 

גנים לפחות -  4תכלית ב

עד סוף יוני

ליווי המרכז להורות - בחירת גנים 

בגנים  (איתן ודורית ארם)מעשית 

בניית טופס משוב עם /שנבחרו

מפעיל התוכנית

אחוז השתתפות ההורים 19-יונ

 4-  מפגשי הגן ב8- ב 

הגנים

המרכז להורות 90%95%90%

איתן ודורית - מעשית

ארם

הטמעת :  טיפוח מצויינות

חושבים "תוכנית חדד 

בגני הילדים" שפה

מפגש הכנה לגננות , מינוי מדריכה

התכנסות של וועדות היגוי 

מיפוי ילדי הגן המשתתפים 

בסוף , באמצע, בהתחלה)בתוכנית 

(' כולל מוכנות לשכבה א, שנה

אחוז התלמידים שיצליחו 19-יונ

במבדקי סוף שנה 

בתחומי השפה 

והחשיבה ובתחילת 

השנה שלאחר יישום 

גן חובה וכיתה )התוכנית 

(א

אגף החינוך . א90%90%90%

מחלקת גני ילדים. ב

שבעה גני חובה 

מקבלים תוכנית מלאה 

שבעה גני טרום + 

מקבלים הדרכה אחת 

לחודש

אקלים התנהגותי מיטבי 

לילדי הגן והצוות

כניסת ייעוץ לגנים המדווחים על 

צורך בסיוע לשיפור האקללים 

ייעוץ , טיפול, ההתנהגותי בגן

והכוונה לגורם מטפל לפי צורך

אחוז הגננות המדווחות 19-יונ

על שיפור בעקבות 

תהליך הייעוץ

גוף פרטי ,  פיקוח100%100%100%

(ללי)מפעיל 

 גנים10עד 

לימוד - עיר המחר

מתמטיקה באמצעות 

רובוטיקה

ועדת היגוי ליישום התכנית בגני 

,   גני ילדים10מיפוי , הילדים

: ט"הטמעת התכנית לשיפור ממ

מדעים וטכנולוגיה, מתמטיקה

גנים בהם תוטמע ' מס19-יול

התכנית

, אגף חינוך010

, אונברסיטת בר אילן

י"פיקוח גנ, טכניון

התכנית מופעת בבתי 

הספר היסודיים והעל 

חשיבת רצף - יסודיים 

אורכי

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שיפור השרות לתושב על 

ידי שעות קהל ומענה 

טלפוני

עם סנכרון שעות קבלת קהל 

היחידות הנדרשות ומתן מענה 

טלפוני

קבלת קהל בשעות קבלת 19-דצמ

קהל שהוגדרו בלבד

דוברות01

+  עם אגף החינוך פגישה מוקדמת

האדריכלים

- תכנון גני ילדים חדשים19-דצמ

גנים' מס

024

01בניית לוח גאנטבניית לוח גאנט צפי בינוי

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

" - השביל שלי"תוכנית 

 גנים20- הטמעה ב

ע ונורית "אגף שפ02020גנים' מס19-ינוהתחלת ביצוע התכנית

שולמן

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

בניית גנים וסביבות 

לימודיות מותאמות למאה 

21- ה

חינוך

מדור גני ילדים

, אגף החינוך

מינהל , אדריכלים

פיתוח משרד 

מינהלת , החינוך

.בינוי



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

 בתחילת  לועדות ההשמהבמסגרת הערכות

ס " למנהלי בתישליחת מכתביםנובמבר 

ריכוז חומרי ועדות הכוללים נהלים וטפסים  

.  ס באופן מקוון וידני"ההשמה המגיעים מבתי

ידוע . ידוע בתי הספר על החלטות הועדה

הפיקוח , ס בעיר ומחוצה לה"בתי, ההורים

סיות על מועד "סיות וקב"ונציגות ההורים עו

.הועדה

ימים בהם ' מס19-ינו

יתקיימו ועדות השמה 

שיתקיימו

בתי , א"מתי, ח"שפ ₪ 40581811000510600

. גני הילדים, הספר

.נציגות הורים. פיקוח

מתוך ) ועדות חריגים 3

(58-ה

י זרמים לקביעת "עפ ועדות ישוביות 3קיום 

.מדיניות התלמידים שעולים לועדות השמה

, א"מתי, ח"שפ23קיומן של הועדות וועדות שנתיות193-יונ

, יועצות, מנהלים

פיקוח כולל ומקצועי

 בועדות לחידוש הזכאותבמסגרת הערכות ועדות לחידוש זכאות

ההשמה בתחילת נובמבר שליחת מכתבים 

.  ס הכוללים נהלים וטפסים"למנהלי בתי

ס "ריכוז חומרי ועדות ההשמה המגיעים מבתי

ס בעיר "בתי, ידוע ההורים. באופן מקוון וידני

הפיקוח ונציגות ההורים עוסיות , ומחוצה לה

.וקבסיות על מועד הועדה

ועדות חידושי ' מס18-דצמ

-זכאות שיתקיימו

בתי , א"מתי, ח"שפ815

. גני הילדים, הספר

.נציגות הורים. פיקוח

ריכוז כל הילדים שעברו ועדת השמה וקיבלו ועדות שיבוץ

קביעת . מ"זכאות ללמוד במסגרת של חנ

מועד לועדות וזימון הגורמים הרלוונטיים 

(מפקחת ומנהלת יחידת פרט, פסיכולוגית)

מספר ועדות השיבוץ 19-יונ

שתתקיימנה

שתי ישיבות שיבוץ לכל פיקוח, ח"שפ88

כ "גני ילדים סה+ מגזר 

 וועדות8

קבלת הטפסים מבתי הספר וריכוז החומר על ועדות היוועצות

ילדים "י בתי הספר כ"הילדים שהומלצו ע

קביעת מועדי ועדות וזימון הגורמים ". בסיכון

.הרלוונטיים

פיקוח רגיל , ח"שפ66ועדות יתקיים' מס19-אפר

פיקוח , מ"ופיקוח חנ

, על היועצות

, ת"קבסיו, ת"עוסיו

, מנהלי בתי הספר

, מחנכות, יועצות

והורים

-שתי ועדות לכל מגזר

 ועדות 6כ "סה

וועדות . ראשוניות

בהתאם לצורך- המשך

הנגשה אקוסטית לילדים 

לקויי שמיעה הלומדים 

.ח רגילים"במוס

שליחת הטפסים , קבלת הטפסים מההורים

לאחר אישור קביעת סיור אקוסטי , לשמע

.בבתי הספר

שיעור אחוזי של 19-ספט

ההנגשות שתבוצענה

משתנה לפי כמות ר"תב100%

ההנגשות

משתנה לפי כמות 

ההנגשות

, יועץ אקוסטי, שמע

, בתי הספר, מנהלת

.הורים

להשגחה - סייעות רפואיות

פרטנית על ילדים 

הסובלים מאלרגיות ברמה 

.מסכנת חיים

איסוף הטפסים הרפואיים הקבילים 

והעדכניים מההורים  והזנתם במערכת 

קבלת . הממוחשבת של משרד החינוך

תזכורת להורים . התשובות ממשרד החינוך

.שזכאותם הסתיימה לחידוש הטפסים

אחוז הילדים הזכאים 19100%-אוג

עבורם מועסקת 

סייעת

 משרד 70%   100%100%

 החינוך     עיריית אור

30%יהודה 

משתנה לפי מספר 

הסייעות

גני הילדים ובתי 

הספר

חינוך

היחידה לטיפול בפרט

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

ועדות השמה

2019תכניות עבודה לשנת 



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

במסגרת תכנית עיר 

הפעלה , בקרה:  המחר

וקידום חדרי מתמטיקה 

ומדעים ממוחשבים

קשר חודשי רציף מול 

קשר מול , המנהלים 

הטכניון בנושא תפעול 

מעבדת עיר המחר

מספר מעבדות 193-ספט

שיפעלו באורח תקין

ס "מנהלי בתיה77

והטכניון

-סביונים , המעבדה זמנית- שיזף

משתמשים במעבדת מחשבים 

יעדים ואורות קיבלו הדרכה . קיימת

ללא הצטיידות

קבלת רשימות תלמידים 

יעודייםובחינת הזכאות

  תלמידים 1965-מאי

קיבלו

מספר התלמידים 

שיששתפו בפרוייקט

8080

אחוז ההשתתפות לא רלוונטי19-יונמפגש הורים ותלמידים

ההורים והתלמידים

80%80%

קורס מחשבים לתלמידים 

ה"בלהב

מספר המשתתפים 1970%-אוג

בקורס המחשבים

0%80%

פרויקט מחשב נייד לכל 

שנה שלישית -מורה 

סיום השתלמות מורים 

בשלושה בתי ספר

סעדיה גאון, אהוד מנור, שיזףס"מנהלי בתיה8080מורים' מס1980-ספט

-  התקנת מקרנים בגנים

שיפור אמצעי ההוראה 

בגנים

אישור כספי וריכוז  

בקשות לקבלת הצעות 

ביצוע התקנות ,  מחיר

בגנים ובחירת הגנים

מספר הגנים בהם 191-ספט

יותקנו מקרנים

גננות, ל"מנכמתקציב מחשוב 20201813200930100,000₪

 תוכנת גוגלה בגני ילדים

הטמעת התוכנה 

והעמקת השימוש בה

מעקב ובקרה אחרי 

השימוש בתוכנה בגנים 

ותיאום השתלמויות 

בהתאם לצורך

מספר הגנים 1913-ספט

המשתמשים בתכנית 

ח בכל גן"לפי דו

ס "מחלקת בתיהמתקציב מחשוב 1318181320093019,500₪

ומחלקת גני ילדים

מספר הגנים שיצטרפו לפרויקט 

תלוי בצורך וברצון של הגננות

 לגנים רישום  ממוחשב

ה "במרכז להב' ולכיתות א

(תוכנת מטרופולינט)

 (2)הקמת עמדות לגנים 

(2)' ולכיתות א

 2,  גנים2,  עמדות 1944-ינו

העברת + בתי ספר  

רשימות נרשמים 

ס"לבתיה

מנהלת מחלקת גני 44

ילדים

הכנת רשימות : רישום

של בוגרי תלמידי כיתות ו  

וקליטתם  (ס"מהמנב)

(ס"למנב)ב יובלים "לחט

קבלת קבצי רשימות 

ס "מבתיה' תלמידי ו

היסודים והעברה לחטיבת 

יובלים

מספר קבצי נתונים 195-אפר

בתי הספר שהועברו 

ב יובלים"לקליטה בחט

מנהלי מוסדות חינוך 55

בעיר

כולל סעדיה גאון+ ממלכתיים  4

הדרכות מיחשוב לגננות 

ולמורים

פגישות תיאום עם 

המנהלים והגננות

מורים , מנהלי בתי ספר55הדרכות'  מס195-ספט

וגננות

הנגשה - חינוך מיוחד 

פרטנית

רכישת ציוד לפי רשימות 

שמתקבלות ממשרד 

החינוך

אחוז רכישה ומסירה 19100%-נוב

לגנים , לתלמידים

ולבתי הספר של 

החינוך המיוחד

ראייה, שמעס וגנים"בתיה, מתיא100%100%

 מטעם טיפול בקול קורא

משרד החינוך בכל נושא 

התקשוב

הגשה לכל קולות 

הקוראים הרלוונטים

הגשת כל הקולות 19100%-דצמ

הקוראים הרלונטיים 

לנושא

 שלושה קולות 2018בשנת ס" מנהלי בתיה100%100%

קוראים הוגשו בסכום של 

ס" בתיה3עבור  ₪ 500,000

חיבור -  עיר חכמה

מוסדות החינוך לעיר 

חכמה

בניית תכנית עבודה  

ח לעיר חכמה"לחיבור מוס

 72: ח בעיר"סך מוס194-דצמ

 6,  בתי ספר16, גנים

, ח "שפ, מועדוניות 

מרכז , קידום נוער

לטיפול בילד

,  ס" מנהלי בתיהתקציב עירייה100%100%

ר ויועץ "מנמ, גננות

ראש העיר

חינוך

מיחשוב

-  פרויקט מחשב לכל ילד

הקניית ידע וצמצום 

פערים והענקת מחשבים 

לבתי אב

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

מרכז , ס"מנהלי בתיה

ה ומנהלת "להב

פרויקט מחשב לכל ילד

הקורס מתקיים באוגוסט בהיקף 

 שעות לאורך שבועיים ולכן 40של 

מדד חציון אפס



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

מדד סוף 

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

תכניות עבודה '  מסלא רלוונטי19-אוגבניית תכנית עבודה בכל מועדוניתתכניות עבודה למועדוניות

שייבנו למועדוניות 

שפועלות

551817610110-

1817610790

. ר משרד החינוך"אגף שח

מנהל אגף ,  מחלקת רווחה

רכזת , וצעירים-נוער 

ת "יחידת מופ-  מתנדבים 

בסיס תל השומר

, שקד, הדרים, אביב: המועדוניות

קדימה .     ח וההסתדרות"פלמ

" -בוגרים"וקדימה " צעירים"

מבנה של הרשות המועדוניות 

"לשובע"י עמותת "פועלות ע

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

הפעלת חונכויות 

 עם ילדי והתנדבויות

.המועדוניות

קביעת פגישות עם כל הגורמים 

. המתנבים ויצאה לסיור במועדוניות

מעקב ובקרה, ליווי

מסגרות ' מסלא נמדד19-אוג

התנדבות פועלות

, "צומחים יחד", "ארז"מכינת 66

אגף , רכזת מתנדבים עירונית

מעגל ידידות, HP, נוער

בבסיס תל " מופת"יחידת 2550מפגשים' מסלא נמדד19-דצמ

השומר

12ימי שיא' מס

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

בניית תכנית אישית 

מותאמת לכל ילד מועדונית

י "בניית תוכנית אישית לכל ילד ע

קיום וועדה של הצוות המוביל  

לבניית תכנית אישית עבור כל 

.ה/תלמיד

אחוז התלמידים לא רלוונטי19-דצמ

שיקיימו את התכנית 

האישית

75%85%

פרסום - היערכות לפתיחת מסגרות 

ושיווק

הצהרונים ' מסלא רלוונטי19-אוג

המופעלים

" חן וחסד"עמותת ,ס "מתנתקצוב זכייניםתקצוב זכיינים6279

עמותת , "אל המעיין"עמותת 

"מכתב מאליהו"

התכנית מופעלת על ידי ארבעה 

, מולם מתבצע רישום, זכיינים

התשלום והעסקת העובדים

לווי והכשרה במפגשי למידה 

משרד החינוך + עובדות בניצנים 

(גיוס כוח אדם )

 מפגשי 1925-דצמ

הכשרה

תכנית ניצנים, משרד החינוך1225מפגשי הלמידה' מס

' מס, תלמידים)הזנת נתונים  

(דוחות ביצוע, מסגרות

הזנות נתונים ' מסאחת לחודש19-דצמ

בשנה

תכנית , משרד החינוך510

זכיינים,  ניצנים

עמותת , עמותת חן וחסד, ס"מתנ

(מכתב מאליהו, אל המעיין

הטמעת תכניות העשרה פדגוגיות   

(גנים ובתי ספר)

סטטוס 19-יונ

ביצוע 

תכניות 

פדגוגיות

כתיבת תכניות 

העשרה

תכנית , משרד החינוך11

, ס"מתנ: זכיינים,  ניצנים

עמותת אל , עמותת חן וחסד

(מכתב מאליהו , המעיין

אגף החינוך, משרד החינוך19.0026.00סיורים' מס סיורים1919-יונביקורים וסיורים במסגרות

 1910-דצמבקרה הערכת התכנית

- מפגשים 

צמתי בקרה 

 במשרד 

החינוך 

אגף החינוך, משרד החינוך510מפגשי בקרה והערכה

2019תכניות עבודה לשנת 

חינוך

ומועדוניות" ניצנים"

תכנית - "ניצנים "תכנית 

כלל ארצית של צהרונים 

בסבסוד משרד 

הארכת יום ,החינוך

 .3-8לימודים לגילאי 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

פגישותלתכנון ושיבוץ החיילים 

.     למועדוניות

.       תכנון ימי שיא השנתיים

פגישות חודשיות  לתכנון פעילויות 

.חודשיות

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

אימוץ ילדי המועדוניות 

י יחידת מופת"ע



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

מדד סוף 

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

.כוח אדם ביחידה95%95%אחוז ההפניות שיקבלו מענה19100%-יולמתן מענה להפניות

אחוז בני הנוער שיגיעו לפחות 1971%-יול

לשתי שיחות חודשיות

75%75%

אחוז בני הנוער שידווחו על שינוי 1960%-יול

.במטרה אחת לפחות

63%63%

גיוס בני נוער והתמדה בקבוצה 

.טיפולית-חינוכית

אחוז בני הנוער שיתמידו בהגעה 1942%-יול

.לקבוצה

70%70%8179-781, 

8179-785

25000

אחוז בני הנוער שיתמידו 1965%-יול

.בשיחות פרטניות

התוכנית 70%70%

הלאומית

ס "עו,ס"יועצות ביה

.ס נערה"עו, משפחה

אחוז בני הנוער שיתמידו 1950%-יול

ומדווחים על שינוי במטרה אחת 

לפחות

55%55%

פיתוח דרכים חדשות ויצירתיות 

לעידוד המוטיבציה של בני הנוער 

להתמדה בקבוצה

אחוז בני הנוער שיתמידו 1964%-יול

.בקבוצה

התוכנית 70%70%

-8179, הלאומית

785

טיפולי -צוות חינוכי72000

.ס"בביה

התקצוב של התוכנית 

 3הלאומית הוא עבור 

.קבוצות

גיוס בני נוער מנותקים לתכנית 

הילה

ה "אחוז ההגעה לפרויקט היל1958%-יול

בקרב הנוער המנותק

.כוח אדם ביחידה60%60%

בניית מנגנון מעקב ופיקוח 

להעלאת אחוז התלמידים שניגשו 

לבחינות

אחוז הניגשים לבחינות 1968%-יול

במסלולים השונים

המורים בתוכנית מקבלים 70%70%

שכר דרך החברה 

.ם"למתנסי

גיוס מתנדבים ליחידה 

לקידום נוער

גיוס מתנדבים חדשים ליחידה 

במשך השנה

היחידה העירונית 1010מספר המתנדבים ביחידה198-יול

.להתנדבות

תוכנית התנדבות 

בקהילה

 עידוד וליווי בני נוער בתוכנית 

ה להתמדה בקבוצת "היל

.התנדבות

אחוז המתמידים של התלמידים 1960%-יול

בקבוצת התנדבות

65%65%8179-78117000

 בניית תכנית להכנה לצהל ל"תוכנית הכנה לצה

-ושיווקה בקרב בני הנוער  ביחידה

פרטני וקבוצתי

אחוז המשתתפים בפעילויות 1935%-יול

השונות

ל "רכזת הכנה לצה40%40%

חיילת שנת , עירונית

שרות שנמצאת 

.ביחידה
פעילויות ערכיות 

וחברתיות שונות

 עלייה בשיעור ההשתתפות של 

ה"בני הנוער בתוכנית היל

אחוז המשתתפים בפעילויות 1950%-יול

השונות

55%55%8179-781,8179-

785

37000

שיעור ההורים איתם נפגש 1985%-יולפגישות עם הורי הנערים

העובד

.כוח אדם ביחידה87%87%

עלייה בשיעור ביקורי הבית של 

עובדים אצל בני הנוער

.ס משפחה"עו, ס"קב.כוח אדם ביחידה70%70%אחוז ביקורי הבית שיתקיימו1964%-יול

הנחיית קבוצת הדרכת הורים 

להתמודדות עם קשים ביחסים של 

.מתבגרים-הורים

אחוז ההתמדה בקרב ההורים 1975%-יול

 60%- בהגעה לקבוצה כ

.מהמפגשים

78%78%8179-7815000

 8)הדרכת הורים פרטנית ממוקדת 

(מפגשים

ההורים שיתמידו בהדרכת ' מס194-יול

הורים ממוקדת

.כוח אדם ביחידה55

11ביצוע משימהחדש19-אפרגיוס רכז תעסוקה ליחידה

 בני נוער במקומות שילובסיוע ב

תעסוקה

שיעור ההשמה של בני הנוער 1920%-יול

במקומות תעסוקה

30%30%

ס "עו, יועצת, ס"קב

, ס נערה"עו, משפחה

.שרות מבחן

מותנה אישור תקציבי 

והקצאת עובד

חיזוק החינוך 

והצמחת דור צעיר 

וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

תוכנית תעסוקה לבני 

נוער בסיכון

2019תכניות עבודה לשנת 

ה"תוכנית היל

עבודה עם הורים

חינוך

קידום נוער

מענה חינוכי טיפולי 

לבני פרטני וקבוצתי 

נוער בסיכון מנותק ונוער 

שלומד במערכת החינוך 

 36מתוכם ,  נערים126)

