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אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

נוהל מאגר ספקים 

ויועצים

עדכון וריענון הנהלים 

ועבודה במערכת האוריגמי

שימוש ויישום עצמאי  נהלים2פרסום 

של המחלקות בנהלים

 המחלקות בנהלים 

ובמערכת

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

יצירת מאגר ממוכן 

של כל ההסכמים 

והמכרזים

לבדוק האם ניתן להגדיל 

את מכרז בית הארכיב 

ולבצע באמצעותו את 

הסריקה

סקר שוק למציאת 

חברות מתאימות

מכרוז ובחירת חברה 

בנוסף . מתאימה

בחירת גורם לניהול 

המערכת מטעם 

העירייה

טיוב , הפעלת המערכת

נתוני הסכמים ומכרזים 

למערכת

, יואל, אסנתשימוש במערכת

גזברות

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

עדכון והתאמת חוקי 

עזר

פיקוח, גזברותגביית היטליםהפנים ופרסום. אישור מאישור מועצת העירהכנת חוק עזר לשילוט

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

מיכון מערכת סטטוס 

ומעקב של תהליכים 

מרכזיים

בדיקה אילו חברות 

, יכולות לתת מענה

לרבות בדיקת מענה 

במערכות קיימות

פנייה לקבלת הצעות 

הליך מכרזי לפי / מחיר 

צורך

, תביעות נזיקין וביטוח, תביעות אזרחיותיואל, אסנתהתנעת התהליךסיום הליך סקר שוק

מכרזים , מכרזים בעבודה, תובענות ייצוגיות

שאילתות חברי , תמיכות, הסכמים, עתידיים

, פניות משרד הפנים, הקצאות, מועצה

צווים מנהליים וכתבי , העירייה' פניות מח

מערכת משותפת למשפטים וגזברות, אישום

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

 לטיפול slaקביעת 

בתהליכי ליבה ללא 

מועדים הקבועים 

י גורם "בחוק או ע

חיצוני אחר

אבני דרך , ז"קביעת לו

ליישום ומעקב

, יואל, אסנתsla עמידה ב85%מדידההזנת לוז לתוך מערכתSLAקביעת מדדי 

מחלקה 

משפטית

ד ללא מועד "חוו, מכרזים, הסכמים, פניות

קבוע בחוק או גורם חוץ אחר שאינו תלוי 

במחלקה

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

סקר שוק או שימוש ערעור חניה מקוון

במערכת קיימת

מכרז ובחירת חברה 

זוכה

, פיקוח עירוניתחילת שימוש במערכתהטמעת המערכת

, תביעה

אסנת ,גזברות

יואל

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מיכון ועדכון סטטוס 

ערעורים על דוחות 

 לתושב smsבהודעת 

בזמן אמת

קביעת לוז ממועד קבלת 

ערעור והועדה ראשונית על 

ז "קביעת לו, קבלת הערעור

למתן מענה על הערעור

בדיקה האם ניתן 

ליישם במסגרת קיימת

תושבים יקבלו דיווח על תחילת יישוםהטמעה

;סטטוס הערעור

- מדידה פנים ארגונית 

 עמידה במדד 80%

השירות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

עדכון סטטוס פניות 

נזיקיות המוגשות 

י תושבים"ע

קביעת לוז ממועד הפנייה 

ועד להודעה ראשונית על 

ז "קבלת הפנייה וקביעת לו

למתן מענה

סקר שוק או שימוש 

במערכת קיימת

התושבים יקבלו דיווח על תחילת יישוםהטמעה

מדידה ; סטטוס התביעה

 80%- פנים ארגונית 

עמידה במדד השירות

גזברות

צמצום עלויות והגברת בקרה בתחומי ארגון וניהול

ארגון מחדש לפי –ע "תפעול ושפ

הגדרת , נושאים ומינוי מנהלי תחומים

סמכות ואחריות ובקרה לעמידה ביעדים 

ועבודת בקרה על קבלנים וספקים על 

בסיס תפוקות

ע "מכרזי אגף שפ

גינון , תברואה)

(ב"וכיוצ

מציאת פתרונות כגון 

הוספת סעיף התמורה וכח 

;אדם במערכת מקוונת

תקציר מנהלים והדרכת 

הצוות  ליישום בקרה 

מיטבית

סקר שוק או שימוש 

במערכת קיימת

טיוב נתוני מכרזים בחירת מערכת מקוונת

והסכמים לתוך המערכת

תחילת יישום

לשכה משפטית



 יעד עירוני 

אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

- הגדרת מדדי שירותריכוז מדדים מהמחלקותSLAהטמעת מדידה 

מוקד

 עמידה במדדי SLA80%הטמעת מדידת 

שירות

 עמידה במדדי 85%

שירות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

 תחקירים3 תחקירים2תחקיר אחדביצוע תחקיר לאירוע נבחרתחקירי אירוע

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מערכת ניהול פניות 

חדשה

תחילת שימוש 

במערכת חדשה 

לניהול פניות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

הדרכה לכל הפונקציות 

הרלוונטיות בעירייה על 

השימוש במערכת

כל המחלקות שהוגדרו 

מעדכנות פניות 

במערכת ניהול פניות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

פניות פתוחות ' מסמעקב סגירת פניות

מעל שבועיים

 פניות פתוחות 632

מעל שבועיים 

(881מתוך )

 פניות פתוחות 400

מעל שבועיים

 פניות פתוחות 250

מעל שבועיים

 פניות פתוחות מעל 100

שבועיים

 פניות פתוחות מעל 50

שבועיים

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

סקרי שביעות רצון לאחר שביעות רצון תושבים

טיפול בפנייה

מדידת שביעות רצון 

- מטיפול בפניות

באמצעות שליחת 

sms לאחר טיפול 

בפנייה

 טוב מאוד39%

 לא טוב51%

 עונים נכון 94

לנובמבר מפתיחת 

פניות באפליקציה

טוב מאוד 50%טוב מאוד 48%טוב מאוד 45%טוב מאוד 42%

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

הדרכות מוקדנים 

למענה שירותי 

והתמודדות עם 

לקוחות קשים

4הדרכה 3הדרכה 2הדרכה 1הדרכה הדרכות שירות' מס

המוקד העירוני



 יעד עירוני 

אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

גיבוש תמהיל מיטבי של עסקים לרשות איתנות כלכלית

, והרחבת איכות ומגוון העסקים בשכונות

על פי סקר צרכי התושבים

סקר עסקים 

מיפוי + קיימים 

צרכים ליזמים 

עתידיים

הקמת פלטפורמה 

דיגיטלית לטיוב נתונים 

וממשק חם מול נתוני 

, רישוי, גבייה)עסקים 

(קידום

ד נתונים "מס

ממומשק למחלקות 

הרלוונטיות בחיבור 

חם

קביעת תמהיל מיטבי 

;עירוני 

קביעת תכנית עבודה 

;ליישום תמהיל רצוי

כנס חשיפה ליזמים

, גבייה, דוברותיישום לפי תכנית עבודהתחילת יישום

רישוי

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

השלמת מיפוי 

תחרות וביקושים 

וקביעת אסטרטגיה 

ל "ת תמ"לאכלוס אז

1046

השלמת סקר ובניית תכנית 

אסטרטגית לשיווק אזורי 

התעסוקה מתוך נתוני 

הסקר וגיבוש חבילת הטבות

גיבוש תכנית עבודה השלמת סקר

- שיוקית לפי הסקר

קביעת אסטרטגיה

- כנס חשיפה לחברות

 חברות מתעניינות30

המשך תכנית שיווק 

1046

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

אישור תקנים ומבנה אישור התכניתהקמת אגף לעסקים

האגף

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

 one stop shop forפיתוח שירותים

business פיתוח וניהול 

שירותים לעסקים לפי 

התכנית האסטרטגית 

בהסתמך על סקר )

