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המועצה	 של	 העבודה	 תכנית	 את	 להציג	 שמחים	 אנחנו	
האזורית	זבולון	לשנת	2020.

מטרת	החוברת	להתוות	דרך	ולהפגין	את	המחויבות	שלנו	
למטרות	העל	של	המועצה	ולתושביה	.

מקדמים	 כשאנחנו	 אותנו	 מובילה	 למצוינות	 השאיפה	
מקצועי	 אנושי	 הון	 ומפתחים	 איתנה	 ארגונית	 תרבות	

להבטחת	עשייה	פוריה	ואיכותית.
האגפים	 מנהלי	 את	 הנחיתי	 העבודה,	 תכנית	 במסגרת	
כך	 העבודה,	 לתכנון	 ניהוליים	 כלים	 לפתח	 והמחלקות	
פעולה	 בשיתוף	 העל,	 מטרות	 ליישום	 להביא	 יחד	 שנוכל	

וכשאנו	רואים	כל	העת	את	המטרות	לנגד	עינינו.
ההתחייבויות	 על	 במועצה	 ולצוותים	 למנהלים	 מודה	 אני	

המפורטות	בתוכניות	העבודה.
אני	תומך	ומאמין	בתוכניות	אלו,	יישר	כוח!

עמוס	נצר	
ראש	המועצה

הקדמה לתכנית העבודה

העבודה	 תכנית	 את	 לראשונה	 בפניכם	 להביא	 גאים	 אנו	
המועצתית	לשנת	2020

התכנית	מתבססת	על	עבודה	מקיפה,	מקצועית	ומעמיקה	
של	כלל	אגפי,	מחלקות	ויחידות	המועצה.

מטרות	 את	 תומכים	 המועצה	 ותקציב	 העבודה	 תוכנית	
על	 הקפדה	 תוך	 העדיפויות	 סדרי	 שונו	 ובהתאמה	 העל	
משאבים	 איגום	 ואיכותניים,	 כמותיים	 מדידים	 יעדים	

כספיים	ואנושיים,	שקיפות	ומינהל	תקין.
לנו	לקדם	את	מטרות	העל,	לבחון	את	 התכנית	תאפשר	
העמידה	ביעדים	שהצבנו	ולשפר	בזמן	אמת	את	העבודה	

והפעילות	לקידום	זבולון.
פיתוח	 שיפור	 העבודה:	 בתכניות	 העיקריים	 הדגשים	
הניתנים	לתושבי	 בכל	תחומי	החיים	 והרחבת	השירותים	
למועצה,	 השייכות	 תחושת	 חיזוק	 המועצה,	 ויישובי	
ופיתוח	 חיזוק	 דמוגרפי,	 גידול	 וקהילתי,	 כלכלי	 פיתוח	
מערכות	 כלל	 של	 הובלה	 והבדואית,	 הערבית	 החברה	
השירות	 הנגשת	 ומותאמת,	 משמעותית	 ללמידה	 החינוך	

באמצעים	טכנולוגיים	ועוד.
ומנהלי	 למנהלות	 העובדים	 לכלל	 להודות	 מבקשת	 אני	

האגפים	והמחלקות	על	בניית	התכנית	והוצאתה	לפועל.

בברכה
אתי	לוי	
מנכלית	המועצה



מועצה אזורית זבולון
מבנה ארגוני

מליאת המועצהמאושר	מליאה	ומשרד	הפנים	/	ינואר	2020

ראש המועצה

אגף	חינוך	
וחברה

אגף	שרותי	
קהילה אגף	כספים אגף	הנדסה	

וסביבה

הועדה	המקומית

תכנון פיקוח

משאבים	
מניבים

תחום	תחום	התיירות
הגיל	השלישי

עמותת	דורות

רישוי

ביצוע	
פרויקטים

תחום	בטיחות	
בטחון	ושע"ח

עוזר	ראש	לשכההחברה	לפיתוח	זבולון
המועצה

מבקר	ותלונות	
הציבור

מנכ"ל

משאבי	אנוש

תכנון	וניהול	אחזקה
שירותים	בתי	ספרהנהח"שפרויקטים

חברתיים
חוגים	וספורטנוערגביה

בטיחות	ובטחון

מערכות	מידע

פיקוח	ורישוי	
חינוך	מיוחדגנים	וגיל	הרךקופהתברואהעסקים

שפ"י

ישובים

ביקור	סדיר

תרבותתחבורהרכש

עמותת	ספורט	שכר
דתזבולון

מוקד	שירות

יח'	לאיכות	
הסביבה

מנהל	התוכנית	
למניעת	אס"א

יועמ"ש

דוברות	
ותקשורת גזבר

סגן ראש המועצה



מטרות על
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מערכת חינוך 
איכותית מותאמת 

לעתיד 

מעורבות עמוקה 
באיכות הסביבה

שירותים 
מתקדמים 

ומונגשים לישובים 
ולתושבים

מתן שיויון 
הזדמנויות בחברה 
הבדואית והערבית

שמירה על צביון 
כפרי והגנה על 
מגזר החקלאות

פיתוח כלכלי, 
תיירותי ויזמות

 פיתוח 
קהילתי-ישוב, 

צעירים, צמיחה 
דמוגרפית וגיל 

שלישי

חיזוק התרבות 
הארגונית 
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יעוד האגף
מתן שירותים חינוכיים וחברתיים לפרטים, משפחות וקהילות.

	 איתור,		 טיפול,	תמיכה,	 ומיומן	בתחום	האבחון,	 שירות	מקצועי	
מניעה,	הגנה	ושיקום,	במגוון	דרכי	התערבות	ובשיטות	העבודה

	 דרכי	למידה	חדשניות	
	 בכל		 והחברתי	 החינוכי	 ברצף	 ואיכותיים	 מקצועיים	 שירותים	

הגילאים	ולאורך	כל	שעות	היממה

אגף חינוך וחברה
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
דגשים מרכזיים לשנת 2020: 

קטגוריות	מרכזיות	של	הפעילות	בהתאם	למטרות	העל	וייעוד	המחלקה.	

דורותשירותים חברתייםחינוךהמטרה

מערכת	חינוך	איכותית	
מותאמת	לעתיד

שיפור	הישגים
	מהוראה	ללמידה.

שימור	תלמידים	בתוך	המועצה
שיפור	הזכאות	לבגרות	במגזר	הבדואי

תפיסת	זקנה	מיטיבה	ושילובה	במערכת	
החינוך.

השקעת	ההון	האנושי	של	וותיקי	
המועצה.

הקמת	מעונות	0-3	.טיפול	בחברה	הבדואית
איתור	מוקדם	וטיפול	בילדים	עם	קשיים.

ועדת	היגוי	בגיל	הרך.
התמדה	במסגרות	חינוך.

העצמת	נשים	במשפחה	
ובתעסוקה.

הדרכת	צוותי	חינוך.
טיפול	מערכתי	באלימות.

יצירת	קשר	והכרות	תרבותית	לוותיקי	
המועצה	יהודים	וערבים.

שילוב	חברי	המועדונים	בכפרים	במרכז	
דורות.

שימוש	בסביבה	כפרית	כמשאב	למידה.שמירת	צביון	כפרי
שמירה	על	יחס	אישי	מבוגר-ילד	במערכת	החינוך.

חשיבה	על	מכלול	צרכי	הילד.
שיתופי	פעולה	בין	בני	הנוער	יהודי	וערבי.

מבנה	ראוי	לשרות	הפסיכולוגי.שרות	מעולה
הנגשת	מסמכים	דיגיטליים	לרישום	למוסדות	החינוך.

ייעול	הגביה	במגזר	הבדואי.

הקמת	תחנת	שי"ל	–	שרות	יעוץ	
לתושבים

טיפול	באוכלוסיות	עם	מוגבלות.

הנגשה	טכנולוגית	לשיפור	איכות	חיים	
בגיל	מבוגר.

שימור	ושיפור	קשר	עם	לקוחות	במרכז.

תכנית	עבודה	מבוססת	על	שיח	עם	שרותי	קהילה
מנהיגי	הישובים,	וועדים	מקומיים.	
צמצום	השימוש	באלכוהול	וסמים.

הנגשת	והרחבת	פעילות	דורות	למרותק	
בית	ולישובים	עצמם.
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חינוך וחברה
שם	המנהל/ת:אורית	שטייף

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

מערכת	
חינוך	

איכותית	
ומותאמת	

לעתיד

שיפור	ההשגים	
במקצועות	הליבה.

בניית	מיפוי	מעקב	ובניית		
התערבות	,	שלוש	פעמים	

בשנה.	

50%	מהתלמידים	ספטמבר
ישפרו	השיגיהם.

העלאת	שיפור	בהישגים.מגזר	יהודי	80%.
הממוצעים	

ב5%

מש”הח	

ינואר
עבודה	פדגוגית	מגזר	בדואי	נמוך.מאי

מבוססת	אמונים	.
יוזמותמנוי	רשותי

שינוי	דרכי	הלמידה	
בבתי	הספר	מהוראה	

ללמידה.

לשנות	את	אופי	הלמידה,	
להופכה	לפורצת	מקום,	

חקרנית,	

הכשרת	צוות	נופית	
כפילוט	מועצתי		

בתש”פ.

למידה	תתבסס	על	3	
מדדים:

מתחילה	הכשרת	קיים	באופן	חלקי.
צוות.

מסמך	
מדיניות	
ראשוני.

להטמעה	
בביה”ס	של	

המועצה.

תקצוב	יזמות	
כ-50,000	₪.

מקום	לתחקרנית	,	
מבוססת	הבנת	תהליכים	

וחדשנות.	סקרנות	
מסובבת	הבנה	תהליכים	

וחדשנות.

1.	המורה	-	הצוות	
במרכז	העשיה.

2	למידה	חוויתית	
והרפתקנות	.

הטמעה	
בבית	

ספר	נוסף	
בתשפ”א.

3.	דיאלוג	מבוגר	ילד.
העלאת	הזכאות	לבגרות	זכאות	לבגרות.

במגזר	הבדואי
ברמות	זבולון	סיים	סוף	שנה”ל

מחזור	ראשון	בגרות	
20%	בפתיחת	

בי”הס
60%	זכאות	

לבגרות	
לשים	דגש	על	65%

איכות	התעודה
השבת	תלמידי	

מועצה	הלומדים	
מחוץ	למועצה.

מחוואלד	וראס	עלי	-	
לומדים	תלמידי	יסודי	

בשפרעם.

כ-45	תלמידים	,	סוף	שנה”ל	תש”פ.
לומדים	מחוץ	למועצה.

לפחות	כ-15	
תלמידים	

חוזרים	
ליסודי	בישוב.

צפויה	בעקבות	
שינוי	בניהול	

בבי”הס.

מתן	מענה	לכלל	
צרכים	של	לומדים,	

שימנע	הצורך	ליציאה	
ללימודים	מחוץ	
למועצה	בחינוך	

הרגיל.

בתי	הספר	ישנו	את	דרכי	
הלמידה	וירחיבו	את	

המענים	לכלל	הלומדים	.

הכנסת	תוכנית	ליווי	
לבתי	הספר	במועצה	
להכשרת	צוות	ובניית	
שגרת	למידה	אחרת	.

התחיל	בבית	
ספר	נופית.	
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

ליצור	מסגרות	תומכות	הכלה	והשתלבות
הנותנות	מענה	בגנים	

ובתי	ספר,	במטרה	להכיל	
מגוון	גדול	של	ילדים	

הזקוקים	למענים.

פעמיים	בשנה	
לבדוק	האת	

הסטטוס.

חללים	וסביבת	למידה	
מתאימים	למגוון	צרכים	

בגנים.

ב-	20%	מהגנים	
קימים	חללים	

הנדרשים	.

בניית	חלילים	
בעוד	כ-3	גנים.

יעד	משותף	עם	
משה”ח.

הפחתת	הפניות	
לוועדות	איפיון	וזכאות	.

עד	50	פניות	
לועדות	המשך.

הפחתה	
של	כ-15%	

במספר	
ועדות	האפיון	

והזכאות	.
הטמעת	רפורמות	של	

משרד	החינך
שותפות	החל	מהגיל	

הרך	,	במטרה	להטמיע	
רפורמת	ההכלה	

וההשתלבות	בחינות	
הרגיל	.

הדרכה	והכשרה	לצוות	
השירות	הפסיכולוגי	

בליווי	והדרכת	הצוותים	
החינוכיים

לימוד	משותף	-	
מתגלים	פערים	

בין	ההוראות	
לשטח.

עד	מאי	הכשרת	
הצוותים,	למידה	

תוך	כדי	תנועה.

יצירת	גאוות	יחידה	
מועצתית	בתחום	

החינוך.

בניית	חזון	מארגן	שיוצר	
חוויות	התעלות	על	
המציאות	הקיימת.

במהלך	שנה”ל	
תש”פ.

השתתפות	וחשיפה	
למסגרות	מפותחות	

כדי	לדייק	את	הצורך	.

איתור	וחיפוש	
אחר	אנשים	

מתאימים.

כינוס	ראשוני	
לקראת	05/20.

הקמת	פורום	חינוך	
מאנשי	החינוך	ובעלי	

התפקידים	להנעת	
והובלת	מהלכים.

הכשרת	צוותי	הגיל	
הרך	גננות	ומטפלות.

פיתוח	יחסי	עבודה	
והשותפות	הפדגוגית	.

הגברת	השותפות	
ההורית.

נוכחות	דלה	של	
הורים	באסיפות	

הורים.

פרויקט	אחד	
משותף	בין	הבית	

לגן	.

עבודה	מול	
ועדי	הישוב	

וגורמים	
מקצועיים. הגברת	האמון	והקשר	

הורים	צוות	.
בנוכחות	,	בשיחות	

הורים	ובפרוייקטים	
משותפים.

50%מההורים	
לוקחים	.חלק	

בארוע	בגן
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

סביבות	לימודיות	
מגוונות	הכוללות	

עבודת	ילדים	
על	מחשב	,	חצר	
גרוטאות	וסביבת	

למידה	תקנית.

אינטרנט	בכל	הגנים	)	
החובה(

נצפה	בילדים	העובדים	
בשגרה	,	במספר	
מתחמים	ויודעים	

לעשות	העברות	בין	
אחד	לשני

קיים	חלקית	
בישובים	

הקהילתיים	
ובקיבוצים	.	

לא	קייםבמגזר	
הבדואי.

