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תושבי ותושבות קרית טבעון,

אנחנו שמחים להציג בפניכם את תכנית העבודה של המועצה המקומית לשנת 2021. 
התכנית נבנתה בעמל רב ובמחשבה רבה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. ערך 

משמעותי שהצבנו בפנינו הוא ערך השקיפות והשיתוף. אנחנו מאמינים שארגונים 
איכותיים יודעים לשתף בתכניות, באתגרים, בהצלחות ובכשלונות.

ארגונים חזקים, הם אלו המונעים על ידי ערכים ותפיסת שליחות. אותנו מניעה האמונה 
בכך שמדובר ביישוב הטוב ביותר בישראל – יוצא דופן ביופיו ובאוכלוסייה שבו. יישוב 

שבו ניתן לבנות חברת מופת, השואפת למצויינות וזוכרת לדאוג גם לחלש ולשונה. 
יישוב משלב, שהוא בית לכל תושביו , יישוב שהוא שמורת טבע סביבתית וגם אנושית.   

שנת 2020 הייתה שנה מורכבת במדינת ישראל כולה. השילוב בין משבר הקורונה 
לחוסר היציבות השלטוני יצרו אתגרים תקציביים ותפקודיים רבים אשר משפיעים גם 
על הרשויות המקומיות. האתגרים הללו מחייבים יצירת תקציב אחראי ויצירת תכניות 

מהודקות. עם זאת, אין בכוונתנו לוותר על קידום האתגרים המרכזיים אותם הצבנו 
לעצמנו : פיתוח היישוב תוך שמירה על ערכי הטבע , הנוף והסביבה. פיתוח וטיפוח 

מערכות החינוך והקהילה, חיזוק מערכי השירות לתושבים מתוך תפיסה המבינה 
שהתושבים הם תכלית העשייה שלנו.  

 
מזמין אתכם לעיין בתכניות העבודה, 

לשמוע, לשאול ולהכיר.

בהצלחה גדולה,
עידו גרינבלום

 ראש המועצה המקומית קרית טבעון

דבר ראש המועצה

משימת הארגון

   תכנון והגשמת החזון היישובי למען הקיים והעתידי

    ייצוג, הנהגה ולקיחת אחריות על היישוב והנעשה בו 
   מתוך תחושת גאווה מקומית

    פיתוח והנגשת שירות מקצועי ואמין לרווחת התושבים 
   ובהתאמה לצרכיהם

    יצירת התנאים להתפתחות ולמיצוי אישי וחברתי איכותי 
   בכל תחומי החיים 

    עידוד חיי קהילה, יצירה ותרבות מגוונים מתוך דיאלוג 
   ושיתוף פעולה
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'

  מרחבי למידה במערכת החינוך

  תכנון בי"ס נרקיסים החדש

  הקמת אשכול חינוך "צל אורנים"

  הסדרת מרכזי המחזור

  שדרוג מגרשים ואולמות ספורט

   צל אורנים - 
   אכלוס השכונה החדשה 

  שצ"פים, תשתיות וכו ?
  תכנון שדרוג בריכת חנה סנש

  תאורה בטיילת קרית חרושת-אלרואי

  תאורת לד - החלפה גופי תאורה בכל הישוב

  הנגשת גני משחקים

  תכנון שדרוג אולם זוהר

   שירות לתושב - עליית מדרגה נוספת בשירות ע"י
   הרחבת השירות הדיגיטליים והנגשת מידע 

פרוייקטים 
 מרכזיים
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 פניות הציבור ומוקד 106
 ייעוד: מתן מידע ומענה מהיר, רציף ומקצועי לפניות תושבים, תוך זיהוי מגמות 

         לטיפול ושיפור עתידי

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

רה"מ, 
מנכ"ל, כלל 

המחלקות

3000 מחוברים לווצאפ מועצה )נכון להיום 
2200 מחוברים( שיפור הקשר הדיגיטלי עם התושב 

מיסוד הקשר השוטף 
עם התושב 1

גידול של 20% בכמות הפניות למועצה 
וגידול בשימוש במערכת מוקד חדשה

עידוד שימוש התושבים במערכת מוקד חדשה ועידוד 
פניה למועצה

שיפור בהתנהלות התושבים סביב הנושאים 
שיפורסמו )לדוג' - מחזור, הוצאת גזם וכו(

חיזוק ההסברה ושיתוף התושבים בדגש על חוקי 
עזר ונראות הישוב- ע"י שימוש בכלל המדיות, לרבות 

עלונים ועוד. 
ירידה במספר הפניות לקבלת המידע 

)שהופץ בצורה יזומה(
שיח אקטיבי עם התושב - פעילות יזומה של המוקד 

להפצת מידע אינפורמטיבי

 מחשוב, 
מש"א, כלל 

מחלקות

שיפור בשביעות הרצון של התושבים מצוות 
המוקד )בדיקת שביעות רצון תבוצע בתוכנת 

המוקד החדשה. השוואת נתונים בסקר תבוצע 
מידי חודש לאחר השקת המערכת לציבור(

הטמעת מערכת המוקד החדשה )הדרכות והכשרות 
ייעודיות(

שיפור תהליכי 
העבודה והתמקצעות 

של צוות המוקד
החלפת מערכת המרכזייה2

שידרוג מרכזיית המועצה למרכזייה מתקדמת בעלת 
יכולת תחקור, הקלטת שיחות, מעקב על שיחות 

ננטשות, בקרה על תור למענה קולי וכו'
איוש מוקד המועצה בשעות הערב )ע"ח 

שעות מוקד חיצוני(. הכשרת מוקדנים ושימוש 
במצלמות הרשות לטיפול בפניות, בקרה 

ושליטה במרחב הציבורי

שיפור מקצועיות המענה הטלפוני ע"י הרחבת שעות 
המענה הניתנות לתושבים על ידי המוקד ע"ח המוקד 

החיצוני - יצירת משמרת ערב

השתתפות ב2 קורסים מקצועיים לפחות הכשרה מקצועית לעובדות המוקד

מנהל כללי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

כלל 
המחלקות 

קיצור זמני הטיפול בפניות ועלייה 
בשביעות רצון תושבים

הקמת צוות טיפול מהיר בפנייה במחלקת תפעול - 
בחינת היתכנות

שיפור השת"פ בין 
המחלקות וקיצור זמני 

העבודה  בטיפול בפנייה
עד 10% פניות חורגות מזמן טיפול 3

)SLA(צפוי

שקיפות לתושב - עדכון זמני ביצוע של כלל 
המחלקות בהתאם לצורך התושבים וליכולת 

המחלקה
קיום הדרכות והכשרות לכלל 

המנהלים וראשי צוותים שיוכשרו לכך 
ושימוש שוטף באפליקציה המוקד

הטמעת מערכת המוקד החדשה בקרב עובדי 
ומנהלי המועצה

מנכ"ל, מנהל 
הנדסי, תפעול, 

מש"א

צמצום )מראש( של כמות הפניות 
והתלונות מתושבי השכונה החדשה

כינוס צוות פיתוח דו-שבועי בנושא פניות וטיפול 
בבעיות שוטפות

קליטת תושבי שכונת צל 
אורנים וטיפול יעיל בפניות 4

מנכ"ל, גזברית, 
חברת השילוט

תיקון השלטים האלקטרוניים 
התקולים

תוכנית מוכנה

 שדרוג תחנות האוטובוס ביישוב
בניית תוכנית רב שנתית לחידוש והחלפת כלל 

התחנות בישוב  שיפור המענה התחבורתי 
ביישוב מינהל הנדסי, 5

חברת סופרבוס
הכנסת קווי תחבורה פנימיים לתוך 

השכונה שילוב שכונת צל אורנים במערך קווי התחבורה 

 פניות הציבור ומוקד 106
 ייעוד: מתן מידע ומענה מהיר, רציף ומקצועי לפניות תושבים, תוך זיהוי מגמות 

         לטיפול ושיפור עתידי

מנהל כללי



 אגף 
תפעול



8

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

צוות שיווק, חינוך, 
תאגיד תמיר

בדיקות עתיות של כמות מחזור בזרמים שונים
שיפור נראות מרכזי מחזור

עידוד מחזור, שיפור הפרדה של 
הפסולת במקור

שמירה על צביון ישוב ירוק 
ממחזר וכפרי  1

פיזור בכלל הישוב של פחים כתומים
צמצום נפח פסולת בפח ירוק

הצבת פחים כתומים בישוב 
לשיפור זרמי המחזור והתייעלות 

במחזור

רכש רכש צבעים מסיסים על בסיס מים בלבד למעט 
סימון כבישים

מעבר לשימוש בצבעים ידידותיים 
לסביבה

צוות שיווק, חינוך, 
תאגיד תמיר, רכזת 
מתנדבים, יח' נוער

יצירת 5 גינות קהילתיות ומתחמים לטיפוח דוגמת 
יער השומרים בכלל הישוב בפיזור שכונתי

יצירת מערך גינות קהילתיות בשיתוף 
התושבים

שיקום 25 תאי גינון בישוב  שיקום תאי גינון מוזנחים והפיכתם 
לתאי גינון ברי קימא

מנהל הנדסי, 
המשרד להגנ"ס, 

תאגיד תמיר, 
משכ"ל

למידה והטמעה של שיטות וטכנולוגיות לפינוי ומיון 
פסולת לסוגיה 

השתתפות בכנסים מקצועיים 
 בתחום

תברואה, גינון ואחזקה
הטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתחומי תחזוקה 
יישובית

למידה והטמעה של שיטות וטכנולוגיות ליעול 2
תהליכי אחזקה בישוב

קידום שיטות עבודה ושימוש 
באמצעים מתקדמים

פיקוח ובטחון, 
פניות הציבור, 

תושבים

ירידה בתלונות בתחום במוקד ייעול שיטות פינוי אשפה וגזם 
במטרה להעלות את רמת השירות 

לתושב

 אחזקה, גינון ותברואה
ייעוד:   שמירה ושיפור חזות הישוב למען איכות החיים ורווחת התושבים

אגף תפעול
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנהל הנדסי, 
תאגיד תמיר,קבלני 
פינוי, פיקוח ובטחון

ירידה בכמות תלונות בתחום במוקד, עלייה 
באחוז המחזור הכללי, שיפור נראות ורמת 

הניקיון, הגדלת מצאי חניות במרכזים ברחובות 
הישוב

הקמה של מרכזי מחזור אזוריים לשיפור 
רמת הניקיון והתחזוקה )צמצום ושדרוג(

שיפור רמת נראות 
הישוב ואיכות החיים 3

מנהל הנדסי, 
חברת גדיר החלפת תאורות רחוב בישוב ע"י הקבלן החלפת תאורת רחוב לתאורת לד

מנהל הנדסי, 
פיקוח ובטחון, 

פרויקטים ויזמות

קיצור תהליכי רישוי, הנגשת נתונים )בעזרת 
האתר החדש(

עידוד פעילות העסקים במרחב ויצירת 
אמון עם המועצה

פרויקטים ויזמות, 
ר.המתנ"סים

שימור עסקים במרחב, ביצוע פעילויות 
במרחבים הציבוריים לעידוד הרכישה מעסקים 

מקומיים

 הגברת שיתוף הפעולה בין העסקים
לרשות תוך יצירת קשר בתחומים חדשים 

וגידול בעסקים קיימים

מנהל הנדסי, רכש  רכישה והחלפת ספסלים, פחים, פינות ישיבה עם 
עלות קיום נמוכה

הגדרת קו עיצובי חדש לריהוט רחוב, 
לשיפור החזות והנראות וייעול תהליכי 

עבודה
חינוך, מתנדבים, 
מתנדבים, צוות 

שיווק

קיום ימי ניקיון בשיתוף קהילת טבעון )פעמיים 
בשנה לפחות(

שיתוף בתכנון הקמה, מיקום וקיום ארועים 
קהילתיים בכל רחבי הישוב ממגוון 

המארגנים וקהילות עידוד חיי קהילה 
ותרבות מגוונים 4

ר.המתנ"סים הקמת במה  הקמת במה קבועה בגן המיסדים 
להתייעלות ושיפור הסביבה

 אחזקה, גינון ותברואה
ייעוד:   שמירה ושיפור חזות הישוב למען איכות החיים ורווחת התושבים

אגף תפעול
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

תאגיד תמיר, פניות 
הציבור, צוות 

שיווק, קבלני פינוי

התייעלות בתחום מחזור הפסולת עפ"י זרמי 
מיחזור והתאמת הפינויים

ייעול שיטת פינויי זרמי מחזור

שיפור השירות לתושב 
בהתאם לצרכיו 5

בחינה והטמעה של כלי אצירה חדשים עפ"י 
זרמיי המחזור השונים במטרה לשפר איכות, 

נוחות ונראות
הגברת מודעות התושבים לכללים והנחיות 

בפינוי הגזם והגרוטאות
 שיתוף התושבים בתוכנית פינוי ימי גזם 
למניעת חסימות והקלה על קבלן הפינוי

יועמ"ש, משכ"ל, 
קבלני פינוי

יצירת שיטה לאיסוף ופינוי פסולת בניין בכמויות 
קטנות ברמת התושב

בחינת מענה לפסולת בניין ברמת 
התושב 

מנהל הנדסי, קבלן טיפול יסודי בצירים הראשים, אלונים, שקדים, 
קק"ל ורבין

שיפור מדרכות ברחבי הישוב ושיקום 
אבנים משתלבות

פיקוח ובטחון, 
צוות שיווק

עליה ברמת הניקיון ברחבי הישוב בדגש על מרכזי 
מחזור וואדיות הסברה ואכיפה של הסדר הציבורי

מנהל כספי, מנכ"ל כתיבה ואישור תוכנית רב שנתית להחלפת רכבי 
האגף

החלפת רכבי עבודה  - שיפור בזמינות 
וחסכון בעלויות שיפור סביבת עבודה 

והעלאת שביעות רצון 
העובדים ליצירת סביבת 

עבודה פורה ויצירתית, 
והגברת תפוקות האגף 

6
מש"א, וועד 

העובדים 2 ימי כייף ו 2 ימיי העשרה שנתיים )ברמת האגף( גיבוש, כיף והעשרה

צוות שיווק, מנכ"ל
עליה בשביעות הרצון )שאלון( צמצום היעדרות 

עובדים

מיתוג מחדש של האגף - הלבוש, 
הרכבים וכלל הציוד

מנהל כספי, מנכ"ל, 
מש"א שדרוג פיזי - שירותים, מזגנים וריהוט

אגף תפעול  אחזקה, גינון ותברואה
ייעוד:   שמירה ושיפור חזות הישוב למען איכות החיים ורווחת התושבים



 מחלקת 
חינוך
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 בתי ספר
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

רה"מ, מנהלים ורכזים 
בית ספריים, ועדת חינוך, 
הנהגת הורים, ארגון "ערי 

חינוך"

הקמת פורום רכזים בית ספריים להכשרה 
וליווי של הקמת מרכזי מומחיות

הצגה ולמידת המודל על ידי כלל 
השותפים 

הובלת תפיסה "קריית 
 חינוך" ומעבר למודל 

עבודה רישתי
1

תמיכת השותפים במודל; תמיכה של 
מנהלי בתי ספר וגננות במודל והשתתפות 

בתהליכים המקדמים תפיסת עבודה זו.