(צרכים לעסקים

אפיון חבילת שירותים השלמת סקר צרכים

וגיבוש תכנית עבודה 

מדידה , גאנט- ליישום

;(א נדרש"כ, ובקרה

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

שירותים מקוונים 

והנגשת מידע
שדרוג נגישות המידע 

ואיכות ומגוון השירותים 

המקוונים עבור עסקים 

באתר העירייה

כנסים מקצועיים

 מהמשתתפים 60%

בכנס יפנו ליחידה 

לקידום עסקים לשירות 

ליווי בהסדרה להוצאת 

רישיון עסק בחודש 

שלאחר הכנס

פלטפורמה דיגיטלית . 1

;לשירות לעסקים

פרסום חוברת מידע . 2

לבעלי עסקים

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

צמצום חסמים 

לרישוי עסקים
תכנית משותפת בין 

רישוי עסקים לקידום 

עסקים להתייעלות 

וצמצום חסמים עבור 

בעלי העסקים

גיבוש תכנית לצמצום 

חסמים

 הצבת יעד להגברת אחוזי רישוי2020בשנת יישום התכנית- בקרה

תכנית שנתית לפעילות מרחב עסקי

י "במרחב באופן עצמאי ע

העמותה

תכנית עבודה מרחב 

עסקי

תחילת ביצוע בניין 

העירייה

עליית - מדידת הצלחה

הכנסות בעלי עסקים 

במהלך השנה

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

שיפור מדד הידידות 

לעסקים

 מקומות5-עלייה ב

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

תכנים רלוונטיים לבעלי קורסים מקצועיים

העסקים במחיר מסובסד

 5 מתוך 4שביעות רצון 

בקורס כתיבה שיווקית

 בקורס 5 מתוך 4ר "ש

בניית תכנית עסקית

 בקורס 5 מתוך 4ר "ש

יוזמים עסק

 בקורס 5 מתוך 4ר "ש

קידום ממומן בפייסבוק 

ואינסטרגם

בתים - פסטביל אביב

פתוחים להגברת 

חשיפה לעסקים 

קטנים בעיר

 25סדנאות איכותיות של 

 אמנים8-נשות עסקים ו

נרשמים לסדנאות 250

קידום עסקים



 יעד עירוני 

אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

קהילה וצמצום 

פערים

תקשור ארצי של ההצלחות וההשקעה 

של הרשות בשירותים לתושבים 

יצירת מודעות– ולעסקים 

הגדלת החשיפה של 

הפעילות העירונית 

בתקשורת הארצית

הגדלת החשיפה של 

הפעילות העירונית 

בתקשורת הארצית

כמות כתבות חיוביות 

על אור יהודה 

בתקשורת הארצית

כלל המחלקות 123.006.009.0012.00

, בעירייה

בדגשעל 

מחלקת 

ההנדסה ואגף 

החינוך

השקעה גבוהה בשירות לתושב* 

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

יצירת קמפיין חוצות 

OPARK-דיגיטל ל+ 

+ יצירת קמפיין חוצות 

OPARK-דיגיטל ל

כמות הכניסות לדף 

OPARKהנחיתה של 

מנהלת הסכם 0.002500.005000.007500.00

היחידה , גג

לקידום 

הנדסה, עסקים

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

ביצוע סקר שביעות 

רצון מתפקוד 

מחלקות העירייה

ביצוע סקר שביעות רצון 

מתפקוד מחלקות העירייה

כל מחלקות 0.000.000.001.00ביצוע

העירייה

קהילה וצמצום 

פערים

גיבוש סל פעילות קהילתית משתפת 

שימור מסורות ; מותאמת  שכונה

קהילתיות ואופי עירוני רב תרבותי

ביצוע סרטוני הסברה 

לקהילה

ביצוע סרטוני הסברה 

לקהילה

כלל מחלקות 2.004.006.008.00כמות סרטונים

העירייה

קהילה וצמצום 

פערים

גיבוש סל פעילות קהילתית משתפת 

שימור מסורות ; מותאמת  שכונה

קהילתיות ואופי עירוני רב תרבותי

ביצוע קמפיינים 

קהילתיים-חברתיים

-ביצוע קמפיינים חברתיים

קהילתיים

כלל מחלקות 2.004.006.008.00כמות קמפיינים

העירייה

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

מהלך למיתוג איזורי 

התעשייה הקיימים

מהלך למיתוג איזורי 

התעשייה הקיימים

כמות איזורים 

שימותגו

היחידה לקידום 0.001.001.002.00

עסקים

התאמת המבנה הארגוני ברשות ארגון וניהול

לתמיכה בהפעלה הנדרשת לאורך 

הצמיחה המהירה

התמקצעות נציגי 

דוברות במחלקות 

והגדלת כמות 

הנציגים

התמקצעות נציגי דוברות 

במחלקות והגדלת כמות 

הנציגים

כמות הנציגים 

שיתמקצעו

, חינוך, ע"שפ56.007.008.009.00

, הנדסה, רווחה

, עסקים

, נפגשים

, הסכם גג

צעירים, חינוך

, קידום עסקים, הנדסה, רווחה, חינוך, ע"שפ

צעירים, חינוך, הסכם גג, נפגשים

דוברות



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

הגדרת תחומי מדידה עמידה במדדי שירות

ודרכי מדידה

חזרה לפנייה, מענה למלגה עמידה ביעד80% עמידה ביעד80% עמידה ביעד80%

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

הגדלת הכנסות מרכז 

קזז לצעירים ומעקב 

אחר הכנסות 

והוצאות

3000.006000.009000.0012000.00ח"הכנסה בש

קהילה וצמצום 

פערים

פיתוח שירותים 

לאוכלוסיית הצעירים

 צעירים יקחו חלק 2448250.00750.002000.003000משתתפים' מסמעורבות חברתית

באירועי מעורבות 

חברתית

22%עלייה של 

 צעירים בעיר11000-כ

קהילה וצמצום 

פערים

מלגאים ללא ' מסמלגותמלגות

התנדבות

 לפחות20%ירידה של 266212.00

קהילה וצמצום 

פערים

מלגאים ' מסמלגותהתנדבות מלגאים

מתנדבים

 לפחות20%עלייה של 119142.00

קהילה וצמצום 

פערים

' העלאת מס

הסטודנטים בעיר

עלייה באחוז השכלה גבוהה

הסטודנטים בעיר

6%עלייה של 82050.00

קהילה וצמצום 

פערים

20%עלייה של 20650.00150.00200.00248.00משתתפים' מסהכשרותהכשרות

קהילה וצמצום 

פערים

הבית - מרכז צעירים

של צעירי העיר

הבית של - מרכז צעירים

צעירי העיר

כמה צעירים מגיעים 

לכלל הפעילויות

22%עלייה של 2448250.00750.002000.003000.00

קהילה וצמצום 

פערים

שירות למשרתים 

בשירות צבאי ולאומי 

ומשוחררים

איסוף נתונים והבניית 

שירות

כינוס צוות רוחבי 

בתחום הטיפול 

במשרתים בשירות 

צבאי ולאומי

גיבוש תמונת מצב מפגש צוות רוחבימפגש צוות רוחבי

עירונית ותכנית עבודה 

לצוות רוחבי

לבדוק אם ניתן - לפני הכתנסות הצוות

להזמין גרומי חוץ לסיוע בתהליך

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

עבודה מבוססת 

הטמעת - נתונים

נתונים במערכת 

salesforce

- עבודה מבוססת נתונים

הטמעת נתונים במערכת 

salesforce

בחינת התממשקות הטמע תמערכת

 עירוניתBI וcrmלמערכת 

מרכז קזז לצעירים

:פיתוח שירותים לאוכלוסיות מוגדרות

+65גילאי . 1

הורים. 2

גיל רך. 3

צעירים. 4

קהילות פונקציונאליות. 5



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

איפיון מדדים לשירות 

פנים ארגוני 

במחלקת ההנדסה

מיפוי  השירותים . 1

. שימדדו

 לשירותים SLAבניית . 2

מתוך המיפוי )הרלוונטיים 

. (ייבחרו שירותים שימדדו

חלוקת אחריות פנים . 3

מחלקתית על תחום 

.המדידה

מיפוי שירותים פנים 

ארגוניים והגדרת 

מדדים ודרכי מדידה

 50%בדיקה ועמידה בהטמעת מדידה

יעד

 85%בדיקה ועמידה ב

יעד

 יכלול גם את זמני המערכת של SLAמיפוי ה

רישוי זמין

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

הקמת נוהל ומערך בקרה סריקת ארכיב

על הסריקה

הקמת נוהל ומערך 

בקרה על הסריקה

עריכת בקרה על 

הסריקה

סיום סריקת תיקי בניין 

ורישוי

צורך בסעיף תקציבי חדש

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

תכנית ארוכת טווח 

לקליטת עובדים

בחינת צורך קיים ועתידי . 1

בכל אחד ממחלקות 

.ההנדסה

מיפוי מדוייק של תקנים . 2

.נדרשים ויציאה למכרזים

עריכת בחינה של 

הצורך הקיים והעתידי 

מיפוי מדוייק של + 

צרכים והגדרות 

תפקידים

הוצאת המכרזים תהיה בהתאם לבחינת כח אדםהוצאת מכרזים

הצרכים

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

הערכת עובדים לפי מודל הערכת עובדים

מצויינות

ח "הכנת ושליחת דו

הערכת עובדים למנהל 

התכנון

ח "הכנת ושליחת דו

הערכת עובדים למנהל 

התכנון

כל חצי שנה מול מנהל התכנון

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

צורך בסעיף תקציבי חדש הרצאות3 הרצאות3 הרצאות3 הרצאות3הרצאות חודשיותהכשרות עובדים

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

בחינת היצע קורסים קורסים מקצועייםהכשרות עובדים

אל מול צורכי 

ההכשרות בקרב כלל 

העובדים ורישום

הרישום ייעשה בהתאם לזמני הקורסים 

הרלוונטיים

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

: הכנת שני נהלים

-ע"נוהל ממשק שפ

מידע 

-נוהל רישוי עסקים

מידע

הבהרת הצורך וקביעת . 1

פגישות עבודה

+ כתיבת טיוטא למסמך  . 2

הכנת מדדים להצלחה 

הטמעת הנוהל ובחינה . 3

לפי מדדי ההצלחה שנקבעו

הבהרת הצורך 

ופגישות עבודה

כתיבת טיוטא לנוהל 

והגדרת מדיי הצלחה

הטמעת הנוהל ובחינה 

לפי מדדי ההצלחה 

שנקבעו

ע"שפ

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

סיום הפיילוט על שכונת .1השלמת ייעודי קרקע

סקיה

תיקונים והערות בהתאם . 2

.לתוצאות הפיילוט

יציאה לעבודת המשך . 3

על יתר חלקי העיר

דף )סיום הפיילוט 

על שכונת סקיה (מידע

מתן תיקונים והערות 

יציאה לעבודת המשך +