הקמה	עד	שלוש	
סביבות	עבודה,	

פעילות	בגן	
ובחצר.

הצוות	
החינוכי	ייזום	
ויקים	סביבת	

למידה	
פעילה.

בניית	חצרות	עבודה	
פעילות	+	גינות	ירק,	

חנויות	וכו’

התנסות	בחיי	היום-יום

יצירת	רצף	חינוכי	בין	
מסגרות	ולאורך	היום.

צוות	חינוך	,קהילה	
,שירותיים	חברתיים,	
הנהגות	הורים,	נציגי	

ישובים.

צוות	הלומד	וחוקר	את	עד	מרס	הקמה.
הסוגיות	המתאימות	
לכל	ישוב	תחת	ועד	

מועצתי.

התכנסות-	שני	לא	קיים
מפגשים	וקביעת	

יעדים

קידום	תפיסת	זקנה	
מיטיבה	בקרב	

המערכת	החינוך	
במועצה

פיתוח	תחום	במסגרת	
מחויבות	אישית	התנדבות	

עם	זקנים

תלמידי	תיכון		5-20
מתנדבים		בישובים	

לטובת	א.ותיקים	

ממשק	אגף	346	תלמידים
חינוך,	ובתי	

ספר	תיכוניים

0

תכנית	למפגשים	קבועים	
בין	דורות	לגן	בכפר	מכבי	

ילדי	הגן	מתארחים	2-20
בדורות	לפעילות	

משותפת	כ	15	מפגשים

ממשק	עם	15	מפםגשים7	מפגשים	0
מחלקת	הגיל	

הרך

2,000

השקעת	ההון	האנושי	
של	ותיקי	המועצה	

במערכת	החינוך

שתפ	עם	מקהלת	דורות	
ומקהלת	ניצני	זבולון

1	מתנדבת	בניצני	2-20
זבולון	 הופעות	משותפות	

בחגים	ואירועים
ממשק	ביה”ס	3	הופעות2	הופעות

ניצני	זבולון
2,000

ותיקים	מסייעים	
בבתי	הספר	בתחומי	
כגון	ספריה/	הנחיית	

סדנאות/	ליווי	פרטני/

ממשק	ביה”ס	48
ניצני	זבולון
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

שרות	
מעולה	

ומתקדם	
לתושב

הנגשת	רישום	לגנים	
ומוסדות	חינוך	.

יצירת	פלטפורמה	מקוונת	
ונגישה	ע”י	מערכת	

HITO	באמצעות	קישור	
לאתר	המחלקה	.

עד	פברואר	2020	
יונגש	לציבור	.	50%	
מהתושבים	ירשמו	

באופן	מקוון.

עד	תחילת	מרס,	נרשמו	
90%	מהתושבים.

כרגע	לא	קיים	
באופן	מקוון.

עם	סיום	שנה”ל	
)יוני(	תהיה	בידינו	

תמונת	רישום	
עדכנית	,עליה	

נוכל	לבסס	
תוכנית	עבודה.

	₪	20,000
.בשנה

יעול	ההרשמה	
והגבייה	של	תשלומי	

הורים	במגזר	הבדואי.

תרגום	כל	מסמכי	
הרישום	לערבית

מסמכי	הרישום	יוגשו	לפני	תחילת	הרישום	
להורים	בערבית

עד	הרישום	לא	קיים
באמצע	פברואר	

יונגשו	כל	
הטפסים

זמינות	השרות	
הכללי	של	מח’	חינוך	

לתושבים:	ביטול	
אישום	/	אישור	לימודי	
חוץ	/	רישום	למלגות	

העלאת	כל	המסמכים	
הדרושים	למערכת	

.HITO

העבודה	באגף	צריכה	
להיות	מבוססת	נתונים	

עדכניים	

בתהליכי	
התקשרות

קיום	מבנה	ראוי	
מרווח	ומונגש	לשירות	

פסיכולוגי	מקצועיים.

תכנון-שיפוץ-	מבנה	
חלופי,	כולל	איבזור	

והשלמת	ציוד	טיפול.

עד	אפריל	יסומן	יעד	4-20
חלופי	או	תוכנית	שיפוץ.

מקום	צפוף	
וצר	מלהכיל	

את	הטיפולים.	
אקוסטיקה	

המונעת	פרטיות	.

תוכנית	שיפוץ	או	
מעבר.

תברי”ם

מתן	שרות	פסיכולוגי	
למסגרות	חינוך	בלתי	

פורמלי	בכל	ישובי	
המועצה	.

קשר	רצוף	עם	רכזי	
החינוך	בישובים	.

נציג	השרות	יהיה	חלק	4-20
מהצוות	הבלתי	פורמלי	

ב-4	ישובים.

לא	קיים	היום

פיתוח	צוות	מקצועי	
שרותי	,אמון	וזמין.

הדרכות	והשתלמויות	
מקצועיות	-	הכשרת	

מומחים	בפסיכולוגיה	
חינוכית	,	כמו	גם	צוות	
קב”סים	וקידום	נוער	.

מתמחים	ייגשו	לבחינה	
למומחיות	בפסיכולוגיה	

חינוכית	.

35+שני	מומחים	

השתלמויות	צוותי	גנים	,	
יסודיים	ותיכוניים	.

מטרות	אופרטביות	לכל	
שנה	ושנה

פתיחת	
השתלמות	בנושא	

“	התקשרות	בגן	
ילדים”

בכל	גן	יהיה	תוצר	
המבטא	את	נושא	

ההשתלמות	
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

איגום	משאבים	בין	
המחלקות	באגף.

תוכניות	מנע	ונוער	בסיכון	
יתוכננו	עם	היחידה	
למלחמה	באלימות	

,השירותיים	החברתיים	,	
מחלקת	נוער	ושירותיים	

חברתיים	.

לפחות	שלוש	פעמים		
בשנה	

לפחות	שלוש	פעמים	
בשנה	,	יתקיימו	דיונים	

משותפים

דיון	ראשוני	וסימן	
מטרה	משותפת

תוכנית	משותפת	
אחת	לפחות	
לח”מ	לנוער	

בסיכון

שלוש	
תוכניות	

משותפות

הקמת	מסגרות	
המשך	חינוכיות	כדי		

לאפשר	תעסוקת	
הורים.	קיום	מסגרת	

פנאי	מבוקרת	.

צוות	חשיבה	והיגוי	
לקביעת	יעדים	+	תוכנית	

תקציבית	ומימון.

ביוני	2020	צוות	ההיגוי	אמצע	השנה	.
יתן	מסקנות	ראשוניות.

לא	בא	לידי	דיין	
כלל	.

מתווה	דרך	
ראשוני.

בניית	תכנית	
תלת	שנתית	

להקמת	
המסגרות	
+	תקצוב	
ל-2021.

שימור	ושיפור	קשר	
עם	הלקוחות.

הגדלת	מספר	משתתפים	
ע”י	פרסום	אפקטיבי

הוספת	מדיות	לפרסום	7-20
במטרה	להרחיב	

ב	שלושה	אחוז	
משתתפים	חדשים.

הוספת	2	מדיות	3	מדיות	לפרסום
פרסום

ממשק	עם	400
דוברות	

המועצה	

6,000

דפי	משוב	לפעילויות	
ייחודיות

		משובים	דיגיטלים	9-20
לכל	הפעילויות	ותפעול	

המרכז

בדיקה	מול	2060100
תוכנת	“קלאב	

טק”	

24,000

הדרכות	בדורות	5-20אורינות	דיגיטלית
ובישובים	

608010010,000	משתתפים

הנגשת	טכנולוגיות	
לשיפור	איכות	החיים	

בגיל	המבוגר.

הרחבת		התכנית		
להתמודדות	עם	הפרעות	

תנועה	“תילתן	“

אימונים	לשיפור	יציבה	5-20
ומניעת	נפילות	)	רכישת	

מכשור	טכנולוגי(

606,500	40	מטופלים20	מטופלים

העלאת	מודעות	למניעת	
נפילות	

יום	עיון	רב	משתתפים	3-20
הכולל	צוותים	רפואיים,	

משפחות,	אזרחים	
ותיקים,	במטרה	

להגביר	תודעות	בדרך	
לשינוי	התנהגות.

ממשק	המח.	יום	עיון	יום	עיון
לשירותים	

חברתיים

5,000
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

	טיפול	באוכלוסיות	
עם	מוגבלויות	ומינוי	

עו”ס	לריכוז	הנושא	+	
וועדת	היגוי.	

כינוס	קבוע	של	שלוש	פעמים	בשנהמינוי	עו”ס	לנושא
וועדת	היגוי	וקביעת	

קרטריונים	וסדר	יום	
בהתאם	לצרכים	.

קביעת	לוח	
גנט	עם	מועדי	

מפגשים.

קביעת	תכנית	
עבודה.

וועדת	היגוי	
מקיימת	יום	
עיון	ומפגש	

בנושא	
שיבחר.

חינוך	+	
מחלקה	

לשירותיים	
חברתיים	+	

גביה	.

הקמת	וועדת	היגוי	עם	
הורים	פעילים	

מיפוי	משפחות	עם	
מוגבלויות	המוכרים	ע”י	

ביטוח	לאומי
הגשת	קולות	קוראים	

משותפים	.
שיתוף	פעולה	בין	

מחלקות	כדי	למקסם	את	
ניצול	הקולות	הקוראים	

לטובת	התושב.

אין	הגשה	של	קול	
קורא	משותף	ללא	

דיון	.

הגשת	קולות	לאחר	דיון	
והחלטה	משותפת	.

קיים	,	אך	לא	
באופן	שיטתי	.

התכנסות	סביב	
קול	קורא	“	

פעילות	פנאי	
משלב	מוגבלויות”

הקמת	תחנה	שי”ל	-	
שירות	יעוץ	לתושב.

מינוי	רכז	בשכר	)רכז	
מתנדבים	(	כדי	לנהל	

מערך	שך	יועצים	
שיוכשרו	ע”י	משרד	

הרווחה	.	

	לא	קיים	.
ימונה	בחודשיים	

הראשונים.	

מתקימת	הדרכה,	
פעילות	ופרסום	

השרות	.

קיימות	
לפחות	50	

פניות	למרכז.

שמירה	על	
צביון	כפרי

שמירה	על	יחס	אישי	
ויחד	מבוגר-	ילד	

במסגרות	הגיל	הרך	
ובשעות	סיוע	בגיל	

ביה”ס.

לצמצם	ככל	הניתן	את	
הפער	בין	משרד	החינוך	

וסטנדרט	הכפרי.	בתגבור	
סיעות	בגן	במרחב	הגן	

הפיסי	.	

לא	תתקיים	מסגרת	בשלב	תכנון	שנה”ל	.
שלא	נוכל	לתת	לה	

מענה	לצמצום	הפער.

מושלם	בקיבוצים	
ובישובים	

הקהילתיים	.		
מוזגם	באיבטין.

סגירת	גן	
באיבטין.

יוזמות	

במתן	שעות	תגבור	
והכלה	בביה”ס

כל	כיתות	א’	אפריל-מאי.
מכוסות	בשעות	

הכלה	.
שימוש	בסביבה	

הכפרית	כמשאב	
למידה	.

למסד	את	הסביבה	כחלק	
מתכנית	ההלימודים	

החינוכית	,	לאורך	השנה	
כולה	.							עונות/ארועים/

מתקנים.

בגנים	הקיבוציים	קיים		אפריל	מאי.	
כחלק	מסדר	יום	.

שמירה	על	
המציאות	הקיימת

במגזר	הבדואי	-	טרם	
החל

טיול	בגן	-	פעם	
בשבועיים

בבתי	הספר	קימות	
תכניות	,	אך	לא	

מספקות.

יציאה	לסביבה	
לפחות	פעמיים	

בשבוע
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

חשיבה	על	מכלול	
צרכים	של	הילד	
בבוקר	,	בצהרים	

ובערב	כחלק.

קיום	מסגרות	המשך	
חינוך	לתרבות	הפנאי	

וחינוך	בלתי	פורמלי	
בישובי	המועצה	כולה

בשלב	בניית	תכנית	
ארבע	שנתית.

הנגשת	-קיום	צהריונים	
בכל	ישובי	המועצה	.

אין	בכ”ב	
וכ”ח															אין	

בישובים	הערביים					
חלקית	בנופית												

מלא	בקיבוצים	.
הגברת	שיתופי	

פעולה	בין	הנוער	
היהודי	לערבי	וילדי	

ח”מ	בתחומים	שונים	.

פיתוח	תוכניות	של	
קבס”ים	לחונכות	

להדרכה	,	לעיסוק	בשעות	
הפנאי	

מגמות	לימוד		ופעיליות	פעמיים	בשנה	
חברתיות	משותפות	.

מגמות	לימוד	
אחת	משותפות	-	

תיב”מ	.

תוספת	של	
תכנית	חברתית	

משותפת.

קיים	ארוע	
חברתי	

משותף	בין	
בתי	הספר.

שירותי	
קהילה

הנגשת	והרחבת	
פעילויות	דורות	

למרותקי	בית	ולתוך	
הישובים

הפעלת	תכנית	טכנולוגית	
ללימוד/פעילות	מרחוק

מאגר	מנויים	בישובים	2-20
מחובר	ע”י	טכנולוגיה	

למידה	פעילה	מרחוק	
לפעילות	דורות	און	ליין	

ממשק	1020
המחלקה	
לשירותים	

חברתיים	/	
מחלקת	בטחון	

10,000

הרחבת	הנהנים	מפעילות	
דורות	בישובים,	הפעלת	

תכנית	חדשה	בישובי	
הפריפריה		“דורות	עד	

הבית”	

תכנית	תפעל	בחמישה	2-20
ישוביי	הפריפריה	

במועצה,	לכל	ישוב		
תתוכנן	“חליפה	אישית	
“	בשיתוף	צוותי	הישוב.	

ממשק	עם	150200	משתתפים
פעילים	בתחום	

בישובים

90,000

שיח	קבוע	עם	מנהלי	
הישובים	,	מזכירים	

וועדים.

ליצור	שותפות	ותכנית	
עבודה	המבוססת	על	

צרכי	הישוב.

ככל	שהשיח	יהיה	
שגרתי	ומשותף	,	

השפעתו	תהייה	רבה	
המשמעותית	יותר.

קיים	בשגרה	
במחלקה	

לשירותיים	
חברתיים.

להרחיב	את	
הפעילות	לאגפית	

,	החל	מאמצע	
השנה.