(קבוצתי

פיתוח  דרכים חדשות ויצירתיות 

לעידוד המוטיבציה להגעה 

.לשיחות פרטניות

"- גשרים"תוכנית 

מענה חינוכי טיפולי 

פרטני וקבוצתי בתוך 

ס בעיר"ביה

פיתוח דרכים חדשות ויצירתיות 

לעידוד המוטיבציה של בני הנוער 

להתמדה בתוכנית

, ס משפחה"עו,ס"קב

יועצות , ס נערה"עו

.ס"ביה

מחויבות לשמירה על 

, 2018סטנדרטים של 

בהתאם לכוח האדם ביחידה



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

הגברת -ר "שח- רווחה חינוכית

תחושת המסוגלות של התלמידים 

באמצעות תכנית רגשית ולימודית 

. לתלמידים מתקשים

. 'תגבור לימודי אנגלית בשכבה ה

שיפור הישגי התלמידים באנגלית 

.'שכבה ה

, קבלת תכנית עבודה,חלוקת תקציב

מעקב חלוקת משאבים דיפרנציאלית  

דרישת , הגשת דוחות על ידי הגוף המבצע

.תוצאות על ידי מיפויים

סטטוס ביצוע לא נמדד19-יונ

משימות

: בתי הספר היסודיים70256משרד החינוך90%90%181760078070256

, סעדיה גאון, אורות

.אלונים, אור מנחם

הנושא לא נמדד 

התכנית היתה "- בתשע

בהתהוות

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

, תכנית העצמה לבגרות- ל"תה

תגבור בגרויות בבית ספר יובלים

מעקב אחר יישום , העברת תקציב

קבלת נתוני - התכנית מדידה והערכה 

.ציונים

אחוז התלמידים לא נמדד19-אוג

שיעברו את  בחינות 

מתוך )הבגרות 

(המשתתפים בתכנית

ל"תה, ע יובלים "חט75%75%18176007804020000

הקמת הוועדה 190-יולהקמת ועדה ישובית. א

היישובית

100%100%

1212מספר החונכים   רכזי הישוב יחלו בגיוס חונכים.  ג

. בניית תכנית לכל קבוצה ותלמיד.  ה

איסוף נתונים התחלתיים ומעקב ומדידה 

.לכל חניך

אחוז התלמידים 

שישפרו את 

י "עפ)הישגיהם 

(post- וpreמבחן 

50%50%

משרד החינוך 221813200785588316ועדות היגוי' מס190-יונ

הורים

293,316

147,000                   

, אלונים, סעדיה גאוןבתי ספר

, אור מנחם, אורות

ת"מיל. יובלים

אחוז התלמידים 

שישפרו את 

י "עפ)הישגיהם 

(post- וpreמבחן 

50%50%

+ מרכז צעיריםעירייה606018100078348000תלמידים' מס190-אוג

שלושה בתי ספר 

 15)שיזף : יסודיים

סעדיה גאון ,  ('תלמי

אלונים ,  ( תלמי15)

 .( תלמי30)

ח היה באלונים "בתשע

לא היתה בקרה- בלבד

90%אחוז התמדה

כמות החוגים 190-יונ

המתקיימים בבתי 

הספר

משרד החינוך       121218132107801721092

        הורים

499118                      

 610987

בתי הספר היסודיים 

כל בתי הספר )

חוץ - היסודיים

(מחרדים 95%95%אחוז נוכחות

, מסגרת לימודית תוספתית- ת"מיל

הארכת יום לימודים לצמצום פערים 

.לימודים וחברתיים

, ת ושיבוץ בבתי הספר"קבלת אישור ממיל

, פיקוח על העברת התשלום מבתי הספר

.קיום שתי  ועדות היגוי בשנה

2019תכניות עבודה לשנת 

מעורבות בחינוך באמצעות - קרן קרב

ניהול והפעלה של , יצירה, פיתוח

.שיעורים

ועדת היגוי מוסדית מורכבת ממנהלת 

הכנת תכנית עבודה . מורים ונציג קרן קרב,

.והרכבת החוגים והתאמתם לכל בית ספר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חינוך

רווחה חינוכית

ח  הוראה לרכזת "יצירת ממשק בין  פר

בישובית לבית הספר ומעקב אחר 

התקדמות התכנית

פרויקט חונכות לתלמידים  -ח"פר

מרקע סוציואקונומי נמוך לצמצום 

פערים

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

פרויקט חונכות - צומחים יחד

שמטרתו חיזוק לימודי וריגשי תוך 

: פועלת במתכונת של.צמצום פערים 

.קבוצתי ורגשי, לימוד פרטני

בתי הספר יסודיים  

+ יובלים ויעדים +

מנהלי , מועדוניות

, יועצות,בתי הספר 

מורים

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר



ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

קידום האוכלוסיה : הדרך החדשה. א

בבית ספר יעדים   -סיוע לימודי- האתיופית

     .וחטיבה עליונה יובלים

190-יונ

התלמידים ' מס

המשתתפים 

 15)  בקבוצות

 25-ביעדעם ו

                (ביובלים

4040

1960-יונהקרן לחדשנות בחינוך
-מספר התלמידים

(סעדיה גאון)60
6060

שילוב תלמידי הקהילה : מפתחות . ב

מבתי הספר היסודיים בחוגים המתקיימים 

בעיר

1919-יונ
 19התחלנו עם 

40ווצרים לחוג כיום 
4040

עירייה - מפתחות

הורים, 

חברה נוער -מפתחות

, רווחה, צעירים

ס ובתי ספר   "מתנ

כל ' , ה- 'א: חוג

היסודיים בעיר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

תכנית קידום - תכנית מטרה 

התנהגותית ברמה בית ספרית 

.וברמה פרטנית

בניית תכנית עבודה על פי סל שעות 

תיאום פגישה בין . שנקבעו לכל בית ספר

מנתחות ההתנהגות למנהלת בית הספר 

מעקב שוטף אחרי התלמיד , והיועצת

ובדיקת שיפור התפקוד בכיתה והעצמת 

ההתנהגויות , היכולות  הלימודיות

.והריגשיות

מספר התלמידים 190-יונ

שישתפרו בעקבות 

התכנית וישולבו 

חזרה בכיתות

,  מנהלות, ח"שפעירייה251813200756311000

בתי ספר , יועצות

, סעדיה גאון-יסודיים 

אהוד ,שיזף , אלונים

סביונים,מנור 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

פרויקט חברתי -השאלת ספרי לימוד

קהילתי שמטרתו הקלת נטל 

מתן הזדמנות ,התשלומים להורים 

תרומה לאיכות הסביבה , שווה 

.והטמעת ערך  שוויון ותרומה לקהילה

קביעת תהליכי הפעלה של :  בקרה על

פרסום באמצעים של גביית .        הפרויקט

הכנת רשימת ספרים על ידי . דמי שאילה

, המנהלים איסוף הספרים מהתלמידים

הזמנת ספרים מול , הכנת מלאי 

.הכנת סל ספרים לכל תלמיד,הספקים

, עמידה בלוח זמנים 191.00-יונ

הגשת דוחות כנדרש 

ועמידה בתקציב בית 

. הספר ללא חריגות

לא בוצע/ בוצע

השנה נושא : הערהכלל בתי הספר בעירעירייה111813200761150000

השאלת הספרים עבר 

לאחריותם של מנהלי 

ולא בפורמט )בתי הספר 

הקודם בו אגף החינוך 

הפעיל את התכנית מול 

 .(בתי הספר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

הכרת כללי - זהירות בדרכים

שמירה על , הבטיחות והטמעתם

החיים וכללי הזהירות

בניית , קבלת תכנית מהרשות הלאומית

+ ד"תכנית חינוכית על פי תקציב רלב

.רשות 

עיר ללא אלימות      65000ד"רלב77181320092392857רכזים' מס197.00-ינו

שיטור , משטרה 

, תשתיות, קהילתי

כלל בתי הספר בעיר

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

הפעלת מענה המתואם - ח "ר פס"יו

 מכלל 4%לטיפול בקליטת 

.האוכלוסיה בעיר בחירום

תרגולים בשנה ' מס191.00-דצמתרגול חירום בבתי הספר

(5)ס "בכל בי

, נציג  משרד הפנים11

, בית ספר שיזף

סעדיה , סביונים

, אהוד מנור ,גאון

. יובלים חטיבת בניים

.ע "שפ., ביטחון

הרצל צידקי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

מתן שיוויון - קידום יוצאי אתיופיה 

הזדמנויות



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

איתור הילדים בעלי הצרכים 

המיוחדים והפנייתם לגורמים 

מטפלים בקהילה

אחוז מהילדים בעלי 1980%-מרץ

הצרכים המיוחדים 

שיאותרו במעונות מתוך 

מסגרות/ ויופנו לגורמים

         10000שפי 85%85%35000

         15000מתנס 

10000עיריה 

ס ופיקוח גני "המתנ25000

ילדים

בניית תכנית התערבות לצוות 

המעון לילדים בעלי צרכים מיוחדים

בניית תכנית לכל ילד עם 19-יול

צרכים מיוחדים

הילדים נקבע לפי ' מס100%

י צוות "הצרכים שיועלו ע

המעון

מפגשי עבודה קבוצתית עם 

מנהלות המעון לשיפור הידע 

ההתפתחותי שלהן

השתתפות המנהלות 19-יול

 בכל 9 מתוך 7)מפגשים 

(ישיבה

80%

הרצאות להורי המעונות בנושאים 

התפתחותיים

3הרצאות בשנה' מס19-יול

שיפור והנגשת 

השירות לתושב

שיחות אישיות של : שישי אישי"שישי אישי"

פסיכולוג עם הורים במעון

מעונות בהן יתקיים היום 19-יול

הפתוח להיוועצות עם 

פסיכולוג

מעון אחד לא מעוניין8

הגברת הידע של הגננות על ידי ליווי 

צמוד של הפסיכולוג ושיח בנושא 

הבשלות

 של 19100%-מאי

הפסיכולוגים 

יערכו ישיבה 

בנושא בשלות

12הרצאות בגנים' מס

, פיקוח, גני ילדים

יעוץ, מתיא

 אחוז 1995-אפרהערכות פסיכולוגיות  לילדים

ההערכות עד 

תחילת מאי

אחוז הילדים להם 

הפסיכולוגים יערכו 

הערכות בשלות עד סוף 

אפריל

95%95%

שיפור והנגשת 

השירות לתושב

הרצאות להורים על פי 

אזורים בעיר בנושא 

קרוב לבית- בשלות 

שיחות עם הגננות וקביעת מקבצי 

גנים להרצאות

בתיאום עם - הרצאות' מס193-אפר

הגננות יערכו הרצאות 

להורים בנושא בשלות

פרויקט שפי886000

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

צמצום מספר ילדים 

הנשארים שנה נוספת

. שינוי עבודת השירות בגני החובה

הכולל מיפוי הגן הרצאות בגנים  

ועידוד עצמאות אצל ילדי סתיו

 מכלל ילדי 199.8%-אפר

החובה נשארו 

שנה נוספת

אחוז הילדים שיישארו 

 61מתוך )שנה נוספת 

(ילדים

חשוב לציין שאנו 9.2%9.2%

במגמת ירידה בכל שנה 

 13.6%: א"תשע

ז " תשע10.4%: ג"תשע

9.8%ח " תשע10.4%

33קבוצות' מס

1212מפגשים לקבוצה' מס

85%85%נוכחות

חינוך

שירות פסיכולוגי

פרויקט ליווי צוותי מעונות 

( מעונות9)

פי"ש

שיפור והנגשת 

השירות לתושב

הקדמת ' בשלות לכיתה א

דיווח לתושבים על שיבוצי 

הגנים

שיפור והנגשת 

השירות לתושב

ליווי הצוותים החינוכיים 

והנחיית קבוצות רגשיות 

בתכנית מלקות ללמידה 

ב"בחט

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

2019תכניות עבודה לשנת 

הצוותים החינוכיים מיפו את הילדים 

ולאחר מכן תבננה , לקויי הלמידה

קבוצות רגשיות

פי"תשלום על ידי ש190-אפר



ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

פרויקט ליווי צוותי מעונות 

( מעונות9)

שיפור והנגשת 

השירות לתושב
1010מפגשים לקבוצה' מס

90%90%( בנות8מתוך )נוכחות 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

 אימון כדורגל מלווה בפסיכולוג התנהגויות מסתגלות

הקניית - המעניק טיפולים קבוצתיים

חברתית -כלים להתמודדוות רגשית

('ד-' ילדים בכיתות ג28)

הגעה קבועה של - נוכחות ילדים1925-יול

ילדים לאימון כדורגל 

ועבודה רגשית במהלך 

.( ילדים28)האימון 

36000תכניות לאומיות90%90%81796-76040,000

 45)נוכחות הורים 80%

(תלמידים

80%80%

90%90%נוכחות ילדים90%

 45)נוכחות הורים  הגעה הורים80%

(תלמידים

80%80%

90%90%נוכחות ילדים הגעה ילדים90%

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

 נתינת כלים להורים לפעוטות מדיניות של דלת פתוחה

וילדים צעירים בסיכון התפתחותי

ויתמידו מס הורים שיגיעו  משפחות1936-דצמ

במפגש עם הפסיכולוג

183681796-7607741881796-76069676

שפי והפיקוח על 

המגזר החרדי

81796-760

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

חדרי שלווה

קבוצה לשיפור מיומנויות 

חברתיות לבנות במגזר 

החרדי

81796-760

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

שיחה עם ההורים , איתור הבנות

והבנות והקמת הקבוצה

תרפיה לילדים והדרכת הורים 

כלים - (7ילדים בפרופיל )פרטנית 

, חברתי- להתמודדות עם קושי רגשי

6-12 תלמידים בגילאי 45-כ

19-יול

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

 תרפיה לילדים והדרכת הורים טיפול באמנויות- תרפיה

כלים - (7ילדים בפרופיל )פרטנית 

, חברתי- להתמודדות עם קושי רגשי

ו-' תלמידים בכיתות ב45-כ

140400תכניות לאומיות19156,000-יול

162000תכניות לאומיות180,000

תשלום על ידי שפי190-מרץ



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

2121גנים בהן תבוצע תכנית' מס19-יונהשלמת ביצוע התכנית

עצי הפרי שיישתלו בכל ' מס.1

גן

22

' הגנים בהם תותקן מער' מס

השקייה ממוחשבת או יינתן 

סיוע הקמת גינת ירק

יתבצע סיור בגנים . ע"תקציב שפ1010

לקביעה באילו מהגנים יש להתקין 

השקייה ממוחשבת' מער

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

ס ירוק "מסלול הסמכה לבי

ס סעדיה גאון"בבי

ביצוע התכנית שאושרה 

ק"בק

ס ירוק "קבלת הסמכה של בי19-יונ

ס"מהמשרד להגנ

החלה , תכנית חדשה

2018בסוף 

אגף החינוך13500ס"המשרד להגנ11187100052015000

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

קבלת אישור העירייה קידום הקמת חווה חקלאית

להקמת החווה החקלאית

יש אישור העירייה להקמת 19-דצמ

החווה החקלאית

אגף החינוך           010

ע"אגף שפ

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

ביצוע תכנית חינוך 

והסברה להטמעת חוק 

האריזות

קבלת עדכון רבעוני 

מהפרויקטורית של התכנית

מספר התכניות שיבוצעו מתוך 19-דצמ

-כ)תכנית השנה הראשונה 

של תכנית החינוך  (18

וההסברה חוק האריזות

החלה , תכנית חדשה

2018בסוף 

, ע"שפ,  דוברות65000תאגיד תמיר6161871000550180000

,      ס"מתנ, חינוך

צעירים         , נוער

וחברה

מהעלות הכוללת היא   ₪ 50,000

תמיר מתחלקים . ק תימרוץ"מק

רק בתקציב  הרגיל

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

ליווי שוטף של תכניות בנין 

עיר שעל הפרק

מתכנן - איוש תקני היחידה

פקח , רכז תעשיות, סביבתי

ק"פסולת ומיחזור ועו

 משאבי אנוש     אגף 204000ס"המשרד להגנ4204000תכנית חדשהעובדים ביחידה הסביבתית' מס19-דצמ

הנדסה

, 2019במהלך , לא ידוע מתי

יתקבל מתכנן לעבודה

הנהלת העירייה מאשרת 19-פברקבלת אישור הנהלת העירייה

 לבנייה ירוקה 5281אימוץ תקן 

בכל בנייה בעיר

ל "ע ומנכ"לשכת רה1100תכנית חדשה

הנדסה, העירייה

 לבנייה 5281אימוץ תקן 

ירוקה בועדה המקומית 

לתכנו ובנייה

הועדה לבנין עיר מאמצת את 19-יונ

 לבנייה ירוקה בכל 5281תקן 

בנייה בעיר

אגף הנדסה1100תכנית חדשה

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

פעילות תושבים בנושא 

הסביבה

 קבוצות 4-ק ל"פירסום הק

תושבים

דוברות72000ס"המשרד להגנ4187100052080000 תכנית חדשהקבוצות שיפעלו' מס19-ינו

העלות מתייחסת לתקצוב היחידה 15530018710005206000משתתפים בסיורים קולינריים19-דצמסיורים קולינריים

הסביבתית מתוך סך העלות 

הכוללת לפרוייקט

ביקורים במוזיאון יהדות 

לוב/בבל

משתתפים סיורי מורשת 19-דצמ

במוזיאונים

העלות מתייחסת לתקצוב היחידה 5010018710005201200

הסביבתית מתוך סך העלות 

הכוללת לפרוייקט

, חיזוק הקיימות העירונית

, טיפוח המרחב הציבורי

חזות העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

הקמת גינה קהילתית 

במרחב סחלב והמשך 

טיפוח הגינה הקהילתית 

בכצנלסון

הקמת הגינה בסחלב 

והמשך תיחזוק הגינה 

בכצנלסון

אגף הרווחה         112187100075035000גינות קהילתיות' מס19-דצמ

ע"אגף שפ

2019תכניות עבודה לשנת 

היחידה הסביבתית

19-מאיטיפול בחצרות הגנים

נגישות ופרויקטים מיוחדים, יחידה סביבתית

נגישות, יחידה סביבתית

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

של " השביל שלי"תכנית 

 גני ילדים21-צעד ירוק ב

קידום תיירות פנים 

באמצעות ביצוע פעילויות 

חגים ומורשת מקומית

,     צעירים, נוערתכנית חדשה

ס בעיר"בתי

חידוש , התחדשות עירונית

תשתיות והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר הקיימת 

ובמתחמים החדשים

קביעת מדיניות בנייה 

ירוקה בעיר

משאבי אנוש , ס"בתי

ס"יח, בעירייה

החלה , תכנית חדשה

2018בסוף 

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי



ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מתחם הר הפסולת כולו 19-דצמביצוע לפי תכנית העבודה