פיתוח המודל תואם למערכת החינוך 
בטבעון

מנהלי בתי ספר ועדת 
חינוך, פיקוח משה"ח קיום 3 פורומים ממוקדי נושא בשנה

יצירת פורומים רחבים להנעת שיתופי 
פעולה במערכת החינוך תוך ראיה מאגמת 

ומרחיבה הזדמנויות עבור התלמידים

קבוצות שיתוף בקהילה, 
ועדת חינוך, צוותים בית 

ספריים, גננות
הקמת מפת משאבים דיגיטלית שיתוף מנהלי בתי ספר במיפוי משאבי 

הישוב לשם קידום ראייה מאגמת

מנהלים ורכזים בית 
ספריים, מומחי תחום 

יועצים, ארגון ערי חינוך

פרסום קול קורא להקמת מרכזי מומחיות פיתוח והקמת מרכזי מומחיות בית 
ספריים שיעבדו במודל רשתי )בתי ספר 

יתארחו במרכזים(
הקמת 2 מרכזי מומחיות ב- 2 בתי ספר על 

ידי צוותים מכמה בתי ספר

פיקוח משה"ח
הצלחת מוסדות החינוך בפתיחת המערכת 

והחזרת התלמידים על פי מתווה משרד 
החינוך תוך תחושת מסוגלות ותמיכה בהם.

קשר שוטף עם מנהלי בתי ספר ומענה 
פרטני וישובי לצרכים העולים במסגרות 

החינוך, התאמת פתרונות למתווים של 
משרד החינוך. 

תמיכה במערכת החינוך 
בשנת קורונה תוך שמירה 

על יציבות המערכת 
ויכולתה למצות משאבים 

לשם קידום הישגים 
לימודיים ודאגה לפרט 
באופן התואם שנה זו. 

2
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 בתי ספר
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנהלי וצוותי בית ספר, 
ערי חינוך

מעורבות ושותפות מנהלים בעיצוב מדיניות 
וקבלת החלטות ביחס למודל רשתי

פגישות קבועות של קהילת מנהלים 
לומדת

וקהילת מנהלים כקבוצת תמיכה, פיתוח 
והנהגה השותפה לקבלת החלטות, 

לעיצוב מדיניות ולהובלת שינויים בתפיסה 
פדגוגית ברמה בית ספרית וישובית

ביסוס קבוצת מנהלי בתי 
הספר כקהילת מנהיגי 

חינוך מובילה שינוי מינוי רכזים בית ספריים להקמת מרכזי 3
מומחיות ועידודם ליוזמות

אימוץ דרכי הוראה, שינוי במרחבי למידה  
ושינויים במבנה מערכת ותוכנית הלימודים 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

עידוד שיח ויוזמות לשם מיצוי הזדמנויות 
לשינויים בתפיסות ניהוליות, פדגוגיות 

וחינוכיות הנובעים משנת קורונה

מנהלי בתי ספר, פיקוח 
משה"ח

קיום הכשרות בבתי ספר בתמיכת מחלקת 
החינוך

תמיכה בהכשרה של צוותי חינוך לעבר 
פיתוח תהליכי הוראה המדגישים מיומנויות 

למידה, והכנה לחיים ותחומי לימוד 
רלוונטיים ללומד.

קידום תפיסה חינוכית 
פדגוגית רלוונטית 

וחדשנית המתמקדת 
בפיתוח מיומנויות ושמה 

במרכזה את ההתפתחות 
האישית של הלומד 

בכללותה ופיתוח זהותו 

עיבוי תוכניות לימוד בית ספריות בתחומים 4
חברתיים ורגשיים

תמיכה ועידוד יוזמות ותוכניות המתייחסות 
לזהות הלומד בכללותו ומדגישות היבטים 

חברתיים ורגשיים בלמידה.

שינוי במרחב למידה אחד לפחות בכל בית 
ספר

תמיכה וקידום תוכניות ויוזמות המשנות 
את מרחב הלמידה ומיקום הלמידה באופן 

התואם לתפיסות עדכניות
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 בתי ספר
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנהלי בתי ספר וצוות 
טיפולי מקצועי, רשות 

למאבק באלימות סמים 
ואלכוהול, יחידת הנוער, 

טבעונא, וועדת חינוך, 
הנהגת הורים

רשימת תוכניות קיימות
מיפוי תהליכים ותוכניות קיימות כיום 

במסגרות החינוך ודיוק צרכים והרחבת 
התוכנית ברמה ישובית פיתוח תוכנית ישובית 

מגיל גן -יב בנושא מגדר 
ומיניות בריאה לוח גאנט לביצוע5 הגדרת לוח זמנים ושלבים לפיתוח וליישום 

והטמעה

קבלת תקציבים והדרכה מקצועית ממשה"ח הגדרת הכשרות נדרשות לצוותים וגיוס 
שותפים, הדרכה ותקציבים ממשרד 

יישום בשתי שכבות גילהחינוך וגופים אחרים

מנהלי בי"ס שקד ותיכון 
אורט

דיווח על שיפור במערכת היחסים והבעת 
רצון של התיכון למעורבות והשתתפות 

בפועל ביוזומות ושיתופי פעולה עם מוסדות 
חינוך ומחלקת חינוך

קיום פגישות שוטפות עם מנהלי התיכון שיפורה קשר עם תיכון 
שקד ונהלי עבודה סדורים 
מתוך ראיה רחבה כוללת 
על ילדי הישוב כולו ומתן 

מענה להם

6
שיתוף התיכון ביוזמות ובחלק ממפגשי 

פורום מנהלי בתי הספר

 מנהל הנדסי
משרד החינוך

כתיבת פרוגרמה הכוללת תוכניות לימוד בית 
ספריות והתנהלות בית ספרית שוטפת

השתתפות בתכנון אדריכלי תואם 
פרוגרמה פדגוגית המשך תהליך פיתוח 

פרוגרמה פדגוגית 
ואדריכלית של בית ספר 

"צל האורנים"
הקמת ועדת היגוי 2 עם צוות פוטנציאלי 7

עתידי של בית ספר להמשך פיתוח 
פרוגרמה פדגוגית
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 בתי ספר
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

פרויקטים ויזמות, 
דוברות

הפקת חוברת מידע ברורה ומקיפה הנגשת מידע על הרישום לתושבים  בכל 
גילאי בית ספר

שיפור תהליכי רישום 
לבתי ספר  מידת שימוש גבוהה בטפסים דיגטליים8

הפחתה במספר הפניות הטלפוניות של 
תושבים למחלקה 

הקמת טפסים לרישום דיגיטלי

הקמת טפסים מקוונים לפניות שונות כגון 
מעבר בין בתי ספר, בקשה ללימודים 

מחוץ לישוב ועוד.

הנהגת הורים, מנהלי 
בתי ספר

ישיבות קבועות דו-חודשיות עם ההנהגה קיום קשר שוטף עם יו"ר הנהגת הורים 
וקבוצת ההנהגה

ביסוס תהליכי עבודה 
סדורים עם הנהגת 

ההורים וקידום יוזמות 
משותפות במערכת 

החינוך

9
הובלת 2 יוזמות משותפות וקידומן חשיבה על יוזמות משותפות לקידום 

מערכת החינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מחשוב, רכש, 
פיקוח משה"ח, 

צוותי הגנים

רתימה מחלקת מחשוב למשימה וקבלת טבלת מיפוי 
מאורגנת למצב תשתיות וציוד ממחלקת מחשוב מיפוי צרכים תשתית וציוד

קידום תהליכי עבודה 
דיגיטליים בגנים לשם 

התאמת מערכת הגנים 
לתפיסות פדגוגיות 

עדכניות 

1
הקמת תשתיות בכ- 80% מהגנים בהם לא קיימת תשתית 

)הגנים הצעירים וחלק מהבוגרים(
הקמת תשתיות מתאימות בגנים 

בהם אין תשתיות וביצוע רכש ציוד 
הוצאות דרישות רכש ציוד לגנים הרלוונטיים על פי הצרכיםמחשוב

הגשת הקול קורא על ידי 3-4 גנים הוצאת קול קורא פנימי לצוותים 
לעידוד מוטיבציה לחדשנות בגנים 

ופרויקטים דיגיטליים ייחודיים 
המקדמים מטרות פדגוגיות

הפרויקטים שיוצעו ישקפו חשיבה דיגיטלית חדשנית 
והשענות על כלים דיגיטליים להשגת מטרות פדגוגיות

מפקחת, צוותי 
גנים, מש"א, 

וועד העובדים

הצוות הבינמקצועי ידווח על הכרה בצורך ויפעל לקידום 
המטרה

קיום שיח בצוות שולחנות עגולים 
בדבר הצורך והכרה בו חיזוק הקשר בין צוותי 

הגנים – גננות וותיקות 
וגננות צעירות, לשם 

שיפור מערכת היחסים 
ויכולת עבודה כקבוצת 

שייכות אחת

2
 1. הצוות הבינקצועי יבנה תוכנית התערבות לקידום המטרה
2. התוכנית תפעל בהתאם לתכנים ולתאריכי היעד שהוגדרו

3. הגננות ידווחו על שיפור בתחושת השייכות ועל עליה 
במידת שיתופי הפעולה ביניהן

גיבוש דרכי פעולה עם הצוות 
הבינמקצועי לטובת השגת 

המטרה

הפעלת 2 גנים במערך חונכות בתדירות של 2 מפגשים 
בחודש בין צוותי הגנים

הקמת מערך חונכות של צוותים 
ותיקים לצעירים

מפקחת, צוותי 
גנים, שפ"ח, 

מתי"א

כתיבת נוהל פניה מסודר, ועבודה לפיו
ביסוס נהלי עבודה ותהליכי פניה 

של הגננות לגורמים מקצועיים 
במועצה בעת הצורך 

שיפור תהליכי 
עבודה מערכתיים 

ואינטגרטיביים בטיפול 
במקרי פרט בין צוות 
הגנים לצוות מחלקת 

החינוך 

תהליך הטיפול מבוסס על תקשורת בינמקצועית בין גורמי 3
מקצוע במחלקה טרם התחלת טיפול

ביסוס נהלי עבודה בתוך גורמי 
מקצוע במחלקת החינוך בעת 

טיפול במקרי פרט וצורך בעבודה 
מינוי גורם מתכלל בטיפול במקרה פרטמערכתית וקביעת גורם מתכלל

 קדם יסודי
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

סייעות, ועד 
העובדים, 

מש"א

דיווח על שיפור באקלים הבא לביטוי בהרגשת תמיכה 
וחיזוק בין הסייעות

קידום יחסי עבודה משותפת, נעימה 
ומכבדת בתוך קבוצת השייכות

המשך ביסוס ושיפור 
אקלים החברתי 

ותחושת השייכות  
בקבוצת הסייעות לשם 

קיום סביבת עבודה 
מיטבית

הבעת רצון מצד הסייעות להמשך קיום מפגשים 4
חברתיים ומעגלי שיח בשנת תשפ"ב

קיום מפגשים חברתיים 3 פעמים 
בשנה

הצעת יוזמות של וועד הסייעות לפעילויות משותפות 
וגיבוש

המשך קיום מעגלי שיח של השירות 
הפסיכולוגי לקבוצת הסייעות

מנכ"ל, ועד 
העובדים, 

מש"א, רשת 
המתנ"סים

קיום מפגש והגדרה של תפקיד הסייעות בצהרונים
קביעת מפגש עם כל השותפים 

על מנת להגדיר ולחדד את עבודת 
הסייעות בצהרונים

הגדרת תפקיד הסייעות 
בצהרונים לשם שיפור 

תהליכי העבודה 
המשותפים עם רשת 

המתנ"סים ומתן שירות 
מקצועי ואיכותי לתושב 

גם בשעות הצהרים

קיום מפגש של כל השותפים ביחד עם הסייעות והגדרת 5
תפקידן בשעות הצהרים קביעת מפגש של כל השותפים ביחד 