לבנות	תכנית	
אגפית	

הנותנת	
מענה	

לצרכים	
שמעלים	
הישובים.

לשתף	את	
מחלקת	
הישובים.

צמצום	השימוש	
באלכוהול	וסמים.

פיתוח	
כלכלי	

תיירותי	
ויזמות

הגדלת	הכנסות	מחוץ	
למועצה

שיווק	המבנה	/	
אודיטוריום	להשכרה	

יצירת	קשר	עם	חברות	5-20
להפקת	אירועים

43,000	אירועים2		אירועים
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

מכירת	עבודות	של	אמני	חנות	עם	משמעות
דורות	לטובת	העמותה

אמני	דורות	ייצרו	3-20
עבודות	מיועדות	

למכירה	

3	אירועי	3	אירועי	מכירה
מכירה

)הכנסה(	
-2000

הגדלת	חסויות	למימון	
פעילויות

חברות	וחנויות	אפריך	20
רלוונטיות	יתנו	חסות	

תמורת	חשיפה	ופרסום	
בפעילויות	דורות

3	אירועים2	אירועיםארוע	1	

חיזוק	
תרבות	

אירגונית		

חיזוק	ממשקים	עם	
אגפים

	קיום	פעילויות		תרבות	
מועצתיות	באודיטוריום	

“אודם”	)כחלק	מתפיסה	
אירגונית(

מספר	ארועי	תרבות	6-20
מועצתים	יתקיימו	

באודיטוריום	בדורות

ארבעה		הצגות	/	שתי	הצגות	
מופעים	קטנים	

		שש	הצגות	
/	מופעים	

קטנים	

ממשק	אגף	
קהילה	מחלקת	

תרבות

6000

שני	מפגשי		העשרות	מקצועיות5-20הכשרות	לצוות	דורות
למידה	בשתפ	
מחלקת	רווחה

	חמישה	2	מפגשי	לימוד
מפגשי	לימוד

ממשק	
המחלקה	
לשירותים	

חברתיים

10000

שלושה	2	מפגשים2	מפגשיםימי	גיבוש6-20	גיבוש	לצוות	ולאגף
מפגשים

7000ממשק	האגף

הכשרה	שימור	ופיתוח	
תחום	התנדבות	של	

אזרחים	ותיקים

		הכשרות	ייעודיות	4-20
בדורות	וברחבי	ארץ	

אירועי	שימור	מתנדבים

שמונה	מפגשי	
הכשרה	

והשתלמויות

שמונה	הכשרות	4
מפגשים	

ממשק	היחידה	
להתנדבות

10000

טיפול	
בחברה	

הבדואית	
והערבית	

ומתן	שיוויון	
הזדמנויות.

התמדה	במסגרות	
	חינוך	

לכל	תלמיד	תמצא	
מסגרת	ותוענק	תמיכה	

ביה”ס	ובקהילה	כדי	
לשמור	על	ההתמדה	.

לאורך	השנה	כולה	
בועדות	התמדה	

וקבסי”ם.

יורחבו	המענים	בבתי	
	הספר	.

תוספת	כיתות	שח”ר	,	
	אתגר	ועוד.

תוכניות	העצמה	
ומגמות	טכנולוגיות.

בקידום	נוער	35	
נערים.

עבודה	עם	אגף	
	קהילה.

חינוך	בלתי	
פורמלי.

ביקור	סדיר	במסגרות	
ה	מגיל	3	.

ביקור	סדיר	ורציף	של	כל	שבועיים	לפחותדיווח	סדיר	של	הגננת	
ילדי	הגן	

הבקרה	מבצעת	
באופן	ספונטני

כל	שבועיים	ידווח	
על	אי	הגעה	של	

ילדים

תלמידי	הגן	
יעדרו	פחות
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

ויתור	וטיפול	מוקדם	
כבאופן	משפחתי	
ופרטני	,	כדי	לתת	

מענה	מקצועי	לקשיי	
בתפתחות	ומסוגלות	

הורית

קידום	הקמת	מעונות	
יום	0-3	.	הוספת	

משפחתונים.

הכנת	בסיס	לתוכנית	
הקמה.

הגשת	קול	קורא+	
מסמכי	קרקע	בשני	

	ישובים.
לפתוח	במקום	אלה	

שנסגרו.

לא	קיים	כרגע	
	בכלל.

9

תושלם	הגשת	
מסמכי	קרקע.

הגשת	
קול	קורא	
לתקציב	

	בינוי.
10-11

צפיה	להקמת	
2	המעונות	עד	

2022

	איתור	ילדים	בגנים	.
כניסת	הצוות	היחדיה	

לגיל	הרך	לטיפול.

לאורך	כל	השנה	
כולה.

ילדים	מאובחנים	
	ומטופלים	.

ילדים	שטרם	אובחנו.

אין	טיפול	פרטני	
,	אלא	קבוצתי	
המיועד	למתן	

מענה	רחב	יותר.

בכל	גן	יופנו	עד	2	
ילדים	להעשרה	

פרטנית	ע”י	
היחידה.

שיפור	
בתוצאות	

מבחן	הסינון	
לשתי	

האוכלוסיות.	

רק	במגזר	
הבדואי

חת”ס	
₪	130,000

השירות	הפסיכולוגי	
כגורם	הפעיל	

בהפחתת	אלימות.

הדרכת	צוותים	חינוכיים	
למתן	כלים	להתמודדות	

עם	קשיי	התנהגות	.	

שתיים	עד	שלוש	שלוש	פעמים	בשנה
השתלמויות	לצוותים	

בכל	אחד	מבתי	הספר.

השתלמות	אחת	לא	קיים
בכל	בית	ספר

שלושה	
מפגשים		
בכל	בית	

ספר
הדרכה	וליווי	לבוגרי	

ו’-ז’-ח’	לקראת	
המעבר	לרמות	זבולון.

חבירה	לאחראית	
הרשותית	ולצוותי	החינוך	

וקיום	תכנית	מעבירים	
מסודרת	בהיבט	הרגשי.

קיום	לוח	פעילות	,	פברואר
כולל	מפגשים	להכרות	

ומפגשי	עמיתים.

בתחילת	התהליך	
עם	המנהלים.

צוותי	היעוץ	
שותפים	

וכן	השירות	
הפסיכולוגי.

אפריל
יוני

הקמת	וועדת	היגוי	
גיל	הרך	-	בחברה	

הערבית.

הקמת	וועדה	נרחבת	
הכוללת	ממלאי	תפקידים	
מתחומים	שונים	-	משרד	
הבריאות	,	חינוך	,	הרווחה	

ונציגי	הישוב.

ככול	שהטיפול	בחברה	מרס	2020	
הבדואית	יתחיל	

מבראשית	,	כך	תהיה	
השפעתו	גדולה	יותר.	

יש	חשיבות	רבה	לאורך	
החיים	,כדי	להבנות	

תוכניות	טיפול	ומעקב.

מתכנס	אחת	מתכנס	לראשונהלא	קיים
לחודש

שילוב	חברי		
המועדונים	מהכפרים	

בפעילות	דורות	

חוג	קרמיקה	משותף	
לתושבים	הערבים	

ויהודים

הפעלת	חוג	קרמיקה	3-20
יום	בשבוע	הנחיה	

בעברית	וערבית	

ממשק	מחלקה	18	מפגשים12	מפגשים
לשירותים	

חברתיים

7,000

יצירת	קשר	והכרות	
בין	תרבותית		לותיקי	

זבולון	היהודיים	
והערבים

מפגשים	תרבותיים	
ואירועים	,	אירוחים	

הדדים

ממשק	מחלקה	4	מפגשים2	מפגשיםמפגש	בכל	רבעון3-20
לשירותים	

חברתיים

21,000
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

עבודה	אגפית	
במטרה	לקדם	ולאגם	

משאבים	לרווחת	
התושבים

ממשקים	עם	מחלקת	
רווחה	לפיתוח	תכניות	

במגזר	הבדואי

הקמת	צוות	היגוי	3-20
משותף	עם	מחלקת	

הרווחה	לתכניות	
ייחודיות	ומשותפות	עם	

הכפרים	

הקמת	הצוות	
ולפחות	שני	

מפגשים	

הצגת	התכנית	
ע”י	צוות	ההיגוי	

ביצוע	
התכנית	

ממשק	מחלקה	
לשירותים	

חברתיים

תכנית	ראשית	-	להורים	
מוחלשים	,	בית	הטף,	

נתיבים	להורות.

כל	תוכנית	לפי	
הצורך.

הורים	מתמידים	
	בהגעה	לתכנית.

הורים	יוזמים	פניות	
בעקבות	קשיים.

תכניות	המגיעות	
הביתה	,	-התמדה	

מלאה.	

הורים	יזמו	
פניה	והגעה	

לתוכניות	
ולשירותים	
מחוץ	לבית

בית	הטף-תפקוד	
שונה	בהתאם		

לישוב

מס	המשתתפים	
יגדל	ב20%

מס	
המשתתפים	

יגדל	עד	50%	
תוספת

מתן	מענה	מקצועי	
,	מפוקח	ומסובסד	

לאימהות	ופעוטות	בסיכון

פעם	בשבוע

העצמת	נשים	בתוך	
המשפחה	ובתעסוקה

קבוצות	נשים	לחיזוק	
מיקומן	במשפחה	

ובחברה.

שלוש	פעמים	בשנה	
.

נשים	משתתפות	
ומשתפות	פעולה	

בקבוצות	שיח	,	דיאלוג	
והעצמה.

	2	קבוצות	פעילות	
2	קבוצות	הקמה.

4	קבוצות	פעילות	
.

4	קבוצות	
פעילות	

מסכמות	
יציבות.

הרחבת	השכלה	ומציאת	
תעסוקה	מפרנסת.

תוכניות	לקידום	באמצע	השנה.
השכלה	בסיסית	או	

ממוקדת	מקצוע.

2	קורסי	תעסוקה	קורס	בישול	אתני.
.	

גיוס	תקציב	
לקורס	השלמת	

השכלה.

איגוב	משאבים	
עם	מחלקות	

נוספות.

פורום	נשים	מנהיגות	מועצת	נשים
,	בתחומים	קהילתיות	

ובחירום.

פורום	של	12	
נשים	,	משלושת	

הכפרים	
מתחלפת	

המנחה.

	גיבוש	הצוות	
2	תוכניות	רצות	

בשטח	

פורום	יוביל	
תוכנית	

מענה	לצורך	
קהילתי	
,	חינוכי	
וחברתי.
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרה משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

טיפול	באלימות	
וצמצומה.

האלימות	לא	מטופלת	לאורך	כל	השנה.הדרכת	ציוותי	חינוך	
באופן	שוויוני-	לא	

מדווחת	.	

לפרסם	נוהל	
שקוף	בכל	

מוסדות	החינוך

יופחתו	
המקרים	 הכשרת	שגרת	עבודה	

ודיווח	עם	רשויות	הפיקוח	
והאכיפה.

תהליך	מונחה	עם	וועדי	
הכפרים	,	מכובדי	הכפר	

ואנשי	החינוך.

הרחבת	השיח	סביב	כל	שלושה	חודשים.
אלימות	ופנים	הרבות	
שלה:פיסית,	מילולית,	

כלכלית	וכ”ו.

בתחילת	הדרך	
,	עדיין	אין	

הסכמה	על	
הצורך	התהליך	

ובמשתתפים.

להגיע	להסכמה	
שהנושא	חייב	

טיפול	והתיחסות	
קהילתית.

הסכמה	
על	הצורך	

ותכנית	
ראשונית	
לפעולה.

השתתפות	של	80%	4-20פרוייקט	מיל”ה
בכל	אחד	מהמפגשים	.	

התחלת	
הפרוייקט	

השתתפות	
על	בסיס	דו	

שבועי	של	80%	
מחברי	הקבוצה	

בפעילויות.
שינוי	עמדות	בקרב	

משתתפי	הקבוצה	-	
הגברת	האמון	בסוף	

התהליך.

שינוי	עמדות	
בקרב	משתתפי	

הקבוצה-	הגברת	
האימון	בסוף	

התהליך

שותפים:	
היחידה	

	לקידום	נוער,.
משטרת	

זבולון	:	
אס”א.

חלק	מתקציב	
של	מנהיגות	

נוער.

היחדיה	לשלום	
המשפחה.

טיפול	פרטני	בפניות	
,	סביב	אלימות	

	במשפחה	.
טיפול	מניעתי	בקרב	

מתבגרים.

פניות	ע”י		עוס”ים	
ליחידה	באמצעות	

הקבוצות	.	

ארבע	קבוצות	
פעילות	לאורך	

השנה	.

מימון	משותף	
כיחידה	
למניעת	

אלימות	וסמים	
+	שפ”י.
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גנים וגיל הרך
שם	המנהלת:	לובנה	עמריה	

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדדמועד לבקרה
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

לעתיד

מסגרות	חינוך	התומכות	הכלה	והשתלבות
ונותנות	מענה	להכלה	מגוון	

גדול	של	ילדים

בדיקת	סטטוס	
פעמיים	בשנה

חללים	וסביבות	למידה	
מותאמים	למגוון	

צרכים	בגן.	הפחתת	
הפניות	לועדות	אפיון	

וזכאות

ב	20%	מהגנים	יש	
חללים	מותאמים

הקמת	חללים	
בעוד	3	גנים.	

הפחתה	ב	
15%	את	מספר	

ההפניות	
לועדות

יעד	משותף	עם	
משרד	החינוך

סביבות	לימודיות	
מגוונות

חצרות	עבודה	פעילות,	גינות,	
מחשבים	בגני	החובה

נצפה	בילדים	העובדים	6-20
בשגרה	במספר	

מתחמים	ויודעים	
לעשות	העברות	בינהם	

-	התנסות	בחיי	יום	יום

קיבוצים	-	לבדוק	
מחשבים	בגני	

חובה.	גנים	ערבים	
-	תקשורת	בראס	
עלי,	המשך	טיפוח	

חצרות

מחשבים	בכל	
גני	החובה,	

חצרות	פעילות	
הכוללות	

גרוטאות	בכל	
הגנים.