במפלס אחד ונקי מפסולת 

כלשהי

הקרן לשטחים לא ידוער"תב1תכנית חדשה

י        "רמ, פתוחים

מינהלת הסכם הגג

3,124,617

10,000,000

ע"תכנית של שפע"אגף שפ

קבלת חשבוניות לאחר 

ביצוע ושליחתן לקרן 

לשטחים פתוחים לצורך 

קבלת החזר

ע            "אגף שפ13,125,000תכנית חדשהכספים שהתקבלו מהקרן19-ספט

גזברות

ע"תכנית של אגף שפ

 עצים במרחב 100שתילת 

הציבורי במשך השנה

מספר עצים שיישתלו במרחב 19-דצמ

הציבורי

50100תכנית חדשה

צמצום כמות הצמחיה החד 

שנתית בעיר לטובת גידול 

בצמחייה מעוטת השקייה

-צמצום כמות הצמחייה החד19-דצמ

(דונם)שנתית 

403530

או /הכשרת קבלני גינון ו

עובדי גינון בגינון מקיים 

לעדכן את שמעון במועדי )

מפקחי גינון או עובדי גינון 19-דצמ

שעברו קורס גינון מקיים

004

בוצעו כל ההמלצות של סוקר 19-יונביצוע המלצות סקר קודם

האזבסט

ח"ע ותחזוקת מוס"תכנית של שפע"אגף שפ011

001ביצוע הסקר19-דצמביצוע סקר מעודכן

המשך פעילות מטבחון 

קיימות וחדשנות תוך הוספת 

מנהלים לצוות

התכניות ' הכפלת מס19-דצמ

 6-העירייה מ' המקיימות במח

12-ל

חברי מטבחון קיימות  69120

, חינוך, וחדשנות

, ס"מתנ, הנדסה

המשימה מחייבת הקצאת 

משאבים נוספים

ביצוע מפגש התנעה עם 

הנהלה וכל המנהלים, ע"רה

4480מפגשי מטבחון19-מרץ

הטמעת קיימות ביחידות 

העירייה

הטמעת תכניות מקיימות 19-נוב

' מס- בתכניות העבודה

תכניות בכל תכנית עבודה

העלות , סך ההוצאה הוא אמדן230000

למימון מתקציב . אינה ידועה עדיין

ס"לא של היח, עירוני

13מס סיורי השראה למנהלים19-דצמסיורים למנהלים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

קביעת מיקום למשרדי ס"הקמת יח

ס והתאמתו לצרכים"היח

, ס ממוקמת במתחם"היח19-מרץ

המתאים למספר העובדים 

המיועדים לעבוד בה 

ולמשימותיה

1

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

השלמת מינוי נציגי ציבור 

בועדת איכות הסביבה 

ותחילת פעילות הועדה

, מינוי נציגי ציבור או לחלופין

מינוי זמני של אורלי רונן עד 

למינוי קבוע של נציג ציבור

יש הרכב חוקי של הועדה וניתן 19-אפר

להתחיל לפעול

ע"לשכת רה010

מותנה באישור 0111871000751אישור תכנית לימודית19-דצמ

הנהלת העיר

001תכנון הבוסתן19-דצמ

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

פיתוח תכניות להדרכת 

הורים

מפגשי פורום עירוני מקצועי 

של כל מובילי תכניות 

לתיכלול , ההורות בעיר

העשייה העירונית למען 

הורים

עד סוף השנה יושלם מסמך 19-דצמ

פים "עירוני של מדיניות ושת

בתחום ההורות

צעירים , אגף נוער10תכנית חדשה

וקהילה

תכנית של יסף

, חיזוק הקיימות העירונית

, טיפוח המרחב הציבורי

חזות העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

ביצוע המלצות סקר 

 2017-האזבסט שבוצע ב

במבני חינוך וציבור

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

-'כי באור חנה א"בוסתן תנ

ב"י

אישור הנהלת העיר להקמת 

הבוסתן והקמתו

ע"אגף שפ , חיזוק הקיימות העירונית

, טיפוח המרחב הציבורי

חזות העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

יישום גינון מקיים בעיר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ע"תכנית של אגף שפ

המשך תהליך פנים ארגוני 

להטמעת הקיימות

, הנהלת העירייה

אורלי ', מנהלי מח

נדב גופר, רונן

השלמת פינוי הר הפסולת 

הסמוך לנחל איילון

, חיזוק הקיימות העירונית

, טיפוח המרחב הציבורי

חזות העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי



2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

ערך צפוי חצי 

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתישנתי

סדנא חוייתית לעובדים נותני 

שירות שטרם השתתפו 

ולעובדים חדשים נותני 

שירות

עובדים שיעברו הכשרה ' מס19-יול

השנה

עמותת נגישות 0707010000

ישראל

הנחה בגין יותר מפעילות אחת 3,500

בשנה

עובדים נותני ' הדרכת קבו

תחזוקת ההדרכה - שירות 

אחת לשנה, י חוק"עפ

עובדי העירייה שיקבלו ' מס19-דצמ

לחיזוק , הדרכה נוספת

הטמעת תודעת השירות הנגיש

5010013,500תכנית חדשה

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

הכנת סקרי נגישות לפי ביצוע סקרי נגישות

תכנית הנגישות ולפי צרכים 

של העבודה השוטפת ל 

העירייה בשיפוצים ובפיתוח

2019101020173220075120,000-מס הסקרים שיבוצעו ב19-דצמ

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

, הנגשת השירות בעירייה

כולל רכישת ציוד לעמדות 

קבלת קהל

המשך רכישת מיכשור 

להנגשת עמדות קבלת קהל

העירייה ' מח152040173220093010,000עמדות שיותקנו' מס19-דצמ

המקבלות קהל

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

, צעירים וחברה, נוער11173220052040,000תכנית חדשההתכנית מתבצעת19-מאיקביעת וביצוע התכנית"כבוד לאחר"תכנית 

חינוך, רווחה

מיועד לביצוע בקרב נוער בסיכון 

ה וקידום נוער"במענ

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

המשך הקמת ועדת הגוי 

רב מקצועית לפיתוח 

שירותים לאנשים עם 

מוגבלות ותחילת הפעלתה

, צעירים וחברה, נוער00117322005207,000התכנסות ועדת היגוי19-דצמסיום הרכבת הועדה

,ס"מתנ, חינוך, רווחה

נגישות

העירייה' מח1732200520 הכשרת עובדים נותני 

שירות

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

היכל התרבות400400400182400078020,000משתתפות' מס19-אפרמופע מרכזייום האישה הבינלאומי

מכללת מאי22,500משתתפים1545182400078026,000לא התקייםמשתתפות' מס19-דצמאנגלית

מכללת מאי15לא התקייםמשתתפות' מס18-יולסדנה לתחזוקת רכב

מכללת מאי13182400078020,000לא התקייםמשתתפות' מס19-דצממלגות להכשרות מקצועיות

פחות משתתפות עקב 30,000משתתפים260200200182400078042,500משתתפות' מס19-מרץהפקת מסיבת פורים לנשיםמסיבת פורים

ריבוי אירועים

ערב העלאת מודעות לגילוי 

סרטן השד- מוקדם

צעירים וחברה, נוער20,000משתתפים300400182400078035,000משתתפות' מס19-נובהפקת הערב

45,000משתתפים12053182400078058,300משתתפות' מס19-דצמהפקת הטיול(דו יומי)טיול חוויתי לנשים 

נקבעו - סדנאות בישול 

מועדים יערך לאחר 

אירועים הקיץ המועדון 

.הנוער בבר לב

60לא התקייםמשתתפות' מס18-דצמ סדנאות בישול2קיום 

0531824000780משתתפות' מס18-דצמהפקת הטיולחג החגים- טיול יומי 

יום בינלאומי למאבק 

באלימות נגד נשים

עיר , מחלקת רווחה12,500משתתפים250300182400078035,000משתתפות' מס18-נובהרצאה+הפקה- אירוע מרכזי

ללא אלימות

- קורס פיננסי לנשים 

ת"פ עם ארגון נעמ"שת

נעמת15לא התקייםמשתתפות' מס18-דצמקיום הקורס

-חד הוריות - מועדון נשים

נערנו פגישות עם גאולה 

מרווחה וממתינים לאישור 

קול קורא

גיבוש קבוצת נשים חד 

פ רווחה"הוריות בשת

רווחה020משתתפות' מס18-דצמ

/ עסקים- מועדון נשים

יצירת / מפגש בין תרבותי

שיתופי פעולה

015משתתפות' מס18-דצמגיבוש קבוצת נשים

סדנת זכויות נשים 

להעלאת המודעות

050משתתפות' מס18-דצמקיום הסדנה

מועצת נשים

לימודים

חיזוק הקהילה 

תרבות , והנגשת פנאי

וספורט

2019תכניות עבודה לשנת 



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

ערך צפוי 2018מדד סוף תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

 50,000      01ביצוע אבן דרך19-מרץגיבוש תפיסת הפעלה

איפיון והטמעה לוידאו 

אנליטיקס

תוקצב בתקציב עיר עיר חכמה יואל לוי 100,000   01תחילת שימוש19-אפר

חכמה

01002500כמות הדיווחים שניצפו19-דצמשימוש

בסיוע יועץ במסגרת 0240ניתוח שיחות19-דצמפעם ברבעון סדנאסדנאות ניתוח שיחות

תכנית שיפור השירות

0120מספר מוקדים19-נוב מוקדים2-סיור בסיורים במוקדים אחרים

110לא מעודכןביצוע אבן דרך19-אפרקביעת נוהל מצבי חירום

0221000 שלטים192-מאישילוט בולט להנגשת הנוהל

0110ביצוע משימה19-אפראיתור מערכת

עדכון כלל - הטמעת מערכת

המידע במאגר

0110ביצוע משימה19-יול

תסריטי שיחה לפריטים תסריטי שיחה

שיוגדרו

0480תסריטים' מס19-דצמ

SLA1פיילוטפרסום לציבור19-אוגמעקב ופרסום לציבור

- עמידה בזמני תקן070%(מעקב שבועי) SLAעמידה בsla-עמידה ב

ע"באחריות שפ

נוהל עבודה עם פניות 

פרסום לציבור+ ווטסאפ

פרטי התקשרות - פרסום לציבור19-מאי

בווטסאפ

לאחר הטמעה יתחיל דוברות11חדש

פניות ' מעקב אחר מס

(ללא יעד) נםרד )מייל לפניות מוקד 

(ממייל פרטי

הפרדת מיילים והתקנת מייל של 19-מרץ

המוקד בעמדות

ר"מנמ11ביצוע משימה

קבלת הדרכה לשיחות 

אישיות עם מוקדנים

בהדרכה אישית 01010מספר שיחות אישיות ברבעון19-דצמ

ייעוץ )למנהלת מוקד 

(ארגוני 1ביצוע מדידה ראשונית19-מאיח"אפיון דו

810חקר פניות חוזרות- נוהל19-דצמחקר אירועים

פניות חוזרות ' אחוז ירידה במס19-דצמטיפול בפניות

בין חציון ראשון לשני

0%30%

קביעת רפרנטים למעקב 

סגירת פניות בכל מחלקה

, תשתיות, מנהלת הסכמי גג

ע"לשכת רה, ס"מתנ, חינוך

, מנהלת הסכמי גג55רפרנטים' מס19-דצמ

, חינוך, תשתיות

ס"מתנ

הכרות עם מחלקות 

בעירייה

, תשתיות, מנהלת הסכמי גג

הנדסה

, מנהלת הסכמי גג11ביוע משימה19-דצמ

הנדסה, תשתיות

דוברות47%060%אחוז המרוצים19-דצמ

33%015%אחוז התושבים שאינם שבעי רצון19-דצמ

מכל מחלקות העירייה650450350מספר פניות פתוחות בו זמנית19-דצמ

אחוז פניות שנסגרות תוך שבוע 19-דצמ

(ממוצע)

כלל עירוני75%78%80%

1הפקת דוחות עצמאית19-דצמהפקת דוחות

ניתוב הפניות ומעקב אחר סגירת פניות

הטיפול בהן

חקירת פניות / נוהל טיפול 

חוזרות

שביעות רצון טיפול בפניות 

המגיעות למוקד

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שביעות רצון תושבים 

המטיפול בפניות המוקד

2019תכניות עבודה לשנת 

פתיחת ערוצי שירות 

פתיחת פניות - לתושבים

באמצעות ווטסאפ ומייל 

ייעודיים למוקד

מוקד עירוני

מצלמות- מוקד רואה 

הנגשת נוהל שעת חירום 

(שילוט ברור)

העברת מידע לקובץ 

יצירת מאגר מידע )דיגיטלי 

(דיגיטלי



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

110סיום אפיון01/06/20190אפיון ואיתור מערכת מתאימה

ר מחשוב "תב01רכש והטמעה01/01/20200רכש והטמעה

ותקשורת

             100,000 

11סיום אפיון01/06/20190

01הקמת מערכת01/12/20190

11סיום אפיון01/06/20190איפיון

01הקמת מערכת01/12/20190הקמת מערכת

רכישת המערכת 01/07/20190הטמת המערכת ושימוש שוטףמערכת ניהול נכסים

ותחילת שימוש

נקבעה פגישה ספק לא ידוע11

תלוי אישור , בנושא

הנהלה

ר מחשוב "תב11ביצוע התקשרות01/03/20190התקשרות עם מטרופולינטהוספת טכנאי עיר חכמה

ותקשורת

, יועץ ראש העיר100000

גזברות

1-201/04/2019הקמת אתרים 

3-401/08/2019הקמת אתרים 

5-601/12/2019הקמת אתרים 

ר מחשוב "תב1823מספר אתרים1-501/07/201913הקמת אתרים OD אתרי 10הקמת 

ותקשורת

יועץ ראש , א "על100000פ"משרד בט350000

,העיר 

ר מחשוב "תב1-801/07/2019השלמת בתי ספר 

ותקשורת

250000

250000משרד החינוךתכנית תקשוב9-1601/01/2020השלמת בתי ספר 

1-501/03/2019השלמת חיבור גנים 

6-1001/05/2019השלמת חיבור גנים 

11-1501/07/2019השלמת חיבור גנים 

16-2001/09/2019השלמת חיבור גנים 

21-2501/12/2019השלמת חיבור גנים 

1-501/06/2019התקנת מערכות 

6-1001/01/2020התקנת מערכות 

 עמודים 5סנסורי -רב

ותשתית

ר מחשוב "תב55תשתית מוכנה באתר1-501/06/20190הצבת אתר 

ותקשורת

יועץ ראש , ע "שפ90000

העיר

סנסורי טכנולוגיה -רב

וחיישנים

ר מחשוב "תב15אתר פעיל מקומי1-501/01/20200הפעלת אתר 

ותקשורת

יועץ ראש העיר70000

תקשורת '  מע5סנסורי -רב

ייעודית

אתר רב סנסורי 01/01/20200חיבור אתר לרשת עירונית

מחובר לרשת

ר מחשוב "תב15

ותקשורת

יועץ ראש העיר100000

תשתית חוטית במגרש 

האירועים

תקציב מחלקת 1010נק תקשורת01/06/20190צנרת ונק תקשורת מוכנים

תשתיות

תשתיות0

מחשוב

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

במשרד לשוויון 

ישראל - חברתי

דיגיטלית

, סריקות חוזים, שמירת מסמכים

נהלים ושימור מידע ארגוני 

sharepointבמערכת 

  גני 25פריסת רשת ב

ילדים

 בתי 16השלמת רשת ב

ספר

LPR אתרי 6הקמת 

 אחודהcrmמערכת 

מערכת ניהול מידע ארגוני

וידאו אנליטיקה

ר מחשוב "תב

ותקשורת

תלוי אישור תקציב                90,000 

, יועץ ראש העיר

מוקד עירוני

יועץ ראש העירי איפיון"עפ                     90,000 

16

25

1318יחידות פעילות8

0

0

 מערכות כריזה10השלמת 

12גנים מחוברים

8500000בתי ספר מחוברים

יועץ ראש העיר מספר אתרים 036250000

יועץ , מחלקת חינוך 

ראש העיר

ר מחשוב "תב

ותקשורת

יועץ ראש העיר50000

ר מחשוב "תב

ותקשורת

יועץ , מחלקת גנים

ראש העיר

400000



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

הכשרת עובדים על תכנת 

אקסל

העובדים ' מס190-דצמ

שיוכשרו

אסנת לאון ואביה דרי20500

תלוי השתתפות 3535י" סייעות בגנ193535-יוני"הכשרת סייעות בגנ

ל"העירייה בשכ

מרכז השלטון המקומיעמותה/ עירייה/ עובד

הכשרת מזכירות חדשות 

לניהול עצמי

 מזכירות 2הכשרת 196-דצמ

חדשות

מרכז השלטון המקומי ₪ 2,000ס"עירייה וביה ₪ 226,500

פיתוח תכנית הדרכה פנים 

ארגונית

01פיתוח התכנית190-דצמ

הכשרות והשתלמויות מחוץ 

לארגון

העובדים ' מס19240-דצמ

שיוכשרו

מנהלי מחלקות עירייה1202401615000521240000

וועדת השתלמויות

בדיקת שביעות רצון 180-אוגסקר שביעות רצון מהדרכות

של העובדים היוצאים 

לימי הדרכה 

והשתלמויות

עובדים היוצאים 80%80%

להשתלמויות

00

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ליווי העובד בתחנות בחייו 

עלייה , לידה, נישואין)

, אבל, של הילד' לכיתה א

(פרישה

גיבוש תכנית לליווי העובד 

בתחנות בחייו

11יישום התכניתגיבוש התכנית19-דצמ

הקמת פורום היגוי בנושא 

פיתוח הון אנושי

מפגשי פורום ' מסתכנית חדשה19-דצמ

בשנה

ל גזבר אסנת "מנכ24

יואל

11ביצוע המשימהתכנית חדשה19-אפרמיפוי צרכים

110גיבוש תכניתתכנית חדשה19-יונגיבוש תכנית עבודה שנתית

אסנת11אפיון והקמת הפורטלתכנית חדשה19-מאיהקמת פורטל עובדים

וח הנוכחות "צפייה ועדכון ד

באינטרנט

במסגרת תשלום 11יישום התכניתתכנית חדשה19-מרץ

מלם' שנתי לחב

מאזני , חות"הפקת דו

ח "תלושי שכר ודו, חופשה

 דרך האינטרנט101

במסגרת תשלום 11יישום התכניתתכנית חדשה19-מרץ

מלם' שנתי לחב

מחלקת שכר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

1יישום התכניתתכנית חדשה19-דצמביטוח בריאות לעובדים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