עם הסייעות הבהרת הגדרת התפקיד 
שלהן וסוגיית העבודה המשותפת עם 

דיווח על שיפור בהבנת הגדרת התפקידצוות  צוותי הצהרונים 

 קדם יסודי
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנהל הנדסי,
תפעול

צוותי הגנים
פיקוח ובטחון

קבלת רשימת צרכים ובקשות מהשטח עבור 
מיפוי של כל הגנים עד אמצע שנה

קידום תהליך של מיפוי התשתיות הקיימות 
וצרכים פיזיים שעולים

קידום תהליכים שיסייעו 
בשדרוג נראות וחדשנות 

הגנים לשם שיפור 
תשתיות ואיכות השירות 

לתושבים

 50% מהגנים יעברו שיפוץ ויראו חדישים, 6
נקיים ומסודרים. גם מבחינת המבנים עצמם 

וגם מבחינת החצרות של הגנים

קידום חדשנות ונראות במבנים וחצרות- 
חצרות מטופחות יותר, מבנים מסודרים על 

מנת לקיים סביבת למידה מותאמת, נקיה 
ומאורגנת עבור הילדים 

ועד גנים
יו"ר הועד

קיום פגישה שוטפת פעם בחודש עם יו"ר 
הועד לשם שיתוף בעשיה בגנים

יצירת קשר שוטף וקבוע עם יו"ר הועד על 
מנת לקדם עבודה משותפת טובה יותר 

חיזוק קשרי עבודה עם 
ועד הורים יישובי ויו"ר 

הנהגת הורים לשם הרחבת 
שיתופי הפעולה ועבודה 

מיטבית עם ההורים

7
קיום שתי פגישות שנתיות עם ועד ההורים של 

הגנים

קביעת 2 פגישות שנתיות עם ועד הגנים על 
מנת לקדם שקיפות של עבודה הנעשית 

בגנים
מנהלת גנים 

שקד הגעה להסכמות לגבי המעבר של הגנים 
לאחריות מועצה ותאריכי יעד, ביצוע בפועל

בניית תוכנית מעבר מדויקת עבור שני 
הצדדים 

מעבר של גני שקד 
לאחריות המועצה 8

מנהל הנדסי, 
משרד החינוך ביצוע בפועל על פי תאריכי היעד בנייה וקידום תוכנית פרוגרמה פדגוגית 

לאשכול הגנים החדש
היערכות לקליטת שכונת 

צל אורנים  9
צוות הפיקוח 

והדרכה משרד 
החינוך, גננות 

 וסייעות
פעילים בקהילה

80% מהגנים יעברו להתנהלות ירוקה בגן 
ושמירה על גן ירוק

עלייה של 30% ביציאה של הגנים למרחבי 
הטבע ושימוש בהם כמרחבי למידה

עידוד להמשך והעמקת חינוך להתנהלות 
ירוקה בגן ומחוצה לו המשך ביסוס תפיסת 

גנים ירוקים וחינוך יער 
במערכת הגנים

עידוד לשילוב תהליכי חקר והתנסות בלמידה10
עידוד ליציאה למרחבי החוץ הישוביים 

והטבע כמרחב ללמידה, התנסות ופיתוח 
מיומנויות

 קדם יסודי
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך



19

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

ארגוני ותנועות 
הנוער, 

סטודנטים

קיום ישיבה קבועה עם רכז  לפחות מ- 3 מסגרות נוער  ישיבה חודשית קבועה של יחידת הנוער עם 
רכז מכל מסגרת נוער לטובת ביסוס ממשקי 

עבודה, שיתופי פעולה וסדירויות שוטפות 
עם רכזי המסגרות מיצוב יחידת 

הנוער כגוף המנהל 
ומתכלל תחום 

הנוער ביישוב
1

לוח גאנט משותף
קידום לפחות יוזמה אחת  משותפת עם 1-2 מארגוני 

ותנועות הנוער
קיום פורום נוער כ-8 פעמים בשנה

השתתפות של לפחות נציג אחד מ- 90% מהתנועות המשך קיום פורום נוער רשותי והרחבתו
והארגונים בכל פורום

שיתוף בני נוער בכל מפגשי פורום

יצירת 4 מסגרות/פעילויות חדשות עבור נוער ביישוב הרחבת המענים הקהילתיים/חינוכיים של 
יחידת הנוער לנוער טבעון 

תנועות וארגוני 
הנוער

שותפות ומעורבות צוות יח' הנוער ב 3 אירועים של 
ארגוני ותנועות הנוער

מיתוג וחיזוק השייכות "הטבעונית" הכללית 
כנוער טבעון, לצד ההשתייכות לארגון או 

תנועה אחרים.   חיזוק זהות 
"נוער טבעון" שותפות של נוער ב3 תהליכים מרכזיים לחיי הנוער 2

ביישוב בהן מתקבלות החלטות

ביסוס מעורבות נוער טבעון בשולחן 
קבלת החלטות בתחום הנוער, ללא תלות 

בהשתייכות ארגונית אחרת

מנהלי וצוותי 
בתי ספר

שיחה חודשית בין רכזי הנוער ליועצות/רכזות שכבה/ 
חברתיות

יצירת מערך עבודה סדור בין יחידת הנוער 
לבתי הספר

חיזוק החיבור עם 
החינוך הפורמאלי 

לשם יצירת מערכת 
חינוכית מלאה 

הרואה את הנער/ה 
מבוקר עד בוקר

שיחה אחת ברבעון של מנהל יח' הנוער עם מנהלי ביה"ס3 חיבור עם מנהלי ביה"ס

5 חיבורים ומענים של חיבור עם ביה"ס בנושאי התנדבות/
למידה/מרחבי פעילות או יצירת 2 מענים חדשים יצירת מענים וחיבורים בשנת קורונה

יום בשבוע בו רכזי הנוער נמצאים בביה"ס כניסת רכזי הנוער לבתי הספר

 נוער וצעירים
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מועצת נוער

מעבר אות תקינות מחוזי
הקמת מועצת נוער רשותית תיקנית ועמידה 
בחוק הנוער. קיום בחירות תקניות למועצת 

הנוער הרשותית
מעורבות של בני נוער 

בתהליכי קבלת החלטות 
וקביעת מדיניות בתחום 

הנוער
מפגש אחת לחודש, כ- 8 מפגשים בשנה4 קיום מפגשים שוטפים עם מועצת הנוער 

הרשותית באחריות מנהל יחידת הנוער
קידום לפחות 2 יוזמות בשנה קידום יוזמות של מועצת הנוער 

ארגונים 
ועמותות 

התנדבות, 
רכזת מתנדבים 

רשותית

הוספת 10 מקומות התנדבות ל"בנק" 
ההתנדבויות סידור וארגון מקומות ההשמה להתנדבות מיצוב תחום התנדבות 

נוער לטובת חיזוק 
החשיבות להתנדבות וסיוע 

בתחום התפתחות אישית
5

קשר רציף וממוסד ביסוס הקשר בין העובד לבין בתי הספר, 
ארגוני ותנועות הנוער ומקומות ההתנדבות.

משאבי אנוש

חידוד בהגדרה וחלוקת התפקידים בצוות 
הנוער איוש תפקיד רכז נוער י'-יב' והתייצבות הצוות

יצירת מערך עבודה סדור 
של צוות הנוער  ישיבות צוות קבועות אחת לשבוע6

עיסוק בנושא עבודת הצוות בישיבות הצוות
ביסוס התפקוד של צוות הנוער כקבוצה 

והגברת  גאוות יחידה צוות הנוער

הצוות ינסח את הייעוד וידע לזהות את הקשר 
בין פעולות יחידת הנוער לבין היעוד

חידוד הגדרת הייעוד של יחידת הנוער והבנה 
מעמיקה של צוות הנוער לגבי ייעוד זה

 נוער וצעירים
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מדריך לילה, 
מחלקה לשרותים 
חברתיים, הרשות 
למאבק באלימות 

סמים ואלכהול

המשך פורום נוער בסיכון

הרחבת ויצירת מענים לנוער עם 
התנהגויות סיכוניות

הרחבת המענים לנוער בסיכון 
כמענה לנוער קצה ברשות יצירת 3 מענים חדשים לנוער בסיכון תוך 7

הרחבת המענים הקיימים ובשיתוף פעולה 
במחלקות הרלוונטיות במועצה

יצירת שיגרת פעילות שבועית קבועה וסדורה 
לשכבות י'-י"ב. לפחות 3 ימי פעילות בשבוע. 

פעילות שכבתית אחת לחודש לשכבת גיל 
משתנה

מיסוד וביסוס מועדון האיגלו 
כמועדון גיל תיכון

הרחבת מענים לשכבות י'-י"ב 
לטובת הרחבת פעילות הנוער 

והגעה לקהלי יעד נוספים
8

מחלקת ספורט 
במתנ"ס, ארגוני 

ועמותות הספורט
קיום פורום ספורט רשותי אחת לחודשיים, כ- 3 

פעמים בשנה
הקמת פורום ספורט יישובי 
בשת"פ עם רשת המתנ"סים

חיבור הקשר עם ארגוני הספורט 
לטובת תמונת פעילות אחה"צ 

מלאה של נער/ה ברשות 
וחיבורים וחיזוק התחומים 

החינוכיים בתחומי הספורט 
השונים

9

תנועת בני עקיבא, 
מחלקת ביטחון

סניף בני עקיבא פעיל במרחב שהוקצה
*הקצאת מרחב בישוב לפעילות 

 התנועה
*קשר קבוע עם רכז/ת הסניף

יצירת  מענה לנוער שאינו נמצא 
בתנועות הנוער החילוניות ע"י 

פתיחת סניף "בני עקיבא"
איוש תפקיד קומונר/ית לסניף10

קשר עם נציגי בני עקיבא הרלוונטיים בישוב 
ובתנועה הארצית

 נוער וצעירים
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

משכ"ל, משרד 
החינוך, רון 

פישמן רואי 
חשבון, מנהלת 

מחלקת חינוך

ירידה של 15% בהיקף ההוצאות על 
הסעות

בניית מסלולי הסעות תוך יעילות מירבית וצמצום 
עלויות הסעה ומלווים.

התייעלות מערך ההסעות 
מבחינה מנהלתית 

ותקציבית
1

ירידה של 15% במספר הקווים היוצאים 
לבתי ספר מחוץ למחוז חיפה

מעקב שיטתי אחר ביצוע בפועל של קווי הסעה 
מידי חודש לטובת שיפור יכולת מעקב אחר 

חשבוניות. 

קיום פגישות קבועות עם משכ"ל +קבלני 
הסעות בהתאם ללו"ז שנקבע

צמצום קווי ההסעות לבתי ספר מחוץ למחוז חיפה
קיום קשר שוטף מול משכ"ל  והגברת בקרות על 

ידי משכ"ל לחברות ההסעה
הגשת תוכנית דרישת המועצה לבקרות  
חודשית למשכ"ל תואמת צרכים ובעיות 

שצפות

הכרות עם חוזי ההתקשרות של הקבלנים ומיצוי 
שירות משכ"ל לאכיפת עבודת הקבלנים תואמת 

חוזה ולשיפור חוזים.
יכולת בקרה מהירה על חשבוניות וקבלת 

חשבוניות תואמות ביצוע בפועל. ישיבות קבועות עם קבלני הסעות אחת לרבעון

הנה"ח רון 
פישמן, משה"ח ניצול זכויות ומיצוי מירבי של תקציב 

משה"ח

למידת עולם הדיווחים למערכת משרד החינוך

קשר שוטף מול משרד רואי חשבון רון פישמן 
למיצוי תקציבי משרד החינוך

 מיעוט פניות בנושא זה למחלקת היסעים
כמות הטענות במערכת HOPON קרובה 

ל- 100% מהזכאים

ייעול שיטת ההטענה ומעבר להטענה עצמאית של 
תלמידים בסיוע בתי הספר

ייעול תהליך הטענת 
רב קו  2

 היסעים, סייעות ואדמיניסטרציה חנ"מ
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוךחינוךחינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

הפחתה כללית של 20% בפניות הורים הבהרת הנחיות ונהלים למועדי תקשורת 
עם מלוות הסעות

 שיפור ויעול תקשורת 
עם הורים אחוז עיקרי מפניות הורים תואם הגדרת נהלי 3

התקשורת עם רכזת היסעים ואינו סביב דרישה 
להתאמות פרטניות

תאום ציפיות מול ההורים וביסוס מערך 
עבודה שרואה את צרכי  הפרט אל מול 

הכלל והבנה שלא מדובר בתוכנית פרטית 
לפי צורכי ילד בודד

דרישה לשימוש קבוע של התלמיד 
בהסעות ולא על פי צורך נקודתי

משכ"ל, קב"ט

התנהלות שוטפת תקינה בהסעות תואמת נהלים

הטמעת הנחיות, נהלים וכללי עבודה 
במערך ההסעות התמקצעות מלווי 

הסעות והתנהלות 
תואמת נהלים 4

עליה באחוז הדיווחים של מלווים על תקלות בהסעות 
והתנהלות שאינה תואמת נהלים

דיווחים שוטפים של המלווים לרכזת ההסעות לגבי 
העדרות תלמידים ומעקב קבוע  וכתובאחר נוכחות.

קיום 3 מפגשי הדרכה בשנה
הכרות המלווים עם הנהלים ופעולה תואמת נהלים

מנהל כספי , 
מש"א תקני ההעסקה תואמים לעבודה בפועל על פי מסלולי 

ההסעה הסדרת תקני ההעסקה של מלויי ההסעות

מש"א, מיחשוב דיוק דיווח נוכחות
דיווח נוכחות ע"י המלווים באפליקציה

הפחתת בכמות הזמן שמקדישה רכזת היסעים לנושא

 היסעים, סייעות ואדמיניסטרציה חנ"מ
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מד"א, מתי"א, 
בי"ס

שביעות רצון מתפקוד  הסייעת, מצד בית הספר 
וההורים.