התמקצעות	גננות	
וסייעות	“התקשרות	בגן	

הלדים”

פתוח	יחסי	עבודה	ושותפות	
פדגוגית,	העלאת	האמון	

והקשר	הורים	-	צוות

הגברת	השותפות	6-20
ההורית	בנוכחות	

בארועי	הגן	
ובפרוייקטים	משותפים

20-30%	שותפות	
הורית

50%	מההורים	
לוקחים	חלק	

בארוע	בגן	
ובפרוייקט	

משותף	בין	
הבית	לגן

עבודה	מול	
ועדי	הישובים	

וגורמים	
מקצועיים.	

ההתמקצעות	
בשיתוף	ותאום	
משרד	החינוך.

איגום	משאבים	בין	
מחלקות	האגף

שתופי	פעולה	עם	מחלקת	
הרווחה	והאגף	למלחמה	
באלימות	סמים	ואלכוהול

דיונים	משותפים	פעמיים	בשנה
לקביעת	מטרות	

משותפות

2	תוכניות	
משותפות

יצירת	רצף	חינוכי	-	
תוכנית	מעברים	בין	

הגנים	ולבית	הספר,	בין	
המסגרות	ולאורך	היום

בניית	תוכנית	מעברים	ע”י	
צוות	מקצועי	של	גננות	

ומורות

תצפית	ודווח	גננות	4-20
ומורות	כיתה	א’	-	קיצור	

זמן	הסתגלות	הילדים	
בתחילת	השנה.

שמירה	על	צביון	
כפרי

שמירה	על	יחס	אישי,	
ויחס	מבוגר	-	ילד	

במסגרות	הגיל	הרך

לצמצם	ככל	האפשר	את	
הפער	בין	תקן	משרד	החינוך	

לסטנדרט	הכפרי	-	תגבור	
הסייעות,	מרחב	הגן	הפיזי

בשלב	תכנון.	
לבחינת	סטטוס	

באפריל	-	מאי	
2020

לא	תתקיים	מסגרת	
שלא	נוכל	לתת	לה	

מענה	לצמצום	הפער

תקין	ברוב	הגנים.	
תקן	עודף	באבטין

סגירת	גן	שאינו	
בתקן	באבטין.
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדדמועד לבקרה
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

שימוש	בסביבה	
הכפרית	כמשאב	

למידה

מיסוד	הסביבה	כחלק	
מתוכנית	הלימודים	לאורך	

השנה	כולה

בשלב	תכנון.	
לבחינת	סטטוס	

באפריל	-	מאי	
2020

קיים	כחלק	מסדר	היום	
בקיבוצים	ובנופית.	

בגנים	הערבים	קיימת	
תוכנית	אך	לא	מספיק

בגנים	הערבים	שמירה	על	הקיים
-	יציאה	מהגן	

פעם	בשבועיים

שרות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

הנגשת	הרישום	לגני	
הילדים,	וייעול	הגבייה	

של	תשלומי	הורים	
במגזר	הערבי

יצירת	פלטפורמה	ע”י	
מערכת	HITO	.	תרגום	כל	

המכתבים	לערבית.

יונגש	לציבור	עד	
פברואר	2020

עד	תחילת	מרץ	
2020	ירשמו	90%	

מהתושבים

אין	מערכת	
ייעודית,	רק	את	

אתר	משרד	
החינוך

ביוני	2020	
תהיה	לנו	

תמונת	רישום	
עליה	נוכל	

לבסס	תוכנית	
עבודה

חשיבה	על	מכלול	
הצרכים	של	הילד	

לאורך	כל	היום	ומתן	
הזדמנות	לאמהות	

להשתלב	בשוק	
העבודה

קיום	מסגרות	המשך	לחינוך	
בלתי	פורמלי

בשלבי	בניית	
תכנית	4	שנתית

קיום	צהרונים	וקייטנות	
בכל	גני	המועצה

יש	בקיבוצים	
ובנופית.	אין	

במגזר	הערבי,	
קיים	בכפר	

ביאליק	וכפר	
חסידים	ע”י	

מפעיל	פרטי
איתור	וטיפול	מוקדם	

כמענה	לילדים	עם	
קשיים	התפתחותיים

במגזר	היהודי	-	מתן	
מענה	התפתחותי	ע”י	צוות	

היחידה	לגיל	הרך	-	תצפית	,	
הדרכת	הורים/צוות,	הפניה	

להעמקת	אבחון	במידת	
הצורך

בעזרת	הגננות	-	לאורך	כל	השנה
ילדים	המראים	עיכוב	

התפתחותי	וטרם	
אובחנו

לווי	והדרכה

טיפול	בחברה	
הערבית	ומתן	

שוויון	הזדמנויות

איתור	וטיפול	מוקדם	
כמענה	לילדים	עם	

קשיים	התפתחותיים

קידום	הקמת	מעונות	יום	
לגילאי	לידה	עד	3	שנים	-	

כפרים	ערבים

הכנת		בסיס	
לתכנית	הקמה

הגשת	קול	קורא	
לבניית	מעון	יום	אבטין	

וחוואלד

אין	מעונות	
יום,	קיימים	10	

משפחתונים	
מוכרים	ברווחה

יושלם	הטיפול	
בכל	המסמכים	

הנדרשים

הגשת	קולו	
קורא	לתקצוב	

הבינוי

הקמת	שני	
מעונות	עד	

2022

במגזר	הערבי	-	אבחון	
מוקדם,	קידום	וטיפוח	ילדי	
הגנים.		מתן	מענה	בתחום	

הרגשי/שפתי/תפקודי	
וחברתי	ע”י	צוות	היחידה	

לגיל	הרך

בעזרת	מבחני	הסנון	לאורך	כל	השנה
של	הגננות	-	ילדי	גנים	

שטרם	אובחנו

טיפול	קבוצתי	
להעשרה	וגרייה	+	
מתן	מענה	פרטני	

לילד	1-2	בכל	גן

שיפור	בתצאות	
מבחני	הסינון	

שמעבירות	
הגננות

רק	במגזר	
הערבי
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדדמועד לבקרה
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

הקמת	ועדת	היגוי	גיל	רך	
לחברה	הערבית

הקמת	וועדה	
נרחבת	הכוללת	

ממלאי	תפקידים	
במועצה,	בישובים,	

משרד	החינוך/
הרווחה/הבריאות

ככל	שהטיפול	בחברה	
הערבית	יתחיל	

מוקדם,	כך	תהיה	
הצלחתו.	חשיבות	רבה	

לשיתופי	פעולה	עם	
תושבי	המקום,	מיפוי	

הצרכים	וקביעת	יעדים	
משותפים

ביקור	סדיר	-	העלאת	
מודעות	ההורים	

לחשיבות	ביקור	הסדר	
של	הילדים	בגנים	וחוק	
חינוך	חובה	החל	מגיל	

3	שנים

התקשרות	בטוחה	בגנים,	
הסבר	להורים	על	חשיבות	

הביקור	הסדיר	ותרומת	
המסגרת	החינוכית	
להתפתחות	הילדים

בעיקר	בתחילת	
שנת	הלימודים	

ולאורך	כל	השנה	
בהתאם	לצורך

בעזרת	דווחי	הגננות	
לקב”ס

בשנת	מצב	קיים
הלימודים	

תשפ”א	יפחת	
הצורך	לטפל	

בבעיות	ביקור	
סדיר	ב	30%
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שירות פסיכולוגי חינוכי
שם	המנהל/ת:	ערנית	מנדל

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי חציוני 
סוף יוני 2020 

ערך צפוי / רצוי שנתי 
סוף שנת דצמבר 2020

שירות	מעולה	
ומתקדם	

לתושבים	

מבנה	ראוי,	מרווח	
מונגש	ומותאם	למתן	
שירותים	פסיכלוגיים	

מקצועיים.	

תכנון	מבנה	חדש/שיפוץ/	
מקום	חילופי	

תוכנית	למעבר	השפ”ח	4-20
למקום	ראוי.

מקום	
צפוף,	

אקוסטיקה	
המונעת	
פרטיות	
דליפת	

גשם	

השלמת	התכנון	
ויציאה	לביצוע	2021

תב”ר	-	
תוכנית	

בלתי	
רגילה	

מועצה	

אישור	המועצה	השגת	תקציב	
לבינוי/שיפוץ	מעבר	למבנה	

חדש					אבזור-	ציוד	רהיטים	
ונוי	.

תוכנית	מאושרת	

פיתוח	צוות	מקצועי	
שרותי	אמין	וזמין

הדרכות	והשתלמויות	
מקצועיות

הדרכות	קבוצתיות	
לפסיכולוגים													

לימודים	במדרשה	
לפסיכולוגיים	חינוכיים

	3-4
מפגשים	

בחודש	

משרד	החינוך	3-4	מפגשים	בחודש	3-4	מפגשים	בחודש	

הכשרת	מתמחים	לקראת	
מומחיות	בפסיכולוגיה	

החינוכית.

מתמחים	יגשו	לבחינה	
למומחיות	בפסיכולוגיה	

החינוכית	

235	מומחים

השירות	הפסיכולוגי	
חינוכי	ככתובת	

מקצועית	ומלווה	
למסגרות	החינוכיות	

לרווחת	התלמידים	
והצוותים.

מתן	מענה	מקצועי	בשגרה	
ובחירום	אבחונים,	יעוץ	

מערכתי,	טיפולים	הדרכות	
לצוותים

מתן	מענה	מלא	ברמת	
שרות	א’	לכל	מוסדות	
החינוך	של	המועצה.	

מתן	למסגרות	חינוכיות	
בתחמוי	המועצה	)ראה	

נספח	
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי חציוני 
סוף יוני 2020 

ערך צפוי / רצוי שנתי 
סוף שנת דצמבר 2020

מניעת	אובדנות	
הדרכה	קבוצתית	שוטפת	בילדים	ונוער	

בשפ”ח	בנושא	מניעת	
אובדנות.

קבוצת	הדרכה	עם	
מנחה	מקצועי.

משרד	החינוך	אחת	לחודש		קיימת	זו	שנה	שנייה	בשירות	הפסיכולוגי	
ומשרד	

הבריאיות	
6	בתי	ספר	במועצה3	הדרכות	לצוותים1העברת	ידע	לצוותים	חינוכיים

ביצוע	הערכות	סיכון	לאובדנות	
וטיפוליים	

5	הערכות	
סיכון	

על	פי	הצורךעל	פי	הצורך

שירות	פסיכולוגי	
משלים	לקהילת	

המועצה	

טיפולים	פסיכולוגים	
אינדבידואלים	הדרכות	הורים,	

הרצאות	.

שירותים	פסיכולוגיים	
נוספים	למתווה	

השירות	הפסיכולוגי	

תשלום	הורים		15
עבור	שירות	

)חת”ס((
קבוצת	טיפולייות	לשיפור	

מיומנויות	חברתיות	
תשלום	הורים		4--022

עבור	שירות	
)חת”ס((

מתן	שירות	פסיכולוגי	
למסגרות	חינוכיות	

בלתי	פורמליות		
בישובי	המועצה

קשר	עם	רכזי	בתי	הילדים/
צהרונים	ביישובי	המועצה	

ואיתור	צרכים.

קשר	רצוף	עם	רכזי	
החינוך	בישובים

מותנה	בהגדלת	0
כוח	אדם	ובצעדי	

התייעלות	של	
המועצה	כלפי	

מוסדות	החינוך	
בתחומה.

מותנה	בהגדלת	
כוח	אדם	ובצעדי	

התייעלות	של	
המועצה	כלפי	מוסדות	

החינוך	בתחומה.

משרד	החינוך	
והמועצה

מתן	מענה	לגיל	הרך	
בישובים	לידה	-	3	

שנים

קשר	עם	מנהלות	הגיל	הרך	
בישובי	המועצה	ואיתור	צרכים

במקרים	
מיוחדים	

ועל	פנייה	
של	מנהלת	

מח’	גנים	
במועצה

מותנה	בהגדלת	
כוח	אדם	ובצעדי	

התייעלות	של	
המועצה	כלפי	

מוסדות	החינוך	
בתחומה.

מותנה	בהגדלת	
כוח	אדם	ובצעדי	

התייעלות	של	
המועצה	כלפי	מוסדות	

החינוך	בתחומה.

משרד	החינוך	
והמועצה

מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

לעתיד

הטמעה	של	רפורמת	
משרד	החינוך

הטמעת	רפורמת	ההכלה	
והשילוב	שלי	ילדי	חנ”מ	בחינוך	

הרגיל	

הכשרה	והדרכה	לצוות	
השרות	הפסיכולוגי	

ליווי	הצוותים	החינוכיים	
במוסדות	החינוך

ימים	
מרוכזים	

של	משרד	
חינוך	

צוות	השפ”ח	יוכשר	
במלואו	לליווי	

והטמעת	ההכלה.

משרד	החינוך	

הטמעה	של	מבחן	אינטלגנציה	
חדש	בהוצאת	משרד	החינוך

5	ימים	מרוכזים	0מבחן	וודקוק	ג’ונסון	
להכשרה	מנהלי	

שפח”ים	

ימים	מרוכזים	
לפסיכולוגים	

משרד	החינוך
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי חציוני 
סוף יוני 2020 

ערך צפוי / רצוי שנתי 
סוף שנת דצמבר 2020

השירות	הפסיכולוגי	
חינוכי	כשותף	פעיל	

בעיצוב	החינוך	
העתידי	ומסגרותיו													

השתתפות	בצוותי	חשיבה	
מועצתיים	הצטרפות	לצוותי	

והנהגות	החינוך	בישובים

השפעת	השירות	
הפסיכולוגי	על	עיצוב	

המדיניות	

012

טיפול	בחברה	
הבדואית	
והערבית

קבוצות	הורים		הדרכה	הפחתת	אליומות	
לצוותים	החינוכיים	ומתן	כלים	

להתמדדות	עם	קשיי	התנהגות	
.	שותפות	עם	שירותי	הרווחה	

בתוכנית	קהילתית	

מתן	הדרכות	בהתאם	
למיפוי	כולל	במועצה

3

הכנה	וליווי	רגשי	
לתלמידים	)ו,ז.ח(	

במעבר	לביה”ס	השש	
שנתי	לרמות	זבולון

חבירה	לצוותים	החינוכיים,	
למשרד	החינוך	ולאגף	החינוך	

והחברה	במועצה	בתוכניות	
קיימות	

פברואר,	
אפריל,	

יוני	2020

הסתגלות	רגשית	טובה	
למעבר	

מתן	יעוץ	והדרכה	לצוותים	
חינוכיים	לגבי	מעברים

צוותים	חינוכיים	
מוכשרים	לקליטת	

התלמידים	

2

חיזוק	התרבות	
האירגונית

אווירת	עבודה	
מחוייבת,	פתוחה,	

שקופה	ופוריה.