על יתר חלקי העיר

המשך סריקה וביצוע 

הערכת מצב

קומפילציה- סעיף תקציבי 

הנדסה



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

מכרז לסקר עבירות 

בניה על בסיס 

דרישות החוק

הכנת מסמכי המכרז . 1

לשתי השכונות שייבחרו

יציאה למכרז. 2

הגדרת מנגנוני בקרה על . 3

התהליך

מסמכי מכרז מוכנים 

לפרסום

הגדרת + יציאה למכרז 

מנגנוני בקרה

ר יועצים"תב

פתרון תחבורתי לאזור תעשיה פארק איתנות כלכלית

איילון

הטמעת עקרונות . 1

מעודדי תחבורה 

. בתכנית הבינוי

המשך תיאום מול . 2

משרדי הממשלה

הטמעת העקרונות 

בתכנית הבינוי

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

הנגשה של רישוי 

עסקים

הכנת תיק הסבר לעסק 

חדש או קיים

כולל )למידת החומר 

(מרשויות אחרות

פרסום תיק לשימוש הצגת טיוטאת תיק

התושב

קידום עסקים

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

איתור שטחים להוספת  חניות180הוספת 

 חניות180

איתור שטחים 

 חניות180להוספת 

השלמת איתור שטחים 

 חניות180להוספת 

קהילה וצמצום 

פערים

עבודה במישור הפיזי. 1השלמת מהיר לעירגיבוש מענה תחבורתי לשיפור  הניידות

-עבודה במישור הקהילתי. 2

תפעולי

אישור תכניות 

תחילת + ראשוניות 

תהליך מול קשרי 

קהילה

טיפול בחסמים ואישור 

תכניות סופי

קביעת זמני ביצוע לכל 

מקטע בשילוב עם גורמי 

העירייה

משרד - יציאה לביצוע תלוויה בגורם חיצונייציאה לביצוע

נתיבי איילון' התחבורה וחב

קהילה וצמצום 

פערים

בדיקת מצב קיים הקמת צוות לבחינהעדכון קרן חניהגיבוש מענה תחבורתי לשיפור  הניידות

והכנת חלופות

אישור סכום מעודכן 

לקרן החניה בועדה 

המקומית

אלי אריאלי

קהילה וצמצום 

פערים

קידום פרוייקטים של פינוי בינוי וטיפוח 

המרחב הציבורי באופן מותאם לצמיחה

השלמת - שיפור תשתיות שיפור תשתיות

תכנית אב לשבילי אופניים

הטמעת תכנית האב אישור תכנית

בתכניות להתחדשות 

עירונית

קהילה וצמצום 

פערים

קידום פרוייקטים של פינוי בינוי וטיפוח 

המרחב הציבורי באופן מותאם לצמיחה

מתחמים לביצוע 

תכנית לטיפוח 

המרחב הציבורי 

בשכונות ותיקות

הכנת מסמך מדיניות 

למערב העיר

הגדרת משימות והכנת 

חומר ליועצים

התקשרות עם יועצים 

וניתוח מצב קיים

הכנת טיוטאת חלופות 

ראשונית

ר יועצים"תב

קהילה וצמצום 

פערים

קידום פרוייקטים של פינוי בינוי וטיפוח 

המרחב הציבורי באופן מותאם לצמיחה

מתחמים לביצוע 

תכנית לטיפוח 

המרחב הציבורי 

בשכונות ותיקות

תכנית לניצול מיטבי של 

שטחים חומים

תיאומים ועדכונים מול המלצה על הפקדה

הועדה המחוזית

הועדה המחוזית- האישור תלוי בגורם חיצוניאישור בועדה המחוזית

קהילה וצמצום 

פערים

קידום פרוייקטים של פינוי בינוי וטיפוח 

המרחב הציבורי באופן מותאם לצמיחה

מתחמים לביצוע 

תכנית לטיפוח 

המרחב הציבורי 

בשכונות ותיקות

קידום השכונות הדרומיות 

ל"בותמ

הקמת מנהלת 

לשכונות הדרומיות

ר חדש"צורך בהקמת תב

הנדסה



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מיפויים אחוזיים של מיפוי שירותי ליבהSLAהגדרת 

שירותי הליבה

מיפוי שירותי ליבה 

והגדרת מדדים ודרכי 

מדידה

הטמעת מדדי שירות 

מדידה ראשונה- ומעקב

תשלומי הורים, העברות, הסעות, רישוםsla עמידה בsla85% עמידה ב80%

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

תיעוד פניות וסגירתן מערכת ניהול פניות

בניית מנגון + במערכת 

בקרה לסגרת פניות

אחוז הפניות שנסגרו 

- יעד סגירה- 

שבועיים מיום קבלת 

הפנייה

בניית נוהל תיעוד 

פניות במערכת

הטמעה תיעוד 

במערכת ניהול פניות

 אחוז   פניות 80%

סגורות  בזמן שנקבע 

ביעד

מוקד אחוז  פניות סגורות90%

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

אחוז הפניות שהגיעו מענה טלפוני לפניות ציבורזמינות לתושב

בטלפון וקיבלו מענה

ניסוי - מדידה ראשונה

הבנת - ותהייה 

המערכת

 10%שיפור של עוד 10%שיפור של 

מרבעון שלישי

תיכנס מערכת מדידה שתבדוק כמה 

טלפונים הגיעו ולא קיבלו מענה 

הכנסת מדידה- רבעון ראשון

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מיפוי שירותים שניתן דיגטיציה של השירות

להפוך לדיגיטליים

אחוז הגבייה של 

י"תשלומי הורים בגנ

הצגת מיפוי שרותים 

ותהלכים ארגוניים 

לדיגטציה באגף החינוך

 שירותים יונגשו 3

או הגברת )דיגיטלית 

שימוש באמצעים 

(דיגיטליים קיימים

תשלומי הורים בגנים

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

אחוז , כתיבת מסמךכתיבת נוהל השכרת חדריםהשכרת חדרים

ח שישיכירו "ממוסה

חדרים

נוהל השכרה והפצה 

למוסדות

 מהמוסדות 20%

ישכירו חדרים

 מהמסודות ישכירו 35%

חדרים

ח ישכירו " ממסו50%

חדרים

, הנהלת העיר

לישכה 

משפטית

מעקב אחר ההכנסות בפעול וחלוקה כלכלית 

ח לעירייה"בין מוסה

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

-  נהלים2כתיבת 

העברות ופתיחת 

שנה

חידוד נוהל העברת 

תלמידים ממוסד חינוכי 

נוהל פתיחת , אחד לאחר

נוהל  התמדה, ל"שנה

נוהל העברות בגנים 

 יישום95%-ס"ובתי

כתיבת נוהל לפתיחת 

שנת לימודים

 מנוהל פתיחת 95%

ל מיושם"שנה

חידוד - נוהל העברות בגנים ובתי הספר

ונוהל לפתיחת שנת לימודים

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

קביעת קריטריונים בהתאם פיתוח מקצועי

לצרכי אגף החינוך והעלי 

התפקידים בהתאמה

אחוז עובדי האגף 

שמשתתפים 

בהכשרות

ניסוח טיוטה לבניית 

תכנית אב תלת שנתית 

בנושא פיתוח מקצוע

(מטה)לצוות האגף 

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

קביעת נוהל הערכה 

עירוני

 מדרג ביניים יעברו 90%קביעת נוהל הערכה עירוני

הערכת עובדים

י הנחיית הנהלת העיר"עפ

קהילה וצמצום 

פערים

:פיתוח שירותים לאוכלוסיות מוגדרות

+65גילאי . 1

הורים. 2

גיל רך. 3

צעירים. 4

קהילות פונקציונאליות. 5

הקמת צוותי עבודה 

רוחביים בשיתוף 

נפגשים ואגף 

שירותים חברתיים 

י הגדרת תכנית "עפ

עבודה אסטרטגית

אחוז מפגשי עבודה 

משותפים ולחוד 

בהתאם לתכנית 

שנקבעה

שלושה מפגשי 

התנעה  עם כלל 

השותפים  וקביעת 

צוותי עבודה רוחביים

שלושה מפגשי עבודה 

על פי נושא - רוחביים 

(הורות: לדוגמא)ייעודי 

 יישום יעדי 60%

התכנית האסטרטגית 

חברה וקהילה

הצגת תכנית בכל אחד 

יישום , מצוותי הרוחב 

  מחעדי התכנית 80%

האסטרטגית

כחלק מהובלת צוות אסטרטגי בתחום חברה 

וקהילה

קהילה וצמצום 

פערים

תכנית אסטרטגית מצוינות ושיתופיות, חדשנות– חינוך 

- לחדשנות בחינוך 

הערכה , מדידה

ובקרה בכל מוסדות 

החינוך

אחוז מדדי הצלחה 

י מוסדות "שבוצעו ע

החינוך

בקרה חצי שנתית 

 מתכנית תבוצע40%

עמידה בתכנית אסטרטגית 80% ביצוע80%בקרה שנתית 

חינוך



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

קהילה וצמצום 

פערים

עלייה באחוז הזכאות תמונה חינוכיתמצוינות ושיתופיות, חדשנות– חינוך 

העירונית מהגרים 

עלייה באחוז , בעיר

הגיוס המשצעותי 

בקרב בנים ובנות

 74%- ח"תשע

זכאות לבגרות 

 גיוס 82%, מהגרים

 גיוס 62%, בנים

 שירות 5 30)בנות 

(לאומי

 באחוז 3%- עלייה  ב

הזכאות העירונית 

-עלייה ב, מהגרים בעיר

  באחוז הגיוס 3% 

המשמעותי בקרב בנים 

ובנות

 פרטרים בתמונה החינוכית של X-עלייה ב

המשרד

גיוס*

קהילה וצמצום 

פערים

תכנית שיפוץ ובינוי צמצום פערים בין השכונות

2030מבני חינוך 

ח "אחוז מוסהשיפוצים למוסדות חינוך

שיעברו שיפוצים

הצגת טיוטה ראשונית 

הצגת + לשיפוצי קיץ 

/ תכנית תקציבית 

כלכלית מגובה בכתבי 

כמויות

תכנית תקציבית - כיול

כלכלית מגובה / 

אישור +בכתבי כמויות 

לתכנית - ראש העיר 

תקציבית - שיפוצי קיץ 

כלכלית/ 

 יישום תכנית 80%

שיפוצי קיץ

תחזוקת 

הנדסה , ח"מוס

, מינהלת בינוי, 

מינהל פיתוח 

ח"משה

להוסיף תכניות צמצום פערים בחינוך

קליטה מיטבית של תושבים חדשים תוך שירות

אימוץ תפיסת שירות חדשנית

היערכות לקליטת 

תלמידים חדשים 

2021בספטמבר 

תכנית הצטיידות הקמת יחידת רישום

;ח חדשים"למוס

תכנית לעיבוי יחידת 

רישום

איוש פונקציה ייחודית = 2021לקראת 

ח"לנושא הצטיידות מוס

קהילה וצמצום 

פערים

"- מקום וזהות"מצוינות ושיתופיות, חדשנות– חינוך 

כחלק מתכנית 

אסטרטגית לחדשנות 

בחינוך

" מקום וזהות"אירוע 

- ח בעיר "בכל מוסה

 בשנה3

- האקתון- 1אירוע 

-אלימות ברשת"יוזמות 

 תלמידים כסוכני שינוי 

וכתיבת תכנית עבודה 

להפחתת אלימות 

ברשת בהובלת 

תלמידים

- אירוע עירוני- 2אירוע 

כתבי חידה בכל 

 שנה 70- ח "מוסה

לאור יהודה

מיצגים - 3אירוע 

סביבתיים

י צוות היגוי עירוני "י תכנית שנקבעה ע"עפ

("מקום וזהות"