קיום הדרכות, הן רפואיות והן להתמודדות 
עם ילדי חנ"מ

התמקצעות סייעות 
פרטניות, כיתתיות 

ורפואיות דיווח של ההסייעות על שיפור מצידן בהבנת התפקיד 5
ובהיקף הידע המצקועי שלהן בתחום החינוך המיוחד 

ואודות תפקידן בפרט.

פיקוח משה"ח,  
מנהלת תחום 

פרט

עמידה בלוחות זמנים של משימות קשר שוטף עם יו"ר ועדות אפיון מטעם 
משרד החינוך

הערכות תואמת 
הנחיות עדכניות של 

משרד החינוך לועדות 
אפיון וזכאות 6

קשר שוטף עם מסגרות חינוך  לתאום ועדכון

ביצוע משימות שוטפות ובמועד לטובת 
תכנון ועדות, העלאת חומרים, זימון לועדות 

במועד, שליחת חומרים לגורמים השונים 
בתום הועדה ועוד

 היסעים, סייעות ואדמיניסטרציה חנ"מ
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוךחינוךחינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

יועצות , מנהלי 
ביה"ס , שפ"ח, 
פק"ס, שרותים 

חברתיים,  + 
הורים ע"פ צורך

קיום קשר שבועי שוטף עם מסגרות החינוך 
בטבעון ומחוצה לה ביסוס וקיום קשר שוטף שבועי עם 

בעלי תפקידים רלוונטים 
במסגרות החינוך ומחוצה להם ביסוס תהליכי עבודה 

מערכתיים וסדורים 
ע"מ לתת מענה מותאם 

לתלמידים המגלים קושי 
בביקור סדיר

1
קיום דיון רחב של השותפים אחת לחודש או ע"פ 

צורך טיפול במקרה

ביצוע מעקב ובקרה  אחר החלטות הטיפול

עבודה בתפיסת ניהול מקרה 
והתמקמות קב"ס כפונקציה מתכללת

עדכון שוטף ושמירת כלל השותפים "בתמונה" 
תוך כדי התהליך

תיעוד תהליכי עבודה

שירי תמיכה 
טכנית

כ-30-40 דיווחים חודשיים

 דיווח שבועי קבוע על טיפול 
בתלמידים

שיפור כמות ואיכות 
הדיווחים במערכת 

קב"סנט
דיווח איכותי תואם ביצוע ברור וניתן למעקב2

משוב חיובי ממשרד החינוך אודות כמות ואיכות 
הביצוע כנדרש

שותפי התפקיד 
הרלוונטים 
תלוי מקרה

קלסרים על פי בתי ספר ובתוכם תיעוד פגישות תיעוד ותיוק שוטף של תהליכים 
ופגישות  ייעול של תהליכי מעקב 

ובקרה על טיפול במקרה 
פרט

3
החלטות בוצעו על פי תאריכי יעד קלסר מעקב יעיל אחר החלטות 

ותאריכי יעד לביצוע

 קב"ס
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

יח' הנוער + 
תנועות הנוער

שרותים 
חברתיים,

שפ"ח ומועדוניות

מתקיימות פגישות קבועות סדורות עם 
שותפים מרכזיים  בתוך המחלקה )נוער 

ושפ"ח( ובתוך המועצה  )שירותים חברתיים(

פגישות סדורות עם האירגונים והגורמים 
הרלוונטים

שיפור שותפויות וסדירויות 
תהליכי עבודה 4

חשיבה משותפת ויישום של 3 יוזמות 
משותפות

חשיבה משותפת עם הגורמים על יוזמות 
ושיתופי פעולה שיתרמו למציאת מענים 

לתלמידים המגלים קשיי תפקוד וביקור סדיר 
במסגרות

יחידת הנוער, 
בתי ספר, משרד 
הבטחון, לשכת 

גיוס, שירותים 
חברתיים

קיום תהליכי איתור על פי תאריכי היעד של 
משרד החינוך

ביצוע איתור תלמידים תואם ללוח גאנט 
מחוזי

שיפור תהליכי איתור 
תלמידים נושרים וטיפול 

מערכתי במקרים אלה 
למניעת נשירה ומציאת 

מסגרות  ותכנית עתידית

5
פגישות עם שותפי תפקיד בבתי ספר, 

שירותים חברתיים, לשכת גיוס לטובת מיצוי 
פוטנציאל מתגייסים

הצלחה באיתור תלמידים נושרים במסגרות 
פנים וחוץ

פגישות בינמיקצועיות  והתאמת מסגרות 
חינוכיות על פי צורך עבור תלמידים בסכנת 

נשירה

גזברות
החלטה בדבר צורך במסגרת

בישוב או מציאת חלופה הולמת אחרת 
לצורך הקיים

  מיפוי ילדים תושבי טבעון על סף נשירה

בדיקת התכנות פרוייקט 
הילה בדיקת עלויות והכרות עם מודלים קיימים 6

להפעלת מרכז לקידום נוער

פגישות עם נציגי משרד החינוך לדיון בסוגיה

 קב"ס
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית     

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

בתי הספר, 
אחראית גנים

לפחות 80% מהישיבות השבועיות המתוכננות מתקיימות 
בהרכב צוות מלא 

קיום ישיבות צוות רב מקצועיות 
שבועיות שוטפות, בבתי הספר 

בתחום פרט

הרחבת התמיכה 
במערכות החינוך על 
ידי יצירת התבוננות 

אינטגרטיבית וביסוס 
תהליכי עבודה  

מערכתיים לשם 
שיפור הטיפול בתחום 

הפרט

1
דיון רב מקצועי בארבעה מקרים לפחות לאורך השנה ובניית 

תוכנית טיפול מערכתית ומעקב אחריה
התערבות מערכתית במקרים 

פרטניים מורכבים  שצפים לאורך 
השנה ודורשים התערבות מערכתית

שיפור ביכולת בית הספר והגנים לזהות את השותפים 
בעבודה המערכתית ולתכלל את ניהול המקרה בעבודה 

אינטגרטיבית מולם, תוך חלוקת תפקידים תואמת המקרה

 יח' נוער, אורנים,
ר.המתנ"סים

קיום 4 מפגשי היוועצות פנימיים עם מומחי תחום, לפחות היוועצות במקרה הצורך בין צוות 
השפ"ח למומחי תחום מתוך השפ"ח 

שיפור ממשקים 
עם מחלקת החינוך  

)פורמאלי ובלתי 
פורמאלי( ומחלקות 

נוספות במועצה לשם 
קידום תהליכי עבודה 

מערכתית

 2

היוועצות שוטפת על מקרים בשוטף שבועי מנהל שפ"ח 
ומנהלת מחלקת חינוך; קבלת החלטות לגבי ישיבות המשך 

מול גורמים נוספים פר מקרה
היוועצות עם גורמים במועצה 

ובמחלקת החינוך במקרים פרטניים 
המחייבים מעורבות מערכתית 

ופעולה אל מול גורם מתכלל
ישיבות שוטפות שבועיות / דו שבועיות בין מנהלי תחומים 

במחלקת החינוך וגורמי שפ"ח, לפי תחומי אחריות

השתתפות בועדות בינמקצועיות )תכנון טיפול, התמדה(

עיון בחומרים של תלמידים שהרשות מבקשת לקלוט 
למסגרות חינוך מיוחד והעברת חוות דעת מקצועית לרשות

התמקמות השפ"ח כגוף מקצועי 
מייעץ ומכוון תהליכי השמה של 
תלמידי החינוך המיוחד והרגיל 

בתאום עם מסגרות החינוך אל מול 
הגורם המתכלל של התהליך ברשות

השתתפות בוועדות אודות תלמידי חנ"מ

מעורבות השפ"ח בתכנון מפת החינוך המיוחד הישובית תוך 
שיח מול גורמים מקצועיים במשרד החינוך ומחלקת החינוך

 שרות פסיכולוגי חינוכי
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית      

חינוך
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משימות     מדדי הצלחה    מטרה  

מנהלת 
מחלקת 

חינוך

הפעלת מרכז אבחון

הכרות מנהל השפ"ח ומנהלת מרכז האבחון עם נהלי 
התוכנית. בניית מענה תואם הנחיות לתרחישים חריגים 

לגבי ערעורים מצד הורים

פתיחת מרכז אבחון 
במסגרת תוכנית "מלקויות 

ללמידה" לשם בניית מענים 
טיפוליים לתלמידים בעלי 

לקויות למידה העולים 
לתיכון ושיפור סיכוייהם 

להצלחה בלמידה

3

הסדרת נהלים אדמניסטרטיביים במרכז האבחון )כגון 
תאום מול הורים, גביה מההורים מול הרשות וכיוב'(

כלל הצוות ישתתף בהשתלמות ויעמוד 
ביעדיה

 השתלמות צוות השפ"ח "מלקויות ללמידה"  
עפ"י נהלי משרד החינוך

צוות החטיבה ידע למפות ולהפנות את 
התלמידים המתאימים לאבחונים

עבודה משותפת עם צוות החטיבה על הבניית תפקיד 
בית הספר בתוכנית 

מכסת האבחונים הנדרשת בשנה בוצעה 
 ע"י צוות השפ"ח

קיום מפגשי ליווי על תוצאות האבחונים

 גיוס צוות השפ"ח לעבודה תוספתית במסגרת התוכנית
ליווי והדרכה מאבחנים דידקטיים

 יבוצעו מס' האבחונים הנדרש
האבחונים יעמדו בדרישות וועדת 

ההתאמות של משה"ח

ביצוע מכסת אבחונים נדרשת על פי הנחיות משרד 
החינוך באופן התואם לדרישות משרד החינוך

מערכות 
החינוך

מחלקת 
חינוך, 
הורים

ישיבות הערכת מצב חודשיות במערכות 
החינוך ומתן מענה בהתאם

שיח רציף של צוות השפ"ח עם גורמי ניהול מסגרות 
חינוכיות וצוותי טיפול במסגרות, לצורך איתור, זיהוי 

וניטור צרכים
המשך מתן מענה רחב 

ואינטגרטיבי לתקופת 
הקורונה לצוותי חינוך, 

תלמידים והורים 
4

הערכת מצב חודשית
שיח צוות השפ"ח עם מחלקת החינוך, גורמים שונים 
במועצה והנהגת ההורים לשם הכרת צרכים ובניית 

מענים ברמה ישובית

 שרות פסיכולוגי חינוכי
 ייעוד:  מערכת חינוך ישובית ערכית, חדשנית, רלוונטית ומגוונת 

          המהווה מרחב להתפתחות אישית      

חינוך



 מנהל 
הנדסה



30

 מנהל הנדסה
ייעוד: תכנון והובלת עתידו הפיזי של היישוב למען הקיים והעתיד

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

תפעול הנגשת 5 גני משחקים ובחינת הנגשה בגן 
המייסדים הנגשת גני משחקים

שימור ופיתוח של 
המרחב הציבורי- 

שטחים פתוחים
רה"מ, מנכ"ל 1

מנהלי מחלקות, 
ר.המתנ"סים 

גיבוש מסמך מתכלל של העבודות וסדרי 
עדיפויות לחומש הקרוב

הכנת תכנית חומש למרחב הציבורי - טיפול 
בכבישים, טיפול בסוגיות ניקוז וכד'

רמ"י קידום מכרז מתקני משחק + בחירת קבלן 
ביצוע הקמת שצ"פים איכותיים בשכונת צל אורנים

מנכ"ל, תפעול, 
בטחון, 

ר.המתנ"סים 

אישור תכנית חומש מול רה"מ + מנכ"ל הכנת תכנית חומש לשיפור מבני ציבור קיימים לפי 
נושאים )חיתוכי רוחב( שימור ופיתוח של 

המרחב הציבורי- 
מבני ציבור

50% ממבני הציבור2 הנגשת מבני ציבור

התנעת תהליך תכנון לכל מבנה ציבורי נדרש  הקמת מבני ציבור חדשים - צל אורנים
חידוש מבני ציבור - מרכז ענפים ומרכז תנופות 

לשכת רה"מ, 
פרויקטים 

ויזמות, תפעול, 
ר.המתנ"סים

פרסום מסמך מדיניות שילוט ומתווה לקידום 
הפרויקט קידום פרוייקט שילוט והתחדשות במרכז טבעון

שימור ופיתוח של 
המרחב הפרטי-  

מסחר ותעסוקה
התנעת תהליך מדיניות3

הכנת תכנית מדיניות לנושא הזליגה ועירוב שימושים 
במרכזים מסחריים בהתאם לתכנית המתאר 

הכוללנית

 סיום התצ"ר וקידום מתווה התחדשות.
תכנון ראשוני לשימור והרחבת אולם זהר

קידום פרוייקט להחייאת מרכז קרית עמל- אולם 
זוהר+ מדרגות ופיתוח + קידום התצ"ר

מנהל כספי יצירת בסיס נתונים עדכני הכולל את כל 
הצרופות בכל תיק נכס. עדכון נתונים ותחזוקת מערכת ניהול נכסים נכסים- קידום 

פוטנציאליים קיימים גיבוש מסמך חלופות וסדרי עדיפויות4 קידום ומימוש פוטנציאליים ציבוריים

מנהל הנדסה
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 מנהל הנדסה
ייעוד: תכנון והובלת עתידו הפיזי של היישוב למען הקיים והעתיד

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

פניות הציבור, 
מחשוב, לשכת 

רה"מ, לשכת 
מנכ"ל

הטמעת מערכת מוקד חדשה שיפור מערכת הבקרה על פניות התושבים 
למחלקת הנדסה מול פניות הציבור

שיפור השרות לתושב 
ומענה לפניות תושבים 5

יצירת מנגנון משופר לניתוב פניות הציבור במערכת
יצירת מערכת ניתוב פניות, תוך הפרדה 

בין תושבים/אנשי מקצוע. בחינת שימוש 
בוואטסאפ.