הדרכות	אישיות	ושיחות	
אישיות	עם	העובדים	בצוות

באופן	
שוטף	

באופן	שוטף	באופן	שוטף

ימיי	גיבוש	לצוות,	ציון	אירועים	
אישיים	)ימי	הולדת,	לידות(.	

יום	גיבוש	לצוות	אחת	
לשנה

מועצה011

כאשר	יבנה	שירות	0
פסיכולוגי	חדש	

מעורבות	עמוקה			
באיכות	הסביבה	

הקפדה	על	מיחזור														
)נייר,סוללות,	פלסטיק	

וזכוכית	(

נייר	נאסף	במיכל	של	
אמניר	סוללות	בנפרד	

וזכוכית	

באופן	
שוטף	

באופן	שוטף	באופן	שוטף

שימוש		בכלי	אוכל	
רב-	פעמיים	

שימוש	בישיבות	צוות	
ובאופן	שוטף

שימוש	
בישיבות	

צוות	ובאופן	
שוטף

שימוש	בישיבות	צוות	
ובאופן	שוטף

שימוש	בישיבות	צוות	
ובאופן	שוטף
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 הגברת החוסן הקהילתי והאישי ביישובי המועצה	
	 לצוותים		 לפרט,	 נגישים	 סוציאלית	 עבודה	 שירותי	

ולהנהלת	היישובים	
	 צח"י,		 הערבית,	 החברה	 על	 בדגש	 קהילתית	 עבודה	

כולל	 	- מתנדבים	 מוגבלות,	 עם	 ילדים	 שלהם	 משפחות	
הקמת	תחנת	שרות	ייעוץ	לאזרח.

	 בקהילה 	 אלימות  ומניעת  לצמצום  אב  תוכנית  בניית 
ובמשפחה	וסינכרון	פעולות	במחלקה,	באגף	ובמועצה.

	 מודעות		 העלאת	 באמצעות	 מסכנות	 התנהגויות  מניעת 
לנזקי	השימוש	באלכוהול	וסמים;	הדרכות	הורים;	הקמת	
צוותים	ביישובים;	סיירות	הורים)בהובלת	היחידה	למניעת	

אלימות	סמים	ואלכוהול(.
	 באמצעות:	 הערבית  בחברה  פערים   צמצום 

הזקוקים	 הרך	 בגיל	 בילדים	 מוקדם	 וטיפול	 איתור	
לאבחון	וטיפול;	הפעלת	תוכניות	משלימות	לילדים	ונוער	
מוגנות	 מדריכי	 הפעלת	 שכונות(;	 שיקום	 )באמצעות	
בבתי	הספר,	)יחידת	א.ס.א.(;	העצמת	נשים;	טיפול	זוגי/

באמצעות	 ומסובסד,	 מונגש	 תרבות,	 רגיש	 משפחתי	
מינוף	 הותיק;	 לאזרח	 תכניות	 פיתוח	 חיבורים;	 מרכז	
הטיפול	בתעסוקה	והשכלת	מבוגרים	וצעירים	באמצעות	

"מעברים	בעמק"	ואלפנאר.	

יעוד המחלקה
המחלקה לשירותים חברתיים		מנגישה	ומפתחת	שירותים		
קהילתיים	לישובים	וכן	לאנשים	המתמודדים		עם	אתגרים	

ומשברים	במעגל	החיים.
והשירותים	 הרווחה	 העבודה	 משרד	 לנהלי	 כפוף	 האגף	
חברתיים,	המשרד	לביטחון	פנים	)היחידה	למניעת	אלימות,	
	האגף	 ואלכוהול(	ומשרד	השיכון	)שיקום	שכונות(.	 סמים	
מפעיל	תכניות		מותאמות		לקהילת	המועצה	ומתוקצב	על	

ידי	המועצה	והמשרדים	שצוינו	לעיל.
והעצמת	 פערים	 לצמצום	 פעולות	 מקדמת	 המחלקה	
התושבים,	 עם	 שותפות	 באמצעות	 מוחלשות	 אוכלוסיות	
בעלי	תפקידים	ביישובים	ומחלקות	במועצה,	מתוך	מקום	

לרב	תרבותיות.

המחלקה לשירותים חברתיים
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שרותים חברתיים
שם	המנהל/ת:	ג'קי	שורק

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

שרותי	
קהילה-	

יישוב

הגברת	החוסן	
הקהילתי	והאישי	
ביישובי	המועצה

מתן	שירותי	עבודה	
סוציאלית	זמינים,	קבועים	

ונגישים	לכלל	יישובי	
ותושבי	המועצה	בשגרה	

ובחירום

תדירות	נוכחות	פעם	ברבעון
עו”ס	ביישוב,	

מספר	פניות-	של	
תושבים	ובעלי	

תפקידים

לפחות	פעמיים	
בחודש	ביישוב.

לפחות	פעמיים	
בחודש	ביישוב	

וקשר	רציף	
וקבוע	עם	בעלי	

תפקידים	עם	
תאום	ציפיות

שביעות	רצון	של	
הנהלת	היישוב,	

סיוע	בקמת	והעצמת	
ועדות	חברתיות	ביישובים-

בעיקר	ועדות	בריאות	
ורווחה,	ועדות	אזרחים	
ותיקים,	ועדות	מניעה-

ילדים	בסיכון,	ליווי	רכז	
קהילה	אם	קיים	

מספר	ועדות	פעם	ברבעון
קיימות	בכל	תחום,	

מספר	ועדות	
חדשות

ועדה	חברתית	
בכל	יישוב

ועדת	בריאות\
רווחה\אזרחים	

ותיקים	בכל	
יישוב,	פורום	
ילדים	בסיכון	

ביישוב	אחד

בכל	היישובים	בחברה	
היהודית	ועדת	רווחה,	

ביישוב	ערבי	אחד	ועדת	
רווחה,	ביישוב	אחד	
ועדת	מניעת		מצבי	

סיכון	בקרב	ילדים	ונוער

שותפים-	
יישובים,	

דורות,יחידת	
א.ס.א

שיח	קבוע	של	העו”ס	
המרחבי	עם	מנהלי/

מזכירי\מנכ”לי	היישובים	
או	ועדים	סביב	סוגיות	

חברתיות

לפחות	אחד	פעם	ברבעון
לחודש	וחצי

בכל	היישובים	
יש	קשר	עם	

ההנהלות	אך	לא	
בכולם	קשר	קבוע	

ומתוכנן	מראש

בכל	היישובים	
העו”ס	המרחבי	

נפגש	לפחות	
פעם	אחת	עם	
מנהל	קהילה	

וקבע	לו”ז	ותיאום	
ציפיות	להמשך	

השנה.

כל	העו”סים	נפגשו	
לפחות	6	פעמים	עם	

מנהלי	הקהילות

שותפים:	מח.	
יישובים.

פיתוח	אופקי	התנדבות,	
שימור	והוקרה	למתנדבים

מספר	מתנדבים	פעם	ברבעון
רשומים	במועצה,	
מספר	הזדמנויות	

להתנדבות	
במועצה

1200	מתנדבים,	
מחסור	מתנדבים	

בחברה	ערבית,	
מחסור	מענה	
לחבילות	מזון

תוספת	2	תחומי	
התנדבות	נוספים	

)חנות	יד	שנייה	
ושי”ל(

מענה	לחבילות	מזון,	
שי”ל	קולט	50	פניות	

בשנה

שותפים:כל	
מחלקות	
המועצה,	

היישובים	ובתי	
הספר

30,000
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

צח”י	בכל	2.2.20הקמת	ושימור	צוותי	הצח”י
היישובים	

היהודים,שיח	
על	הצח”י	

בכל	היישובים	
הערביים,	קיום	2	

מפגשי	שימור

מפגש	שימור	8	צוותים
אחד

2	מפגשי	שימור	
ותשתית	ראשונית	

לצח”י	בכפרים

אין	עובד	
ייעודי	לנושא-	
שותפים-מח.	
ביטחון,	ועדים

לא	ברור	אם	
יהיה	המשך	

תקצוב

טיפול	אישי	בצעירים-
תוכנית	יתד-אופק	

לתעסוקה	)18-25(	עקב	
הפנייה	מהצבא	ובכלל	

סביב	קושי	במעבר	לחיים	
עצמאיים	ובעיקר	תעסוקה.	
העלאת	מודעות	בקהילות	

שיתופיות	ובקרב	הורים	
לתופעה	של	יצירת	תלות	

בגילאים	אלה.		

מספר	צעירים	פעם	ברבעון
בטיפול	)הועדות(,	
הפניות	למחלקה,	
נוכחות	בהרצאות	
ביישובים,	הזמנות	

להשתתף	
בישיבות	בישובים

2	הרצאות,	12	
צעירים	בטיפול	

)הועדות(,שותפות	
בחשיבה	מועצתית	

לפעילות	עם	
מעברים

2	הרצאות	
נוספות,	

)12	צעירים	
בטיפולים-	3	

חדשים(,	שותף	
בחשיבה	

מועצתית	לבניית	
תוכנית	לצעירים.

12	צעירים	בטיפול,	
מתוכם	5	סיימו	טיפול	

ו5	חדשים.	תוכנית	
מועצתית	לפעילות	

צעירים	בה	יתד	לוקחת	
חלק.

שותפים:	
מח.	יישובים,	
מנכ”לית,מח.	

נוער,	מעברים	
בעמק

10,000

צימצום	השימוש	
באלכוהול	וקנביס	בקרב	

בני	נוער	

תוכנית	א.ס.א	פעם	ברבעון
מצ”ב

שותפים:	
רווחה,	נוער,	

חינוך,	בתי	
ספר,	ביטחון.

300,000

איתור	וטיפול	בבני	
משפחה	המטפלים	

בהוריהם	ברמה	הפרטנית,	
קבוצתית	וקהילתית

קליטת	עובד.ת,	20 2 1
תוכנית	שנתית,	

כנס	התנעה,	10	
משפחות	בטיפול	

אישי,	

יש	עובד,	תוכנית	תחום	חדש	
עבודה	והיכרות	

של	המועצה	
והשותפים

התקיים	כנס,	10	
משפחות	בטיפול,	

שת”פ	עם	דורות.

שותפים:	
דורות,	יישובים.	

קיים	ספק	אם	
התוכנית	תצא	

לפעל

85,000

עידוד	ויצירת		פעילות	
חברתית	מקומית	יישובית	

לאזרחים	ותיקים.	

פעילות	חברתית	20 3 1
חדשה	וקבועה	

בכל	יישוב

קיים	רק	בנופית	
באופן	מלא,

פעילות	פנאי	
מאורגנת	וקבועה	

ב4	יישובים

פעילות	פנאי	מאורגנת	
וקבועה	בכל	יישובי	

המועצה

שותפים:	
דורות,	

100,000
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

שרות	
מעולה	

ומתקדם	
לתושבים

שדרוג	המענים	
לאנשים	עם	

מוגבלויות	ובני	
משפחתם

יצירת	תוכנית	קהילתית	
לשנת	2020	

	חידוש	מפגשי	20 3 1
ועדת	ההגוי	בה	

משתתפים	ממח.	
חינוך,	שפ”ח	

והורים	וביסוס	
פעילות	ראשונית

הסטודנטים	בחרו	
בנושא	כפרוייקט	
הקהילתי.	מונתה	

עו”ס	לנושא

התקיימה	ישיבת	
תיאום	ציפיות	עם	
שותפים	במועצה	

ממחלות	חינוך,	
שפ”ח	ונוער	
וועדת	ההגוי	

נפגשה	פעמיים	
ויצרה	תוכנית.

חינוך,	תוכנית	הפעולה	בוצעה
שפ”י,הורים

הטמעת	ועדת	הגוי	
המורכב	מהורים	ובעלי	

תפקידים	במועצה

מספר	מפגשי	20 3 1
הועדה,	וביצוע	

פעילות	אחת

2	מפגשים	וצוות	
לא	מגובש

2	מפגשים	עם	
שותפים	ממח.	
חינוך	וההורים	
ותחילת	גיבוש	

חזון

קיום	כינוס	הורים	
וגיבוש	תוכנית	רב	

שנתית

שותפים:מח.	
חינוך,	רווחה,	

שפ”ח,	
סטודנטים,	

הורים

3,000

מיפוי	משפחות	שלהם	בני	
משפחה	עם	מוגבלות-	

אוטיזם,	מש”ה	ונכות	פיזית	
או	חושית	המוכרים	ע”י	
המוסד	לביטוח	לאומי.

מיפוי	מלא	של	20 5 1
כל	הילדים	,	ושל	

המבוגרים	עד	
כמה	שניתן

מיפוי	חלקי	-רק	
של	לקוחות	

הרווחה

מיפוי	של	כלל	
הילדים

מח.	רווחה,	מיפוי	שלם
חינוך,	גביה

יצירת	פעילות	פנאי	
המשלבת	ילדים	עם	

מוגבלויות

הגשת	קול	קורא	20 2 1
ואיגום	משאבים-	

רווחה,	חינוך	ונוער	
לפעילות	משלבת	

לבני	הנוער

יש	קול	קורא	
לנושא

רווחה,	אושר	קול	הקוראהוגש	קול	הקורא
חינוך,נוער

הנגשת	שירותים	ברשויות	
שכנות

מיפוי	שרותים	פעם	ברבעון
ביישובים	שכנים	

ויצירת	מאגר

המידע	מובא	לועדת	נאסף	המידעאין	מאגר
הגוי	ולפינת	פרסום	

בניוזלטר	של	המועצה\
אתר	המועצה

מחלקות	
שכנות

הנגשת	מידע	על	ידי	
הקמת	תחנת	שי”ל

אישור	איוש	פעם	ברבעון
תפקיד	רכז	

בתשלום	והפעלה	
קבועה	של	

התחנה

יש	מתנדבים	אין	
רכז

קיים	רכז,	
המתנדבים	אותרו	

והוכשרו

פעילות	קבועה	
של	התחנה	

ולפחות50פניות	לשנה

דורות
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

מתן	מענה	של	
טיפול	מקצועי	רב	
תרבותי	ומסובסד	

במרכז	חיבורים	
-ליחידים,	משפחות	
וזוגות	המתמודדים	

עם	משברים	
במעגל	החיים	

צוות	מיומן	ומקצועי.	שעות	
קבלה	מותאמות	לצרכי	

הלקוחות.	המשך	פיתוח	
תחום	“חידוש	קשר”	שיווק	

השרות	במיוחד	בחברה	
הערבית		.	מענה	ייחודי	

לאבדן	ושכול.	מענה	ייחודי	
לבעיות	קשר	הורים	ילדים	

בעקבות	גירושין

פעם	בחודש	
וחצי

מספר	פניות.	
מספר	סיומי	טיפול	

במועד.