העלאת תכנה אינטרנטית 

למכרזי כח אדם

מערכת אינטרנטית למיון 

מועמדים

ועד העובדים 1118,000₪יישום התכניתתכנית חדשה19-מאי

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

חלוקת תיק קליטה לעובדים קליטת עובדים חדשים

חדשים

חלוקת תיק לכל עובד תכנית חדשה19-דצמ

חדש

הפרויקט מומון בשנת 110

2018

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ר סריקות "תב500600תיקים שנסרקו' מס180-יולסריקת כל תיקי העובדיםסריקת תיקי עובדים

כללי

12,00012,0000

2019תכניות עבודה לשנת 

הקמת  מערך שרות מקוון 

לעובדים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

משאבי אנוש

פיתוח הון אנושי

הדרכות והכשרות עובדים חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

מקורות עלות כוללת

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

11שליחה לפרסום ברשומות190-יונחוק העזר לאור יהודה תיעול

11שליחה לפרסום ברשומות190-יונחוק העזר לאור יהודה שטחים ציבוריים פתוחים

11שליחה לפרסום ברשומות190-יונחוק העזר לאור יהודה סלילת רחובות

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

 הסדרת מאגר יועצים 

מחלקה משפטית

- ועדת התקשרויות11פרסום הנהלים190-אפרקביעת נהלי התקשרות דרך מאגר יועצים

ל וגזבר"מנכ

11פרסום מכרז190-ינו

11בחירת קבלן זוכה190-מרץ

11פרסום מכרז190-פבר

11בחירת קבלן זוכה190-מרץ

11פרסום מכרז190-יול

01בחירת קבלן זוכה190-ספט

11פרסום מכרז190-מרץ

11בחירת קבלן זוכה190-מאי

שירותי  השכרה ותחזוקה שוטפת למכונות צילום 

מסמכים משולבות

1פרסום מכרז190-דצמ

11פרסום מכרז190-ינו

11בחירת קבלן זוכה190-מרץ

1פרסום מכרז190-דצמחיישנים טמונים

11פרסום מכרז190-מרץ

11בחירת קבלן זוכה190-מאי

11פרסום מכרז190-ינו

11בחירת קבלן זוכה190-מרץ

11פרסום מכרז190-ינו

11בחירת קבלן זוכה190-מרץ

11פרסום מכרז190-מרץ

11בחירת קבלן זוכה190-מאי

11פרסום מכרז190-אפר

11בחירת קבלן זוכה190-יונ

11פרסום מכרז190-אפר

11בחירת קבלן זוכה190-יונ

11פרסום מכרז190-אפר

11בחירת קבלן זוכה190-יונ

1פרסום מכרז190-יול

1בחירת קבלן זוכה190-ספט

1פרסום מכרז190-דצממודדים

1פרסום מכרז190-דצמסקר נכסים נווה רבין

11פרסום מכרז190-מאי

11בחירת קבלן זוכה190-יול

מכרזים

2019תכניות עבודה לשנת 

קבלני הריסות

הסדרת חניה מקומית באמצעות טלפון סלולארי

 מסננים לכל מבני החינוך והציבור בעיר4תמי 

פינוי אשפה וגזם, מכרז טיאוט

תחזוקת רמזורים

מכרז להקמת חניונים

מוצרי מזון שוטף למועדוניות

צביעה וסימון מדרכות

תחזוקת מזרקות

פטוולטאי

פיקוח על הגינון

מחלקה משפטית

אספקת כיבוד

אביזרי , אביזרים, מכשירים, אספקת כלי עבודה

חומרים וצבעים, חלפים, צנרת, חשמל

מנהלי המחלקות 

ועדת , הרלוונטיות

יועצים , מכרזים

רחל , מקצועיים

עמיאל

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

מנהל אגף , גזבר

;הכנסות

חוקי עזר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

עבודות חשמל



מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

מקורות עלות כוללת

מימון

הערותשותפיםסכום מימון

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

מנהל אגף , גזבר

;הכנסות

חוקי עזר חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

בדיקת , קביעת תבחינים ואישורם במועצהנוהל תמיכות

 ואישור התמיכות במועצה2019הבקשות לשנת 

אישור , פרסום התבחינים190-דצמ

התמיכות במועצה

גזבר, ל"מנכ01

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

בדיקת בקשות הקצאה וביצוע הליך הקצאה עד נוהל הקצאות

לאישור משרד הפנים

חתימה על הסכם מול הגופים 190-דצמ

הציבוריים שבקשתם אושרה

חברי ועדת הקצאות01

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

כתיבת נהלים לוועדות 

המועצה

, כתיבת נהלים לוועדת מכרזים190-יונגיבוש נהלים לעבודת הוועדות

הנחות, התקשרויות

חברי הוועדות11

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הכנת דוח תביעות לשנת 

2018

סיום כתיבת הדוח והעברתו 190-מרץח"פנייה למשרדים קבלת החומרים וכתיבת הדו

לגזברות

1

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

גביית הוצאות מבנים 

מסוכנים

כתיבת תביעות והגשתן , כתיבת מכתבי התראה

ניהול ההליך המשפטי

 4-גבייה או הגשת תביעות ב190-דצמ

פרוייקטים

גבייה, הנדסה ופיקוח04

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הסדרת נכסים מול 

הסוכנות היהודית

נכסי הסוכנות בעלי הסדר נכסים 190-דצמהסכמי חכירה מול הסוכנות

מול העירייה מתוך רשימת 

2019הנכסים להסדרה לשנת 

לנסות 0100%

להכניס 

מספר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

התכתבויות מול , ייעוץ וטיפול בפניות וצווי ניקיוןייעוץ וליווי משפטי צוי ניקיון

המשרד להגנת הסביבה וכו

צווים שבוטלו או צומצם היקף 190-דצמ

החיוב

מנהלת אגף , ל"מנכ02

ע"שפ

במידה ולא 

יבוטלו או יצוצמו 

המשך - הצווים
חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הסדרת ההתקשרות מול 

ס"המתנ

מ והערות להסכם עד "ניהול מו, בדיקת ההסכם

לחתימתו

11חתימה על הסכם190-אפר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הסדרת ההתקשרות מול 

גוף מוכר בהסכם לפינוי 

פסולת אלקטרונית

11חתימה על הסכם190-מאיניהול משא ומתן עד לחתימה

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

כתיבת נהלי עבודה 

לפקחים בתחום איכות 

חוק למניעת , הסביבה

עישון במקומות ציבוריים

01פרסום הנהלים190-דצמגיבוש נהלי עבודה וכתיבתם

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

11פרסום ברשומות190-מאיסיום הליך הסמכת הפקחיםהסמכת פקחים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הכנת החומר והגשתו לוועדה לבדיקת מינויים וליווי ל"מינוי דירקטוריון חכ

התהליך

1הכשת חומר לועדת המינויים190-אפר



:מחלקה/ אגף

:תחום

עסקים וקהילה:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

ביצוע פגישות עם חברות ועסקים בעיר עסקים וקהילה

איתור / ומבחוץ לבניית שיתופי פעולה

צרכים

מספר החברות 

איתן יתקיימו 

פגישות

היחידה , עסקים01212

להתנדבות

י חיבור "יצירת תכניות חדשות לעיר ע

קטנים לקהילה/ עסקים בינוניים 

התכניות ' מס

החדשות שייבנו 

 3לעיר בשיתוף 

ארגונים לפחות

005

י חיבור "יצירת תכניות חדשות לעיר ע

חברות גדולות לקהילה

מספר התכניות 

החדשות שייבנו 

 3לעיר בשיתוף 

ארגונים לפחות

005

משאבים שיגויסו גיוס משאבים או  שווי ערך

(ח"ש)

35,00050,000100,000

ארגונים , ביצוע פגישות עם עמותות

תכניות ממשלתיות במטרה / וחברות

להכיר וליצור שיתופי פעולה

מספר הפגישות 

/ עם עמותות

ארגונים שיתקיימו

01836

מספר התכניות יצירת תכניות חדשות לעיר

החדשות שייבנו 

 3בשיתוף 

ארגונים / עמותות

לפחות

, מנהלי אגפים005

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה

כמות המשאבים גיוס משאבים או שווי ערך

שיגויסו

, מנהלי אגפים0100,000

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט

חברות , עמותות וארגונים

ותכניות ממשלתיות

נוער צעירים וחברה

חברה

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

, מנהלי אגפיםתרבות וספורט

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה



תיירות:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מוזיאון מורשת יהדות 60000משתתפים500500100080000משתתפים19-דצמהדרכת סיור קולינארי בעיראוכלים את אור יהודה

בבל
מוזיאון מורשת יהדות 015015010000משתתפים19-מרץהכרות מורי דרך עם נקודות בעיריום עיון מורי דרך

בבל

0010ביצוע19-דצמשיתוף פעולה עם משרד התירותלוחות מספרים

הכוונה וייעוץ רשותי לפיתוח תיירות פנים ייעוץ תיירות

באור יהודה

תכנית אב - גיבוש19-דצמ

לתיירות

כתיבת תכנית וכדאיות 54000משרד התיירות00160000

לבניית מלון 

 שעות ייעוץ200

 תכניות עם המוזיאונים במהלך 2יצירת מוזיאונים

השנה

24תכניות' מס

זהות , קהילה:תחום

ומורשת ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

ופרים וטיפוח קהילת 'צ60606012000משתתפות19-דצממפורט בתכניות הנוער- קפה אמא אימהות למען נוער

אמהות
פרסוםחינוך, רווחה5000500500מארזים19-אוקראש השנה

פרסוםחינוך, רווחה250500500500מארזים19-אפרפסח

פרסום100010001000500מארזים19-מרץמתוקים ללוחמים-פורים

רווחה1001001000מארזים19-ינול"קק- חורף קשישים 

025000250000כסף19-ינום"התרמה אקי

כל מחלקות העיר33000הרוח הטובה45008000800048000משתתפים18-אפרפרויקטים למען הקהילהיום המעשים הטובים

גני הילדים025000250000כסף19-יונהתרמה לעמותת דובוני החלמהדובוני החלמה

תכנית עבודה 19-דצמארבעה מפגשים לאורך השנה- הקמהפורום הורות

מתואמת 

ומשותפת

, חינוך, רווחה, ס"מתנ0110

התכנית , א"על

הלאומית

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט

איסוף סלי מזון וחלוקה 

בחגים

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט



:מחלקה/ אגף

:תחום

נוער וילדים:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

חיזוק החינוך 

והצמחת דור צעיר 

וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

השתתפות , אילוף כלבים וכדורגל, חוגי תיאטרוןליגת החלומות 

בשכר רכז

, עיר ללא אלימות15000ס"מתנ13013013035000מספר משתתפים19-דצמ

, מחלקת נוער

מחלקת , ס"מתנ

.ספורט

הגדלת הפרויקט משנה 

הוספת - שעברה

אילוף , תכניות תאטרון

.וחונכות לימודית

150015018000מספר משתתפים19-יולפעילות שיא פעמיים בשבועקיץ לילדים- סאמר ברייק 

-'תכנית מפתחות לילדי א

'ה

החברה , ס"המתנ20404020000משתתפים19-יולרישום והפעלה

אגף , ם"למתנסי

.רווחה, חינוך
ס"מתנ61500ס"מתנ123000להכניס מדדמדריכים' מס19-דצמהפעלת מדריכי ילדים ונוערהפעלת מדריכים

/ עיר ללא אלימות 40%100%80%20000אחוזי המשך19-דצמהכשרת צוותי נוערפיתוח צוות נוער

.משרד חינוך

ס"מימון מתנ

פורימונים , ה'מנהג נקוצ500500500משתתפים19-מרץפורים

של התנועות

.עיר ללא אלימות2002002006000משתתפים 19-אפרמימונה+ פסח 

זכרון בסלון  ,  טקסים5000100015000150002משתתפים 19-מאיאירועי זכרון 

, הנח זר ודגל, םמספרים

פרחים למשפחות 

.שכולות עירייה 12000עיר ללא אלימות120000משרד החינוך8000800245000משתתפים19-ספט קיץ לנוער

200050015000015000משתתפים19-דצמחנוכה

40606018000משתתפים 19-דצממועדון הבייס

20505015000משתתפים 19-דצממועדון השחר

20404015000משתתפים 19-דצממועדון הדוקטור

15203015000משתתפים19-דצממועדון המטרו לנוער דתי

ארגון סחי20252540000משתתפים19-דצמי"תכנית סח

אימהות למען נוער2025255000משתתפים19-דצמקפה אמא

8080800משתתפים19-דצמניידת עלם

2019תכניות עבודה לשנת 

 ארועי נוער

תכניות  מועדוני נוער

פעילות שוטפת , רחוב

ללא *  .ואירועי שיא

.תכניות קיץ לוער

נוער וצעירים, קהילה

ילדים וחברה, נוער 



ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

25000עירייה650650650125000משתתפים 19-דצמצופים

35000עירייה  הצטיידות8012012025000משתתפים19-דצמבני עקיבא

15000עיריי הצטיידות25404012000משתתפים19-דצממכבי צעיר

25404012000משתתפים19-דצמנוער עובד

40404032000משתתפים19-דצמאחריי

3535352500010000משתתפים19-דצמיוניסטרים

406060100000100000משתתפים19-דצמכנפיים של קרמבו

יוזמות חשיפה 19-דצממועצת נוער עירונית

לקהל

1000800160010000

6080802500משתתפים19-דצממועצות תלמידים בבתי הספר

20000משרד החינוך035035030000חשיפה 19-יונהובלת ערך מנהיגות לכיתות ט

20000משרד החינוך35035030000חשיפה 20/068/19'הובלת ערך מעורבות לכיתות י

6580803000אחוזי שיבוץ19-אוק.יצירת מאגר מקומות השמה לנוער מתנדב

1203003005000משתתפים19-דצמפעולות מנהיגות ומעורבות חברתית

 אחוז 5גידול של 19-דצמפעילות ואירועי שיא- ל "מרכז הכנה לצה

בכל מדד שרות 

וגיוס

12000

195000050000-יונכנס מתגייסים

1995000-דצמדירה והפעלה- ל "חיילי נח

30000משרד החינוך1930000-דצמתכניות תוכן בבתי הספר

עסקים וקהילה:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

ביצוע פגישות עם חברות ועסקים בעיר ומבחוץ עסקים וקהילה

איתור צרכים/ לבניית שיתופי פעולה

מספר החברות 

איתן יתקיימו 

פגישות

היחידה , עסקים01212

להתנדבות

י חיבור עסקים בינוניים "יצירת תכניות חדשות לעיר ע

קטנים לקהילה/ 

התכניות ' מס

החדשות שייבנו 

 3לעיר בשיתוף 

ארגונים לפחות

005

י חיבור חברות גדולות "יצירת תכניות חדשות לעיר ע

לקהילה

מספר התכניות 

החדשות שייבנו 

 3לעיר בשיתוף 

ארגונים לפחות

005

משאבים שיגויסו גיוס משאבים או  שווי ערך

(ח"ש)

35,00050,000100,000

תכניות / ארגונים וחברות, ביצוע פגישות עם עמותות

ממשלתיות במטרה להכיר וליצור שיתופי פעולה

מספר הפגישות 

/ עם עמותות

ארגונים שיתקיימו

01836

מספר התכניות יצירת תכניות חדשות לעיר

החדשות שייבנו 

 3בשיתוף 

ארגונים / עמותות

לפחות

, מנהלי אגפים005

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה

כמות המשאבים גיוס משאבים או שווי ערך

שיגויסו

, מנהלי אגפים0100,000

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה

תכניות - תנועות נוער

פעילות . שוטפות

טקסים . חברתית-קהילתית

.ואירועי שיא

מנהיגות ומעורבות 

הובלת ערך  .חברתית

יצירת . מנהיגות ומעורבות

תכניות פעילות לרבות 

כנסים ואירועי שיא לשם 

עידוד הנוער למנהיגות 

ומעורבות חברתית 

.בקהילה

, מנהלי אגפים

מחלקות ותכניות 

.חברה וקהילה

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט

חברות , עמותות וארגונים

ותכניות ממשלתיות

ל"כנ פעילות - ל"הכנה לצה

חברה וקהילה להובלת ערך 

הכוונה לפיקוד . השרות

מכינות ותכניות , וקצונה

ישראלים - מיקוד ב. צ"קד

יוצאי , יוצאי אתיופיה

נערות , הורים, בוכרה

.דתיות

נכון לנתוני גיסו 

2014מחזור 

נכון לנתוני 

גיוס מחזור 

2019

חיזוק החינוך 

והצמחת דור צעיר 

וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט



תיירות:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מוזיאון מורשת יהדות 60000משתתפים500500100080000משתתפים19-דצמהדרכת סיור קולינארי בעיראוכלים את אור יהודה

בבל
מוזיאון מורשת יהדות 015015010000משתתפים19-מרץהכרות מורי דרך עם נקודות בעיריום עיון מורי דרך

בבל

0010ביצוע19-דצמשיתוף פעולה עם משרד התירותלוחות מספרים

תכנית אב - גיבוש19-דצמהכוונה וייעוץ רשותי לפיתוח תיירות פנים באור יהודהייעוץ תיירות

לתיירות

כתיבת תכנית וכדאיות 54000משרד התיירות00160000

לבניית מלון 

 שעות ייעוץ200

24תכניות' מס תכניות עם המוזיאונים במהלך השנה2יצירת מוזיאונים

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

ופרים וטיפוח קהילת 'צ60606012000משתתפות19-דצממפורט בתכניות הנוער- קפה אמא אימהות למען נוער

אמהות
פרסוםחינוך, רווחה5000500500מארזים19-אוקראש השנה

פרסוםחינוך, רווחה250500500500מארזים19-אפרפסח

פרסום100010001000500מארזים19-מרץמתוקים ללוחמים-פורים

רווחה1001001000מארזים19-ינול"קק- חורף קשישים 

025000250000כסף19-ינום"התרמה אקי

כל מחלקות העיר33000הרוח הטובה45008000800048000משתתפים18-אפרפרויקטים למען הקהילהיום המעשים הטובים

גני הילדים025000250000כסף19-יונהתרמה לעמותת דובוני החלמהדובוני החלמה

תכנית עבודה 19-דצמארבעה מפגשים לאורך השנה- הקמהפורום הורות

מתואמת ומשותפת

, רווחה, ס"מתנ0110

, א"על, חינוך

התכנית הלאומית

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

תרבות וספורט

חיזוק הקהילה 

, והנגשת פנאי

איסוף סלי מזון וחלוקה תרבות וספורט

בחגים

זהות ומורשת, קהילה



/ אגף

:מחלקה

:תחום

מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי 

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

סעיף 

תקציבי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללת

המשרד לשיוויון 0101082275030000פעילים19-דצמ

חברתי

הפרלמנט יזום תכניות , בתום שלב גיוס והכשרה 30,000             

ל מקבל ביטוי "הנ. מעורבות והעשרה לצעירים, פנאי

.בתכניות אחרות במרכז

001יוזמות' מס19-דצמ

המשרד לשיוויון 0303082275030000משתתפים19-דצמ

חברתי

אגף , אגף חינוך 30,000             

ס"מתנ, הרווחה

 משתתפים 15,  מפגשים כל אחת8,  סדנאות2

.בסדנא

004יוזמות' מס19-דצמ

המשרד לשיוויון 0303082275030000משתתפות19-דצמ

חברתי

,  סדנאות2. תכנית  העצמת קהילות נשים צעיריותמועצת נשים 30,000             

.העצמה אישית

003יוזמות' מס19-דצמ

המשרד לשיוויון 0101082275030000משתתפים19-דצמהעמקת קשר בין דורי

חברתי

, רווחה, ס"מתנ 30,000             

דוברות

תערוכת סיום, סדנת צעירים

. איש130- ייעוץ ראשונירווחה 70,000             עמותת אלומה31220811782100000ליוויים19-דצמיעוץ וליויי אקדמאי, הכוונההישגים