קהילה וצמצום 

פערים

תקשור ארצי של ההצלחות וההשקעה 

של הרשות בשירותים לתושבים 

יצירת מודעות– ולעסקים 

אחוז הפירסומים של מיתוג עיר

אירועי והישגי 

מערכת החינוך 

העירונית

; ניוזלטרים2

 פרסומים בעיתונות5

; ניוזלטרים2

 פרסומים בעיתונות5

; ניוזלטרים2

 פרסומים בעיתונות5

; ניוזלטרים2

 פרסומים בעיתונות5

קהילה וצמצום 

פערים

- שותפות הורים מצוינות ושיתופיות, חדשנות– חינוך 

כתיבת אמנה עירונית

אחוז ההורים 

ששותפים בבועדות 

היגוי עירוניות ובוועד 

 25)הורים יישובי  

(משתתפים

קיומו של כנס הורים 

;יישובי

קביעת מטרות

קיומו של כנס הורים 

יישובי

;כנס הורים יישובי

טיוטת אמנה עירונית 

לשותפות הורים

כנס הורים יישובי והצגת 

אמנה עירונית לשותפות 

הורים

ועד ההורים 

היישובי

, מקום וזהות, חינוך: ועדות עירוניות

.סל תרבות, אסטרטגיה בחינוך

חינוך



 יעד עירוני 

אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

קידום השגים 

, מתמטיקה)לימודיים 

, מדעים, אנגלית

(שפה

יישום התכניות המפורטות 

ומעקב אחר ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות 100%

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

מכון חדד בבתי הספר וגני -חושבים שפה

 תכניות קיימות ואיכות הסביבה , הילדים

בגני הילדים תכנית אישית " השביל שלי"

תכנית , ר"תכנית שח, לילדי המועדוניות

" אלברטו", יכולות , (רווחה חינוכית)ל "תה

ועוד

קידום מרחבי למידה 

חדשניים במוסדות 

החינוך

הגשת קולות הקוראים 

הרלוונטיים ותכלול ביצועם  

מול מינהל , לאחר אישור , 

הפיתוח משרד החינוך

מספר מרחבי 

הלמידה שיוגשו 

בשנה

תכנית שנתית לביצוע 

המרחבים המאושרים

הגשת קולות קוראים 

 2021חדשים לשנת 

בהתאם לקול קורא )

(שיפורסם

כל המרחבים שאושרו 

בוצעו

אדריכלים 

, חיצוניים

מנהלי בתי 

מנהלות , ספר

מינהל , גנים 

פיתוח

, אהוד מנור, M21עשר כיתות   (2019) 

, בית אקשטיין,מכתב מאליהו

 (אור מנחם, בית יעקב, אלונים,סביונים

גן , גן מרגנית, גן דקל)שלושה גנים עתידיים 

, אלונים, שיזף)שלושה מרחבי הכלה , (ארז

כ "סה(. סביונים)ספריה אחת  (חטב יובלים

17

קידום אקלים חינוכי 

מיטבי

יישום התכניות המפורטות 

ומעקב אחר ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות 100%

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

בטיחות בבתי , שיפוצים, נקיון:  מעקב 

תכנית , כניסת ייעוץ לגני הילדים, הספר

רווחה )זהירות בדרכים ,קרן קרב, "מטרה"

ועוד (חינוכית

קידום אקלים חינוכי 

מיטבי

עלייה במדד אקלים חינוכי 

מיטבי  בתמונה החינוכית 

מטעם  משרד החינוך

 9- אחוז העלייה ב

ם"ממדי המיצבי

ב "ביצוע מבחני מיצ

א"י- ה - ח "בכל מוסה

עדכון )ף משתנים "ל תש"ם בשנה"המיצביפיקוח3%- עלייה ב

תתקיים , ההשוואה בין השנים, (בהמשך

.בהתאם למדדים שנשארו ושהתווספו

 רציפים במערכת 4קידום קידום רצפים גילאיים

גיל הרך : החינוך העירונית 

בין , י ליסודי"גנ,  3י גיל "לגנ

-ב תיכון "חט, ב"יסודי חט

 עד 1קיומם של מפגש קיומם של המפגשים

לשלב זה

 עד 1קיומם של מפגש 

לשלב זה

 3כ "קיומם של בסה

מפגשים

בשפה ', וא' הישגים מחצית ראשונה כיתה ז,חדד, פקיוח

הרצאות להורים ולצוותים ,  נתוני מכון חדד

צמצום , (שפח)' על בשלות לפני כיתה א

מפגשים בין צוותי , נשארים שנה נוספת 

החינוך של גני הילדים לצוותי החינוך של 

ישיבות סטטוס עם מנהלים , .'כיתות א

.אנגלית ומתמטיקה, בשפה

 רציפים במערכת 4קידום קידום רצפים גילאיים

גיל הרך : החינוך העירונית 

בין , י ליסודי"גנ,  3י גיל "לגנ

-ב תיכון "חט, ב"יסודי חט

מדידת השגים 

לימודיים בשפה

 מהתלמידים 80%

 יצלחו את המבחן

הראשון

 מהתלמידים 80%

יצלחו את המבחן השני

צמצום פערים 

וקידום שוויון 

הזדמנויות

יישום התכניות המפורטות 

ומעקב אחר ביצוע

אחוז התכניות 

שיבוצעו

 ביצוע של 80%

התכניות

, (קידום נוער)ל "תכנית הכנה לצה: התכניות ביצוע של התכניות80%

, (קידום נוער)תכנית תעסוקה לנוער בסיכון 

מלקות , (ח"שפ)ליווי צוותי מעונות לגיל הרך 

 (ח"שפ)טיפול באמנויות -תרפיה, ללמידה

, תקציבי הכלה-קבוצות רגשיות, חדרי שלווה

מחשב לכל , (שפח)התנהגויות מסתגלות 

קידום יוצאי , ח"פר, צומחים יחד, ת"מיל, ילד

רווחה )השאלת ספרי לימוד ,אתיופיה

.(חינוכית

קיום וועדות איפיון וזכאות ועדות השמה

כולל הנגשה פרטנית

טיוטת מיפוי ואיתור אחוז ביצוע

תלמידים מועמדים 

+ לחוק הזכות החדש 

הנגשה

 מוועדות 100%ביצוע  

 550- זכאות  ואיפיון  

ועדות בשנה

 מוועדות 100%ביצוע  

 550- זכאות  ואיפיון  

ועדות בשנה

מינהל + פיקוח 

פיתוח

 קיום ועדות זכאות ואפיון וביצוע הנגשות 

פרטניות

חינוך



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

קיומם של הפורומים פיתוח מקצועי

לפיתוח מקצועי והקמת 

פורומים חדשים

אחוז יישום הכלים 

שניתנים בפורומים 

- במוסדות החינוך 

בכל קהילה לומדת

הקניית כלים יישומיים 

בכל קהילה לומדת

מנהלים , סגני מנהלים, מנהלים: הפורומיםפיקוח מהכלים מיושמים60%

מורים , רכזי חינוך  חברתי, חדשים יועצות

.סייעות, גננות , למתמטיקה

יישום התכניות המפורטות קידום מצויינות

ומעקב אחר ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות 100%

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

חינוך , מודל האום, רוזלם פוסט'ג: התכניות

 בבתי הספר וגני YTEK- עיר מחר, לפסגות

בניהול עצמי " מתערבות"תכניות , הילדים

ועוד" גוגלה", בתוך בתי הספר

פיתוח וקידום יוזמות 

חדשות   במרכז מצויינות

ביצוע כל התכניות 

הקיימות וגם 

החדשות

קידום תכניות קיימות 

ופיתוח תכניות חדשות

החלה של תכניות 

' מצויינות על פי מס

 15,  קורסים3 )נרשמים 

(משתתפים בכל קורס

- גף מחוננים 

משרד החינוך

מציאות , יזמות, אסטרונומיה,  רובוטיקה

.מדומה ועוד

הקמת מרכז מחוננים 

ומצטיינים

 מפגשי 3קיומם של 

תכנון עתידי

הכנת טיוטה של 

תכנית ייעודית להקמת 

מרכז מחוננים 

ומצטיינים

הכנת מבנה חלופי 

או / א ו"ל תשפ"לשנה

ב"תשפ

היערכות לפתיחת מחזור 

בהתאמה - 1

- גף מחוננים 

משרד החינוך

מעורבות קהילתית 

וקשרי קהילה

הוצאה לפועל של התכניות 

המפורטות ומעקב אחר 

ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות 100%

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

קידום )תכנית התנדבות וגיוס מתנדבים 

נתיבי , HP, ת "פ עם יחידת מופ"שת, (נוער

שירות , פנסיונרים- זמן אחר, ישראל

עיר ללא אלימות ועוד, (מועדוניות)לאומי

ביצוע תכניות המסייעות צמצום נשירה

למניעת נשירה

 מהתכניות 100%(ח"תשע)  0.8%אחוז הנושרים

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

תכנית , (קידום נוער)" גשרים"תכנית (ט"תשע)  0.8%

אימון אישי וקבוצתי מטעם היחידה , ה"היל

מעקב , קיום ועדות היוועצות, לביקור סדיר

ובקרה אחרי תלמידים שאינם משובצים 

.ח"במוס

העלאת התמדה 

עירונית

תכנית מעברים ייעודית  

'י- לתלמידים בין ט ל

אחוז ההתמדה 

העירונית

 מהתכניות 64.90%90%

תפוקות- תבוצענה

מיפוי תלמידים 

מתמידים בתיכונים 

 3%עלייה של )