מנהלת	המרכז	
יצאה	לחל”ת	
.	מ.מ.	נכנסת	

לתפקיד

מ.מ.	מובילה	את	
המרכז	והצוות	
הסתגל	לשינוי.

עלייה	במספר	הפניות	
וטיפולים	מהחברה	
הערבית	מ-8	ל12.

	120,000
₪	ממשרד	

הרווחה	
לסיבסוד	ועוד	

תשלומים	
עצמיים	

מהלקוחות.	
סה”כ	

כ-300,000	₪		
סינכרון	עבודת	

המחלקה,	האגף	
והמועצה	סביב	
מניעת	תופעות	

אלימות	במשפחה	
ובקהילה

בניית	תוכנית	אב	
מחלקתית,	אגפית	

ומועצתית	לתוכנית	
עבודה	מסונכרת	מבוססת	

מדיניות	בנושא	הטיפול	
באלימות	במועצה

תוכנית	עבודה	1.	פברואר
מסונכרנת	

מחלקתית	ובסיס	
להרחבת	התוכנית	

לאגף

רב	התוכניות	
פועלות	בנפרד.	יש	

שת”פ	ברמה	של	
איגום	משאבים

קיים	חזון	ומטרות	
משותפות

קיימת	תוכנית	
מסונכרנת	ותחילת	

עבודה	עם	האגף

יחידה	לטיפול	
באלימות,	

א.ס.א.,	יחידה	
לרווחת	האזרח	

הותיק,	חוק	
נוער

6,000

מניעה	וטיפול	
בתופעת	האלימות	

במשפחה	בכל	
המועצה

טיפול	במתמודדים	
מאלימות	במשפחה	

ופעולות	להעלאת	מודעות	
לאלימות	במשפחה	בקרב	

התושבים	עידוד	לפנות	
לסיוע

2	קבוצות	נשים	פעם	ברבעון
וביצוע	פעילות	

קהילתית	לצורך	
גיבוש	תוכנית	

לאחד	הכפרים	
כפר.	עליית	מס.	

הפניות	לסיוע	
וייעוץ.	קבוצת	
ילדים	בניצני	

זבולון	ועבודה	עם	
שכבת	י’-חברות	

וזוגיות	רמות	
זבולון

7	מטופלות,	
12	משתתפות	

בקבוצות	נשים,	
חברות	וזוגיות	
ברמות	זבולון,	

קבוצה	לחשופים	
לאלימות	בניצני	

זבולון.	עובדת	
בלימודים

פעולות	
הסברה	בערוצי	

התקשורת	
במועצה,	2	

קבוצות	וביצוע	
המפגש	הקהילתי,	

קבוצת	ילדים	
חשובים	בעבודה	

כמו	כן	חברות	
וזוגיות.

90%	ממשתתפי	
הקבוצות\מטופלים	

השתתפו	באופן	קבוע	
במהלך	כל	השנה	

ומציינים	במה	הקבוצה\
התערבות	תרמה	להם.	

קיום	כנס

א.ס.א	יועצות	
ב”ס,	עו”סים,	

צוותים	
ביישובים

180,000
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

מניעה	וטיפול	
בתופעת	התעללות	

כלפי	אזרחים	
וותיקים	

ליווי	והדרכת	עו”סים,	
מרפאות,	בתים	סיעודיים	

ובתי	אבות	וצוותים	
ביישובים.	פורום	איזורי.	

עבודה	בשת”פ	עם	דורות.

פורום	איזורי	פעם	ברבעון
בשת”פ	עם	

דורות	.בקשות	
מבעלי	תפקידים	

להרצאות,	
התערבויות.	

מספר	ועדות	בין	
מקצועיות,	מספר	

פניות	פרטניות

שתי	הרצאות	
ביישוב,	2	ועדות	

להתיעצות,	10	
פניות	מעו”סים,	

פורום	איזורי	
בשת”פ	עם	דורות

השתתפות	
פעילה	בפורום	

של	בעלי	
התפקידם,	
2	ועדות	בין	

מקצועיות,	2	
הרצאות

ארבע	ועדות,	4	
הרצאות,	15	פניות,	
2	מפגשים	בפורום	
מודגשים	לתופעת	

התעללות.

	10,000
לייעוץ	עם	

פסיגריאטר	
או	עו”ד

שירותי	
קהילה,	
וקידום	
חברה	

הערבית

צימצום	תופעת	
האלימות	במשפחה	

ובקהילה

בניית	תוכנית	אב	
מחלקתית,	אגפית	

ומועצתית	לתוכנית	
עבודה	מסונכרת	מבוססת	

מדיניות	בנושא	הטיפול	
באלימות	במועצה

תוכנית	עבודה	פעם	ברבעון
מסונכרנת	
מחלקתית

לכל	יחידה	
התוכנית	שלה

קיים	חזון	ומטרות	
משותפות

קיימת	תוכנית	
מסונכרנת	ותחילת	

עבודה	עם	האגף

6,000

בחברה	הערבית:	פעולות	
להעלאת	מודעות	בקרב	
בעלי	תפקידים-	ועדים,	

אנשי	דת,	אנשי	חינוך

מודעות	והכרה	פעם	ברבעון
לכל	סוגי	

האלימות-	
מילולית,	פזיית,	

רגשית	וכלכלית	
ורצון	לשיח	

קהילתי	בנושא.

שני	מפגשים	של	
פורום	בנושא	

הכרה	בסוגים	
השונים	של	

תופעת	האלימות.

תוכנית	אחת	מוסכמת	
לטיפול	באלימות	

בקהילה

ועדים,	אנשי	
חינוך	וקהילה.

12,000

סדנאות	למורים	בבתי	
ספר	רמות	זבולון	ואיבטין

מודעות	והכרה	פעם	ברבעון
לכל	סוגי	

האלימות-	
מילולית,	פזיית,	

רגשית	וכלכלית	
ורצון	לשיח	וטיפול	
קהילתי	ובית	ספרי	

בנושא.

קיימת	מודעות	
בקרב	ההנהלות,	

אין	תוכנית	
מסודרת	

ומסונכרנת

תוכנית	בית	ספרית	קיום	סדנא	אחת
שנתית	לסגל,	עלייה	

במספר	הדיווחים	
לעו”ס	לחוק,	הפניות	
לתחנה	לט.מ.	ויחידה	

לטיפול	באלימות.	עליה	
ב....

מח.	חינוך,	
שפ”ח
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

הפעלת	קבוצות	של	
ילדים\נוער	בבתי	הספר

הפחתת	תופעת	פעם	ברבעון
האלימות	בין	

הילדים	על	ידי	
מתן	כילים

תכנון	קבוצת-	
ילדים	חשופים-

ניצני	זבולון	
וחברות	וזוגיות	

לשכבת	י’	רמות	
זבולון

שתי	התוכניות	
בביצוע

חברות	וזוגייות	שתי	התוכניות	הסתיימו
)י’(,	תוכנית	

אב	)ח’(	ויסודי	
איבטין,	שפ”ח

הפעלת	קבוצות	הורים\
נשים

מתן	כילים	פעם	ברבעון
והעצמת	הורים	

ואמהות

הקבוצות	מסתיימות	ארבע	קבוצות2	קבוצות
עם	80%	השתתפות	

קבועה

אסא,	יחידה	
לטיפול	

באלימות,	
מפגשים	פעמים	בשנה	עם	

נציגים	קבועים	במשטרה-
ועדת	אכיפה

	בנית	תוכנית	עם	פעם	ברבעון
המשטרה

פרטנר	לייעוץ	
ואכיפה	

כשמתעורר	צורך.	
התמעת	תוכניות	

של	המשטרה	
בקהילה.

שיפור	שת”פ	עם		תוכנית	מילה
המשטרה	וסימון	

תוכניות	לשנה	הבאה

א.ס.א.	
,משטרה,	

ביטחון,חינוך,	
ש.ח.

איוש	תקן	עו”ס	לטיפול	
בגברים	אלימים.	עבודת	

מניעה	בכפרים	סביב	
אלימות	במשפחה.	הקמת	
קבוצה	בה	משתתפים	גם	

גברים.

השתתפות	הורים	פעם	ברבעון
בסדנאות\הרצאות	

בנושא.	פניות	
והפניות	למחלקה	

בנושא	אלימות	
במשפחה.

גברים	לקחו	
חלק	בסדנאות	

בתנאי	נופש	אך	
אינם	משתתפים	
בפעילות	בכפר.

לפחות	10	גברים	
-אבות	ילדים	
בקיקום	נוער,	
לוקחים	חלק	

קבוע	בפעילות		
שעוסקת	

בתקשורת	
מיטיבה	במשפחה

מתוך	משתתפי	
הפעילות	80%	

הביעו	שביעות	רצון	
מהפעילות	וציינו	

שהפעילות	תרמה	להם

קידום	נוער,	
אסא,	ועדים

פעם	ברבעון
פעם	ברבעון

טיפול	
בחברה	

הערבית	
ומתן	שיוויון	

הזדמנויות

איתור	וטיפול	
מוקדם	באופן	

משפחתי	ופרטני	
כדי	לתת	מעה	
מקצועי	לקשיי	

התפתחות	
ומסוגלות	הורית

משפחתונים:	מתן	מענה	
מקצועי	מפוקח	ומסובסד	

לכל	אם	המעוניינת	לעבוד	
או	כל	פעוט	בסיכון.

סידור	בטוח	פעם	ברבעון
ומקצועי	לפעוטות,	

הכנה	לכניסה	
לגנים

איתור	מועמדות	9	משפחתונים
לפתיחת	

משפחתונים	
נוספים

אישור	פתיחת	
משפחתון	נוסף	בראס	

עלי

יחידה	לגיל	
הרך
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

איתור	פעוטות	בסיכון	
וסידור	במשפחתונים,	

משפחות	לתמיכה	ביתית,	
ובכלל	בניית	תוכנית	טיפול	

למשפחה

מניעת	חשיפה	פעם	ברבעון
לסיכון	לילדים	

שעונים	על	
הגדרות	פעוטות	

בסיכון

לשנה	זו	הפעוטות	
מאותרות,	יש	
לאתר	לשנה	

הבאה

עד	מרץ	הפעוטות	
מאותרות	

ומוגשות	לועדת	
פעוטות	בסיכון

הפעוטות	משובצות	
במשפחתונים	או	

תמיכה	ביתית.	

יחידה	לגיל	
הרך

תוכנית	ראשית:איתור	
הורים	מוחלשים	הזקוקים	

להעצמה	והדרכה

הורים	בעלי	פעם	ברבעון
מסוגלות	הורית	
וביטחון	גבוהים	
יותר,	משפחות	
ברמת	תפקוד	

גבוהה	יותר.	
משתתפים	

באסיפות	הורים,	
פונים	לגננות.	

לוקחים	את	
הילדים	לטיפולים

עשר	משפחות	
בשנה	השנייה	

בתוכנית

המשפחות	פרו	
אקטיביות,	יוזמות	

פניות	לאנשי	
חינוך	ומרכז	

להתפתחות	הילד

סיום	תהליך	עם	
המשפחות	ואיתור	

משפחות	חדשות

יחידה	לגיל	
הרך

פעם	ברבעון
איתור		משפחות	ומתן	

מענה	מותאם	בהתאם	
לתוכניות	הקיימות	

במחלקה	ובאגף:	ראשית,	
נתיבים,	בית	הטף

לכל	משפחה	פעם	ברבעון
מאותרת	יש	

תוכנית	שמתאימה	
לה

דרוש	שיווק	לבית	
הטף	באיבטין	

וחוואלד

שלושים	
משתתפים	בבית	
הטף	באיבטין	10	

בחוואלד

לכל	התוכניות	תפוסה	
מלאה	בפניות	מ?	

המעוניינים	לקבל	את	
השירות	

יחידה	לגיל	
הרך

העצמת	נשים	
בתחום	האישי,	

בתוך	המשפחה	
ובתחום	התעסוקה

לפחות	קבוצת	נשים	אחת	
בכל	כפר

השתתפות	פעם	ברבעון
פעילה	וקבועה	ב	

4קבוצות

ארבע	קבוצות	מסיימות	4	קבוצות	פעילות2	קבוצות	פעילות
עם	משוב	של	העצמה	

והתפתחות

עבודה	משולבת	עם	
מעברים	בעמק	לקידום	

תעסוקה	והשכלה

קיום	קורסי	פעם	ברבעון
הכשרה,	השלמת	

השכלה

קורס	הכשרה	
אחת

איתור	מימון	
לקורס	השלמת	

השכלה

פתיחת	קורס	השלמת	
השכלה	וסיום	קורס	

הכשרה

מעברים
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

המשך	פעילות	מועצת	
נשים	המשותפת	לשלושת	

הכפרים

גיבוש	מחדש	פעם	ברבעון
עם	המנחה	

הדשה	והובלת	
שתי	פעילויות	

קהילתיות

שינוי	מנחה	ומתח	
סביב	אהאירועים	

בכפרים

קבוצה	מגובשת	
ותוכנית	פעולה

הוצאה	לפועל	לשתי	
משימות	קהילתיות	

שהן	יבחרו

שיקום	שכונות

טיפול	רגיש	תרבות,	
מונגש	ומסובסד,	

באמצעות	
מרכז	חיבורים,	

בבעיות	הקשורות	
לתקשורת	זוגית	

ומשפחתית	והורים	
ילדים

הפניית	משפחות	לתחנה	
לטיפול	משפחתי	ע”י	

עו”סים	ובתי	הספר

מספר	המשפחות	פעם	ברבעון
המתמידות	

בטיפול

שש	משפחות	
מטופלות

שמונה	משפחות	
מטופלות

עשר	משפחות	
מטופלות

40,000	יועצות	ב”ס
מתקציב	

החומש

תוכנית	רב	שנתית	
לצימצום	אלימות	

בקהילה.