מילגאים ללא 19-נוב 500₪- מלגות עירייה 

התנדבות

130014081178270000

, פסגות, ח"פר19500150811782550000-נובמלגות עירייה ומפעל הפיס

הקריה האקדמית

.יש להמתין לסוף נובמבר 300,000           

250030081178270000משתתפים19-אוקט"אירוע חלוקת מלגות תשע

160020081178210000משתתפים19-נובפ"כנס חשיפת מלגות תש

אירוע שיא אחת לחודשיים036822750200000אירועים' מס19-דצמהעשרה ופנאי- תוכן פנאי

011ביצוע משימה19-פברגיוס רכז מעורבות חברתית

011ביצוע משימה19-פברגיוס רכז הישגים

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות לעיר

, מקומות השמה

עמותות 

, רווחה,וארגונים

נוער, חינוך

נוער צעירים וחברה

צעירים

כח אדם

פרלמנט צעירים

הורות צעירה

מנהיגות נשית צעירה

מעורבות 

חברתית

סטודנטים



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

110סיום אפיון190-יונאפיון ואיתור מערכת מתאימה

 100,000              01רכש והטמעה200-ינורכש והטמעה

11סיום אפיון190-יונ

01הקמת מערכת190-דצמ

11סיום אפיון190-יונאיפיון

01הקמת מערכת190-דצמהקמת מערכת

רכישת המערכת ותחילת 190-יולהטמת המערכת ושימוש שוטףמערכת ניהול נכסים

שימוש

 תלוי אישור הנהלהלא ידוע11

ר מחשוב "תב11ביצוע התקשרות190-מרץהתקשרות עם מטרופולינטהוספת טכנאי עיר חכמה

ותקשורת

גזברות, ר"מנמ100000

19-אפר1-2הקמת אתרים 

19-אוג3-4הקמת אתרים 

19-דצמ5-6הקמת אתרים 

ר מחשוב "תב1823מספר אתרים1913-יול1-5הקמת אתרים OD אתרי 10הקמת 

ותקשורת

ר"מנמ, א "על100000פ"משרד בט350000

19250000-יול1-8השלמת בתי ספר 

250000משרד החינוך20-ינו9-16השלמת בתי ספר 

19-מרץ1-5השלמת חיבור גנים 

19-מאי6-10השלמת חיבור גנים 

19-יול11-15השלמת חיבור גנים 

19-ספט16-20השלמת חיבור גנים 

19-דצמ21-25השלמת חיבור גנים 

19-יונ1-5התקנת מערכות 

20-ינו6-10התקנת מערכות 

ר"מנמ, ע "שפ5590000תשתית מוכנה באתר190-יונ1-5הצבת אתר  עמודים ותשתית5סנסורי -רב

גזברות, ר"מנמ1570000אתר פעיל מקומי200-ינו1-5הפעלת אתר סנסורי טכנולוגיה וחיישנים-רב

אתר רב סנסורי מחובר 200-ינוחיבור אתר לרשת עירוניתתקשורת ייעודית'  מע5סנסורי -רב

לרשת

גזברות, ר"מנמ15100000

תשתיות10100נק תקשורת190-יונצנרת ונק תקשורת מוכניםתשתית חוטית במגרש האירועים

ר התייעלות "תב45004500יחידות שהוחלפו192966-יולהשלמת החלפת גופי תאורה

אנרגטית

ר"מנמ, תשתיות, ע"שפ3000000

אחזקה מוסדות חינוך110סיום אפיון190-יולבחינת מערכות למבני ציבור

פיילוט יישום מערכת חשמל מבני 

ציבור

ר התייעלות "תב01ביצוע פיילוט200-ינו

אנרגטית

יצירת קשר עם קהילה - ח "קש

ל"בחו

11מפגש עם תורם190-יונ

יציאת משלחת לעיר 190-אוגביקור בברלין- ח "קש

תאומה

20000תקציב קשרי חוץ11

01תחילת התקנה190-דצמקידום הנושאפאנלים סולאריים

01הגשה לקול הקורא190-דצמהתקנת עמדות טעינה חשמליותעמדות טעינה חשמליות

יחסי חוץ חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

לשכת ראש העיר

עיר חכמה ויחסי חוץ

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

התייעלות אנרגטית

מספר אתרים 036250000

ר מחשוב "תב

ותקשורת

גזברות, ר"מנמ50000

500000

גזברות, ר"מנמ

ר"מנמ, מחלקת חינוך

 מערכות כריזה10השלמת 

12גנים מחוברים

816בתי ספר מחוברים

25

1318יחידות פעילות8

0

0

תלוי אישור תקציב                 90,000 

מוקד , יועץ ראש העיר

עירוני

גזברות, ר"מנמי איפיון"עפ                      90,000 

ר"מנמ, מחלקת גנים 400000

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

במשרד לשוויון 

ישראל - חברתי

, סריקות חוזים, שמירת מסמכים

נהלים ושימור מידע ארגוני 

sharepointבמערכת 

  גני ילדים25פריסת רשת ב

 בתי ספר16השלמת רשת ב

LPR אתרי 6הקמת 

 אחודהcrmמערכת 

מערכת ניהול מידע ארגוני

וידאו אנליטיקה

ר מחשוב "תב

ותקשורת

ר מחשוב "תב

ותקשורת

ר מחשוב "תב

ותקשורת

ר מחשוב "תב

ותקשורת

ר מחשוב "תב

ותקשורת



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

, חיזוק הקיימות העירונית

חזות , טיפוח המרחב הציבורי

העיר ושמירה על הסדר 

הציבורי

מערך - טכנולוגיה 

מצלמות

, יועץ ראש העיר ₪ 90,000פ"בט ₪ 55721293090,000זירות' מס192-אוגהצבת מצלמות בזירות חדשות

מוקד עירוני

56000פ"בט

14000רשות

23ארועים ועדי בתים' מס191-דצמ

אירועים משמרי ' מס

שכונה

34

מועדוני - נוער ' מח12000פ"בט3045721375115000משתתפים' מס1945-דצמסדנת תקליטנים לבני נוער

נוער

מניעת הטרדה מינית וקרב , סדנת מוגנות

מגע

8000פ"בט70120721375110000משתתפים' מס19110-דצמ

לנערות  (מפגש חד פעמי)סדמאות מוגנות 

לקראת הקיץ

1440פ"בט30030072137511800משתתפות' מס19300-יונ

מועדוני - נוער ' מח7500דרך חדשה- פ "בט203072177507500משתתפים' מס1930-דצמסדנת תאטרון

נוער

י"גנ- חינוך 9600פ"בט400400721375112000משתתפים' מס19660-יוני"סדנאות להורים בגנ

מועדוני - נוער ' מח12000פ"בט2525721375115000משתתפים' מסתוכנית חדשה19-דצמסדנת מוסיקה במועדוני נוער

נוער

נוער' מח24000פ"בט1010721375230000ארועים' מס1912-אוגארועי קיץ לנוער

נוער' מח7500דרך חדשה- פ "בט101072177507500ארועים' מס1910-אוגמגרשים מוארים

נוער' מח8000פ"בט202010000משפחות משתתפות' מסתוכנית חדשה19-יונאבות ובנים על המגרש

נוער' מח20000דרך חדשה-פ"בט8080721775020000משתתפים' מס19140-יונליגת החלומות

ארוע מימונה לבני נוער בסימן סובלנות 

וקבלת האחר

מועצת - נוער ' מח4000פ"בט1172137525000ביצוע המשימהתוכנית חדשה19-אפר

נוער עירונית

מרכז , מועצת נשים8000פ"בט035010000משתתפים' מס19300-נובארוע למניעת אלימות כלפי נשים

קזז לצעירים

2019תכניות עבודה לשנת 

קהילתית' יח- רווחה 56000 70,000 ₪ 7216210

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח עם 

הציבור

פ"בט

הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול 

(עיר ללא אלימות)

,                משטרה

קרן אור- רווחה 

שימור קשר טיפולי של - ס משטרה "עו

ב במשטרה "מופנים  המתלוננים על אלמ

עם קרן אור

70,000 ₪ 7216210 10% 10% אחוז מופנים ממשטרה 

שממשיכים לטיפול במכרז

86 19-דצמ

,ועדי בתים, משמרי שכונה- ס קהילה "עו

ארועי שיא 

ותוכניות מניעה 

מבוססות ספורט

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

סדנאות חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

רווחה

2018תיאור המדד  שונה משנת 



ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

ס בהם תופעל "בתי' מס193-יולמוגנות בבתי ספר- מדריכי מוגנות 

התוכנית

בתי ספר- חינוך 152000פ"בט557214760190000

הכשרות לקהל דתי בנושאי זוגיות בריאה 

וחינוך הילדים

4000פ"בט20040072177505000משתתפים' מס19350-דצמ

ס"בתי- חינוך 4000פ"בט30030072177505000משתתפים' מס19300-אוגל"הרצאות להורים לפתיחת שנ

, מרכז קזז צעירים6400פ"בט3672177508000מפגשים' מסתוכנית חדשה19-דצמהרצאות להורים בנושאי גיל ההתבגרות

ועדי הורים, חינוך

קרן אור- רווחה 4000פ"בט1172177505000ביצוע המשימהתוכנית חדשה19-דצמיום עיון בנושא אלימות במשפחה

נוער' מח4000פ"בט3572177505000מפגשים' מס197-דצמנוער' מח- צוותי נוער 

נוער' מח4000פ"בט2372177505000מפגשים' מס192-דצמתנועות נוער

צוות מלווה נוער3200פ"בט1272177504000מפגשים' מס191-דצמ(כלל מדריכי הנוער)צוותי נוער עירוני 

קהילתית' יח- רווחה 2400פ"בט3372177503000מפגשים' מס194-דצממשמרי שכונה

ס"מתנ, י"גנ- חינוך פ"בט337217750מפגשים' מס193-יונמעונות, צהרונים, י"סייעות גנ

2400פ"בט2372177503000מפגשים' מסתוכנית חדשה19-דצממוגנות- ס  "עו, אחיות קופת חולים

, נהגי מוניות" - שומרי סף"הכשרה ל 

קוסמטיקאיות, מתנדבים

2400פ"בט1272177503000קבוצות' מסתוכנית חדשה19-דצמ

פעילויות הסברה ופרסום מכוונות מניעת 

סמים ואלכוהול, אלימות

12000פ"בט11721575015000שוטף- פ צורך "פרסום ע195-דצמ

פנאי , סמים, מיגור אלימות- קיום ועדות 

שלום משפחה, ואכיפה

פורום לפי נושא 0פ"בט0 11ביצוע המשימהלא נמדד19-דצמ

הועדה

הרצאות להורים והכשרת - מניעת סמים מניעת סמים

צוותים

5600פ"בט3572157507000מפגשים' מסתוכנית חדשה19-דצמ

משימות ניהוליות

הכשרות , חיזוק הקהילה והנגשת פנאי

תרבות וספורט

, חיזוק הקהילה והנגשת פנאי

תרבות וספורט

ברנקו , יובלים חטיבה, תיכון,יובלים

שירות )אור מנחם , שיזף, יעדים, וייס

(אזרחי



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי תיאור מדד

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

פרסום ושיווק פלטפורמה 

פירסומית לבעלי עסקים

מספר המדיות בהן 19-דצמ

יופיע הפרסום

55

סנכרון - פתיחת מאגר ספקים  

בין המערכת הכללית למאגר 

לגבי , הנתונים של קידום עסקים

כל הספקים שהם מהעיר

מספר העסקים 19-דצמ

הנרשמים

, גזברות, דוברותגזברות30150

מחלקה משפטית

פתיחת שירות דף עסקי פרסומי 

באתר העירייה

מספר העסקים 19-דצמ

הנרשמים

ספקית של אתר 50200

העירייה

הקמת מפה אינטראקטיבית של 

כלל העסקים בעיר

ספקית של אתר 11השלמת ביצוע19-יונ

העירייה

הקמת פורטל עסקים המפלח את 

, בעלי העסקים לפי סוג העיסוק

'מיקום וכו

מספר הכניסות 19-יונ

לפורטל העסקי

דוברות400400

פרסום בכל הפלטפורמות 

הקיימות לעירייה

פרסום בכלל המדיות 19-מרץ

העומדות לרשות 

העירייה

- קידום עסקים 100%

77

דוברותדוברות1100

חשיפה רחבה לקהל בעלי 

העסקים

פניות שיתקבלו 19-פבר

ליחידה באמצעות 

אתר האינטרנט 

ופניות טלפוניות

דוברות20100

פתיחת שירות קבלת קהל וליווי 

, לעסקים בתחומי רישיון עסק

קבלת מידע לגבי קורסים 

הגשת תלונות ובקשות , והכשרות

לעירייה

מספר בעלי העסקים 19-יונ(יהיה בקמפיין)פרסום 

שיגיעו לקבל ייעוץ 

וליווי

050

קיום קורסים מקצועיים לבעלי 

עסקים בתחומים עסקיים שונים

בהתאם לצרכים , תיאום מול מעוף

של בעלי )שיעלו מהשטח 

(העסקים

מספר הנרשמים 19-דצמ

 6)לכלל הקורסים 

(קורסים

משרד - מעוף 18720קידוםעסקים - 7515077

הכלכלה

אגף קהילה , מעוף56160

כובע עסקים )

דוברות, (וקהילה

קיום כנסים לבעלי עסקים לעידוד 

ופיתוח קהילת בעלי העסקים 

בעיר

בהתאם לצרכים , תיאום מול מעוף

של בעלי )שיעלו מהשטח 

(העסקים

מספר הנרשמים לכל 19-דצמ

( כנסים4)הכנסים 

 קידום - 10020077

עסקים

משרד - מעוף 

הכלכלה

, מעוף, רישוי עסקים28080

כובע )אגף קהילה 

, (עסקים וקהילה

דוברות

כנס ראשון לחשיפה 

בתחום רישוי עסקים

ביצוע ראיונות אישיים עם בעלי 

העסקים במתחם

ראיונות עם כל בעלי 19-אפר

העסקים

100%100%

הגשת תכנית אסטרטגית למתחם 

המגובשת עם בעלי העסקים 

והיועץ האסטרטגי

הגשת תכנית 19-אוג

אסטרטגית

01

, ביצוע סדנה משותפת למנהלים

בהשתתפות ראש העיר ומנכל 

להגדרת חזון וקביעת , העירייה

מדיניות ליחידה לקידום עסקים

שיעור ההשתתפות 19-ספט

של מנהלי אגפים 

והנהלה בכירה

מנהלי אגפים 75%

והנהלה בכירה

הסדנה תפתח בהצגת 

כדי , נתונים שנאספו

לייצר תשתית לקבלת 

החלטות

שהיחידה " סל שירותים"בניית 

תוכל לספק לבעלי העסקים

הגדרה של סל 19-ספט

שירותים ייעודי

הנהלה בכירה01

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

איסוף נתונים ויצירת תשתית 

לקבלת החלטות בתחום קידום 

העסקים

בניית חזון עירוני לתחום קידום 

עסקים

ל"לשכת מנכ

היחידה לקידום עסקים

לשכת , גזברות, מעוף

ראש העיר, ל"מנכ

השקת קמפיין לקידום עסקים 

להגברת המודעות לשירות החדש 

היחידה לקידום עסקים- 

חיזוק הקשר בין בעלי העסקים 

לעירייה ולתושבי פנים וחוץ 

באמצעות אתר העירייה

קידום תכנית אסטרטגית למרחב 

העסקי ברחבת העירייה

ר קידום "תב

עסקים

משרד - מעוף 280000

הכלכלה

168480



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הטמעת רפורמה של 

משרד הרווחה

בניית תכניות טיפול לכל 

משפחה בתכנת הרפורמה

אחוז תכניות הטיפול תכנית חדשה19-דצמ

המוטמעות על גבי 

תכנית הרפורמה

משרד הרווחה50%100%

העלאת מודעות הנושא 

וקבלת אישור הנהלת 

העירייה למהלך

קבלת אישור הנהלת 19-יונ

העירייה

1

ביצוע הכנת תכנית 19-דצמבניית תכנית אב

אב

 סכום 160,000

מוערך

ר "נדרש מימון תב

להתקשרות עם גורם 

מקצועי לבניית התכנית

הכנת נהלי עבודה לתהליכי 

עבודה מרכזיים והטמעת 

הנהלים

הכנת נהלי - ביצוע 19-דצמ

עבודה

יועצת ארגונית מלווה1

הטמעת תהליכי בקרת 

עבודה בהתאם לעקרונות 

הרפורמה של משרד הרווחה

בקרה מלאה של 19-דצמ

עמידה בתכניות 

הטיפול אחת לשנה 

בהתאם להגדרת 

הרפורמה

50%100%

נתיבים להורות

11התמדה בטיפול משפחות2060-ינו

שיפור יחס הורה ילד 

לפי הערכת עובד על 

פי התקדמות 

התוכנית שניבנתה

11

משפחות

- מותנה בתקצוב של כמשרד הרווחה ועירייה84100057030000ביצוע אבן דרך19-ינוהתקנה תכנת מחשב חדשה

ממשרד ₪  אלף 30

הרווחה

הדרכה והטמעת שימוש 

בתוכנה החדשה

אחוז העובדים 19-דצמ

שיעברו לעבוד עם 

התכנה החדשה

משרד הרווחה40%100%

עבודה על פי כללי הרפורמה 

בקביעת תכנית התערבות 

ממוקדת תוצאות לכל 

המשפחות

אחוז המפחות 19-דצמ

המטופלות שיעבדו 

איתם על פי הנהלים 

החדשים

40%100%

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

הטמעת רפורמה בשירותי 

הרווחה

תכנית חדשה

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות 

והערכות לצמיחה 

דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

ייעול תהליכי עבודה 

וממשקים

תכנית חדשה

הכנת תכנית אב רב 

שנתית לתחום הרווחה 

בעיר

תכנית חדשה

2019תכניות עבודה לשנת 

נתיבים להורות חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

שיפור קשר הורה ילד על פי 

תוכנית אישית למשפחה

351000משרד הרווחה468000468000

שירותים חברתיים וקהילתיים

נתיבים להורות, משפחות, הנהלה



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

- סיום טיפול בחוק סיעוד 

העברת מלוא האחריות 

לביטוח לאומי

סגירת תיקים כתוצאה מהעברת 

החוק לביטוח לאומי

אחוז התיקים שייסגרו על פי תכנית חדשה19-יונ

הקריטריונים של הרפורמה 

(תיקי חוק סיעוד מובהקים)

משרד הרווחה100%

ביטוח לאומי

פיתוח מענים לאוכלוסיה 

הקשישה בתחום של הזנחה 

התארגנות מחדש- והתעללות 

תקן חדש 100%משרד הרווחה ועירייה120,000משרד הרווחה01841100110160,000ביצוע אבן דרך19-דצמ

חיזוק והכוונה לבני משפחה 

איוש חצי תקן לתחום - מטפלים 

בכדי לפתח מענים פרטניים 

וקבוצתיים

מותנה בקבלת חצי תקן 01איוש  חצי תקן ייעודי19-דצמ

ממשרד הרווחה ביוני

העמותה למען 21,750משרד הרווחה30030084510084729,000כמות הקשישים בתכנית19285-דצמהגדלת כמות משתתפים בפרויקטקהילה תומכת

הקשיש

הקרן לידידות225250כמות הקשישים בתכנית19204-דצמהגדלת כמות משתתפים בפרויקטבכבוד ובידידות