- מתמידים ביובלים

.(84%ט "נתון תשע

 ממדי 70%- עליה ל

תמונה חינכית- התמדה 

מגמות חדשות , שיחות תלמידים והוריםפיקוח

' ייעוץ אקדמי למגמות בשכבות ט, בתיכונים

'י- העולות ל

מחשוב מוסדות 

אוריינות -חינוך

דיגיטלית

יישום התכניות המפורטות 

ומעקב אחר ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות 100%

 80%+ תתקיימנה 

ממדי ההצלחה של כל 

תכנית תבוצע

 מהתכניות 100%

 ממדי 80%+ תתקיימנה 

ההצלחה של כל תכנית 

תבוצע

חיבור כל , התקנת מקרנים בכל גני הילדים

הדרכות , "עיר חכמה"מוסדות החינוך בעיר ל

העברת קבצי , מחשוב לגננות ולמורות

רשימות תלמידי העיר מספר פעמים בשנה  

יב לתוכנת ניהול תלמידים של -כיתות      א

מילוי קול קורא תקשוב המתפרסם , העירייה

מדי שנה

חיזוק מעורבות 

ילד-הורית וקשר הורה

הוצאה לפועל של התכניות 

המפורטות ומעקב אחר 

ביצוע

אחוז  ביצוע של 

התכניות

 מהתכניות יעמדו 80%

ביעדים

דלת ", (קידום נוער)הדרכות הורים : התכניות יעמדו ביעדים80%

, (שפח)שישי אישי , (ח"שפ)"פתוחה

 , 360,  מרכזים טיפוליים בשני יסודיים 

: הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

,אבות ובנים בספורט, הרצאות הורים

חינוך



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מיפוי שירותי ליבה הגדרת SLAעמידה ב 

SLAאמנת שריות 

חזרה ללקוח, חירום, תחומי אינטייק  הצלחה80%מדידה  של המשך ההטמעהס"הטמעה אצל העוSLAהגדרת 

 חודשי דחייה מהחלטת 4עד - תסקירים*

מותנה בקבלת תקן מהמחוז, שופט

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

עמידה בתכניות 

טיפול

בקרה על עמידה בתכניות 

טיפול שהוטמעו במערכת 

י תנאי "רווחה נט עפ

הרפורמה

מחשוב התיקים 

והגדרת תכניות 

עבודה

לכל המטופלים תכניות 

עבודה מוטמעות בתיק 

הממוחשב

ח בקרה חצי "בניית דו

שנתי 

תוצאות בקרה חצי 

 70%בקרב - שנתית

המשפחות התבצעה 

 מתכנית הטיפול40%

תוצאות בקרת סוף שנה 

 70%בקרב - 

מהמשפחות התבצעה 

 מתכנית הטיפול60%

שנת מדידה ראשונה ונדרש תהליך הטמעה

פיתוח שירותים הרחבה וגיוון סל השירותיםשירות

ואיגום משאבים 

בתחום הבריאות 

ובריאות הנפש

שולחן עגול בתחום 

הבריאות ובריאות הנפש 

פ "על מנת ליצור שת

עירוניים

מיפוי שירותים וגורמים 

רלוונטיים בקהילה 

בתחום הבריאות

שולחן עגול עירוני 

פ בתחום "ליצירת שת

הבריאות ובריאות הנפש

מול קופות - סל שירותים בריאות הנפש 

החולים

פיתוח השירות הרחבה וגיוון סל השירותיםשירות

לקשיש

פיתוח שירות לבני משפחה 

מטפלים מניעת התעללות 

בקשישים

מיפוי שותפים ופגישת 

שולחן עגול להגדרת 

השירות

הנגשת השירות החדש הגדרת השירות

לתושבים

 עלייה בפניות בני 5%

משפחה של קשישים 

ובפניות בנושא 

התעללות בקשישים

טיפול להורים לילדים הרחבה וגיוון סל השירותיםשירות

בגיל הרך

פתיחת שירות חדש במגרת 

התכנית )נתיבים להורות 

(הלאומית

פתיחת השירות 

ואיתור משפחות

 נפשות לפחות 16

לוקחות חלק בפעילות

 מהמשפחות 60%

מדווחות על התקדמות 

בעזרת הטיפול

 מהמשפחות 80%

מדווחות על התקדמות 

בעזרת הטיפול

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

שיווק שירותי ייעוץ 

והדרכה למשפחות 

, במסגרת קרן אור

מרכז , נתיבים להורות

לתושבי )התמכרויות 

אור יהודה ותושבי 

(חוץ

ביחידת קרן אור100%-הגדלת הכנסות ב40%-הגדלת הכנסות בגיוס מתמחים ₪ 10,000הגדלת התגמולים