תהליך	מונחה	עם	ועדי	
היישובים,	אנשי	חינוך	

ומכובדי	הכפר

קיום	4	מפגשים	פעם	ברבעון
מונחים	בכפר	

אחד	בהם	נוכחים	
לפחות	10	נציגי	

הכפר			סביב	
אלימות	וסוגיו	

קושי	להגיע	
להסכמה	על	תכני	

המפגשים

הסכמה	לגבי	
תכני	המפגשים

קיום	דיאלוג	בתוך	
הקבוצה	לגבי	תופעת	

האלימות	והסכמה	
לקדם	תוכנית	

קהילתית	אחת	בנושא.

ועדים,	אנשי	
דת,	תושבים

תהליך	מונחה	בבתי	הספר	
במעגלים	של	הורים,	

מורים	וילדים

תוכנית	שנתית	פעם	ברבעון
ב-3	מעגלים	

לעלות	מודעות	
לשיח	סביב	

תופעת	האלימות

השיח	לא	מתקיים	
באופן	מסונכרן	

ובשלושת	
המעגלים

התקיימו	לפחות	
2	מפגשים	

בשלושת	
המעגלים

התוכנית	הסתיימה	עם	
תוכנית	מוסכמת	לשנה	

הבאה

שפ”ח,	מח.	
חינוך,	מנהלי	

בתי	הספר,	
א.ס.א

תוכניות	של	יחידת	מניעת	
א.ס.א

פעם	ברבעון

פעם	ברבעוןבנפרדשיקום	שכונות



35

יח’ למניעת אלימות סמים ואלכוהול  
שם	המנהל/ת:	זיו	ויינגרם

יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

תיאור המדד - מה אני 
מצפה לראות ?

ערך השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

טיפול	
בחברה	

הבדואית

צמצום	
האלימות	

בחברה	
הבדואית	
והגברת	
תחושת	

הבטחון	האישי

1.	ירידה	בכמות	5-20הצבת	מצלמות	
הוונדליזם	באזורים	

	המצולמים
	.2

התחלת	
התנעת	תהליך	

של	הקמת	
דמ”צ	)דרישה	

מבצעית(,	
גיוס	שותפים	

לפעולה

גיוס	יועץ	חיצוני,	
אישור	דמ”צ	ע”י	
מפקד	התחנה	+	
ראש	המועצה	+	

הבט”פ

1.	התקנת	מצלמות	
	בכפרים.

	2.	ירידה	בכ-30%	
בכמות	אירועי	

הונדליזם

שותפים:	מפקד	
משטרת	טבעון,	
קב”ט	המועצה,	

אס”א

20000	₪	)לחברה	הערבית	+	
היהודית(

העלאת	כמות	
הדיווחים	

למשטרה/	
למחלקה	

לשירותים	
חברתיים

העלאת	בכמות	8-20
הדיווחים	על	אירועי	

	אלימות	כגון:
	1.	ירי	תחומי	הכפר
2.	אירועי	אלימות	

	כנגד	נשים
3.	בריונות	בכביש

שותפיםהמחלקה	55אין	
לשירותים	

חברתיים;	פעילים	
מובילים	בכפרים;	

משטרת	זבולון	
)קצין	מודיעין/
אביעד(;	אס”א

יש	להקצות	תקציב	לפרסום	
לשם	העלאת	המודעות

פעילות	מניעה	
במסגרות	החינוך	
השונות	)סדנאות	
והרצות	בבת”יס;	
הדרכות	הורים;	

פעילות	בלתי	
פורמאלית	
בחופשים(

בניית	תוכניות	עבודה	9-20
מסודרת	עם	מסגרות	

החינוך	השונות	ויצירת	
סנכרון	עם	השותפים	

בתוך	המועצה	
)שיקום	שכונות;	
מחלקת	החינוך;	

ספורט	ונוער(

עבודה	ע”פ	
תוכנית	

עבודה	שנתית	
מסודרת	

עם	מסגרות	
החינוך	השונות

התנעת	תהליך	
סנכרון	תוכניות	

עבודה	

1.	סנכרון	תוכניות	
העבודה	עם	

	השותפים	במועצה
2.	תקצוב	שנתי	של	

פעילות	פנאי	יחד	
עם	מחלקת	ספורט	

	ונוער(
5.	שלוש	הרצאות	
מניעה	של	מש”ק	

מניעה	והסברה	
בכל	אחד	מבתיה”ס	

	הערביים	במועצה.

הובלת	תהליך	
סנכרון	תוכניות	

העבודה	ע”י	אגף	
חינוך	

	96,000	-	מדריך	מוגנות
	23,000	פעילות	בחופשות

	12,667	-	מנהיגות	נוער
	פעילות	בבתי”ס	-	3,000
פרסום	ושיווק	-	10,000
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

תיאור המדד - מה אני 
מצפה לראות ?

ערך השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

העלאת	
תחושת	האמון	

במשטרה

הקמת	ועדות	
אכיפה	בשיתוף	

הקהילה

פברואר;	מאי;	
ספטמבר;	

דצמבר

	1.	פורום	קבוע	“עובד”
2.	חיבור	למוקדי	

“כוח”	בכפרים

התנעת	תהליך	
)מהות	הוועדה,	

שותפים(

הקמת	ועדת	
אכיפה	ראשונה	
בחודש	פברואר

סה”כ	4	ועדות	לאורך	
השנה

שותפים:	קב”ט;	
מש”ק	קהילתי;	

אביעד	כהן

ללא	עלות

1/	השתתפות	של	4-20פרויקט	מיל”ה
80%	בכל	אחד	

	מהמפגשים.
2.	שינוי	עמדות	בקרב	

משתתפי	הקבוצה	-	
הגברת	האמון	בסוף	

התהליך

התחלת	
הפרויקט

השתתפות	ע”ב	
דו-שבועי	של	80%	

מחברי	הקבוצה	
בפעילויות

1/	השתתפות	של	
80%	בכל	אחד	

	מהמפגשים.
2.	שינוי	עמדות	

בקרב	משתתפי	
הקבוצה	-	הגברת	

האמון	בסוף	התהליך

שותפים:	היחידה	
לקידום	נוער,	

משטרת	זבולון;	
אס”א

חלק	מתקציב	של	מנהיגות	
נוער

שירותי	
קהילה

הגברת/
הידוק	שיתופי	

הפעולה	עם	
ועדי	היישובים

יצירת	פורום	קבוע	
של	משתתפים	

רלבנטיים	לנושא	
והעלאת	תופעות	

בהקשר	לנושא	
המטרידות	את	

היישוב

קיום	“שולחן	עגול”	5-20
קבוע	בשיתוף	חברי	

הקהילה	)משתתפים	
קבועים(	לצד	עו”ס	

היישוב	ורכזת	הנוער

פברואר	20	-	אין	
התנעת	תהליך	

)ישיבה	מקדימה;	
תיאום	ציפיות(

ישיבה	ראשונה	
באחד	הקיבוצים

מחלקת	נוער;	
המח.לשירותים	
חברתיים;	אס”א

ללא	עלות

צמצום	נזקי	
האלכוהול/

קנאביס

פעילות	מניעה	
במסגרות	החינוך	
השונות	)סדנאות	
והרצות	בבת”יס;	
הדרכות	הורים;	

פעילות	בלתי	
פורמאלית	

בחופשים;	ימי	עיון	
מקצועיים(

פעילות	ע”פ	תוכנית	10-20
עבודה	מועצתית	

)במקום	המצב	
הנוכחי	-	“כיבוי	

שרפות”(

עבודה	“תוך	
כדי	תנועה”

התנעת	תהליךשל	
עבודה	ע”פ	תוכנית	

מסודרת

פעילות	ע”פ	תוכנית	
עבודה	מועצתית

בהובלה	ושיתוף	
מנהלת	אגף	חינוך

	הדרכות	הורים	-	20,000
	פעילות	בחופשות	-	50,000

	פרסום	ושיווק	-	39,000	
	הכשרת	אנשי	מקצוע	6,000

	מדריכי	נוער	-	50,000
	מנהיגות	נוער	-	10,000

	פעילות	בבתי”הס	-	8,000
	סיירת	הורים	-	10,000

מדריך	מוגנות	-	48,000
סנכרון	תוכניות	

עבודה	במסגרות	
החינוך	

הפורמאליות	
והבלתי	פורמאליות

1.	סנכרון	של	תוכניות	6-20
מניעה	במסגרות	

	החינוך.	
2.	יצירת	שולחנות	

עגולים	ופריסת	
	התוכניות.

3.	איגום	משאבים

התנעת	התהליך	אין	
ברמה	הארגונית	

ע”י	מנהלי	אגף	
חברה	וקהילה	

וספורט	ונוער

ישיבות	עם	בעלי	
תפקידים	רלבנטיים.

בהובלה	ושיתוף	
מנהלת	אגף	חינוך

ללא	עלות
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

תיאור המדד - מה אני 
מצפה לראות ?

ערך השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

פרסום	ושיווק	-	
העלאת	מודעות	

לנזקים

לאורך	כל	
השנה

פנייה	יזומה	של	
מנהלי	חינוך,	הורים,	

וגורמים	בית	ספריים	
לחשיבה	משותפת	

בנושא	והעלאת	
הנושא	על	סדר	היום	

	של	המסגרות	השונות
	

פעילות		
מניעה	יזומה	

במסגרות	
החינוך	

השונות	ברחבי	
המועצה

שימוש	
בטלפורומות	כמו	
פסייבוק	)לרבות	

קידום	ממומן(	
ואמצעי	פרסום	

שונים	לשם	
העלאת	מודעות

פרסום	ושיווק	-	24,000

הקמת	ועדות	
אכיפה	בשיתוף	

הקהילה

פברואר;	מאי;	
ספטמבר;	

דצמבר

	1.	פורום	קבוע	“עובד”
2.	חיבור	למוקדי	

“כוח”	בכפרים

התנעת	תהליך	
)מהות	הוועדה,	

שותפים(

הקמת	ועדת	
אכיפה	ראשונה	
בחודש	פברואר

סה”כ	4	ועדות	לאורך	
השנה

שותפים:	קב”ט;	
מש”ק	קהילתי;	

אביעד	כהן

ללא	עלות
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 החינוך		 מערכת	 בקרב	 מיטיבה	 זיקנה	 תפיסת	 קידום	

במועצה	
	 במערכת		 המועצה	 ותיקי	 של	 האנושי	 ההון	 השקעת	

החינוך
	 שימור	ושיפור	קשר	עם	הלקוחות		
	 הנגשת	טכנולוגיות	לשיפור	איכות	החיים	בגיל	המבוגר		
	 הנגשת	והרחבת	פעילויות	דורות	למרותקי	בית	ותוכניות		

בתוך	הישובים	
	 שילוב	חברי	המועדונים	מהכפרים	בפעילות	דורות		
	 יצירת	קשר	והכרות	בין	תרבותית		לוותיקי	זבולון	היהודיים		

והערבים	בדואים	
	 לרווחת		 משאבים	 ולאגם	 לקדם	 במטרה	 אגפית	 עבודה	

התושבים
	 חיזוק	ממשקים	עם	אגפים	

יעוד העמותה
משותפת	 בעשייה	 הפועם"	 ה"לב	 להיות	 שואפים	 אנו	
מגוונת	וחדשנית	לרווחת	כלל	התושבים	הוותיקים	ביישובי	

המועצה	האזורית	זבולון.	
אנו	מאמינים	כי	לכל	תושב	וותיק	קיימת	הזכות	לחיות	חיים	
בעלי	ערך	במשפחה	ובקהילה	הרב-דורית	בה	הוא	חי	חיים	

עצמאיים	ובריאים	,	פעילים	ותורמים,	חופשיים	ומהנים.
אנו	מחויבים	,	עבור	האזרח	הוותיק	,	לקדם	מגוון	אפשרויות,	
לאפשר	בחירה	במה	שייצור	עבורו	ערך	ומשמעות	בחיים	
תוך	חיזוק	וטיפוח	השייכות	וההשפעה	שלו	ביישוב	ובאזור.

העמותה לחבר הותיק דורות זבולון



39

דורות
שם	המנהל/ת:	מיכל	קציר

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי 
/ רצוי 
שנתי

קידום	תכניות	בינדוריות	מע.	חינוך	איכותית	
אזרחים	ותיקים	מע.חינוך		

פיתוח	תחום	במסגרת	מחויבות	
אישית	התנדבות	אצלם	זקנים

תלמידים	מתנדבים		בישובים	לטובת	5-20
א.ותיקים	

3460	תלמידים

תכנית	למפגשים	קבועים	בין	
דורות	לגן	בכפר	מכבי	

ילדי	הגן	מתארחים	בדורות	לפעילות	2-20
משותפת	כ	15	מפגשים

0715

שתפ	עם	מקהלת	דורות	
ומקהלת	ניצני	זבולון

023הופעות	משותפות	בחגים	ואירועים2-20

קבוצת	ותיקים	משולבת	
בתכניות	בבתי	הספר	

ותיקים	מסייעים	בבתי	הספר	בתחומי	3-20
כגון	ספריה/	הנחיית	סדנאות/	ליווי	

פרטני/

1	מתנדבת	
בניצני	
זבולון	

48

שימור	ושיפור	קשר	עם	שרות	מעולה	ומתקדם
הלקוחות

יצירת	מערכת	משוב	דרך	אתר	
העמותה

משובים	דיגיטלים	לכל	פעילות	ותפעול	7-20
המרכז

2004006,000

206010024,000הדרכות	בדורות	ובישובים	9-20אורינות	דיגיטלית	לותיקים
שכירת	ייעוץ	לשיפור	דרכי	הפרסום	פרסום	אפקטיבי

בעמותה
	60

משתתפים
801207,000

פיתוח	תכניות	משלימות	
למניעה	לשיפור	איכות	החיים	

בגיל	המבוגר

הרחבת		תכנית	תלתן	
להתמודדות	עם	הפרעות	תנועה

אימונים	לשיפור	יציבה	ומניעת	נפילות	5-20
)רכישת	מכשור	טכנולוגי(

	20
מטופלים

40606,500

קבוצת	אומנות/	תמיכה	למטפלים	
עיקריים

10102,000

הנגשת	פעילויות	דורות	שירותי	קהילה
למרותקי	בית	ולישובים

ריכשת	מערכת	טכנולגית	
ללימוד	מרחוק

מאגר	מנויים	בישובים	מחובר	ע”י	2-20
טכנולוגיה	למידה	פעילה	מרחוק	

לפעילות	בדורות	און	ליין	

102010,000

הרחבת	הנהנים	מפעילות	
דורות	בישובים	“דורות	עד	

הבית”	

פותוח	מערך	פעילויות	חברתיות	
ולימודיות	בישובים

התכנית	תיבנה	בחמישה	ישובים	,לכל	2-20
ישוב		“חליפה	מתאימה”	בשיתוף	צוותי	

הישוב.	