הפעלת מועדוני קשישים בשלושה 

ח "הפלמ, רמת פנקס" מתחמים

והמגדלור

כמות הקשישים הפעילים 19600-דצמ

במועדונים

600600844400110

844400760

844400840

343000

627,000

45,000-

העברת שני מתחמים נוספים 

 (מוקד קליטה, יקותיאל אדם)

ס"להפעלת המתנ

1ביצוע אבן דרך190-דצמ

"  בית חם"תחילת פעילות פרויקט 

גם לניצולי שואה

1ביצוע אבן דרך19-פבר

פעילות שוטפת של הפרויקט גם 

לניצולי שואה

44כמות מפגשים בחודש19-דצמ

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שירותים חברתיים וקהילתיים

(קשישים)מדור לאזרחים ותיקים 

ס"מתנמועדוני קשישים חברתיים

תכנית חדשה מענים לאוכלוסייה קשישה

13300

95,000

10000משרד הרווחה

71,250

 844400840תכנית חדשהבית חם

844400844-5-6



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

ס"עו .111.1.5מספר התקנים המאוישים190.5-מרץאיוש מלא של תקנים  + 

מרכז

+לודה + ס "תקן עורווחה+ ריה hערווחה+ עיריה 

אלישבע

מספר ימי המתנה 19100-דצממענה ראשוני לפונים חדשים

מקסימלי למענה ראשוני

הביצוע תלוי באיוש מלא רווחה+ ריה hע4545

של תקנים

הטמעת הרפורמה של 

משרד הרווחה בתהליך 

האינטייק

בכפוף ללוחות הזמנים משרד הרווחהשוטף0.51ביצוע אבן דרך190-דצמ

של משרדה הרווחה 

המלווים את התליך 

הטמעת הרפורמה

מספר משפחות אצלן חל 1918-דצמשיפור במצב כלכלי

-שיפור במצב המשפחות ב

 הנושאים 3 מתוך 2

, הגדלת הכנסה: הבאים

צמצום , שיפור תעסוקתי

חובות

2020848800751

איוש מלא של מכסת 

המשפחות בתכנית

2020מספר משפחות בתכנית1920-דצמ

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

י"קרן רש165,000

שירותים חברתיים וקהילתיים

אינטייק ונושמים לרווחה

נושמים לרווחה

אינטייק

דרך תקציב -קרן רשי י"קרן רש

לא עובר , משרד הרווחה

.       דרך תקציב העירייה

ס נושמים"חצי תקן עו

165,000



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מספר משתתפים 1920-דצממועדון הוילה

שמתמידים על הרצף 

השנתי

1717847300840

847300110

ר שכירות"תב

עבודה בשיתוף

מספר משתתפים 1920-דצממעגל בנים

שמתמידים על הרצף 

השנתיי

1717

טיפול פרטני ומעקב בדיקות 

שתן לנקיון

4560כמות המטופליםלא נמדד19-דצמ

 4-קיום המרכז יבדק ב75000משרד הרווחה1010100000מספר המטופלים במרכז1910-אפרמרכז יום

החודשים הקרובים

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

שיפוץ קוסמטי או מעבר מבנה היחידה

למקום אחר

תלוי בעומק השיפוץ ר"תב1ביצוע אבן דרך190-אפר

ובעליות למקום אחר

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

שינוי בגישת גיוס מטופלים גיבוש ובניית צוות

תוך יציאה לקהילה 

N/Aולשירותים משיקים כמו 

סים "אחוז העותכנית חדשה19-דצמ

שמיישמים שיטות 

יוזמות חדשות /עבודה

להגדלת החשיפה של 

היחידה

100%100%

2019תכניות עבודה לשנת 

נוער צעירים  וחברה 

תוכנית , ס"מתנ

עיר ללא , לאומית

אגף החינוך, אלימות

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

טיפול במבוגרים ומרכז יום

פעילות נוער קבוציתית 

מעגל + קהילתית הוילה 

נערים

שירותים חברתיים וקהילתיים

התמכרויות

100000

430000

42000

75000רווחה 



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מספר הנערות 198-ינו נערות15גיוס 

המשתתפות

1510

3שאלונים194-יולשיפור במדדי כישורי חיים

מספר ימי הגעה 197-יולהתמדה והשתתפות בפעילות

בחודש

88

מספר הנערות 1915-יולהגעת נערות לפעילותקפה נערה

הממוצע

משרד הרווחה 1525184710011048,000

והעירייה

48,000

נערות מהקהילה -מעגלים

האתיופית

מספר הנערות 1915-יולהגעת נערות לפעילות

המשתתפות

15,000משרד הקליטה1515862084015,000

יצירת צוות מלווה לכל 

משפחה

מספר משפחות 195-ינו

מלוות

55

ה /הגדרת צרכי הנער

והתנאים למימושם

אחוז המשפחות 19100%-ינו

שעברו הגדרת צרכים 

ובנית תכנית מימוש

100%100%

מעקב אחרי התקדמות 

ה בהתאם להגדרת /הנער

הצרכים הראשונית

אחוז הנערות אצלן 1980%-יול

יכול שינוי

100%100%

4040מספר הצעירים1940-דצמתיווך לגורמי טיפול בקהילה

2020מספר הצעירים1920-דצמטיפול פרטני רגשי

משרד הרווחה 50%100%28,492ניצות תקציב סל גמיש19100%-דצמסיוע חומרי לצעירים

והעירייה

משרד הרווחה 1524113,753מספר משתתפיםתכנית חדשה19-דצממעגלי צעירים וצעירות

והעירייה

משרד הרווחה 2018מספר משתתפים1915-ינו משתתפים למחזור ב20גיוס 

והעירייה

השתתפות בסדנאות הכנה 

לעולם העבודה

1818מספר משתתפים19-מאי

השתתפות בהכשרה או 

קורס תעסוקתי

710מספר משתתפים1910-דצמ

1520מספר משתתפיםתכנית חדשה19-יונתיווך מלשבים מול צהל

815מספר משתתפיםתכנית חדשה19-דצמגיוס לתפקיד מתאים

2040מספר משתתפיםתכנית חדשה19-יונתיווך וסיוע לחיילים

1015מספר משתתיפתכנית חדשה19-דצמשימור חייילים ומניעת נשירה

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקהילה 

תרבות , והנגשת פנאי

וספורט

הדרך החדשהתכנית מעטפת 144,000 1847100210

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

משרד הרווחה 

והעירייה

312,320 1165034

280,000אפיקים 1165031

1165034

ניצוץ

שירותים חברתיים וקהילתיים

תכניות נוער וצעירים

210,000עירייה+משרד הרווחהבית חם לנערות- עלמה 21,000 1847100110

טיפול בצעירים-יתד



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

, בדיקת היתכנות ושטחיםש"בינוי ושיפוץ המע

כינוס ועדת היגוי

ביצוע הגדרת 19-אפר

השטחים וכינוס 

וועדת היגוי בפועל

4,000,000ר"תב1תכנית חדשה

מוערך

 ממקורות מימון 80%עירייה, א"בטל, קרן שלם

חיצוניים

3,200,000

 השלמת עירייה20%

משרד הרווחה

א"בטל, קרן שלם

הנדסה

מנהלת הסכם גג

 אמור 2019בתחילת 

לצאת קול קורא של 

ביטוח לאומי

פגישה עם אדריכלית 

ועדות היגוי נוספות, לתכנון

1תכנית חדשהביצוע סיום תכנון19-אפר

הגשת תכניות לאישור 

הוועדה

ביצוע הגשת 19-דצמ

תכנית לוועדה

01תכנית חדשה

בדיקת צרכים - דיור סיעודי 

ומיפוי

הגשת מסמך 19-דצממיפוי הנושא וצרכים עתידיים

עמדה בנושא

01תכנית חדשה

ערב קהילתי למשפחות עם 

ד"צמי

קהילה-אגף הרווחה15000יחידה קהילתית40084860084020000תוכנית חדשהכמות משתתפים19-ינו

נגישות וקיימות40084860084050000תוכנית חדשהכמות משתתפים19-מאיהפנינג נגישות

יחידה קהילתית

גיוס תקציבי חוץ

התחלת , ליווי המשתתפיםא"קבוצה אקדמית במל

שנה שנייה

משתתפים ' מס19-יול

שסיימו שנה 

שנייה

מילגות קרן , רווחה-ש"מע151515845284240000

, השתתפות הורית, קזז

א"סבסוד מל

א"מל

44תוכנית חדשהמספר חוגים19-אוג

3232תוכנית חדשהמשתתפים

11גיוס רכז- ביצוע 19-פברמציאת רכז

+ בניית תוכניות שנתיות 

מועמדים

ביצוע בניית 19-פבר

תכנית ואיתור 

מועמדים

11

1010משתתפים

מספר ימים 19-דצמהפעלה

פעילים בשבוע

22

20000ערירייה131313848820000כמות משתתפים19-דצמהפעלה שוטפתה"מש- מועדון ברוש 

שיפוץ הדירה והתאמתה 

לאוכלוסיה

1סיום שיפוץ במועד19-פבר

סיום אכלוס 19-אפראכלוס

במועד

1

06כמות דיירים19-דצמהפעלת פעילות שוטפת

הפעלת קורס פעילים 

קהילתיים

20000עיריה1584860084020000כמות משתתפים19-יול

יישום צוותי משימה הנבנים 

במהלך הקורס

ליווי בפועל של 19-דצמ

צוותי משימה

01

פעילויות לשילוב אנשים 

עם מוגבלויות בקהילה 

והעלאת מודעות

מועדון חברתי  צעירים 

מוגבלויות

מעגלים, ס "מתנתוכנית חדשה 90000

קול קורא משרד הרווחהבניית מעון יום שיקומי

 השתתפות עיריה

, קרן שלם, משרד הרווחה מוערך7,000,000

עירייה

קרן , משרד הרווחה

שלם

מחלקת הנדסה

מנהלת הסכמי גג

 ממשרד 6,500,000עד 

 מהעלות 80%עד . הרווחה

 20%-היתרה כ, קרן שלם

עירייה

פיתוח מנהיגות בקהילה 

בנושא צרכים מיוחדים

היחידה הקהילתית 

צמיד+

תכנית חדשה

 פר 845100849400,000תכנית חדשהדיור בקהילה

דירה 

דירה אחת עם 

אפשרות להפעלת 

דירה נוספת

הועדות לגוף משרד הרווחה ₪ 300,00משרד הרווחה

מעונות גל-המפעיל 

משרד הרווחה

2019תכניות עבודה לשנת 

שיווק וחיפוש , פרסום

הבניית תוכנית . מועמדים

ס "בשותפות עם המתנ

והפעלה

ד בשיתוף "חוגים לצמי

, מחשבים, בישול)מתנס

.(אמנות וספורט

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות לעיר

, התחדשות עירונית

חידוש תשתיות והערכות 

לצמיחה דמוגרפית  בעיר 

הקיימת ובמתחמים 

החדשים

, להבה, ס"מתנ90000

יסף זית, מתנדבים

שירותים חברתיים וקהילתיים

(צמיד)צרכים מיוחדים 



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי 2018מדד סוף תיאור מדדתאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

מספר המתנדבים 19-דצמגיוס ותחזוק המשמר משמר שכונה

במשמר

, רווחה- עבודה קהילתית708010084860084030,000

עיר ללא אלימות

עיר ללא אלימות

שיטור עירוני וקהילתי

שנתי

, רווחה- עבודה קהילתית30015030030,000מספר משתתפים19-יונסדנאות הכשרה לועדי בתים

תרבות הדיור

עיר ללא אלימות

תרבות הדיור

שנתידוברות, תרבות הדיור40,000דוברות223כמות מיזמים19-דצממיזמים חגים בבניינים

מספר ועדי בתים 19-דצמעידוד הקמת ועדי בתים

בתרבות הדיור

תרבות , משרד הרווחה60708010,000

הדיור

עיר ללא אלימות 

ותרבות הדור

שנתי

שנתי14141470,000פעילים' מס

מספר מזימים 

קהילתיים

42430,000

424מספר תכניות

4070לא נמדדמספר משתתפות

שנתימשרד הקליטה18,000משרד קליטה11120,000מספר הצגות19-דצמהנחיית תיאטרון קהילתיתיאטרון קהילתי בוכרי

101010מספר משתתפים

212מספר הופעות

121212מספר פעילים

525מספר מיזמים

303030מספר משתתפים

848מספר מזימים

888כמות פעילים

212מספר מיזמים

1515848600840300,000כמות משתתפים19-יולהפעלת קורס פעילים קהילתיים

יישום צוותי משימה הנבנים במהלך 

הקורס

ליווי בפועל - ביצוע 19-דצמ

של צוותי משימה

שנתי01

שנתי804080כמות משתתפים19-דצמ(פרטני)מיצוי זכויות וליווי כלכלי 

שנתי312כמות סדנאות19-דצמסדנאות והכשרה

שנתי12תכנית חדשהכמות מיזמים19-דצמ(חד הוריות)פעילים קהילתים 

1תכנית חדשהביצוע אבן דרך19-מרץגיוס רכזת תעסוקה

שנתי1030תכנית חדשהכמות משתתפים19-דצמהשתתפות בפעילות תעסוקה

אחוז המשתתפות 19-דצמהכנת נשים לעולם העבודהאשת חיל

שמשתלבות בעולם 

העבודה

תכנית רצה מחזור נוכחי מסתיים בפברואר 20%50%50%

התכנית מופעלת - ואז מתחיל חדש 

באמצעות עמותת בעצמי

הערכות קהילתית לצמיחת 

העיר

ניתוח ולמידת השלכות קהילתיות 

של גידול העיר והכנת תכנית 

אסטרטגית ייעודית

ל"לשכת מנכ84,000משרד השיכון01100,000תכנית חדשהביצוע אבן דרך19-דצמ

ראש העיר

יועצים חיצוניים

כפוף לאישור תקציב

פרויקט לפיתוח עסקי של נשות "יופי של עבודה"תכנית 

הקהילה האתיופית

מופיע גם בתכנית של קרן אור100,000הדרך החדשה1414100,000משתתפותתכנית חדשה19-דצמ

מבנה לעבודה בקבוצות 

ולפעילות קהילתית

 50בגודל של כ   הקמת מבנה קרוון

+ פינת מטבח +ר חדר גדול "מ

ושירותים

200,000ר"עירייה תב200,000הקמת המבנהחדשה/תכנית ישנה19-ינו

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

משרד הרווחה- עוצמה 848800751עוצמה

84860084050,000

19-דצמ הכשרת ילדים לשירה ופיטנות להקת ילדים בוכרים

19-דצמ הנחיית פעילים ותכנון מיזמים 

קהילתיים במתחם

ב"פעילים קהילתיים סחל

86200084130,000

144,000 192,000

הנחיית פעילים ותכנון מיזמים פעילים קהילתיים נווה רבין

קהילתיים במתחם

קפה , מועדון לגיל השלישי: מיזמים19-דצמ

שולחן עגול , רמהות למען אמהות, שכונתי

, ארועי גיבוש , חגים, משמר שכונה, ע"שפ

ספרייה קהילתית

עירייה 50,000 848600840

, ארועי חגים, מרכז למידע סחלבלי: מיזמים

שולחן עגול , נאמני ניקיון, גיבוש פעילים

ע"שפ

עירייה

שנתי

שנתיעירייה וקונגרס86200084130,000 קונגרס

862000841 19-דצמהנחית קבוצת פעיליםפעילים קהילה בוכרית

19-דצמהעצמת נשים ותיחזוק המועדוןמועדון נשים קהילה בוכרית

2019תכניות עבודה לשנת 

שירותים חברתיים וקהילתיים

היחידה לעבודה קהילתית ומרכז עוצמה

פיתוח מנהיגות בקהילה 

בנושא צרכים מיוחדים

צמידתכנית חדשה

שכנות טובה והעצמת ועדי 

(תרבות הדיור)בתים 

19-דצמ הנחיית פעילים ותכנון מיזמים 

קהילתיים במתחם

פעילים קהילתיים פרלמנט 

זהב

שנתיס"פנאי וקהילה מתנ84860084040,000



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

מספר ההדרכות 2ביצוע הדרכת צוות כללית

שיתקיימו כל חודש

- פרט ומשפחה  22842484024,000

משרד הרווחה

מדריך חיצוני18,000

משרד - ץ "אגף נוצ22842484128,800מספר  הדרכות בחודש2הדרכת צוות טיפול בנפגעות

הרווחה

מדריך חיצוני21,600

8424840   11מספר הדרכות בחודש0הדרכה למנהלת המרכז

 8434841

מדריך חיצוני5,000

פניות וטיפול הגברים 

ונשים פוגעים וניפגעי 

אלימות

מספר המתמידים 19150-דצמטיפול פרטני שוטף

בטיפול לפחות חצי שנה

- פרט ומשפחה  64648424840

משרד הרווחה

עיר ללא אלימות 

ס אלימות בחצי "עו

משרה

כ תקנים כולל חצי "סה

עיר ללא אלימות - משרה 

 תקן1,75

טיפול קבוצתי  בגברים 

אלימים

העברת טיפול קבוצתי לאורך 

השנה

- פרט ומשפחה  1010842484066,000כמות מטופלים1910-דצמ

משרד הרווחה

רשאה כל חודשיים כפוף אודי טימר- פרילנס 49,500

לתוכנית כתף אל כתף

טיפול קבוצתי בטיפול 

בנשים ניפגעות אלימות

פעילות קבוצתית למניעת 

אלימות והעצמה

- פרט ומשפחה  888424840כמות מטופלים198-דצמ

משרד הרווחה

ס "מתקני עו-  שנתי 

שוטפים

- פרט ומשפחה  15158424841כמות מטופלים1915-דצמטיפול פרטני שוטףשוטף-טיפול בילדים 

משרד הרווחה

75%תקן חדש - שנתי 

טיפול שעת סיפור עם בובנאית קבוצה-טיפול בילדים 

עבור ילדים - בנושא אלימות 

3-6בגילאי 

כמות ילדים 190-דצמ

המשתתפים באופן 

שוטף

- פרט ומשפחה  10104,500

משרד הרווחה

 מפגשים 6חושב לפי עיר ללא אלימות3,375

 ₪ 750בשנה בעלות של 

כל מפגש

סדנאות בבתי ספר עם נוער עבודה בבתי ספר

בנושא של אלימות בין זוגית של 

בני נוער

כמות כיתות משתתפות תכנית חדשה19-יול

בסדנאות

יבחנו במהלך השנה 22

מומחים בתחום

העלות תליוה בגורם 

- המעביר את הפעילות 

טרם התקבלה החלטה

טיפול בניפגעי תקיפה 

מינית

- פרט ומשפחה  30308424841כמת מטופלים19-דצמטיפול פרטני שוטף

משרד הרווחה

שנתי

מילוי מכסת משפחות 199-דצממתן טיפול זוגי לזוגות בקונפליקטטיפול זוגי

כמות - מטופלות 

משפחות המטופלות 

במסגרת התכנית

מימון של פרט 9984241011080,000

ומשפחה

שנתי60,000

גינה קהילתית באמצעות 

פעילים אתיופים

פעילות להעצמת הקהילה 

האתיופית ושילובה בקהילה

מספר מפגשים בשנה 1910-דצמ

בשילוב המרכז לשלום 

המשפחה

, נגישות וקיימותמחלקת קיימותתקציב קיימותסעיף קיימות1010

, עבודה קהילתית

ע"קליטה ושפ

במימון אגף קיימות

הקמה ותפעול של פרויקט "יופי של עבודה"תכנית 

לפיתוח עסקי של נשות הקהילה 

האתיופית  במבנה קרן אור

כמות משתתפות באופן תכנית חדשה19-דצמ

קבוע בפרויקט

הדרך החדשה מאגף 1414

נוער צעירים וחברה

אגף נוער צעירים 100,000הדרך החדשה100,000

וחברה

מופיע גם בתכנית של 

עבודה קהילתית  ובאגף 

נוער צעירים וקהילה

מבנה לעבודה בקבוצות 

ולפעילות קהילתית עם 

השכונה שהינה שכונת 

(דגניה)מצקוה 

הקמת מבנה קרוון  בגודל של כ 

+ פינת מטבח +ר חדר גדול " מ50

ושירותים

תכנית 19-דצמ

חדשה/ישנה

200,000ר"עירייה תב200,000הקמת המבנה

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקהילה 

תרבות , והנגשת פנאי

וספורט

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

שירותים חברתיים וקהילתים

(שלום המשפחה)קרן אור 

19-דצמהדרכות צוות



:מחלקה/ אגף

:תחום

תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

מדד סוף 

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

99018תוכנית לאומית

69676תוכנית לאומית

7742רשות

113076תוכנית לאומית

12564רשות

, איתור והפניית ילדים לטיפול

, הנחייית צוות לתהליך העבודה

 ילדים 30- הפנייה לטיפול נוסף 

( גנים2-מ)