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

כתיבה , בחירת הנוהל נהלים אגפיים2

והטמעה

2כתיבת נוהל הטמעת הנוהלהפצת הנוהל1כתיבת נוהל 

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

 מראשי הצוותים 50%הערכת דרג ביניים

יעברו הערכה

 מראשי הצוותים 90%

יעברו הערכה

קהילה וצמצום 

פערים

:פיתוח שירותים לאוכלוסיות מוגדרות

+65גילאי . 1

הורים. 2

גיל רך. 3

צעירים. 4

קהילות פונקציונאליות. 5

השתתפות והובלת 

צוותי עבודה 

בממשקים רוחביים

בחירת צוותי עבודה ומעקב 

אחר עבודת הצוותים

השתתפות בפורום 

חברה עירוני והגדרת 

צוותי עבודה

גיבוש הצוותים שיוגדרו 

וכתיבת תכנית עבודה 

בכל צוות

תחילת יישום תכנית 

עבודה

 יישום יעדים בכל 85%

צוות

רווחה ושירותים חברתיים



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

קהילה וצמצום 

פערים

:פיתוח שירותים לאוכלוסיות מוגדרות

+65גילאי . 1

הורים. 2

גיל רך. 3

צעירים. 4

קהילות פונקציונאליות. 5

 התמדה בתכניות 90%נוער וצעירים

נוער וצעירים

 60%בקרב 

מהמשתתפים שיפור 

במדדים

 70%הערכה שנתית 

הצלחה

קהילה וצמצום 

פערים

גיבוש סל פעילות קהילתית משתפת 

שימור מסורות ; מותאמת  שכונה

קהילתיות ואופי עירוני רב תרבותי

אירוע קהילתי אירועים קהילתיים

במעורבות תושבים

 אירועים קהילתיים 2

במוערבות תושבים

 אירועים קהילתיים 2

במוערבות תושבים

אירוע קהילתי במעורבות 

תושבים

(לפחות)אופי רב תרבותי -  מהאירועים1

קהילה וצמצום 

פערים

גיבוש סל פעילות קהילתית משתפת 

שימור מסורות ; מותאמת  שכונה

קהילתיות ואופי עירוני רב תרבותי

- להוסיך יעד בהתאם ליעד עירוני אסטרטגי גיוס פעילים

פעילים בשנה/  מתנדבים200

קהילה וצמצום 

פערים

טיפוח פעילים צמצום פערים בין השכונות

קהילתיים מתוך 

לקוחות האגף

עידוד לקוחות לקחת חלק 

בהובלה קהילתית בתוך 

גיוס - השכונות הותיקות

נוסף של נציגי שכונה

60%60%60%60%

קהילה וצמצום 

פערים

קידום פרוייקטים של פינוי בינוי וטיפוח 

המרחב הציבורי באופן מותאם לצמיחה

שיתוף הציבור 

בטיפוח המרחב 

הציבורי ומוכנות 

לפרוייקטים עתידיים 

של פינוי בינוי

הגדרת מטרות ויעדים מול 

מנהלת התחדשות עירונית

הגדרת תחולת עבודה 

ומשימות

הצגת תכנית עבודה גיוס פעילים ונציגי שכונהמיפוי צרכים שכונתיים

פעילים15בקבוצה של 

בחינת מבנה ארגוני 

ותחולת עבודת האגף

מיפוי ובחינת מצב קיים 

וגיבוש הצעה להנהלת העיר

, בחינת מבנה ארגוני

תקנים ותחולת עבודה

, בחינת מבנה ארגוני

תקנים ותחולת עבודה

הגדרת יעד לאיחוד 

משרות

הצגת מבנה ארגוני 

ותחולת עבודה מוגדרת 

להנהלת העיר

-הצגת תכנית ליישום ב

2021

מעורבות עובדי האגף 

בנעשה בעירייה

 ישיביות צוות בהם יוזמנו 3

נציגים מאגפים שונים

הצגת תכנית העבדוה 

האסטרטגית והאגפית 

לעובדים

ישיבת צוות 

בהשתתפות נציגים 

מאגפים שונים

ישיבת צוות בהשתתפות 

נציגים מאגפים שונים

רווחה ושירותים חברתיים



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

קידום בנייה וקליטת מימוש הסכם הגגאיתנות כלכלית

תושבים בית בפארק

בחירת זוכהמוסדות חינוך וציבור

תחילת ביצוע

2021השלמת ביצוע ספטמבר 

לפי תכנית בינוי רב שנתית- רשימת מבנים

קידום בנייה וקליטת מימוש הסכם הגגאיתנות כלכלית

תושבים בית בפארק

יישום תכנית בינוי רב מוסדות חינוך וציבור

שנתית

יישום תכנית בינוי רב 

שנתית

קידום בנייה וקליטת מימוש הסכם הגגאיתנות כלכלית

תושבים בית בפארק

קליטת בעלת תפקיד היערכות לקליטת תושבים

לניהול קשר עם 

התושבים

הצגת תמונת מצב על 

התושבים הנכנסים

תכנית לניהול הקשר עם 

התושבים ויצירת נוהל 

קליטה

נוהל עבודה מול 

מחלקות העירייה

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

תחילת ביצועסיום מכרזסייום תכנוןתשתיותתכנון- פארק איילון

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

, תחילת תכנון מפורטבחירת אדריכליםמוסודת ציבור וחינוךתכנון- פארק איילון

כולל יועצים

סיום תכנון

מימוש אכלוס אזורי תעסוקה באמצעות איתנות כלכלית

גיבוש מוקד משיכה מרכזי וייחודי לעסקים

השלמת מיפוי תחרות תכנון- פארק איילון

וביקושים וקביעת 

ת "אסטרטגיה לאכלוס אז

1046ל "תמ

השלמת סקר

גיבוש תכנית עבודה 

- שיוקית לפי הסקר

קביעת אסטרטגיה

מינוי )תחילת יישום 

(גורם משווק

 מתעניינים בסדר 30כנס חשיפה לחברות

גודל משמעותי

ניהול אינטרגטיבי של התחדשות עירוניתמימוש הסכם הגגאיתנות כלכלית

תהליכי התחדשות עירונית

מיפוי תכניות 

ההתחדשות העירונית 

הקיימות ביר

יושלם בהתאם למיפוי 

סטטוסים

מנהלת הסכם הגג



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

איפיון מדדים לשירות 

פנים ארגוני במשאבי 

אנוש

מיפוי  השירותים . 1

 SLAבניית . 2. שימדדו

מתוך המיפוי )מחלקתי 

. (ייבחרו שירותים שימדדו

חלוקת אחריות פנים . 3

מחלקתית על תחום 

.המדידה

מיפוי שירותים פנים 

ארגוניים והגדרת 

מדדים ודרכי מדידה

 יעד85%עמידה ב יעד85%עמידה בהטמעת מדידה

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

החתמת - נהלים

נוהל יציאה , נוכחות

נוהל , להשתלמות

קליטת עובד

3נוהל 2נוהל 1נוהל 

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

פיתוח תכנית אב 

להדרכה

בניית ועדת היגוי . 1

לבחירת יועץ ארגוני ללוי 

בחירת יועץ .2. התהליך

.ובניית תוכנית אב להדרכה

בחירת יועץ ותחילת 

גיבוש תכנית אב

1קורס 

סיום גיבוש תכנית אב

2קורס 

4קורס 3קורס 

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

בחירת יועץ ללוי התהליך . 1הערכת עובדים

בניית תוכנית הערכת . 2

ל "י מתווה מנכ"עובדים עפ

.העירייה

 דרג ביניים90% הנהלה בכירה90%תחילת ביצוע הערכותהבניית תהליך

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

מיפוי תהליכים 

למיכון במחלקה

בדיקת אפשרות לפתח 

במסגרת מלם

אפיון תהליך והבניית 

הפורמטים לבקשות

כל הבקשות מועברות 

באופן מקוון

תלוי הכנסת רכיב טפסים מקוונים כלל עירוני

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

הגדרת שכבה 

ניהולית שנייה

הגדרת בעלי תפקידים 

בדרג ביניים

תכנית הכשרה לדרג 

במסגרת תכנית )ביניים 

(אב להדרכה

התאמת המבנה הארגוני ברשות ארגון וניהול

לתמיכה בהפעלה הנדרשת לאורך 

הצמיחה המהירה

תכנית קליטת כח 

אדם בהתאמה 

לצמיחה דמוגרפית

השלמת תכנית כולל 

זמני ביצוע

-כל משרה תפורסם בפרסום גיוס בערוצים שוניםגיוס כח אדם איכותי

 ערוצים לפחות4

-כל משרה תפורסם ב

 ערוצים לפחות4

 4-כל משרה תפורסם ב

ערוצים לפחות

 4-כל משרה תפורסם ב

ערוצים לפחות

משאבי אנוש



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מדידת אובדן שיחות ניטור טלפוני

לשלוחות שרות לתושבים

הגדרת שלוחות 

המיועדות למדידה 

וזמני המענה הנבדקים

מדידה ראשונה ל 

 מהשלוחות 100%

שהוגדרו

המשך מדידה וביצוע 

וגיבוש דוח להפצה 

פנימית

המשך מדידה וגיבוש 

SLA2021 לזמני מענה ל

שיפור – הגברת הבקרה והשליטה שירות

הקמת . מהירות תגובה לאירועים בזמן

(מרכז בקרה)מערך יישומי עיר חכמה

יצירת מסמך עבודה הכולל אפיון חדר בקרה

את המערכות הנדרשות 

כולל , לחדר השליטה

תהליכי עבודה עקרוניים

פרוגרמת מערכות 

. עקרונית

מבנה עקרוני של חדר 

.השליטה

אפיון חומרה וציוד 

נדרש

איתור ספקים וביצוע 

רכש ראשון

התקנות ראשונות 

והפעלת מערכות

גיבוש מדדים להפעלת 

חדר שליטה

שמירת רמת עלויות  שירות ישיר שירות

לתושבים תוך הגברת אפקטיביות 

(תברואה, ייצור חשמל, תאורה)תפעולית 

הטמעת מערכת 

בקרת תאורה

השגת שליטה מקוונת בכל 

גופי התאורה בעיר

 5הפעלה מפוצלת של 

GW והגדרת קבוצות 

רחובות ואחר, לגנים

יצירת תכנית תאורה 

לכל קבוצה ויישומה 

בשטח

ביצוע התאמות תוך 

קבלת משוב מהציבור

מדידת שביעות רצון 

לפניות בנושא תאורת 

רחוב

עיר חכמה



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

שיווק כל הכרטיסים 

לאירועים באמצעות 

האתר המקוון

הדרכה והטמעת 

השימוש בתוכנה 

בקרב עובדי עירייה 

;רלוונטיים

 מהכרטיסים 100%

לאירועים עירוניים 

מלבד אירועי תרבות )

(תורנית

 מהכרטיסים 100%

לאירועים עירוניים 

מלבד אירועי תרבות )

(תורנית

 מהכרטיסים 100%

 לאירועים עירוניים

 מלבד אירועי תרבות)

(תורנית

 מהכרטיסים 100%

 לאירועים עירוניים

 מלבד אירועי תרבות)

(תורנית

פיתוח חבילת שירותים לבעלי עסקים איתנות כלכלית

 לבעלי עסקים one stop shopויצירת 

בעיר

יצירת שגרות בתחום 

התרבות להחייאת 

-המרחב העסקי

ציבורי

אירועים ברחבת ' מס

העירייה

6.0012.0018.0024.00

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

היכרות למדריכי תיירות עם תיירות

מגוון , מוזיאונים)העיר 

(קולינרי

 1אירוע היכרות 

למדריכי תיירות

 למדריכי 2אירוע היכרות 

תיירות

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

נוהל רישום ומכירה של נוהל

ובכלל , כרטיסים לאירועים

זה לאירועי תרבות תורנית

יישום מלא של הנוהליישום מלא של הנוהליישום מלא של הנוהלכתיבת הנוהל ואישורו

יישום מלא של הנוהליישום מלא של הנוהליישום מלא של הנוהלכתיבת הנוהל ואישורונוהל תכנון אירועיםארגון וניהול

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

 eventerסנכרון בין 

 עירוניcrmל

בחינת אפשרויות 

ממשק בין המערכות

מתווה ראשוני ליישום 

הממשק

ממשק מלא בין 

המערכות

שימוש במאגר ארגון וניהול

 eventerהלקוחות ב

לצורך הגעה לקהלי 

יעד

הכרת אפשרויות יישום 

במערכת

הטמעת שימוש

איתור מערכת לוח אירועים עירוניארגון וניהול

מתאימה לניהול 

או כל )ותיאום אירועים 

(פתרון מתאים אחר

כל האירועים 

העירוניים רשומים 

בלוח

כל האירועים העירוניים 

רשומים בלוח

כל האירועים העירוניים 

רשומים בלוח

השתתפות קהל 

באירועי תרבות בעיר

משתתפים מתוך כלל % 

התושבים

20%75%125%150%

תרבות ואירועים



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים הנגזרים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום ומעקב SLAמ  

שביעות רצון

 ניטור ובקרה על עמידה SLA-  מלגם קול

ביעדים

 ושיטת slaהגדרת 

מדידה

 עמידה85% עמידה75%מדידה ראשונה

דיגיטציה מלאה של השירות - הנגשת שירות שירות

ואיחוד מערך השירות הפרונטלי
הגדלת המצטרפים 

לשרות שוברים במייל

נשלח מייל לאורן לבחון הרחבת פרסום דוברות63775757575פרסום בשובר התקופתי

בהודעות ווטסאפ ובשובר , באתר האינטרנט

.התקופתי

דיגיטציה מלאה של השירות - הנגשת שירות שירות

ואיחוד מערך השירות הפרונטלי
העלאת מערכת תיק 

אפיון - תושב 

המערכת והטמעה

קביעת פגישת הצגת 

מערכת תיק תק של 

מטרופולינט עם בעלי 

תפקידים רלוונטיים בעירייה

בדיקת המערכת 

בדיקת , והצגתה

.עלויות וקבלת החלטות

נקבעה . כולל מעבר להגשת טפסים מקווניםהנדסה

.3.12.2019פגישת הצגת המערכת ליום 

הנדסה' כולל ממשק עם מח

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים הנגזרים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום ומעקב SLAמ  

שביעות רצון

קביעת פגישת הצגת CRMמערכת 

יצירת  - CRMמערכת 

תיעוד של פניות תושבים 

וכן שליחת מסמכים ישירות 

למערכת הגביה

בדיקת המערכת 

בדיקת , והצגתה

.עלויות וקבלת החלטות

, הנדסה

דוברות ומוקד 

106

כולל פניות למוקד הטלפוני החיצוני של 

.מילגם שיכנסו למערכת הגביה

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

הגדלת מספר 

התיקים שיועברו 

לתביעה משפטית

1510101010

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

עדיין לא נקבעה מדיניות המדידה מול 1השלמת סקר שכונה בחירת חברהעדיין לא נבחרה חברהביצוע סקר נכסים