העלאת מצגות ומידע מתחלף על פרוייקטים, 
החלטות ועדות תנועה ושימור וכד', עדכון אתר 

המועצה וההכוונה לאתר הועדה, סריקה וטיוב של 
פרצלציות למערכת ה-GIS, חתימת היתר דיגיטלית

שיפור איכות המידע ונגישותו

כנסי תושבים כשיתוף ציבור- לפי נושא. כנס/ שניים 
הסברתיים כלליים במהלך השנה

קיום מפגשי יידוע והכוונה לציבור אנשי 
המקצוע, כנסי תושבים

מנכ"ל, אגף 
תפעול

ביצוע 75% של תהליך תאורת לד ברחבי היישוב+ 
 בחינת חלופות לגגות סולאריים נוספים

תאורה בטיילת - הצגת תוכנית

קידום פרוייקטים של תאורת לד, בניה 
ירוקה מוסדות חינוך התייעלות אנרגטית 

ובניה ירוקה התנעת פרוייקט תאורה בטיילת6

מנכ"ל, מש"א, 
מנהל כספי מבנה מחלקתי יעיל ומתפקד

התאמת המבנה המחלקתי לצרכים,
מיקורי חוץ כאופציה משלימה

התייעלות ארגונית פנים 
מחלקתית 7

מנכ"ל, 
פרוירקטים 
ויזמות, כלל 

המחלקות

 תחילת אכלוס
ליווי מתווה כלל ארגוני לקליטת השכונה

הובלת תהליך הקמה וליווי קליטת 
השכונה

 קליטת שכונה חדשה- 
צל אורנים 8

מנהל הנדסה
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  
משב"ש , רמ"י, 

הרשות להתחדשות 
עירונית חברי וועדה

התקשרות עם גורמים מתקצבים 
ומתכננים והכנת מסמך עקרונות

תכנית להתחדשות עירונית - מתחם אחד 
או שניים שנקבעו בתכנית הכוללנית

שימור ופיתוח של המרחב 
הפרטי- מגורים 1

מהנדסת, יועמ"ש, 
מליאת תכנון

העברת עדכון הנחיות מרחביות 
במליאת תכנון, פרסום באתר הועדה, 

עיתונות מקומית, כנס אדריכלים

עדכון הנחיות מרחביות ודברור של 
הנושא

הכנת מסמך עקרונות מפורט למקרים 
שונים וניתוח מצבים

גיבוש מדיניות להקלות בניה לקיצור 
תהליכים ושקיפות לציבור

מהנדסת, חברי 
וועדה הכנת מסמך מדניות התנעת תהליך ואישור תב"ר

קביעת מדיניות פיתוח למרכזי 
הישוב )עירוני מעורב( 2

יועמ"ש, תובע, 
דוברות

פרסום מדיניות מעודכנת עדכון מדיניות אכיפה

שיפור מערך הפיקוח ואכיפה קבלת תוצרי הסקר3 השלמת סקר עבירות בניה

פרסום אחת לרבעון פרסום מקרי אכיפה באופן אנונימי )עבירות 
שטופלו, צווים, הסדרים מותנים(

 הועדה המקומית לתכנון ובניה
ייעוד: תכנון והובלת עתידו הפיזי של היישוב למען הקיים והעתיד 

מנהל הנדסה



33

מנהל הנדסה

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  
מהנדסת, יועמ"ש, 

מליאת תכנון 
פרסום נוהל קליטת תבע 

באתר הועדה כתיבת נוהל
נוהל בדיקה ובקרה על תכניות 

חדשות 4
מנכ"ל, תפעול, 

פיקוח ובטחון כתיבת הנחיות ופרסומן הכנת נוהל לאחר בחינת המצבים השונים 
ואפיונם

חידוד הנחיות בין הממשק הציבורי 
לממשק הפרטי, בדגש על ביטול 
חניות ציבוריות ושטחים מתפנים

5
לאפשר הגשת בקשה להיתר 
בשונה מההגדרה הראשונה 

שהוגשה 
ריכוז תבניות להגשת בקשות במסלולים שונים יצירת תיקי מידע רב תחומיים 6

תפעול

כתיבת הנחיות ומערכת כלים 
למידענית להכנסה לתיקי 

המידע

 כתיבת מסמכי מדיניות
 א. כתיבת מצבים מוגדרים מראש כמדיניות

ממשק עם הרחוב או שטח ציבורי ואפיונם לתיק 
 מידע

ב. כיסוי מצבים שונים לתיק מידע על מנת 
למנוע הגשות חוזרות

שיפור מנגנוני תיק המידע 7

 הועדה המקומית לתכנון ובניה
ייעוד: תכנון והובלת עתידו הפיזי של היישוב למען הקיים והעתיד 



המחלקה 

לשרותים 
חברתיים
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

משרד הרווחה

ליווי ותמיכה ב 30  ניצולי שואה מרותקי 
בית הרחבת התוכנית ,הוספת שרותים 

טיפוליים מיוחדים, ,חלוקת ערכות 
פעילות ביתיות,הגדלת תקציב משרד 

הרווחה 

תמיכה ביתית בניצולי שואה 
מרותקי בית שילוב 4 מטפלות בפעילות1

מפגש  עם בני משפחה וגורמי בריאות 
פעמיים בשנה 

שלהב"ת ,מרכז הנצחה 
ר. המתנ"סים, קופות 

חולים, בתי אבות, 
חברות סיעוד

השתתפות של 2000  אזרחים ותיקים 
בפעילות אחת לפחות במהלך החודש 

שימור ושיפור מסורת חודש האזרח 
הותיק )נובמבר 21(

פיתוח פעילויות פנאי לאזרח 
הותיק 2

משטרה, מנהלי בנקים, 
דואר, חברות סיעוד, 

ביטוח לאומי, שלהב"ת

טיפול פרטני ב10-15 מקרים

העלאת מודעות לנושא, מתן מענה 
טיפולי וליווי משפטי לצורך הגנה 

מניעת אלימות והתעמרות 
כלפי אזרחים ותיקים 3

כינוס ועדה מקצועית ל50 מקרים בשנה

4-5 מפגשי הסברה בקרב בני משפחה 
מטפלים

1-2 ימי עיון לאנשי מקצוע

שלהב"ת, בתי אבות
2-3 קבוצת תמיכה לבני זוג מטפלים

שימור ושיפור תיפקודם של בני 
משפחה מטפלים, העלאת מודעות 

ציבורית לנושא 

סיוע ותמיכה לבני משפחה 
מטפלים 2-3 קבוצת תמיכה לבנים/ות מטפלים4

1-2 ימי עיון לאנשי מקצוע

3-4 מופעים / פעילות חוץ חוויתית

 אזרחים ותיקים
 ייעוד: פיתוח מערך שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה, תוך חדשנות מגוונת,

         רגישות אירגונית, וזאת למען קידום ושיפור רווחת הפרט, המשפחה והקהילה בישוב  

שרותים חברתיים
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שרותים חברתיים

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מ.חינוך, ארגונים 
ועמותות בישוב

שילוב 20 מתנדבים במסלול
יצירת 5 מסלולי התנדבות

ניהול ופיתוח מסלולי 
התנדבות בקהילה כל מתנדב מלווה ע"י רכז הנושא1

שימור המתנדבים לאורך זמן

הקמת 3 מעגלי שיח נשי פרסום קול קורא לשיח נשי פיתוח תוכניות לשיח נשי - 
עבור ובשביל נשים, בכל מעגל 

החיים 
לפחות 2 הרצאות ופעילות חוץ2

בניית קבוצות
גיבוש צוות מלווה התוכנית

פעמונים, 
חברותא, 

ר.המתנ"סים, 
שלהב"ת

טיפול ב50 פניות לפחות
המשך הכשרות למתנדבי המרכז, 

איתור מקום פעילות, שת"פ עם 
"פעמונים " .

המרכז למיצוי זכויות-ביסוס 
המרכז, הנגשת מידע לציבור    קיום 3 מפגשי הסברה קהילתיים בנושא מיצוי 3

זכויות
קורס הכשרה מס' 2 ל"מובלי מידע" מתנדבים 

פיקוח ובטחון

הכשרת 4 צוותי חירום שכונתיים הכשרת צוותי חירום שכונתיים   מוכנות שכונתית בחירום
העלאת רמת המוכנות בקרב 

תושבי השכונות, חיזוק החוסן 
הקהילתי והגברת הלכידות

גיוס 100 מתנדבים למכלולים4
גיוס מתנדבי חירום למכלולי 
2 הכשרות בנושא רעידות אדמה , שריפות אוכלוסיה, חינוך ולוגיסטיקה

וספיגה  

מ.חינוך, ארגונים 
ועמותות בישוב

8-10 קבוצות הליכה, 20 בני נוער המסייעים 
בתחום הדיגיטל, חלוקת 50 ערכות הפעלה ויצירה 

,10-20 ארועים בבתי מרותקים בחגים ומועדים .

פיתוח מסגרות התנדבות מגוונות: 
קבוצת הליכה עם נוער, קבוצות נגינה 
בבתי אבות ובקרב מרותקים לבתים, 

התנדבות עם בעלי חיים בקרב 
האוכלוסייה המבוגרת, חגים ומועדים 

בניית מערך התנדבות להפגת 
הבדידות בקרב אזרחים 

ותיקים
5

 התנדבות ופיתוח קהילתי
 ייעוד: פיתוח מערך שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה, תוך חדשנות מגוונת,

         רגישות אירגונית, וזאת למען קידום ושיפור רווחת הפרט, המשפחה והקהילה בישוב 

שרותים חברתיים
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שרותים חברתיים

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

שילוב 20 משפחות בתוכנית פיתוח מענה מקומי לאנשים עם נכות 
מגיל -18 זיקנה קהילה תומכת לאנשים עם 

מוגבלויות בקהילה  פעילות חברתית אחת לחודש, טיול פעמיים 1
בשנה, אירועי חג משותפים איתור צוות אב/אם בית

שילוב 10-15 מתנדבים בתוכנית לסיוע בתחום 
הדיגיטל 

התקנת לחצן מצוקה
פיתוח פעיליות פנאי

הגדלת מספר המשפחות מ70 ל90 ביסוס ופיתוח המרכז למשפחות 
המיוחדות - עד גיל 25

סיוע ותמיכה למשפחות 
בהתמודדות עם צרכים 

מיוחדים  הרחבת משתתפי הקבוצות השונות ב30 אחוז2
העלאת מודעות לערך "ישוב משלב"

התרת חסמים בפנאי ובתעסוקה

סטודנטים מכללת 
אורנים, מכינת רבין, 
מתנדבים מהקהילה

שילוב 20 חונכים בקרב 20 משפחות איתור משפחות המעוניינות בסיוע חונכויות פרטניות לילדים 
עם צרכים מיוחדים ליווי החונכים והמשפחות על ידי עו"ס3 גיוס מתנדבים בקהילה והכשרתם 

פעילות חברתית קבוצתית 3-4 פעמים בשנה

"קרן שלם", 
ר.המתנ"סים, מנהל 

הנדסי, מ.חינוך

שילוב 10-15 ילדים ונוער בפעילות
שיפוץ מועדון חיבורים והרחבת 

הפעילות

פיתוח פעילות פנאי לילדים, 
נוער וצעירים עם צרכים 

מיוחדים 
שיפוץ המרחב במרכז ענפים4

הרחבת פעילות פנאי ל10-15 בני נוער וצעירים

פורום הורים לחינוך 
מיוחד, משרד 

הרווחה, ביטוח 
לאומי

הגשת בקשה חוזרת לקרן לפיתוח שרותים לנכים 
והמשך תכנון אדרכלי  

 איתור גורמי מימון לבינוי והצטיידות 
להקמת מרכז  "תנופות" לצעירים 

עם צרכים מיוחדים

פיתוח מענה תעסוקתי 
והכשרה מקצועית לצעירים 

עם מוגבלויות מגיל 21
5

 צרכים מיוחדים - ישוב משלב
 ייעוד: פיתוח מערך שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה, תוך חדשנות מגוונת,

         רגישות אירגונית, וזאת למען קידום ושיפור רווחת הפרט, המשפחה והקהילה בישוב 

שרותים חברתיים
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

 ישום תכנית ההתערבות  בקרב 300 
משפחות  ליווי פרטני וסיוע על פי תוכנית התערבות  תמיכה וליווי משפחות 

במשבר ע"י עו"ס משפחה 
איזורית 

ליווי משפחות לפי חלוקה גאוגרפית 1 שילוב בתוכניות מותאמות לפי צורך 
:מסגרות בקהילה ,חוץ ביתי 

מ.חינוך, משרד 
הרווחה, משרד 

החינוך

שילוב 13 ילדים/ות שילוב והרחבת פעילות ילדים במועדונית 
מענה תמיכתי לילדים בסיכון  ליווי של 10 ילדים ע"י חונכים מתנדבים 2

וסטונדנטים ליווי  פרטני  לילדים עי' סטודנטים לעו"ס

מ.חינוך, 
מתנדבים

חניכה אישית ל10 בני נוער  מלווה משמעותי - מנטורינג
מענה לנוער בסיכון בקהילה קיום 2-3 קבוצות הכשרה מקצועית שונות 3

)עד 15 בקבוצה(
פתיחת קבוצה להכשרה מקצועית לבני 

נוער
יח' נוער, 

חברותא, 
שלהב"ת, 

ר.המתנ"סים, 
מתנדבים

קבוצת פעילים המונה 10 מתושבי השכונה הקמה והכשרת קבוצת פעילים שכונתיים   "אצלנו בבניין" פיתוח חוסן 
קהילתי עם משפחות בשכונת 