, המשך עבודת עומק בכל גן

שיתוף פעולה בין הצוותים 

איתור . המקצועיים לצוות הגן

מוקדם וצמצום בעיות 

התפתחויות

23690תוכנית לאומית

הכשרת צוות הגןלצמצום פערים 

שפתיים

 מפגשי הכשרה לצוות הגן 3קיום 

בשנה

2632רשות

, איתור והפניית ילדים לטיפול

, הנחיית צוות לתהליך העבודה

הפנייה לטיפול נוסף במידת 

 מעונות9- הצורך

, המשך עבודת עומק בכל מעון

שיתוף פעולה בין הצוותים 

איתור . המקצועיים לצוות המעון

מוקדם וצמצום בעיות 

התפתחויות

33300תוכנית לאומית

הכשרת צוות מעון לצמצום 

פערים שפתיים

 מפגשי הכשרה לצוות 3קיום 

המעון בשנה

3700רשות

36000תוכנית לאומית

4000רשות

180000תוכנית לאומית

20000רשות

140400תוכנית לאומית

15600רשות

חינוך, גני ילדים 81796-760

2019תכניות עבודה לשנת 

שירותים חברתיים וקהילתייים

התוכנית הלאומית

נתינת טיפול התפתחותי ושפתי תכנית אור

3-6 ילדים בגילאי 40-ל

1945110020-יול

11002רשות

תרפיה לילדים והדרכת הורים 

מתן כלים -- פרטנית 

- להתמודדות עם קושי רגשי

ו-'בכיתות ב, חברתי

איתור וטיפול בילדים בעלי 

בעיות התפתחותיות 

י"שפתיות בגנ

איתור ילדים עם הפרעות 

 2-3התפתחותיות גילאי 

והפניה לטיפול

אימון כדורגל מלווה בפסיכולוג התנהגויות מסתגלות

-  המעניק טיפולים קבוצתיים

-כלים להתמודדוות רגשית

('ד-'כיתות ג)חברתית 

תרפיה לילדים והדרכת הורים חדרי שלווה

- (7ילדים בפרופיל )פרטנית 

-כלים להתמודדות עם קושי רגשי

6-12תלמידים בגילאי ,   חברתי

הגדלת מספר הילדים המקבלים 

ובמקביל  . טיפול התפתחותי

צמצום הבעיות ההתפתחויות 

.הקיימות אצל ילדים בגיך הרך

43

 10המשך עבודת עומק אצל 

מתן כלים . משפחות בשנה

לתפקוד הורי וטיפוח היחסים 

.במשפחה

81796-760

81796-761

81796-760

81796-760

81796-760

50

30

45

35

45

45

הגדלת מספר הילדים  וההורים 

 50- כ. המקבלים טיפול פרטני

. מפגשים5משפחות למשך 

22

43

29

25

39

19-יול

19-יול

19-יול

26 19-יונ

45 19-יונ

32

35

42

נתינת כלים להורי פעוטות 

וילדים צעירים בסיכון 

-התפתחותי

שנתי

125640 843500112 30 25

455081796-76077418

20

41

המשך מתן מענה הדרכתי 

-ובמקביל הגדלת היעד  כ. להורים

 תלמידים45

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

רווחה

חינוך, גני ילדים

היחידה להתפתחות 

, מעונות, הילד

בריאות

ח"שפ

ח"שפ

ח"שפ

26322

37000

40000

ח"שפ

שנתי  (0-6)טיפוח התפתחות ילדים 

חיזוק , במישור רגשי חברתי

בטחון הורי והעשרת כישורי 

הורות לטיפוח יחסים משפחתיים

ראשית

דלת פתוחה

,  חיזוק הכוחות הקיימים בילדים

תוך השמת דגש בהתמודדיות 

 ילדים 35-כ. חברתיות והרגשיות

.בשנה

המשך מתן מענה הדרכתי 

-ובמקביל הגדלת היעד  כ. להורים

 תלמידים45

156000

200000

טיפול באמנויות- תרפיה



תאריך אבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

סיום

מדד סוף 

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

חינוך, גני ילדים 81796-760 נתינת טיפול התפתחותי ושפתי תכנית אור

3-6 ילדים בגילאי 40-ל

1945110020-יול הגדלת מספר הילדים המקבלים 

ובמקביל  . טיפול התפתחותי

צמצום הבעיות ההתפתחויות 

.הקיימות אצל ילדים בגיך הרך

4350 חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

19080תוכנית לאומית

2120רשות

21600תוכנית לאומית

2400רשות

85000תוכנית לאומית

35000רשות

33480תוכנית לאומית

3720רשות

- מענה טיפול חינוכי לבני נוערגשרים

.עידוד ויצירת מוטיבציה

מפגשים קבוצתיים טיפוליים כלים יצירתיים

יצירת קשרים בין , אחת לשבוע

 בני 45- אישיים סהכ ישתתפו כ

נוער

'  ה-'ו-'הורים לילדים בכיתות א

הקמת קבוצות הורים ממושכות 

.וקבועות

קבוצות הורים

45

70

35 יצירת קשר אישי ממושך בין בני 

.הנוער לבוגר משמעותי 

איתור החוזקות אצל בני הנוער 

 ילדים 70-מתן מענה פרטני לכ

.בשנה

19-יול

שנתי

18-יול

57

31

65

8

השמת דגש על חוזקותיו של 

.הילד וטיפוח תחומי עניין

24000

, מנהלי בתי הספר

רווחה

חינוך, רווחה

21200 843500842 30 20 חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

קידום נוער

בית אקשטיין , רווחה

יחידה להתמכרויות

843500842 70 65

37200

תוכנית לאומית309000

רשות

278100

30900

81796-210

843500842

60 19-יול  70-כ' ו-'העצמת ילדים בכיתות ג

ילדים

סיוע טיפולי טיפוח - חוגים

וחומרי

הקמת קבוצת הורים מבוססת 

. ויציבה המתקיימת לאורך זמן

הגדלת מספר ההורים שלוקחים 

.חלק במפגשים

227 19-יול  מרחבי איתור 2המשך הפעלת 

נוער במצבי סיכון ויצירת קשר 

גדילה . להתערבות במצבי משבר

.במספר נערים קבועים במרחבים

עלייה במספר התערבויות 

.והפניות

נוער' מחניידת עלם 120000 843500842 350 280  הגדלת כמות בני הנוער 120

הרחבת. המוכרים בניידת רחוב  

  בני נוער בקשר120-הקשרים 

התערבויות- 8.  ארוך/ מתמשך  

 הפניות ברבעון10. ברבעון

בני נוער מוכרים



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

העלאת אחוז העסקים בעלי 

רישוי עסק

עסקים בעלי ' העלאת מס

( טעוניי רישוי700)רישיון 

ב"ועדה לתו300350עסקים' מס19231-דצמ

משרד - קיצור זמני המתנה

הבריאות

בעקבות הרפורמה החדשה3030ימי המתנה' מסלא נמדד19-דצמ

בעקבות הרפורמה החדשה3030ימי המתנה' מסלא נמדד19-דצמכיבוי אש- קיצור זמני המתנה

היתרי בנייה זמניים בעסקים 

ללא מסוכנות

לא התאפשר 19-דצמ

ברפורמה

הנדסה1530עסקים בעלי רישיון זמני' מס

הארכת תקופת הרישיון 

לעסקים בעלי היתר

לא התאפשר 19-דצמ

ברפורמה

עסקים בעלי היתר לטווח ' מס

 שנים10-15של 

1525

קבלת קהל בשעות קבלת קהל בלבד11ביצוע משימה190-דצמצ"שלישי אחה- קבלת קהל

קידום עסקים01בניית המערכת190-אפרהגשת בקשות מקוונות

50%בקשות שיוגשו באופן דיגיטלי190-דצמ

הטמעת שימוש במערכת 

רישוי עסקים

הדרכה לעובדים על המערכת 190-פבר

והרחבת שימוש במערכת

11

הגדרת שעות מענה טלפוני 190-מרץפרסום שעות מענה טלפוני

וקבלת קהל

עיר , מיחשוב, דוברות1

חכמה

הנגשת מידע לבעלי עסקים 

באתר העירייה

היחידה , דוברות11מידע מונגש באתר190-יול

לקידום עסקים

כנסים מקצועיים לבעלי עסקים 

בתחום רישוי עסק

קיום כנסים בתחומי רישוי 

להדרכת בעלי עסקים

היחידה , דוברות36כנסים בשנה' מס190-דצמ

לקידום עסקים

' כנס חשיפה גדול בשיתוף היח

 כנסים נושאיים5+ לקידום עסקים

מותנה אישור תקציבי01ביצוע משימה190-דצמשיפוץ המשרדשוטף

מותנה אישור תקציבי11ביצוע משימה190-מאירכישת רכב מחלקתישוטף

100%100%תברואן במדי אכיפה+ פקחים 190-יולמדים לפקחיםשוטף

100%הדרכת שירות לכלל העובדים190-דצמ

ימי - הדרכות תוך כדי עבודה190-דצמ

הדרכה

11

הדרכת מיומנויות מחשב 190-פבר

בסיסיות

משאבי אנוש11

55עובדים' מס193-אפרגיוס כח אדם

36כנסים לכל עובד' מס(עובד אחד) 193-דצמהדרכות והכשרות

רלוונטי מרגע מינוי הפקחים11חלוקה לאיזורי פיקוח190-דצמחלוקת העיר לאיזורי פיקוח

1535בקשות' מס19-דצמבקשות חדשות לפתיחת עסק

מספר רישיונות שניתנו 

לעסקים חדשים

1025רשיונות' מס19-דצמ

1015ללא יעד למעקב1927-דצמתיקים שהועברו לתביעה' מסשוטף

למעקב- ללא יעד 1915-דצמצווי סגירהשוטף

2019תכניות עבודה לשנת 

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

מיומנויות שירות לעובדים

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

שיפור והנגשת 

השירות לתושב וקידום 

השיח עם הציבור

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

רישוי עסקים

34הטמעת רפורמה 

שיפור השירות לבעלי העסקים



:מחלקה/ אגף

:תחום

מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

300300כמות הפנויות הפתוחות19350-דצמהורדת כמות פניות פתוחות

80%80%אחוז עמידה בטיפול בזמני תקן1977%-דצמ שיפור עמידה בזקני טיפול בפניות

עליה בשביעות רצון תושבים מחזות 

וטיפוח פני העיר

70%אחוז המרוצים בסקר שביעות רצון1964%-דצמ

ירידה באחוז הלא מרוצים מחזות 

וטיפוח פני העיר

אחוז הלא מרוצים בסקר שביעות 1918%-דצמ

רצון

15%

עליה בשביעות רצון תושבים 

מתחזוקת כבישים ומדרכות

70%אחוז המרוצים בסקר שביעות רצון1953%-דצמ

ירידה באחוז הלא מרוצים מתחזוקת 

כבישים ומדרכות

אחוז הלא מרוצים בסקר שביעות 1924%-דצמ

רצון

15%

קיום פגישות עבודה קבועות בין 

אחת - ע "מנהלת המוקד למנהל שפ

לחודש

מוקד עירוני612מספר הפגישות בחציון שנערכו1912-דצמ

גיבוש והצגת כלים לבחינת שיפור 

המיומנויות

פרויקט שיפור 11ביצוע אבן דרך190-דצמ

השירות

בניית תכנית והסדרת תהליך לביצוע 

מדידה פנימית מדויקת של עמידה 

ביעדים

פרויקט שיפור 11ביצוע אבן דרך190-דצמ

השירות

קיום מפגשים קבועים של מנהלי 

תחומים והמוקדנים אחת לחציון

מוקד עירוני12מספר הפגישות שהתקיימו190-דצמ

אחוז מעובדי האגף שישתתפו 190-יולקיום הדרכת שיפור השירות

בהדרכה

משאבי אינוש90%90%

פרויקט שיפור 01ביצוע אבן דרך190-דצמבחינת ושיפור חלוקת המשימות באגף

השירות

הורדת אחוז הלא מרוצים מתחזוקת 1930%-דצמ

כבישים ומדרכות בקרית גיורא

25%

העלאת אחוז המרוצים מתחזוקת 1952%-דצמ

כבישים ומדרכות בקרית גיורא

57%

מספר האתרים בהם בוצעו שיקום 194-דצמ

מדרכות בקרית גיורא

גזבר, ל"מנכר"תב ₪ 300,000 242143002750

הורדת אחוז הלא מרוצים מתחזוקת 1914%-דצמ

ב"כבישים ומדרכות בשכונת סחל

9%

העלאת אחוז המרוצים מתחזוקת 1957%-דצמ

כבישים ומדרכות ב

62%

מספר האתרים בהם בוצעו שיקום 190-דצמ

מדרכות סחלב רמת פנקס ומרכז 

העיר

גזבר, ל"מנכר"תב ₪ 300,000 242139802750

צפוני - צביעת חניות באזורי תעסוקה 

ודרומי

גזבר,ל"מנכר"תב ₪ 100,000 01ביצוע אבן דרך190-דצמ

על פי סקר - חידוש וצביעת חניות נכים 

נגישות ויישום החלטות וועדות תנועה

גזבר,ל"מנכר"תב ₪ 100,000 01ביצוע אבן דרך190-דצמ

2143902750

2019תכניות עבודה לשנת 

חידוש חניות ציבוריות 

ונכים

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על הסדר 

הציבורי

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח 

עם הציבור

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

המדידה הינה בהתאם

ע"שפ

הנהלת אגף

תחזוקת כבישים 

ומדרכות

רחוב - שיקום מדרכות בקרית גיורא 

כלנית, הבנים, זבוטינסקי, ירושלים

, בחלוצים, שיקום מדרכות בדגניה

הבנים , אליהו סעדון, רמת פנקס, ה"בל

היוזמים, ירושלים, 

שיפור שירות לתושב



מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

2018

ערך צפוי חצי תיאור מדד

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

שיפור והנגשת השירות 

לתושב וקידום השיח 

עם הציבור

5001200כמות מושבים באצטדיון19500-אוגליווי העבודה- הגדלת כמות המושבים שיפור שירות לתושב