אילו אזורים ימדדו ואילו נכסים . הנהלת העיר

'בשלב הראשון וכו

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

הגדלת גביית ארנונה 

 0.5%- שוטף בכ

2019לעומת 

 120,000,000₪ - 2020שוטף 115,000,00035,000,00025,000,00029,000,00031,000,000

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

עמידה ביעד גביית 

ארנונה יתרות שנים 

קודמות

 9,000,000₪ - 2020פיגורים 9,000,0004,500,0001,500,0002,000,0002,000,000

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

עדכון שמות רחובות טיוב כתובות

ביצוע התאמה - במערכת 

בין שמות הרחובות 

העדכניים במשרד הפנים 

לשמות הרחובות המופיעים 

.במערכת

הערכת הפער וטיוב 

ס"מסד נתונים מהלמ

עדכון מלא של כלל תחילת עדכון כתובותס"קבלת נתונים למ

הכתובות במערכת

הנדסה

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

הדרכת עובדים 

בנושא שיפור שירות 

לכלל העובדים אחת 

לשנה

 מהעובדים עברו 90%לא בוצעומעקב ובקרה

הדרכת שירות

מילגם

– חיזוק ההון האנושי ארגון וניהול

בניית תוכניות ארוכות טווח לקליטת 

שימור חיבור , הערכת עובדים, עובדים

הדרכות והשתלמויות , העובדים לארגון

יציאה לגמלאות ,  שנתיות תומכות יעדים

ועוד

השתלמויות 

מקצועיות לכלל 

העובדים אחת לרבעון

בוצעו ברמה מעקב ובקרה

נקודתית

השתלמות אחת לכל 

עובד

השתלמות אחת לכל 

עובד

השתלמות אחת לכל 

עובד

השתלמות אחת לכל 

עובד

מילגם

הכנסות



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

התאמת המבנה הארגוני ברשות ארגון וניהול

לתמיכה בהפעלה הנדרשת לאורך 

הצמיחה המהירה

- הבניית מבנה ארגוניארגון אגף הביטחון

, סמכויות, תפקידים

תהליכי עבודה

שיפור – הגברת הבקרה והשליטה שירות

הקמת . מהירות תגובה לאירועים בזמן

(מרכז בקרה)מערך יישומי עיר חכמה

גיבוש מדדים למעקב תחילת הפעלהבניית המרכזאיפיון ותכנוןמרכז בקרה

2021לשנת 

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

נוהל אירועים דורשי נהלים

תחת כיפת )רישוי 

(השמיים

נוהל אירועים עירוניים 

ואגפיים

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

הגדרת זמני תקן סגירת פניות

לטיפול בפנייה

 מהפניות נסגרו 80%

בזמן תקן

כשירות מקלטים 

ציבוריים

 מקלטים 50מתוך 

 כשירים באופן 33

מלא

מקלטים כשירים 43 מקלטים כשירים40 מקלטים כשירים38 מקלטים כשירים36

, הדוקטור-  מקלטי נוער5תחזוקת מקלטי נוער

, 3-5אילת השחר , כצנלסון

17איילת השחר , בן פורת

 מהמקלטים 100%

תקינים

פתיחת מקלטים 

מרחוק

סיום ביצועתחילת ביצועבדיקה ומכרז

יישום מסקנות ביקורת ביקורת מקדימהביקורת

פנימית

 בביקורת90ציון 

- תרגיל פנימי

מכלולים

פגישות מקדימות עם 

מנהלי המכלולים 

להכנה לתרגיל

מכלולים- תרגיל פנימי

הכשרת מערכת 

החינוך לפתיחת 

שנת הלימודים

 אישור משרד 15/8

 החינוך לפתיחת שנת

הלימודים

הסקת , קיום התרגילתרגיל מוסדות חינוך

ד "מסקנות מחוו

הבקרים

בטחון וחירום



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

הוצאה לפועל של 

התכנית האסטרטגית

השתתפות בצוותי עבודה 

מעקב צוותי , (אחת לחודש)

עבודה ובקרת ביצוע

 ביצוע80% ביצוע60% ביצוע40% ביצוע20%

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

1בקרה מדידת ביצועיםבקרת ביצועים

 ביצוע70%

2בקרה 

 ביצוע75%

3בקרה 

 ביצוע80%

4בקרה 

 ביצוע85%

, הטמעה במערכת בקרה, גיבוש מדדים

גאנט בקרה שנתי

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

כספים שיתקבלו % בקרת דיווחי תקציב

בהשוואה לנתוני )

(מרכבה

2018- 82%

2019- 74%

- תחילת שימוש  

תקציבים חדשים

 2018מיצוי הכנסות מעקב מיצוי הכנסותרטרואקטיבית- הטמעה

87%

 2019מיצוי הכנסות 

85%

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

הגדרת מדדי שימוש מעקב משימות

מחייבים למנהלים

1מדידה 

ח פנימי"פרסום דו

1מדידה 

ח פנימי"פרסום דו

1מדידה 

ח פנימי"פרסום דו

התאמת המבנה הארגוני ברשות ארגון וניהול

לתמיכה בהפעלה הנדרשת לאורך 

הצמיחה המהירה

פרוגרמה בניין 

העירייה

השלמת פרוגרמה

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

מעקב תכנית בינוי 

2030

השלמת תכנית ומיקומים 

ובחלטת מדיניות על ביצוע

2בקרה 1בקרה 

מעבר לעבודה לפי : מערכים מטריציוניםארגון וניהול

שכונות תפעוליים וקהילתיים /רובעים 

מנהל )והטמעת מנהלי רוחב בארגון 

(מוביל נושא

מעקב והבניית 

צוותים מטריציוניים

השלמת תיקי רובע מינוי יועץ מלווה

והגדרת תפקידים 

וסמכויות

מעבר לעבודה לפי : מערכים מטריציוניםארגון וניהול

שכונות תפעוליים וקהילתיים /רובעים 

מנהל )והטמעת מנהלי רוחב בארגון 

(מוביל נושא

ליווי צוותי חברה 

וקהילה

הצגת תכניות עבודה הגדרת סמכויות צוותיםהגדרת צוותי עבודה

בכל צוות

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

BI בחירת גורם מבצע

/ חיצוני/ פנימי)