קרית עמל. פעילות קהילתית רב 
דורית מחברת ומעצימה

חלוקת שי ל100 תושבים ותיקים בשכונה4 חלוקת שי לותיקי השכונה על ידי נוער

ציון 4 מועדים וחגים עם תושבי השכונה ארועי חג שכונתיים 

מ. חינוך, 
מתמחה ע"ס

פעילות התנדבות בקהילה עם ותיקי השכונה 
פעם בחודש למשך שנה שילוב פעילות בקהילה

פיתוח מענה טיפולי ייחודי 
לנערות הרחבת מעגל המשתתפות ל15 נערות 5 הרחבת מעגל המשתתפות

קבוצה טיפולית בנושא העצמה נשית 
בהשתתפות 10 נערות

הפעלת ופיתוח מועדון "בית חם "  שילוב 
טיפול רגשי, פרטני וקבוצתי פעמיים בשבוע   

 צוות משפחות
 ייעוד: פיתוח מערך שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה, תוך חדשנות מגוונת,

         רגישות אירגונית, וזאת למען קידום ושיפור רווחת הפרט, המשפחה והקהילה בישוב   

שרותים חברתיים
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שרותים חברתיים

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מתן מענה ל50-60 מקרים בשנה 
מתן מענה מקצועי לתושבי היישוב, 

הרחבת סל הטיפולים בתחנה 
הרחבת פעילות התחנה לטיפול 

זוגי ומשפחתי פתיחת 2 קבוצות תמיכה 1
יום עיון לאנשי מקצוע  

2-3 הרצאות לקהל הרחב

יח' הנוער, הרשות 
למניעת אלימות סמים 

ואלכוהול

קיום הכשרות לצוותי נוער וצוותי שלהב"ת הכשרות שומרי הסף הרחבת התוכנית הלאומית 
למניעת אובדנות בקרב בני נוער 

ובקרב הגיל השלישי  
קמפיין ישובי2

סיוע למשפחות שכולות
הסברה והעלאת מודעות יישובית

מתן מענה ל 5-6 משפחות בשנה )כיום 
)2-3 פרסום המענה הטיפולי היחודי

הרחבת הטיפול בנושא אובדן 
ושכול עקב התאבדות בן 

משפחה, נפגעי המתה ותאונות 
דרכים  

3
שלהב"ת, מרכז 

הנצחה, רשת 
המתנ"סים, קופות 

חולים בתי אבות 
חברות סיעוד

טיפול פרטני ל24 נפגעים טיפול פרטני

מענה טיפולי לנפגעי טראומה 
מינית  4

קבוצה טיפולית פעילה  הקמת קבוצת תמיכה

1-2 ימי עיון לאנשי מקצוע קיום יום עיון לאנשי מקצוע

חיבור לאירגונים ועמותות ביישוב 
לצורך העלאת מודעות

 מרכז טיפולי רב תחומי - ענפים
 ייעוד: פיתוח מערך שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה, תוך חדשנות מגוונת,

         רגישות אירגונית, וזאת למען קידום ושיפור רווחת הפרט, המשפחה והקהילה בישוב 
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

יועמ"ש, גזברית, 
מנכ"ל, מוקד

קיצור המענה לתושב מחודשיים 
לחודש 

הטמעת מערכת ערעורים מקוונת, שיפור תהליכי 
עבודה ושקיפות סטטוס הטיפול בערעור לתושב

ייעול תהליכים במחלקה 
וקיצור זמן המענה 

לתושבים
יעול תהליכים פנים ארגוניים- הפחתה 1

בשעות מענה ושיחות, קיצור תהליכים 
פנים ארגוניים

CRM הטמעה במערכת מוקד העברת פניות המוקד ישירות למסופוני הפקחים

רישוי עסקים, 
פרויקטים-
התחדשות 

יישובית, 
יועמ"ש, מנכ"ל

מדיניות אכיפה ברורה לפקחים 
ולתושבים

מיפוי אזורים בעייתים בהם לא ניתן לאכוף, השלמת 
השילוט והסימון על מנת לאפשר אכיפה ושמירה על 

הסדר במקום 
חידוד ודיוק מדיניות 

האכיפה להגברת הסדר 
הציבורי

2
שמירה על מרחב ציבורי פתוח 

ומסודר תוך שתוף פעולה עם 
העסקים, וקיטון תלונות תושבים 

בנושא

חידוד הההנחיות והמדיניות בקרב העסקים 
במרכזים והקפדה לאורך זמן

הוספת חוקי עזר והגדלת סמכויות 
הפקחים

שיפור יכולת האכיפה על מפגעים במרחב הציבורי 
ע"י הוספת חוקי עזר

יועמ"ש קיצור משך הגרירה לחודש מרגע 
ההחלטה

צמצום מפגעי רכבים נטושים והגדלת מצאי 
החניות בישוב, על ידי התקשרות לקבלן קבוע  שיפור תהליך הטיפול 

ברכבים נטושים ביישוב 3
מוקד הפחתת מספר הפניות על רכבים 

נטושים
ידוע תושבים בדבר רכב נטוש וצמצום פניות 

חוזרות בנושא, שימוש בקבוצות וואצאפ

 המחלקה לביטחון וסדר ציבורי  - פיקוח
 ייעוד: הגברת הביטחון האישי, שמירה על הסדר וחוקי העזר במרחב הציבורי

         והעלאת רמת המוכנות בשגרה - לחירום

מנהל כללי
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 המחלקה

לבטחון וסדר 
ציבורי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנכ"ל

מעבר קורס  הכשרת כלל הפקחים בקורס פיקוח כללי
שיפור תדמית הפקח והשירות 

הניתן על ידי הפקחים 
לתושבים

מתן הכשרות נוספות: כב"א, ע"ר, הכוונת תנועה4
חידוש ציוד, הופעה, אמצעים שיפור נראות ומקצועיות הציוד הפקח

חדר מחשב להזנת דוחות, 
לוקרים, מקלחת  שיפור סביבת העבודה לפקח

צוות שיווק פרסום 2 ידיעות לחודש -  
תמונה עם חוק עזר פרסום חוקי העזר במדיות השונות

שיפור הסברה וריענון חוקי 
העזר לתושבים 5

פניות הציבור
צמצום פניות בנושא והפעלת 

אכיפה אוטומטית שתביא 
לירידה במפגעים

מיקוד על צומת פטישי וכיכר בן גוריון, הטמעת 
מערכות אכיפה אוטומטיות ליעול התהליך

צמצום הפרעה וחסימות נתיבי 
נסיעה ותחנות אוטובוס 6

יועמ"ש

הפחתת מפגעים, גידול 
באכיפה שימוש והטמעת הטכנולוגיה שיפור הפיקוח בנושא הגנת 

הסביבה שינוי חקיקה 7 שינוי חקיקת עזר להגדלת קנסות לשם הרתעה

 המחלקה לביטחון וסדר ציבורי - פיקוח
 ייעוד: הגברת הביטחון האישי, שמירה על הסדר וחוקי העזר במרחב הציבורי

         והעלאת רמת המוכנות בשגרה - לחירוםם

מנהל כללי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנכ"ל, הרשות 
למניעת אלימות 
וסמים, משטרה

איוש ע"י 2 תקני שרות לאומי הפעלת מוקד רואה  - מסכים הצופים על כל היישוב

הגברת תחושת הביטחון 
האישית ומתן מענה לאירועי 

שיטור
1

ירידה במקרים הורדת מקרי בריונות ביישוב ע"י הוספת יותר 
מצלמות שמזהות ל.ז. של רכבים

אישור המשרד לבטחון פנים 
והכנסה לתכנית עבודה של 2021 בחינת מערך שיטור עירוני

איתור שריפות במזג אויר קיצון, 
שימוש בתרגילי חירום

יצירת פלטפורמה לראייה ממבט-על של היישוב 
בשגרה וחירום בעזרת רחפן

מנכ"ל

מצלמות פעילות, מחוברות 
 למוקד

סיור של השיטור הקהילתי 
בשכונה, הוספת סיורים של 

 משמר השכונה ק.חרושת

הכנת תכנית אבטחה

הטמעת תכנית ביטחון 
ובטיחות בשכונת "צל אורנים" מיקום מצלמות באזורים ייעודיים2

קביעה ותיאום סיורי פיקוח וכוחות ביטחון

משרד החינוך קיום ההכשרה והשלמת פערים 
שנצברו בשנה החולפת

הגברת תחושת הביטחון, מניעת ונדליזם, ומניעת 
הטרדות מיניות בעזרת מצלמות בבתי הספר הגברת תחושת הביטחון 

במוסדות חינוך 3
מתן הכשרות רפואיות לצוותי החינוך

מנכ"ל, 
משטרה, 

כב"א, מד"א

קיום פגישות והכשרות לאורך כל 
השנה

 משטרה, כב"א, מד"א
שימור הקשר עם מתנדבי יחידות הביטחון

שיפור שיתוף הפעולה עם גופי 
הביטחון והחירום הפועלים 

במרחב
4

 המחלקה לביטחון וסדר ציבורי - ביטחון
 ייעוד: הגברת הביטחון האישי, שמירה על הסדר וחוקי העזר במרחב הציבורי

         והעלאת רמת המוכנות בשגרה - לחירום

מנהל כללי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנכ"ל, 
מחשוב, 

משרד הפנים, 
פיקוד העורף

הכרת המערכת ע"י הגורמים 
הרלוונטים ברשות הטמעת מערכת השוע"ל

שיפור יכולת הרשות 
להתמודדות באירועי חירום 

וקיצון היבטים פיזיים
1

שיפוץ 7 מקלטים ציבוריים העלאת כשירות מקלטים ציבוריים

סביבת עבודה נוחה לשע"ח שיפוץ מרכז הפעלה חלוקת העמדות מחדש, 
שיפוץ שירותים, הוספת מקלחת

שיתוף מידע וסנכרון בין כל המחלקות. יצירת מערכת "משותפת" לכל המכלולים

הגדלת ציוד החירום הנמצא לרשות 
המועצה לשע"ח מחסן חירום אזורי בצמוד למחסן יישובי

פיקוד העורף

העלאת כשירות מנהלי מכלולים 
לשע"ח

השתתפות בסימולטור במטה פקע"ר לצורך 
העלאת הכשירות. שיפור יכולת הרשות 

להתמודדות באירועי חירום 
וקיצון היבטים תיאורטיים

ידיעת התפקיד לשע"ח והעלאת 2
הכשירות

הכשרת כל מנהלי המכלולים בהכשרה לתפקוד 
בשע"ח רלוונטית לתפקידו

 המחלקה לביטחון וסדר ציבורי  - חירום
 ייעוד: הגברת הביטחון האישי, שמירה על הסדר וחוקי העזר במרחב הציבורי

         והעלאת רמת המוכנות בשגרה - לחירום

מנהל כללימנהל כללי
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 הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול
 ייעוד: קידום הביטחון האישי בקרב תושבי המועצה, למול מגוון הצרכים השונים, 

         באמצעות הפעלה, ופיתוח תוכניות ומענים בנושאי התנהגויות סיכון

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

תפעול,ביטחון, 
מחשוב, מנכ"ל הקמת שלב ב' ותכנון שלב ג' המשך פרויקט הקמת אתרי מצלמות וקידום מענה 

ממוקד 

יצירת מרחב פיזי 
בטוח והגברת תחושת 

הביטחון האישי לתושבי 
הקרייה

1

ביטחון, מנכ"ל 
רה"מ, מינהל 

כספי

בניית תיק לקראת יציאה לדרך הקמת שיטור עירוני - קידום עבודת מטה ולמידת 
הקמת שיטור עירונינושא השיטור העירוני

משטרה, ביטחון 
הקמת שני משמרי שכונה פעילים 

במהלך השנה. העלאת מספר 
המתנדבים בכ 20%

עיבוי משמרי שכונה קיימים והקמת משמר שכונה 
באלרואי והשכונה החדשה ובקרית עמל בשיתוף 

המשטרה

ביטחון, מנכ"ל, 
מינהל כספי

בניית נהלים, הטמעה ,איוש והכשרה 
מקצועית של המוקד הרואה הקמת מוקד רואה, מקצועי ומאויש

מתנדבים, 
ביטחון ומינהל 

הנדסי
15 מתנדבים איתור וגיוס, הכשרה והפעלה בעת הצורך - יחידת 

מתנדבי ביטחון בשגרה ובחירום הורים ובני נוער(

מנהל כללי
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 הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול
 ייעוד: קידום הביטחון האישי בקרב תושבי המועצה, למול מגוון הצרכים השונים, 

         באמצעות הפעלה, ופיתוח תוכניות ומענים בנושאי התנהגויות סיכון

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

וועד הורים יישובי, 
חינוך, צוות בתי 

הספר

תכנית של 5 מפגשים עם השתתפות של 
כ50 משתתפים פרויקט הורים קהילתי- להורי יסודי העלאת מודעות 

ומעורבות הורית 
למניעת התנהגויות 

סיכון
חינוך, שירותים 2

חברתיים, בתי 
הספר

יצירת פורמט מפגשים לכ 30 משפחות יצירת תוכנית מענים להורים  - הנחיית הורים 
פרטנית וקבוצתית

חינוך, שירותים 
חברתיים, שפ"ח 

ובתי הספר
בניית תרשימי זרימה לדיווח, טיפול ומענה חידוד נהלי עבודה בין מערכת החינוך ומחלקות 

המועצה ובינן ובין עצמן

יצירת מענים לנוער 
בסיכון 3

יח' הנוער 
ש.חברתיים, חינוך שתי תוכניות בשנה יצירת שת"פ בין מחלקות ואיגום משאבים ליצירת 