0.51ביצוע אבן דרך190-אוג לוקס לדים600- התאמת התאורה ל

התקנת שירותים קופות למכירת 

כרטיסים ועמדת שידור לטלווזיה

0.51ביצוע אבן דרך190-אוג

 עצים 2שתילת - טיפול בחצרות הגנים 

 גנים21- ב

1ביצוע אבן דרך190-מאי

-התקנת מערכות השקיה ממוחשבות ב

 גנים21 

1ביצוע אבן דרך190-מאי

1ביצוע אבן דרך190-מאיסיוע בהקמת גינת ירק בחלק מהגנים

גיוס והכשרת פקח פסולת ייעודי 

ליחידה הסביבתית

1ביצוע אבן דרך190-יול

פינוי מפגעי - שימור שטחים פתוחים 

פסולת ברחבי העיר בדגש על נחל 

איילון ושטחים פתוחים והגברת 

הפיקוח בשטחים פתוחים

01ביצוע אבן דרך190-דצמ

הכנת לטיפול - הערכות לחירום 

בפסולת לשעת חירום

01ביצוע אבן דרך190-דצמ

ביצוע סקרי - טיפול בחומרים מסוכנים 

אסבסט ומיפוי מפגעי פסולת מסוכנת 

ותכנית לטיפול

טרם הוקם מספר 01ביצוע אבן דרך190-דצמ

ר"תב

ר"תב ₪ 800,000 

הגברת ניטורים - לחימה במזיקים 

סביבתיים למניעת מפגעי יתושים 

והסברה לתושבים

קבלן הדברהשוטף לחודש011711530075014,000ביצוע אבן דרך190-דצמ

הסכמי גג

מנהלת קיימות

סיוע בהקמת ביחידה 

סביבתית

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על הסדר 

הציבורי

- אצטדיון עירוני 

התאמת האצטדיון 

לעליית קבוצת הכדורגל 

לליגה א

תכנית השביל שלי 

 גני ילדים 21-בצעד ב

בעיר

חיזוק הקהילה והנגשת 

תרבות וספורט, פנאי

חיזוק החינוך והצמחת 

דור צעיר וערכי והישגי 

בעל תחושת שייכות 

לעיר

1871000520 40,000 ₪ 

מתקציב הסכמי גג



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

עליה בשביעות רצון תושבים 

מהגינון בעיר

 בסקר שביעות רצון 1964%-דצמ

2017בשנת 

201970%אחוז שביעות רצון בסקר תושבים של שנת 

ירידה באחוז הלא מרוצים 

מהגינון בעיר

 בסקר שביעות רצון 1918%-דצמ

2017בשנת 

201915%אחוז הלא מרוצים מהגינון בעיר בסקר תושבים של שנת 

שיקום הטרסה המערבית 

בפארק קנדה

1ביצוע אבן דרך190-יונ

01ביצוע אבן דרך190-ספטהתקנת מערכת השקיה

01ביצוע אבן דרך190-דצמהוספת אלמנט תאורה

+ שיקום מערכת הגינון גן מילווקי

מערכות השקיה

ר"תב01200,000ביצוע אבן דרך190-דצמ

ר"תב1200,000ביצוע אבן דרך190-יונשיקום ערוגות ברחוב צפריר

שיקום גינות בפארק נווה 

רבין

ר"תב01500,000ביצוע אבן דרך190-דצמ

ר"תב1150,000ביצוע אבן דרך190-אפרשיקום גינון מתחם ביג

העלאת אחוז - בנווה רבין 

המרוצים בסקר שביעות 

רצון תושבים מהגינון

 בסקר שביעות רצון 1971%-דצמ

2017בשנת 

201976%אחוז שביעות רצון  מהגינון בנווה רבין בסקר תושבים של שנת 

הורדת אחוז - בנווה רבין 

הלא מרוצים מגינון בסקר 

ר תושבים"ש

 בסקר שביעות רצון 1922%-דצמ

2017בשנת 

201917%אחוז הלא מרוצים מהגינון בנווה רבין בסקר תושבים של שנת 

שיקום חזית במוזיאון יהדות שיפוץ מוזיאון בבל

בבל

טרם הוקם מספר 01ביצוע אבן דרך190-דצמ

ר"תב

ר"תב200,000

טרם הוקם מספר 01ביצוע אבן דרך190-דצמשיקום גינת גן אוררמת פינקס

ר"תב

ר"תב150,000

ר"תב102142102750150,000ביצוע אבן דרך190-יולשיקום פארק נווה סביוןפארק נווה סביון

 בסקר שביעות רצון 1955%-דצמסקיה- עליה באחוז המרוצים 

2017בשנת 

201960%אחוז שביעות רצון  מהגינון בסקיה א בסקר תושבים של שנת 

-ירידה באחוז הלא מרוצים 

סקיה

 בסקר שביעות רצון 1928%-דצמ

2017בשנת 

201923%אחוז הלא מרוצים מהגינון בסקיה א בסקר תושבים של שנת 

שדרוג השקייה ברחבי 

העיר

שדרוג  מערכות השקייה 

בעיר

גזברר"תב5102138302750250,000מספר מערכות השקייה ששודרגו190-דצמ

יישום סקר בטיחות עצים 

עירוני

טרם הוקם מספר 0.51ביצוע כל הליקווים שהתגלו190-דצמתיקון כל הליקויים שהתגלו

ר"תב

ר"תב180,000

4,0008,0002142102750400,000מספר שתילים190-דצמ

100200מספר עצים190-דצמ

ר"תבמספר שתילים190-ינושתילת חורף

ר"תבמספר שתילים190-יונשתילת קיץ

ר" תב

סקיה א

שתילות

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

שתילות עצים - ייעור עירוני 

ושיחים רב עונתי

2142102750

2142102750

60,000214210275060,000 ₪ 

2019תכניות עבודה לשנת 

בהתאם ללוח השמנים 

של סקר שביעות רצון 

תושבים

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

שיקום פארק רבין

ע"שפ

גינון

עליה בשביעות רצון 

תושבים מהגינון בעיר

ר"תב500,000שידרוג פארק קנדה

בהתאם ללוח הזמנים 

של סקר שביעות רצון 

י "תושבים שייקבע ע

הנהלת העירייה

בהתאם ללוח הזמנים 

של סקר שביעות רצון 

י "תושבים שייקבע ע

הנהלת העירייה





:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

השגת עליה בשביעות רצון 

תושבים מתקני המשחקים 

בגינות הציבוריות

אחוז שביעות רצון 1962%-דצמ

בסקר תושבים

68%

השגת ירידה באחוז הלא מרוצים 

מגני המשחקים בגינות הציבוריות

אחוז הלא מרוצים 1919%-דצמ

בסקר שביעות רצון 

תושבים

16%

 אחוז המרוצים מגני 58%

משחק בקרית גיורא

63%

 אחוז הלא מרוצים מגני 26%

משחק קרית גיורא

21%

 ₪ 600,000 012141202750ביצוע אבן דרך190-דצמשדרוג מתקנים- גן מילווקי 

שדרוג הגינה כולל - גן דגניה 

דשא , הצללה, מתקני משחק

סינטטי ופיתוח סביבתי

-פיתוח סביבתי ממקורות העירייה  ₪ 112141202750200,000ביצוע אבן דרך190-מרץ

ר" מתב200,000

קול קורא של מהמשרד לפיתוח 

הנגב והגליל

ל "מנכ

גזבר

בשיתוף המשרד 

- לפיתוח הנגב והגליל 

במסגרת קול קורא

-פיתוח סביבתי ממקורות העירייה  ₪ 012141202750250,000ביצוע אבן דרך190-יולקרית גיורא- כצנלסון 

ר" מתב200,000

קול קורא של מהמשרד לפיתוח 

הנגב והגליל

בשיתוף המשרד גזבר,ל"מנכ

- לפיתוח הנגב והגליל 

במסגרת קול קורא

קרית   (מזרחי+ מערבי )גן הוורד 

, דשא סינטטי, הצללות- גיורא  

מתקנים וברזייה

 ₪ 012141202750400,000ביצוע אבן דרך190-דצמ

העלאת אחוז המרוצים 1948%-דצמ

מגני משחק בסקיה א

53%

הורדת אחוז הלא 1924%-דצמ

מרוצים מגני משחק 

סקיה א

19%

העלאת אחוז המרוצים 1972%-דצמ

מגני משחק בנווה רבין

77%

הורדת אחוז הלא 1917%-דצמ

מרוצים מגני משחק 

בנווה רבין

12%

שדרוג מתקני - פארק נווה רבין 

משחקים ומתקני כושר

 ₪ 012141202750600,000ביצוע אבן דרך190-דצמ

 ₪ 012141202750500,000ביצוע אבן דרך190-דצמשדרוג מתקני משחק- גן דולב 

 ₪ 012141202750100,000ביצוע אבן דרך190-דצמהקמת גינת כלבים- גן התשעה 

התקנת לוחות מידע ואכיפה 

בכניסות לפארקים

טרם קושר 2550כמות לוחות שיותקנו190-דצמ

ר"למספר תב

דובר, גזבר,ל"מנכ ₪ 250,000

כמות אשפתונים 190-דצמ אשפתונים וספסלים100החלפת 

שיוחלפו

גזבר,ל"מנכ ₪ 501002142602750180,000

ע"שפ

מתקני כושר ומשחק והמרחב הציבורי

שיפור שירות לתושב שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

2019תכניות עבודה לשנת 

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

חיזוק הקהילה 

תרבות , והנגשת פנאי

וספורט

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

המדידה הינה בהתאם

19-דצמ

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

המדידה הינה בהתאם

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

המדידה הינה בהתאם

טיפוח חזות העיר 

והפארקים ומעבר לשפת 

רחוב אחידה בלוחות 

ספסלים , מודעות

כושר והצללות , שדרוג גני משחקכושר והצללות, גני משחק

שיפור מדדי - בקרית גיורא 

שביעות רצון בסקר תושבים

- שדרוג גני משחקים -סקיה א 

גינת רמז

שדרוג מתקני - פארק נווה רבין 

משחקים ומתקני כושר



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

העלאת אחוז המרוצים מהפיקוח 

על חניה בעיר לפי סקר שביעות 

רצון תושבים

אחוז שביעות הרצון 50%

בסקר

57%

הורדת אחוז הלא מרוצים 

מהפיקוח על חבניה בעיר לפי סקר 

שיבעות רצון תושבים

אחוז הלא מרוצים בסקר 29%

שביעות הרצון

22%

הצמדת פקח צמוד לכל אזורי 

בדגש על , 8-20התעשיה בשעות  

פינוי פסולת בניה וקרטונים

11ביצוע אבן דרך191-דצמ

מספר הדוחות בנושא 2018חות שנתיים לשנת " דו191,160-דצמהגברת אכיפת חוקי עזר

חוקי עזר

מדד - אין יעד 

למעקב

מדד - אין יעד 

למעקב

חות מבוטלים " דו8%8%23%חות"אחוז ביטולי דו1923%-דצמחות המבוטלים"הורדת אחוז הדו

היעד  - 2017בשנת 

15%- להוריד ב

ב "תוספת חניות בשכונת סחל

( חניות170עוד )

מינהלת , תשתיות01ביצוע הפרויקט190-דצמ

הסכמי גג

לא בוצע בשנה שעברה 

עובר לשנה הנוכחית- 

הגברת - הגברת אכיפה חניה  

נוכחות הפקחים בנקודות נדרשות 

ושילוב השיטור העירוני

מספר הדוחות בנושא 2018חות שנתיים לשנת " דו1932,300-דצמ

דוחות חניה

ערך - אין יעד 

למעקב

ערך - אין יעד 

למעקב

מלגם8%8% אחוז ביטולים9% - 2017בשנת 19-דצמחות המבוטלים"הורדת אחוז הדו

תובעת עירונית

 במספר הרכבים 25%צמצום של 

הנטושים הנגררים

 מדבקות התראה לרכבים נטושים19211-דצמ

י בעלי הרכב" רכבים פונו לבד ע95

 רכבים נגררו או בתהליך טיפול116

 רכבים נגררו והיתר בתהליך טיפול 66

לפני גרירה

כמות הרכבים שנגררים 

או בתהליכי טיפול

מוקד שיטור 4444

קבלן גרירה חיצוני

אחוז הפקחים החדשים 19100%-דצמקורס הסמכה לפקח עירוני

שיעברו את ההכשרה

תקציב משאבי אינוש100%100%

מספר הפקחים שעברו 190-דצמקורס הכוונת תנועה

את הקורס

בתהאם ללוח הזמנים תקציב משאבי אינוש12

של הקורס

2019תכניות עבודה לשנת 

אכיפת חניה ברחבי העיר 

ובאזור התעשיה

שיפור שביעות רצון

טיפוח הון אנושי  הכשרות 

פקחים

שיפור והנגשת 

השירות לתושב 

וקידום השיח עם 

הציבור

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

ע"שפ

פיקוח

19-דצמ

אכיפת חוקי עזר ברחבי 

העיר ובאזור התעשיה

נתוני סקר שביעות 

הרצון האחרונים הינם 

2017משנת 

המדידה הינה בהתאם



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי חצי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציביערך צפוי שנתי

-עמידה בזמן התקן הנדרש % 19100%-דצמ דקות20 תוך 100הגעה לאירועי 

 דקות20 

שוטף95%100%

ביצוע ביקורים בגנים ציבוריים ובמקומות 

לפחות הצבה סטטית אחת - הנדרשים  

ליום

אחוז הימים בהם נעשה 19100%-דצמ

ביקור בכל אחד מהמקומות 

הנדרשים

שוטף100%100%

ביצוע פרסום פעם בחודש בעיתונות 

המקומית על פעילות יחידת האכיפה 

העירונית והישגיה

מספר הפרסומים שנעשו על 1912-דצמ

הישגי המשטרה

דוברותדוברות612

 שטופלו100מספר ארועי 199,183-דצמ100טיפול באירועי 

 שטופלו106מספר ארועי 192,374-דצמ שטופלו106מספר אירועי 

עליה באחוז המרוצים בסקר  שביעות 

רצון תושבים מתחושת הבטחון

1957%-דצמ

2017בסקר 

אחוז המרוצים מתחושת 

הבטחון בסקר שביעות רצון 

תושבים

75%

ירידה באחוז הלא מרוצים בסקר שביעות 

רצון תושבים מתחושת הבטחון

1922%-דצמ

2017בסקר 

אחוז הלא המרוצים 

ממתחושת הבטחון  בסקר 

שביעות רצון תושבים

15%

שוטף4545חות"מספר דו1986-דצמהגדלת מספר הדוחות על שפיכת פסולתטיפול בשפיכת פסולת

: כגון, מניעת עברות בריונות תנועה

חסימת , חניית נכים, חנייה על מדרכה

מעבר

חות בנושא "הגדלת אחוז  הדו1987%-דצמ

בריונות בכביש מתוך כלל 

חות"הדו

שוטף90%90%

כמות - מבצע אחת לשבועיים 1924-דצמביצוע מבצעי תנועה אחת לשבועיים

המבצעים

שוטף1224

ביצוע ביקורי הסברה בבתי ספר ומוסדות 

חינוך

חינוךשוטף612מספר ביקורי הסברה שנעשו1912-דצמ

ביצוע סיורים רגליים וממנועים בחצרות 

בתי הספר בכל משמרת לילה לפחות 

בשני בתי ספר

אחוז הלילות בהם התבצע 1990%-דצמ

לפחות סיור אחד בבית ספר

משמרי שכונה+ מחלקת הנוערשוטף90%90%

ביצוע הדרכות משותפות למפקחים 

ולשוטרים על פי הנחיות המשרד לבטחון 

פנים

עירייה+משטרה שוטף24מספר ההדרכות שהתקיימו194-דצמ

חיזוק הקשרים עם אגפי העירייה וקיום 

פגישות עם מנהלי היחידות הרלוונטיים 

לפחות אחת לרבעון

אחוז מנהלי היחידות 19100%-דצמ

שהתקיימו איתם פגישות 

אחת לרבעון

פיקוח , הנדסה, רישוי עסקים100%100%

, שפע, חינוך, רווחה, עירוני

, מחלקה משפטית, קבט

מינהלת הסכם הגג

מותנה בתקציבאין50,000ר"תב816מספר ההכשרות שיבוצעוחסר נתון19-דצמביצוע הכשרות לצוות

015,000ביצוע אבן דרך190-דצמחידוש רשיונות נשק

013,000ביצוע אבן דרך190-דצמחידוש מדים ובלאי

0116,000ביצוע אבן דרך190-דצמהחלפת קטנוע

0136,000ביצוע אבן דרך190-דצמחידוש ליסינג לרכב יחידה

ע"שפ

שיטור עירוני

למעקב ללא מדד

למעקב ללא מדד

2019תכניות עבודה לשנת 

מותנה בתקציב

עלויות משוערות

חיזוק תשתיות פנים 

ארגוניות

גזבר 

ל"מנכ

בהתאם ללוחות הזמנים 

של ביצוע סקר שביעות 

על פי - רצון תושבים 

החלטת הנהלת העירייה

חיזוק תשתיות ארגוניות 

של היחידה

, חיזוק הקיימות העירונית

, טיפוח המרחב הציבורי

חזות העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

חיזוק החינוך והצמחת דור 

צעיר וערכי והישגי בעל 

תחושת שייכות לעיר

מניעת בריונות תנועה

הסברה וחינוך

שיפור תחושת הבטחון של 

על פי סקרי -התושבים 

דעת קהל

הגברת תחושת הבטחון 

של התושבים

חיזוק תשתיות ואמצעים 

של היחידה



:מחלקה/ אגף

:תחום

ערך צפוי תיאור מדד2018מדד סוף תאריך סיוםאבני דרךתכניתיעדי ראש העיר

חצי שנתי

ערך צפוי 

שנתי

הערותשותפיםסכום מימוןמקורות מימוןעלות כוללתסעיף תקציבי

 טון 60ממוצע של 19-דצממחזור קרטונים

לחודש

אחוז עלייה בכמות טונים ממוחזרים 

(מצטבר)

3%6%

 התחלתי 1924%-דצמהגדלת אחוזי מחזור

( 2017נתוני  )

25%26%אחוז מחזור

עליה באחוז המרוצים - פינוי פסולת וגזם 

בסקר שביעות רצון תושבים

אחוז המרוצים מפינוי פסולת וגזם 1975%-דצמ

בסקר שביעות רצון תושבים

80%

ירידה באחוז הלא - פינוי פסולת וגזם

מרוצים בסקר שביעות רצון תושבים

אחוז הלא המרוצים מפינוי פסולת 1915%-דצמ

וגזם בסקר שביעות רצון תושבים

10%

ירידה - רמת הניקיון באזור המגורים 

באחוז הלא מרוצים

אחוז הלא המרוצים מרמת הניקיון 1922%-דצמ

ר תושבים"באזור המגורים בסקר ש

15%

עליה - רמת הניקיון באזור המגורים 

באחוז המרוצים

אחוז המרוצים מרמת הניקיון באזור 1958%-דצמ

המגורים בסקר שביעות רצון תושבים

70%

הגברת פיקוח על הקבלנים וחלוקת 

עבודה יעילה בין אזורים בעיר

תלונות מוקד ' אחוז ירידה במס19-דצמ

בחודש בנושא פינוי גזם

5%1712400750

1712300750

, פיקוח, מוקד עירוני5,200,000

שיטור

 משטחי בטון לגזם ושילוט ימי 16הצבת 

הוצאה ופינוי

ח מססה"ע818מספר משטחי הבטון שפוזרו190-דצמ

, הפצת פליירים- רענון ימי הוצאת גזם 

פרסום במסכים האלקטרוניים

דוברות1161615,000ביצוע אבן דרך190-מרץ

ביצוע מיפוי צרכים והבנת הפערים 

בנושא בסקיה א

 בסקר תושבים 1930%-מרץ

2017של 

הורדת אחוז הלא מרוצים מפינוי 

פסולת וגזם בסקיה א

24%

תכנית עבודה וביצוע  לשיפור הנושא 

בסקיה א

 בסקר תושבים 1968%-מרץ

2017של 

העלאת אחוז המרוצים מינוי פסולת 

וגזם בסקיה א

73%

הגברת הפיקוח על עבודות הטיאוט 

וביקורות יזומות ודיווח בטופס שבועי

מססה22מספר הדיווחים בחודש190-דצמ

הגברת מספר שטיפת הרחובות באזורים 

סחלב, קרית גיורא, סקיה- הנדרשים 

עליה בשביעות רצון וירידה באחוז ר"לפי סקר ש19-דצמ

הלא מרוצים באזורים אלו

לפי סקר 

ר"ש

.מססה

מעקב אחרי תלונות מוקד בנושא רחוב 

לא נקי

תלונות מוקד ' אחוז ירידה במס19-דצמ

בחודש בנושא רחוב לא נקי

מוקד עירוני מססה5%

תלונות מוקד ' אחוז ירידה במס19-דצמטיפול בתלונות בנושא אי פינוי אשפה

בחודש  בנושא אי פינוי אשפה

מססה,מוקד עירוני5%

11 ביצוע לפי תוכנית0100%

 בסקר תושבים 52%

2017של 

אחוז - ר תושבים "עלייה בסקר ש

שביעות רצון

62%

25קרטוניות חדשות' מס

25מתקני נייר חדשים' מס

25מתקני מחזור טקסטיל' מס

12מתקני זכוכית חדשים' מס

הדרכה והסברה לתושבים להעלאת כמות 

ואיכות המחזור בעיר

אחוז ביצוע תכנית הסברה ביחידה 190-מרץ

לקיימות

, ם"קמ, .ר.י.מ.ת100%161615,000

דוברות, קיימות

חסכון בעלויות פינוי 

אשפה

יועץ ראש העיר0140270,000מספר חשיינים שיותקנו190-דצמהתקנת חיישנים לטמוני הקרקע

דוברות

לחודש פר חיישן ₪ 150

1161615,000ביצוע אבן דרך19-מרץפרסום

240,000סעיף כוח אדם12מספר הפקחים שיתווספו190-דצמי פיקוח עירוני ושיטור"הגברת סיורים ע

10,000תקציב חירום1ביצוע אבן דרך190-יונרכישת נגררת לאיסוף קרטונים ומחזור

5102140802750400,000מספר מכולות שיוחלפו190-דצמהחלפת מכולות בטמוני קרקעטמוני קרקע

17122007516,400,000

מחזור

בהתאם ללוחות הזמנים 

של ביצוע סקר שביעות 

על פי - רצון תושבים 

החלטת הנהלת העירייה

בהתאם ללוחות הזמנים 

של ביצוע סקר שביעות 

רצון תושבים

. מ ביום" ק1.5ניקיון ברמת העובד של טיאוט רחובות

.  רכבי הטיאוט3ניצול מקסימאלי של 

. עובדים בצורה מיטבית32והפעלת 

19-דצמ

2019תכניות עבודה לשנת 

- הגדלת אחוזי המחזור 

בכל תחומי המחזור

, הוספת מתקני מחזור לקרטונים

זכוכית ולטקסטיל, עיתונים

190-דצמ

חיזוק הקיימות 

טיפוח , העירונית

חזות , המרחב הציבורי

העיר ושמירה על 

הסדר הציבורי

ע"שפ

תברואה

שיפור שביעות רצון 

תושבים

פינוי פסולת וגזם ברחבי 

העיר

- הגדלת אחוזי המחזור 

קרטונים

פינוי פסולת וגזם בסקיה 

'א

פיקוח עירוני 

שיטור עירוני

רמת הניקיון באזור 

המגורים

1712400755450,000