(במסגרת מכרז מחשוב

איפיון 

רכישת רשיונות

 תחומים 2-דש בורד ל תחומים2דש בורד 

נוספים

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

גיבוש תכנית למיכון מלא איתור יועץ מחשובמיכון מלא

של העירייה

אסטרטגיה



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

 SLAאיסוף מדדי מדידת שירות

והטמעה במערכת 

ניהול פניות

 ופרסום דוח 1מדידה 

פנים ארגוני

 ופרסום דוח 2מדידה 

פנים ארגוני

 ופרסום דוח 3מדידה 

פנים ארגוני

 עמידה85%

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

3תחקיר 2תחקיר 1תחקיר נוהל תחקיר

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

הטמעת מערכת במוקדמערכת ניהול פניות

הגדרת יחידות קצה 

להטמעה

נהלים לתיעוד פניות

הטמעת שימוש 

בנקודות קצה

 פניות םתוחות מעל 100

שבועיים

 פניות פתוחות מעל 50

שבועיים

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

איפיון שלוחות נמדדות ניטור טלפוני

ושעות מדידה וביצוע 

מדידה ראשונה

ח םנימי"הפצת דו

5%שיפור 

ח פנימי"הפצת דו

5%שיפור 

ח פנימי"הפצת דו

5%שיפור 

ח פנימי"הפצת דו

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

מדידת שביעות רצון ר מהשירות בעיר"שר טיפול בפניות"ש

- מטיפול בפניות

באמצעות שליחת 

sms לאחר טיפול 

בפנייה

 טוב מאוד39%

 לא טוב51%

 עונים נכון 94

לנובמבר מפתיחת 

פניות באפליקציה

טוב מאוד 50%טוב מאוד 48%טוב מאוד 45%טוב מאוד 42%

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

 2019י סקר "עפר עירוני"סקר ש

כשיושלם

5%שיפור 

קליטה מיטבית של תושבים חדשים תוך שירות

אימוץ תפיסת שירות חדשנית

קליטת תושבים 

חדשים

איפיון שירות לתושבים 

חדשים

תכנית להנגשת שירות 

לתושבים חדשים

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

מיפוי שירותים 

עירוניים

מיפוי שירותים חסרים 

לתושב

מיפוי שירותים חסרים 

לתושב

הצגת תכנית רב שנתית 

להשלמת השירותים 

החסרים

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

- איחוד שירותים 

תחנה אחת לתושב

התחלת איפיון נקודת 

שירות לתושב וחלוקת 

תפקידים בין מחלקות 

ליחידת שירות

סיום איפיון יחידת 

שירות

התחלת עבודה לאיזור 

one stop shopשירות 

תחילת קבלת קהל 

 one stopבמסגרת 

shop

דיגיטציה מלאה של - הנגשת שירות שירות

השירות ואיחוד מערך השירות הפרונטלי

- רב ערוציות בשירות

דיגיטציה

התחלת מיפוי 

שירותים להנגשה 

דיגיטלית ואמצעים 

טכנולוגיים נדרשים

השלמת מיפוי והצגת 

תכנית הכוללת תאריך 

יעד להנגשה והתאמת 

פתרון טכנולוגי

התחלת ביצוע תכנית 

 50%עבודה והנגשת 

מהשירותים שנקבעו 

2020לתכנית 

 מהשירותים שניתן 90%

להנגיש במערכות 

הקיימות נגישים 

;דיגיטלית

הצגת תכנית להשלמת 

2021-הנגשה דיגיטלית ל

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

הובלת צוות 

אסטרטגי בתחום 

השירות ומעקב אחר 

ביצוע תכנית 

2020-השירות ל

 עמידה ביעדים85% ביצוע60%ביצוע 40% ביצוע20%

שירות



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

הסקת מסקנות מדוח הפקת דוח ראשוןעמידה בתנאי תשלום

ראשון לשיפור התהליך

SLA ב85%עמידה של בקרת יישום

מדידה בקרה וניהול מבוסס נתונים שירות

 מוגדר וברור לכל תחום SLAהנגזרים מ  

ומעקב שביעות רצון

אמנת שירות פנים 

ארגונית בתחומי ליבה

מיפוי תחומי ליבה 

 ודרכי SLAוהגדרת 

מדידה

מדידה ראשונה והסקת 

מסקנות

מיחשוב,רכש והרשאות,שכרSLA ב85%עמידה של בקרת יישום

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

תוכנית עבודה 

להצטיידות

גיבוש תוכנית והבאתה 

לאישור וועדת רכש

הכנת תוכנית צריכה 

רבעונית בתאום עם 

מנהלי היחידות והבאה 

לאישור וועדת רכש

הכנת תוכנית צריכה 

רבעונית בתאום עם 

מנהלי היחידות והבאה 

לאישור וועדת רכש

הכנת תוכנית צריכה 

רבעונית בתאום עם 

מנהלי היחידות והבאה 

לאישור וועדת רכש

הכנת תוכנית צריכה 

רבעונית בתאום עם 

מנהלי היחידות והבאה 

לאישור וועדת רכש

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

מיכון מערכת סטטוס 

ומעקב של 

, מכרזים)התקשרויות 

(חוזים

בדיקה אלו חברות 

יכולות לתת מענה 

לרבות בדיקת מענה 

במערכות קיימות

בחירת מערכת ומינוי 

אחראי

הטמעת התקשרויות 

קיימות במערכת

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

, 180-חניות ב' הגדלת מסהגדלת הכנסה מחניה

עדכון תעריפי חניה

מיפוי איזורים להגדלת 

חנייה ובחינת 

התעריפים

 חניות180הוספת 

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

הגדלת הכנסות 

מארנונה

בחירה חברהסקר נכסים

ותחילת עבודה

השלמת סקר בשכונה 

אחת

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

מעקב הכנסות גורמי 

חוץ

2018- 82%

2019- 74%

 2018מיצוי הכנסות 

87%

 2019מיצוי הכנסות 

85%

בניכוי הקצבות ומענקים לפי נוסחה

תכנון אסטרטגי - תכנון מדידה ובקרה ארגון וניהול

בניית , ארוך טווח ותכנון קצר טווח

שגרות ניהול ומעקב ביצועים

הפצת נוהלנוהל אירועים

מיכון תהליכים ועבודה מבוססת נתונים ארגון וניהול

המאפשרת קבלת החלטות על בסיס 

 מנהליםBI, נתונים זמין ועדכני

הכנה ובדיקה לקראת חשבוניות דיגיטליות

2021הטמעה ב

איתור פתרון דיגיטלי 

מול החברה הזוכה 

במכרז מחשוב

פיתוחים , איפיון

והתאמות מול חברת 

המחשוב

התחלת הטמעה והצגת 

-תכנית לקידום הנושא ב

2020

צמצום עלויות והגברת בקרה בתחומי ארגון וניהול

ארגון מחדש לפי –ע "תפעול ושפ

הגדרת , נושאים ומינוי מנהלי תחומים

סמכות ואחריות ובקרה לעמידה ביעדים 

ועבודת בקרה על קבלנים וספקים על 

בסיס תפוקות

אפיון תתי סעיפים 

לצורך מעקב אחר 

סעיפי הוצאה

הטמעה במערכת 

והטמעת שימוש

פיתוח מיזמים כלכלים ליצירת מקורות איתנות כלכלית

הכנסה לא ייעודיים נוספים לרשות 

שאינם מעסקים

מעקב אחר יישום 

תכנית אסטרטגית

הגדלת הכנסות לא 

₪ ייעודיות במיליון 

תוספתי

גזברות



 יעד עירוני 

אסטרטגי

 שותפים 4מדד הצלחה רבעון 3מדד הצלחה רבעון 2מדד הצלחה רבעון 1מדד הצלחה רבעון 2019 מדד סוף במילים-  תיאור מדדאבני דרך/  משימות יעד אגפי מטרה עירונית

ובעלי עניין

 הערות

 15- לSLAהגדרת מדידת שירותמדידה ובקרהשירות

פריטים

הטמעה ומדידה 

 עמידה80%- ראשונה

 82%- מדידה שנייה

עמידה

 עמידה ביעד85%

שביעות רצון תושבים 

מהשירות

-  שביעות רצון 75%

בסקר שביעות רצון 

תושבים

שמירת רמת עלויות  שירות ישיר שירות

לתושבים תוך הגברת אפקטיביות 

תפעולית

-צמצום עלויות תפעול

מחזור וגינון,  אשפה

הגדרת משימות בקרה סיום מכרז ניקיון וגינון

י "למנהלי התחומים עפ

הסכם

עמידה בנוהל בקרהתחילת מדידת בקרה

שמירת רמת עלויות  שירות ישיר שירות

לתושבים תוך הגברת אפקטיביות 

תפעולית

-צמצום עלויות תפעול

מחזור וגינון,  אשפה

 בעלויות 5%ירידה ב

תפעול

ייזום ופיתוח שירות שירות חדש לתושבהרחבה וגיוון סל השירותיםשירות

1חדש 

ייזום ופיתוח שירות חדש 1הוספת שירות חדש 

2

2הוספת שירות חדש 

הגדרת שכבה ניהולית ע"הגברת בקרה בתחומי תפעול ושפארגון וניהול

שנייה ותפקיד 

, סמכות, אחריות)

(תקציב, מדידה, יעדים

סיום הגדרת שכבה 

ניהולית שנייה ותפקיד 

, סמכות, אחריות)

(תקציב, מדידה, יעדים

י מבנה "פעילות עפ

ארגוני חדש

מעבר לעבודה לפי : מערכים מטריציוניםארגון וניהול

שכונות תפעוליים וקהילתיים /רובעים 

מנהל )והטמעת מנהלי רוחב בארגון 

(מוביל נושא

איפיון והטמעת 

חלוקה רובעית 

בתחום התפעול

תחולת , הגדרת רובעים

תהליכי , תפקיד

בקרה וקשרי , עבודה

גומלין עם מחלקות 

העירייה

 2-פעילות תפעולית בתחילת הטמעה

רובעים

הערכת מנהלי חיזוק ההון האנושיארגון וניהול

תחומים

מהמנהלים 90%

שיפור פני העיר



 יעד עירוני 

אסטרטגי
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ובעלי עניין

 הערות

ארגון וניהול האגף 

י מבנה ארגוני "עפ

חדש

הגדרות תקפידים 

וסמכויות

הטמעה במחלקות 

תברואה וגינון

הטמעה במחלקת 

תשתיות תחזוקה 

ולוגיסטיקה

עבודת אגף במבנה 

ארגוני חדש באופן מלא

תחזוקת , גינון ונוף, ס"תברואה ואיכה

, תשתיות ומתקני משחק וספורט ולוגיסטיקה

 2, פיקוח וחניה, ח וציבור"תחזוקת מוס

מנהלי רובע

ארגון וניהול האגף 

י מבנה ארגוני "עפ

חדש

קביעת תכנית עבודה 

ויעדים לכל מחלקה

 יישום תכניות 85%

עבודה לכל מחלקה

, הגדרת נושאיםאחסנה ושינוע כלל עירוניהקמת מערך לוגיסטי

 SLA-תהליכי עבודה ו

פנים ארגוני

SLA עמידה ב85%תחילת פעילות

הקמת מערך 

ח"כולל מוס, תחזוקה

הקמת מערך לתחזוקת 

ציבור , מוסדות חינוך

ומבנים מושכרים

פיתוח תהליכי עבודה 

SLAוקביעת 

SLA עמידה בsla85% עמידה בsla82% עמידה ב80%

הקמת מערך 

ח"כולל מוס, תחזוקה

הקמת מערך לתחזוקת 

ציבור , מוסדות חינוך

ומבנים מושכרים

י "גנ) ניידות תחזוקה 2

;(שאר המוסדות+ 

ניהול אבות בית עירייה 

ח "בניהול ישיר ומוס

בניהול מקצועי

תחזוקת מערכות 

, וניהול נושא חשמל

דלק, תקשורת, מים

בדיקת כלל האמצעים 

;הנדרשים לתחזוקה

נהלי עבודה להזמנת 

ציוד חדש וסמכות 

תחזוקה

;בניית יכולות לתחזוקה

העברת אחריות 

ע"לתפעול ושפ

תחזוקה מלאה למערכותבניית יכולות לתחזוקה

 5%שיפור אכיפה פיקוח וחניה

לעומת רבעון מקביל 

2019בשנת 

 לעומת 5%שיפור 

רבעון מקביל בשנת 

2019

 לעומת רבעון 5%שיפור 

2019מקביל בשנת 

 לעומת רבעון 5%שיפור 

2019מקביל בשנת 

4שדרוג מתקן 3שדרוג מתקן 2שדרוג מתקן 1שדרוג מתקן  גני משחק4שדרוג 

השלמת מערכות 

ממוחשבות ושתילים 

רב עונתיים

 מערכות 2החלפה 

השקייה

 מערכות 2החלפה 

השקייה

 מערכות 2החלפה 

השקייה

 מערכות 2החלפה 

השקייה

השלמת מערכות 

ממוחשבות ושתילים 

רב עונתיים

שתילה פרחים רב 

' יח1000שנתיים 

שתילה פרחים רב 

' יח1000שנתיים 

שתילה פרחים רב 

' יח1000שנתיים 

שתילה פרחים רב 

' יח1000שנתיים 

השלמת מערכות 

ממוחשבות ושתילים 

רב עונתיים

שתילה פרחי רב עונתי 

' יח17500

שתילה פרחי רב עונתי 

' יח17500

שתילה פרחי רב עונתי 

' יח17500

שתילה פרחי רב עונתי 

' יח17500

החלפה לפחים 

טמונים

 טמונים9 טמונים8 טמונים7 טמונים6

שיפור פני העיר