מענה מיטבי לנוער בסיכון

חניכה מקצועית, יח' 
הנוער הקמת קבוצת נוער חידוד תפקידי מדריך מוגנות בעת קורונה

צוות התיכון, יח' 
הנוער

הטמעה ושילוב ויצירת קשר מיטבי עם 
צוות בית הספר  תפקיד מדריך המוגנות בתיכון

מנהל כללי
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 קידום מעמד האישה ומניעת הטרדות ברשות

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

חינוך,  שרותים 
חברתיים, טבעונא

יצירת שיח קהילתי בנושא ב"קהילת טבעון" קמפין שיוויון מגדרי

העלאת מודעות 
לשיח בנושא מגדר, 
התנהגות והתנהלות 

 שיוויונית
1

הקמת שלוש קבוצות העצמה פעילות יצירת קבוצות העצמה לנשים בגילאים 
שונים וסביב עניין משותף

הקמת תכנית שומרות סף מועצתית פעילה העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים

יח' הנוער, מועצת 
תלמידים

אמנה שיוויונית חתומה ע"י בני נוער מכל מסגרות 
החינוך הבלתי פורמלי

העברת תהליך חינוכי ובניית אמנה שיוויונית 
לבני נוער

חינוך, גננות
הגעה לרבע מילדי /תלמידי הגנים קרית טבעון / 

תקופת קורונה - יצירת פיילוט והכשרה לגננות
התמקדות בגילאי הגן וכיתות א'-ב' בכדי 

לעורר שיח שיוויוני אחר

נציגי מועצה, מעגל 
מקצועי תומך נושא קיום פורום פעיל ולפחות 4 פגישות בשנה בניית פורום נשים פנים וחוץ ארגוני

עובדי המועצה, מח' 
משאבי אנוש, הנהלת 

המועצה

מפגש אחד לשנה עם כל מחלקה במועצה קיום סדנאות בכל מחלקות המועצה בנושא: 
החוק, מהי הטרדה מינית, שיח מכבד

הבטחת סביבת 
עבודה בטוחה 

וטיפול יעיל ומקצועי 
במקרים של הטרדה 

או התנכלות

ארוע שנתי לכל עובדי המועצה2

הנהלת המועצה פרסום התקנון השקת תקנון מותאם מועצה ויצירת סביבת 
עבודה נקיה מהטרדות מיניות

מנהל כללי
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 שרות וטרינרי
 ייעוד: שמירה על בריאות הציבור, מניעת מחלות בעלי חיים, ופיקוח על בעלי החיים 

         שבתחום המועצה ושמירה על רווחתם

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

פיקוח ובטחון

מעקב חודשי אחר מספר הקנסות שניתנו
צמצום משמעותי במספר הכלבים משוטטים, 

מאחרים בחיסון, כלב שאינו קשור ברצועה, כלבים 
שמוחזקים ללא רישיון

שיפור הפיקוח על 
כלבים ובעלי חיים 

אחרים, צמצום 
מפגעים ומניעת כלבת

1
ניצול 100% מהתקציב קיום מבצעי עיקור וסירוס לחתולי רחוב בהתאם 

לתקציב

ביקורות תקופתיות טובות בכלביה – פיקוח על הכלבייה כדי לוודא עמידה 
בדרישות המחמירות של משרד החקלאות.

קבלת דיווח וטרינר אחראי אחת לחודש מכל 
אחד מהמקומות פיקוח על  פינות החי של הגנים ובתי הספר

צוות שיווק פיחות במספר מקרי כלבים משוטטים מבצע הסברה פרואקטיבי למניעת מפגעי בע"ח

פיקוח ובטחון, 
מוקד, אשכול 

ערי מפרץ

הטלת קנסות לפנות בוקר, בערב, בימי 
שישי

צוות כוננים לפיקוח וטרינרי שיוכל לתת מענה גם 
בשעות לא שגרתיות

שיפור השרות לתושב ירידה בפניות ועליה במספר הקנסות2 שימוש במצלמות של "מוקד רואה" לסיוע באיתור 
כלבים משוטטים

המשך מגעים לבחינת התכנות הקמת כלביה איזורית

מש' 
החקלאות, 

רט"ג
פיזור 2.5 ארגזי פתיונות פיזור פתיונות בשטחים הפתוחים שמסביב 

לטבעון
חיסון כלבת לתנים 

ושועלים 3

מנהל כללי
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 שרות וטרינרי
 ייעוד: שמירה על בריאות הציבור, מניעת מחלות בעלי חיים, ופיקוח על בעלי החיים 

         שבתחום המועצה ושמירה על רווחתם

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנכ"ל, תפעול, 
אקולוג,

אוניברסיטת 
חיפה

לפחות 15 מצלמות באיזורים חשובים ניטור החזירים )מצלמות(

 הפחתת מפגעי 
חזירי בר, תוך המשך 

מחקר בתחום
ירידה במספר הפניות על הפיכת פחים 4

וכניסה לחצרות הקמת תחנות הרטבה בואדיות מחוץ ליישוב

שימור רמת ההפיכה הנמוכה שיל סוף 2020 קיבוע פחים

העסקת אקולוג יצירת תפקיד של אקולוג שיסייע בפיקוח, הדרכה 
והפעלת אמצעים להרחקה

רישוי עסקים
10 בדיקות בחודש

בדיקות בעסקי מזון שמקורו מן החי בתחום 
המועצה )איטליזים, חנויות למוצרי בע"ח, מפעלים 

מזון, מסעדות וכו'(
שיפור הפיקוח על מזון 

ורישוי עסקים 5
בדיקות בעסקים עיסקי מזון הפועלים לפי חוק ועומדים בכל החוקים 

והתקנות

צוות שיווק, 
חינוך

6 פרסומים בשנה פרסומים תקופתיים לשם הגברת המודעות על 
מניעת שוטטות כלבים, לכלוך ומטרדים לשכנים

שיפור ההסברה 
לציבור להגברת 

מודעות 6
5 הרצאות הרצאות לכיתות ו' )החזקת כלבים, כלבת, מניעת 

מטרדים, צער ב"ח(

מנהל כללי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

צוות שיווק
האתר פעיל ועלה לאוויר סיום האתר והתכנים  החלפת אתר אינטרנט 

לשם שיפור השירות לתושב,
הגברת השקיפות וההסברה חיבור האתר למערכת המוקד כמערכת 1

אחת הטמעת טפסים דיגיטליים

מנכ"ל, מוקד 106, 
כלל המחלקות

הנתונים עברו בהצלחה הסבת נתונים מהמערכת הקיימת  החלפת מערכת מוקד 
לשם שיפור השירות לתושב

ויעול תהליכי עבודה פנים ארגוניים המערכת מוטמעת בקרב התושבים 2
והעובדים הטמעת המערכת החדשה

מנכ"ל, מנהל 
כספי

אינטרנט מהיר ועבודה שוטפת, צמצום 
תקלות ונתק ברשת הקמת ארונות תקשורת חדשים  החלפת תשתיות תקשורת 

לשם שדרוג הרשת וצמצום תקלות 
ברשות התקנת רשת אלחוטית והפיצול 3

הטלפונים מרשת המחשבים החלפת קווי תקשורת ונקודות קצה

מוקד 106 
ומרכזיה

הקמת מרכזייה שמחוברת לפקס מייל 
ולמערכת וואטסאפ פירוק המרכזייה הקיימת

החלפת מרכזיית טלפונים הפרדת קווי התקשורת מהטלפונים4 העברה המרכזייה לענן

מנכ"ל, מנהל 
כספי

DNS, FILE SERVER הקמת שרת החלפת השרתים לחדשים  העברת השרתים לחמ"ל 
 לשם שרידות ורציפות התפקוד 

של המועצה בחירום העתקת הסיב אופטי והתמסורת של 5
אוטומציה העתקת קווי תקשורת לחמ"ל

מנכ"ל, מנהל 
כספי BIG DATA שיפור תהליכי גיבוי החלפת מערך הגיבוי הקיים לשם הגדלת נפח 

גיבוי והצפנת מידע
גיבוי נתונים מוצפן עפ"י 

משתמש ומחלקות  6

מנהל כללי  מחשוב ומערכות מידע
 ייעוד: הובלת תהליכי מחשוב ותקשוב במועצה ובמתקניה, התאמת סביבת העבודה

          לצרכים והובלת תהליכים דיגיטליים חוצי ארגון



51

משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מחלקת רכש
השלמת הרכישה רכישת אופיס 2019 השלמה וחידוש רשיונות 

אופיס ומערכות הפעלה השלמת הרכישה7 WIN10PRO רכישת

מנהלת החינוך, 
מנהלי בתי ספר, 

מנהל כספי

הטמעת והתאמת הטכנאי לצרכי 
המערכת ומתן שרות טוב ומענה 

מיידי
 קליטת טכנאי מוסדות חינוך. 

כתיבת נוהל ויצירת מודל הפעלה

גיוס והפעלת טכנאי בניהול 
 עצמי מוסדות חינוך 

לשיפור רמת התקשוב במוסדות
קליטה מקצועית ווחניכה 8

במסגרת המחלקה
העברת הסמכות למנהלי בית 

הספר
מנהלי 

המחלקות, 
דוברת, יועמ"ש

הטעמת נוהל רישום מאגרי מידע 
ברשות

השלמת הרישום מול משרד המשפטים הרשות 
להגנת הפרטיות רישום מאגרי מידע 9

ראש מועצה,  בקרות חודשיות ושנתיות
הטמעת המערכת בקרב המנהלים והעובדים הטמעת מערכת ניהול 

משימות לטובת שיפור הבקרה 
והשליטה וקידום מיטבי של תהליכים

ראש מועצה, מנכ"ל, מנהלי מחלקות10

מנכ"ל, מחשוב, 
מוקד 106

מענה שוטף של המחלקה לפי 
SLA שיוגדר

הטמעת הנוהל והאמנה  כתיבת אמנת שירות פנים 
ארגונית לרבות מוס"ח מערכת לניהול משימות ומערכת לניהול מסמכים 11

דיגיטליים

 מחשוב ומערכות מידע
 ייעוד: הובלת תהליכי מחשוב ותקשוב במועצה ובמתקניה, התאמת סביבת העבודה

          לצרכים והובלת תהליכים דיגיטליים חוצי ארגון

מנהל כללי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנהלי מחלקות, 
חונכים שיבחרו 

מראש

הפחתת מקרי אי התאמה 
בהם הארגון לא רצה בעזיבה 

העובד

"מעקב קליטה" -  א. שיחות עם המנהל לגבי תהליך הקליטה 
ובחינת ההתאמה לתפקיד.   ב. שיחות עם העובד, שיקוף 

שביעות רצון מהתאמתו והשתלבותו בארגון )מנהלת מש"א 
ומנהל ישיר(   חיזוק תחושת השייכות 

של עובדים חדשים 
וצמצום מצבי אי התאמה 

לארגון
הגדרת חונך "חברתי" לעובד ולמנהל חדש1

ניתוח כל פיטורים או התפטרות עובד במהלך שנת העבודה 
הראשונה וישום לקחים למניעת השנות הדבר

בניית נוהל גיוס וקליטת עובד חדש

צמצום תקופת הפער באיוש - לטובת רציפות תפקוד 
המחלקות 

רה"מ, מנכ"ל

לפחות 4 מפגשים בשנה יצירת תוכנית שנתית הכוללת - ימיי גיבוש, סדנאות והדרכות

שימור ופיתוח מנהלים 2
הגברת שיתופי הפעולה בין 

המנהלים
חיזוק ממשקים וקולגיאליות, תמיכה במנהלים, שיתוף ידע 

וניסיון 

עמידה בתוכניות העבודה
"בוקר לעצמי" - יצירת בוקר בשבוע ללא פגישות לטובת 
הכשרות ועבודה עצמית - להפחתת לחץ, שיפור חשיבה, 

הפקת לקחים וקידום נושאים 

רה"מ, מנכ"ל, 
פרויקטים 

ויזמות, מנהלי 
מחלקות

שיפור במדד שביעות רצון 
בסקר תושבים

סדנאות והדרכות מרוכזות )ייקח חלק כל עובד שיש לו 
ממשק עם תושבים( יצירת שפה ארגונית 

אחידה בנושא שירות 
ותקשורת עם התושב

3
שיפור וקיצור תהליכי עבודה  הכנת עובדים ומנהלים להטמעת מערכת מוקד חדשה

מנהל כללי  משאבי אנוש
 ייעוד: להוביל את הארגון להשגת המטרות האסטרטגיות

          באמצעות פיתוח ההון האנושי 
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מנכ"ל, מנהלי 
מחלקות

גידול של 10% לפחות במספר 
המשתלמים בהדרכות מקצועיות

זיהוי פערי ידע בקרב עובדים והתאמת קורסים/
השתלמויות רלווונטים

שיפור תהליכי עבודה וחתירה 
למצויינות 4

העובד הנכון במקום הנכון - הן 
מבחינת הארגון והן מבחינת העובד

זיהוי עובדים בעלי פוטנציאל, אך חסרי 
מוטיבציה ובניית תוכנית לחיזוק שביעות רצון 

העובד 
השתתפות מנהלים בכנסים דיגיטליים 

/ קיום מפגש עם מחלקות מרשויות 
אחרות

למידה מרשויות אחרות

בחירת 3 עובדים מצטיינים בשנה יצירת שיח של מצוינות
קיום שולחנות עגולים לנושאים חוצי 

ארגון שיפור תהליכים חוצי ארגון

 ועד העובדים
לשכת רה"מ, 

מנהלי מחלקות

4 אירועים/פעולות משותפות לרווחת 
העובד

חיזוק השת"פ עם ועד העובדים ויצירת פעולות 
משותפות לחיזוק הגאווה הארגונית

חיזוק הגאווה הארגונית 
בשגרה 5

השתתפות פעילה של העובדים
ארבעה/חמישה מפגשים בשנה של יצירת 

 אוירה 
)יום חורף - מרקים, יום קיץ - קרטיבים וכד'(

חיבור עובדי המשרדים ל"שטח"  סיור בפרוייקטים שבוצעו ע"י עובדי המועצה

תקשורת פנים ארגונית להעברת ידע 
על הישגי המועצה מפגש סיכום שנה לכלל עובדי המועצה

השתתפות בשני אירועים לפחות חיבור עובדי המועצה לפעילות בקהילה

מנהל כללי  משאבי אנוש
 ייעוד: להוביל את הארגון להשגת המטרות האסטרטגיות

          באמצעות פיתוח ההון האנושי 
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

כלל המחלקות
קבלה של לפחות 50% מהבקשות 

לפרסום במועד ובאופן שקבענו 
במסמך נהלים. 

הגדרת נהלי עבודה פנים ארגוניים ויצירת גאנט 
פרסומי לטובת תכנון ארוך טווח שיפור תהליכי העבודה 

בפרסום 1
עלייה בנתוני חשיפה ומספר 

עוקבים
שיפור האפקטיביות של הפרסום ע"י ביצוע תהליכי 

מדידה סדורים

כלל המחלקות

 להכניס לפחות 3 כתבות יזומות 
עד סוף 2021 )לא כולל כתבות 

ואייטמים שיתפרסמו שלא 
ביוזמתנו, אמן(

 להכניס אייטמים לעיתונות הארצית ולאתרי תוכן 
)ynet, walla, mako(

העלאת הגאווה המקומית 
באמצעות חשיפה תקשורתית 

רחבה
2

ר. המתנ"סים, 
מרכז הנצחה, 

שלהב"ת, אגודות 
הספורט, תנועות 

נוער

 לפחות 4 מפגשים בשנה
יצירת שפה תקשורתית אחידה הקמת צוות תיאום וסנכרון פרסום כלל יישובי

סנכרון הפרסום הישובי 
והגברת האפקטיביות 
בפלטפורומות השונות

3
ר. המתנ"סים, 

מרכז הנצחה
תהליך הטמעה "חלק" עם מינימום 

התנגדויות 
בניית תוכנית הטמעה מסודרת הכוללת שיתוף 

הציבור ושלבי הטמעה פנים ארגוניים וחוצי ישוב הטמעת המיתוג החדש בישוב 4
מחשוב

עלייה בנתוני הגלישה באתר 
 המועצה

100% טפסי דיגיטליים

 סיום בניית האתר והקמת טפסים דיגיטליים
קמפיין השקה 

 אתר אינטרנט חדש 
חדשני, ידידותי למשתמש,עם מקסימום 

שירותים דיגיטלים 5

 דוברות-שיווק
 ייעוד: ניהול נראות הארגון והמוניטין שלו, לצד יידוע התושבים בעבודת המועצה, 

         הישגיה והשירותים השונים בה

לשכת ראש המועצה
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

רישוי עסקים מינימום עסקים שיסגרו 
בעקבות משבר הקורונה

קשר אישי עם בעלי העסקים 

 סיוע לעסקים מקומיים לעבור 
את משבר הקורונה מתן מענה לעסקים במשבר - ייעוץ ע"י מתנדבים, חיבור 1

ל"מעוף", סיוע מול גופים ממשלתיים

עידוד התושבים לצריכה בעסקים המקומיים 

מנהל הנדסי, 
ר.המתנ"סים, 

תפעול
הגדלת התנועה במרכזים

שיפור הנראות והנגישות של המרכזים הפעמת המרכזים המסחריים 
במטרה להביא קהל רוכשים 

גדול יותר
יצירת מוקדי עניין פיזיים ותרבותיים2

מנהל הנדסי, 
פניות הציבור 

נציגי מחלקות - 
חוצה ארגון

מינימום בלת"מים ותלונות 
 תושבים

שביעות רצון של התושבים 
החדשים

יצירת תוכנית עבודה רשותית עפ"י שלבים ובהתאם 
למיפוי האוכלוסייה שעתידה להיקלט קליטה מיטבית של תושבי 

השכונה החדשה "צל אורנים" יצירת פלטפורמה לקליטת התושב להקלה על התהליך 3
הן מבחינת התושב והן מבחינת המועצה

רה"מ, מנכ"ל, 
מנהלי מחלקות

ביצוע תהליך אחד בכל 
מחלקה ביצוע תהליכי הערכה ומדידה פנים וחוץ ארגוניים

שיפור תהליכי העבודה בארגון 
תוך למידה והערכת ביצועים  עמידה של המחלקות השונות 4

ב 100% מהמטרות שהציבו
יצירת תהליך שנתי מובנה לבניית תוכניות עבודה, יישום 

ובקרה 
שיפור במדדים שיוגדרו 

מראש למידה ושיפור מנתוני סקר שביעות רצון תושבים

צוות שיווק
גיבוש פיילוט לחזון הישוב והטמעתו  התחדשות ישובית - 

הובלת תהליכי מיתוג וחזון 
הישוב

בניית תהליך להטמעת המיתוג פנים וחוץ ארגוני5

 פרויקטים ויזמות - התחדשות ישובית
 ייעוד: הובלת פרויקטים ומיזמים לטובת התחדשות פני הישוב והמועצה

לשכת ראש המועצה
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מנהל 
כספי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

 מחשוב, 
צוות שיווק 

תהליך דיגיטלי של אישור 
טאבו ושל העברת משלם וכן 

מערכת לניהול פניות תושב 

המשך הטמעת טפסים דיגטלים לרווחת התושבים וכן 
הקמת מערכת לניהול פניות תושב שיפור השירות לתושב 

 באמצעים דיגיטליים. 
מתן שירות מהיר וזמין לתושב 
לאור תקופת הקורונה והצורך 

לתת שירות "מרחוק"

1
מחשוב

ירידה בכמות הפניות 
הטלפוניות לבדיקת סטטוס 

טיפול בפניה ובכלל
שיווק השירותים הדיגיטליים לתושב

מחשוב הפחתת הניירת 50% יצירת ארכיון דיגטלי יצירת סביבה נטולת נייר 2
חברת אשד 450 מדידות  המשך סקר מדידת הנכסים

הגדלת בסיס החיוב על ידי 
הגדלת שטחי ארנונה  3

הגדלה של 5% עבור 300 בתי 
אב נוספים רישום בעלי נכסים לתשלום בהו"ק

הרחבת מאגר המשלמים 
בהו"ק 4

יועמ"ש, יועץ 
הארנונה, מנהל 

הנדסי, רה"מ

יצירת תכנית עתידית בנושא 
הארנונה ובעיקר הארנונה 

העסקית לאור האזור 
התעסוקתי העתיד להיות חלק 

מטבעון

יוזמה של פגישות חשיבה אסטרטגיות ודחיפה להכנת 
תוכנית רשמית ליישום

בחינה אסטרטגית של צו 
הארנונה ובדגש על האזור 

התעסוקתי
5

 מחלקת גבייה
 ייעוד: הובלת הארגון להשגת המטרות האסטרטגיות

         באמצעות ניהול כספי המועצה ביעילות ובנאמנות

מנהל כספי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

כלל המחלקות התהליכים עובדים בצורה תקינה 
וללא "תקלות בדרך" הסברה והדרכה ליישום תהליכי עבודה תקינים

הסדרת תהליכי עבודה 
תקינים בנושא התקשרויות  

וכן בנושא תהליך הזמנת 
עבודה ותשלום

1
יועץ חיצוני, 

מחשוב
הפחתת השימוש בנייר והפחתת 

ההדפסות במחלקה ב-80% הטמעת מערכת לחיתום דיגיטלי על חשבוניות מעבר לסביבת עבודה ירוקה 2
כלל המחלקות

5 פניות יזומות בשנה להגדלת 
תקציבים ולהרחבת נתח השתתפות 

משרדי הממשלה בפרוייקטים

בקרה שוטפת של ההכנסות המתקבלות אל מול 
ההרשאות ואל מול הפוטנציאל הכללי

מיצויי ההכנסות ממשרדי 
ממשלה 3

כלל המחלקות, 
יועץ חיצוני חסכון של 0.5 מלש"ח בשנה

בחינת סעיפי ההוצאות ונקודות תורפה הניתנות 
לשיפור והתייעלות + המשך ישיבות שוטפות עם 

מחלקות המועצה וניתוח רבעוני אל מול ההוצאות 
בפועל.

התייעלות כספית בכלל 
מחלקות המועצה 4

מנהל הנדסי סטייה של 15% בלבד בין תקציב 
לבין ביצוע מיפוי הכנסות מאגרות בנייה /הטלי השבחה

תחזית מדוייקת של הכנסות 
לקרנות הפיתוח ויכולת טובה 

לתכנון תקציב הפיתוח
5

הגופים 
הפועלים 

בטבעון

שליטה ובקרה מלאה אחר הנתונים 
הכספיים של הגופים וקבלת דיווח 

פעמיים בשנה מכל גוף כאמור

פגישות חצי שנתיות להצגה ודיווח על המצב 
הכספי של הגופים

חיזוק השליטה והבקרה 
בכספי הגופים הפעילים 

בטבעון
6

 הנהלת חשבונות
 ייעוד: הובלת הארגון להשגת המטרות האסטרטגיות

         באמצעות ניהול כספי המועצה ביעילות ובנאמנות 

מנהל כספי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

מחשוב
צמצום עובדי וגימלאי 

המועצה המקבלים תלוש 
מודפס ל50% בלבד

שליחת תלושי שכר וטפסים נוספים במייל סביבה ירוקה 1
מש"א, מחשוב ממשק פעיל הטמעת מודול משאבי אנוש )מערכת נוכחות( ממשק אחיד עם משאבי אנוש 2

מש"א
מניעת הפתעות בנתוני השכר 
וכן סטיה של לא יותר מ-15% 
בין תקציב השכר לבין הביצוע

ניהול מדויק של מערך השכר כולל בדיקות שוטפות של 
שינויים במערך כח אדם בעלי השלכה על השכר וזאת 

לטובת השגת דיוק בתחשיבי השכר ובאומדנים. 
ניהול מושכל של המשאבים 3

מש"א, מחשוב ביטול טופס ידני וחסכון בנייר  אישור דיגיטלי של דיווח קילומטרים  שיפור השירות לעובד 4

 שכר
ייעוד: שירותי חשבות שכר רשותי יעיל ושירותי לעובדי הארגון 

מנהל כספי
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משימות     מדדי הצלחה   שותפים מטרה  

כלל המחלקות  גיוס של כ2 מלש"ח  גיוס כספים ממשרדי ממשלה  וגיוס כספי תרומות .
הגדלת ההכנסות ממקורות 

חיצוניים 1
כלל המחלקות    איתור תורמים אופציונלים 

למימון הפרויקט  הקמת תיק פרויקט בשת"פ מח' המועצה 
בניית תיק פרויקט מועצה 

לתרומות   2
וועדת תיירות , 

רשויות שכנות , 
משרד התיירות 
משרדי ממשלה

יצירת תוכנית אב לתיירות הכנת תכנית תיירות על ידי יועץ מלווה  

קידום תכנית אב לתיירות   יצירת שיתופי פעולה3 איתור שותפים לתהליך - גיוס רשויות נוספות להכנת 
תכנית ובחינת האפשריות אל מול משרד התיירות 

כלל המחלקות 
הגדלת סיכויי הזכייה ביחס 

להקטנת כמות ההגשות  
)התייעלות(. 90% הצלחה

בחינה קפדנית של התאמת וסיכוי זכייה בקולות קוראים  התייעלות קולות קוראים  4

מנהל כספי  גיוס משאבים
ייעוד:  התייעלות בתהליכי הרכש וגיוס תקציבים מתוך משאבים שונים 
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 מנכ"ל המועצה

מטרות ומשימות מרכזיות

שיפור תהליכי עבודה ותהליכים ארגוניים
ישום תוכנית ארגונית שנתית לתכנון בקרה ועבודה	 
יצירת גאנט שנתי לתכלול פעילות המועצה והמסגרות בישוב	 
ביצוע הפקת לקחים והטמעה 	 
מעקב משימות והחלטות לשכות וישיבות מליאה	 
קיום תהליך מישוב והערכת עובדים ומנהלים	 
קידום והטמעת מערכות מחשוב וטכנולוגיה בדגש ייעול תהליכי עבודה 	 
חיזוק הגיבוש, תחושת השייכות וגאוות העובדים במועצה בכלל 	 

ובמנהל הכללי בפרט
הטמעת תרבות ארגונית מבוססת שירות ומקצועיות	 
שיפור הנגישות למידע פנים ארגוני והנגשת מידע רלוונטי לתושבים	 
שיפור הסנכרון ושיתופי הפעולה בינמחלקתיים ליעול וקיצור תהליכים 	 

ולשיפור השירות ואיכותו
קידום הכשרות למנהלים	 
קידום טרנספורמציה דיגיטלית ברשות 	 

שיפור סביבת העבודה במועצה
שיפור חזות המשרדים והמבנים	 
מיתוג רכבי מועצה ועובדי שטח וחיזוק הנראות	 

שיפור המוכנות לחירום
רענון ועדכון תיקים ובעלי תפקידים	 
חיזוק שיתופי פעולה בקרב כוחות הביטחון והחירום 	 
קיום תרגילים להעלאת הכשירות	 
שדרוג ורכש ציוד מתאים לשליטה ובקרה	 
שיפור מוכנות הישוב ברמה הפיסית לחירום, דרכי גישה, שילוט	 



חולמים.
מגשימים.
 תוכניות עבודה
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