	150
משתתפים

30090,000

טיפול	בחברה	הבדואית	
ומתן	שיוויון	הזדמנוויות	

שילוב	חברי		המועדונים	
מהפרים	בפעילות	דורות	

חוג	קרמיקה	משותף	לתושבים	
הערבים	ויהודים

הפעלת	חוג	קרמיקה	יום	בשבוע	הנחיה	3-20
בעברית	וערבית	

612

יצירת	קשר	והכרות	בין	
תרבותית		לותיקי	זבולון	

היהודיים	והערבים

4	2	מפגשיםמפגש	רבעוני	2-20מפגשים	תרבותיים	ואירועים	
מפגשים

21,000
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יעוד האגף
לאגף כפופים מחלקת  נוער, תרבות, ספורט, דת, תחבורה והיסעים

	 שירות איכותי ומותאם לתושבים, קביעת רמת שירות.	
	 תרבות – עידוד ויצירה של  תרבות מקומית בשיתוף ועדות תרבות 	

בישובים
	 ספורט – העמקת הספורט העממי וקידום הספורט ההישגי	
	 ליווי 	 בישובים,  החינוך  לצוותי  מקצועית  מעטפת  הענקת    – נוער 

מועצת נוער, פיתוח פעילויות בחופשים והעצמת מנהיגות. 
	 מערכת 	 עם  הקשר  וחיזוק  בישובים  יהודית  תרבות  קידום    - דת 

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
	 מוסיקה – פיתוח פעילות מוסיקה בישובים וחינוך מוזיקלי לתושבים	
	 היסעים 	 ושירות  בחינוך  ההיסעים  במערך  מענה  מתן   – תחבורה 

לישובים במועצה

אגף שירותי קהילה
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 ליווי	ושותפות	מקצועית	עם	צוותי	החינוך	הבלתי	פורמאלי		

בישובים
	 הבלתי		 הפעילויות	 במגוון	 המשתתפים	 בשיעור	 עלייה	

פורמאליות	)חוגים,	ספורט,	תנועת	הנוער	ועוד(
	 לפעילות		 ומחויב	 איכותי	 אדם	 כוח	 האנושי,	 ההון	 חיזוק	

הספורט	 ובאגודות	 במועצה	 פורמאלי	 הבלתי	 בחינוך	
ההישגי

	 בניית	מערכת	הרשמה	מקוונת	לפעילות	האגף	
	 הגדרת	אמנת	שירות	ורמת	שירות	לתושב	
	 הקמת	קבוצות	מנהיגות	צעירה	בחברה	הערבית	

מחלקת ספורט ונוער   

יעוד המחלקה
מחלקת	ספורט	ונוער	הוקמה	בכדי	לתת	שירותים	מקיפים	
לנוער	ברחבי	המועצה	על	כל	גווניו	ולמערכות	הרלוונטיות	
המקיפות	את	הנוער	-	הורים,	צוות	חינוכי	וגורמים	אחרים.

הספורט	 ענפי	 קידום		ופיתוח	 	- הספורט	 בתחום	
התחרותי		והעממי	תוך	כדי	הקמת		ושדרוג		מתקני	ספורט	
התושבים	 לצרכי	 מענה	 לאפשר	 מנת	 הישובים		על	 בכל	

ככלל	והספורטאים.
פעילויות	 לרפרטואר	 הנוער	 חשיפת	 	- הנוער	 בתחום	
פיתוח	 לאפשר	 כדי	 היישוב(	 לרמת	 )מעבר	 חברתיות	
קשרים	חברתיים	ענפים,	הענקת	מעטפת	מקצועית	וליווי	
לצוותי	החינוך	הבלתי	פורמאלי	בישובים.	העצמת	מנהיגות	

צעירה	וטיפוחה	בכלל	המגזרים.
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ספורט ונוער
	שם	המנהל:	דני	אלימלך

רכזת	תחום	הנוער:	ענת	טנא	מלכין

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מערכת	
חינוך	

איכותית	
מותאמת	

לעתיד

	מערכת	החוגים	
הענפה,הנותנת		מענה	

לאוהבי	הספורט,	ללימוד	
והנאה.	ניתן	ביטוי	למימוש	
בפוטנציאל	האישי	בדגש	

למצויינות	דרך	נבחרות	
הספורט	הייצוגיות	בשילוב	

אגודות	הספורט	בגילאי	ילדים	
,	נוער	ובוגרים.	

1.	פרסום	ושיווק	2.	איתור+גיוס	
3.	בחירת	חוגים	ותוכניות	

מותאמות	4.	גיוס	מדריכים	
טובים	ובעלי	השראה.	5.	מיפוי	

משתתפים	בכל	מסגרת.

קידום	הספורט	העממי	
והתחרותי	במגוון	של	פעילויות	

ושילוב	קהלי	יעד	שונים	תוך	
הבטחת	תנאים	איכותיים	

ומתקני	ספורט	נאותים	
ובטוחים.

1.	העסקת	מדריכים	מקצועיים	
ומחוייבים	לקידום	הספורט	

במועצה.	2.	קידום	ענפי	
הספורט	השונים	בדגש	על	ענף	

הכדורמים,	כדורסל	ומחול.	3.	
תחזוק	נאות	למתקני	הספורט	

המשמשים	את	תושבי	המועצה.
עליה	בשיעור	המשתתפים	

בפעילות	לאחר	שעות	
הלימודים	במסגרת	תנועת	

הנוער	בישוב.

1.	שיתוף	פעולה	עם	תנועת	
הנוער	והתאמתה	למרחב	

הכפרי.	2.	עידוד	יציאה	לקורס	
מד”צים.	

גידול	משתתפים	
בתנועות	הנוער	

מכיתה	ד’	-	י”ב

638	עלייה	של	580
10%

יציאה	של	
לפחות	50	בני	

נוער	לקורס	
מד”צים.

1.	גיוס	כא	מקצועי		)רכזת	הגדלת	כח	האדם	במחלקה	
הדרכה	ב	1/2	משרה(.	

הגדלת	כמות	
העשייה	בשטח	

ותוצאות	בהתאם.

השגת	0
תקציב	

להעסקה

העסקה	של	כוח	
אדם

לא	מתקוצב.	
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

השתתפות	של	בעלי	
תפקידים	מהישובים	

בחינוך	הבלתי	פורמאלי	
בהשתלמויות	מקצועיות	תחת	

מעטפת	מועצתית

1.	בניית	תכנית	הכשרה	
מותאמת	2.	קבוצה	עובדת	

ומתמידה	לאורך	זמן.

1.	השתתפות	של	
90%	ממדריכי	

הישובים	
בהשתלמויות	

המועצתיות.	2.	יותר	
הדרכות	למדריכים.

השתתפות	של	
90%	מכלל	

מנהלי	החינוך	
הבלתי	פורמאלי	

ומדריכי	א’	-	
י”ב	בפורומים	

חודשיים

לא	בכל	הישובים	
יש	מדריכי	

נוער.	יש	לעודד	
את	הישובים	

להעסיק	מדריך	
לפחות	ב-	1/2	

משרה
1.	גיוס	מנחה	מתאים	2.	גיוס	בני	מועצת	נוער	תקנית	

נוער
מועצת	נוער	תקנית	

פועלת	ברחבי	
המועצה	

עד	שנת	תשפ	
היתה	מועצת	

נוער	תקינה	
כרגע	יש	לגייס	
מחדש	ולחזקה

ממשקים	של	
אגף	חינוך,	בתי	

ספר	,	יחידת	
התנדבות	ואגף	

שירותי	קהילה
שירותים	

מתקדמים	
ומונגשים	
לישובים	

ולתושבים

בניית	מערכת	הרשמה	
מקוונת	לפעילויות	האגף

1.	בחינת	מערכת	תשלום	
מתאימה	לצורכי	המחלקה	2.	

בדיקת	הצעות	מחיר.

כמות	הרשמה	גבוהה	
דרך	המערכת	ללא	

תקלות	וקבלת	מענה	
מותאם	לצרכים.

ממשקים	עם	
דוברת	המועצה

הגדרת	אמנת	שירות	ורמת	
שירות	לתושב

1.	תאום	ציפיות	ביחס	להגדרת	
התפקיד	וביצועו	בשטח

מינימום	הערות	
שירות	או	תלונות	
ביחס	לאי	זמינות

פיתוח	מתקנים	לרווחת	
הקהילה	על	פי	תכנית	אב	

לספורט

תעדוף	ישובים.	מילוי	קולות	
קוראים	בהתאם

תחזוק	מתקני	
ספורט	בישובים	

ובבתי	הספר

עד	סוף	2020	
יוקם	גן	מתקני	

כושר	בב”ס	
כרמל	זבולון

מתן	שיוויון	
הזדמנויות	

בחברה	
הבדואית	
והערבית

הקמת	קבוצות	מנהיגות	
צעירה	

1.	גיוס	בני	הנוער	2.	קבוצת	
מד”צים	שתצא	לקורס	מד”צים	
3.	הכנסת	תנועת	נוער	הצופים	

הערביים

יציאה	לקורס	
מד”צים	דרך	משרד	
החינוך	והשתלבות	

במערך	ההדרכה	
בכפר.

יש	להקצות	רכז	434330
שיתמקד	בתחום	

המנהיגות	
הצעירה	
בישובים

איוש	משרות	רכזי	נוער	
במשרה	המותאמת	לכמות	
בני	הנוער	בישוב	העובדים	

תחת	תכנית	שנתית	מוגדרת.

1.	הענקת	הכשרה	מתאימה	
לרכזים.	2.	תחזוק	ושימור	

מדריכי	הנוער.	

מערכת	יציבה	
ופועלת	לפי	תכנית	

שבועית	ומסונכרנת	
עם	כלל	הגופים.

מתוקצב	ל-50/35	55
אחוז	משרה	לכל	

ישוב	)בהשתתפות	
הישובים(
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

סינכרון	בין	כלל	הגופים	
הפועלים	להעצמת	החברה	

הערבית	בכדי	להעצים	ולמנף	
את	תרבות	הפנאי	לכלל	

התושבים.	

1.	תאום	בין	האגפים.	2.	איגום	
משאבים.	3.	מנהלת	משותפת	

עם	נציגי	הכפרים	להעלאת	
תחושת	השייכות.

מערכת	פעילויות	
המונה	מבחר	חוגים	

ותכניות	גדול	ללא	
כפילות	תכני	בין	

המחלקות.
הגברת	מודעות	בקרב	

התושבים	לחשיבות	תרבות	
הפנאי	השתתפות,	והתמדה.

1יצירת	קשר	משמעותי	עם	
הורים	ע”י	יצירת	שיעורים	

פתוחים	בחוגים.	2.	העמקת	
קשר	מדריך	והורים.

מודעות	וקשר	רציף	
עם	רכזת	החוגים	

והנוער

הפעלת	מערכת	חוגים	
ותכניות	מותאמת	בהתאם	

לצרכים	העולים	מהשטח

1.	שולחן	עגול	2.	שיתוף	ציבור	3.	
מיפוי	צרכים

יציבות	והתמדה	
של	הילדים	ובני	

הנוער.	גביית	תשלום	
של	50	שח	מכלל	

המשתתפים.	
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 המועצה		 תושבי	 מקרב	 תרבות"	 "צרכני	 במספר	 גידול	

וחשיפתם	לרפרטואר	מגוון	ועשיר
	 ואמנים		 יוצרים	 הצמחת	 ידי	 על	 מקומית	 תרבות	 חיזוק	

מקומיים	דרך	שיתוף	באירועים	מועצתיים
	 לשם		 דורות(	 )בבניין	 באודיטוריום	 הפעילות,	 הרחבת	

הרצאות	ומופעים	לתושבי	המועצה	בלבד
	 בדואים		 הערבים	 הישובים	 תושבי	 של	 חשיפה	 עידוד	

לתרבות	מגוונת

יעוד המחלקה
ליצירה  לאמנות,  דגל  ספינת  מהווה  התרבות  מחלקת 
ולפיתוח תרבות הפנאי בקשת רחבה של אירועים, מופעים, 

סדרות איכותיות ופסטיבלים.
מחלקת	התרבות	מתמקדת	בניהול	מערך	תרבות	איכותית	
תרבות"	 "צרכני	 מספר	 בהגדלת	 לתושבים,	 ומגוונת	

מועצתיים	ובעידוד	והצמחת	יוצרים	ואמנים	מקומיים.
תאטרון יד למגינים, תחת	ניהול	מחלקת	התרבות	משרת	
חוויה	 מקנה	 התאטרון	 במועצה.	 התושבים	 כלל	 את	
הצגות	 יצירה:	 של	 רחב	 מגוון	 עם	 דופן	 יוצאת	 תרבותית	
והפקות	 שירה	 ערבי	 מחול,	 קלאסית,	 מוסיקה	 תיאטרון,	
הספר	 לבתי	 בית	 משמש	 התיאטרון	 וייחודיות.	 מיוחדות	
ביותר	 מהאיכותיים	 צפייה	 תנאי	 לקהל	 ומספק	 במועצה,	

בארץ.

מחלקת תרבות
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תרבות
שם	המנהל/ת:הלן	בוטנסקי

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

לעתיד

פעילויות	תרבות	
לגילאי	גן	עד	תיכון

הפעלת	פורום	בנושא	סל	
תרבות	בבתי	ספר	ובגנים	
ובחירת	נושא	תרבות	לכל	

שנת	הלימודים

תכנית	עבודה	סל	
תרבות	בבתי	ספר	

נופית,	ניצני	זבולון	ובגני	
הילדים

יש	פורום	קטן	
הכולל	שתי	

מורות	מבתי	
ספר	היסודיים	

ומנהלת	גיל	
הרך.

שתי	פגישות	
בשנה	בכל	
המסגרות	

והרחבת	
המשתתפים	

בפורום.
פיתוח	תכנית	עבודה	

לפעילויות	תרבות	בחגים	
עם	אגף	חינוך

תכנית	עבודה	לשנת	
תשפ”א	פעילויות	תרבות	

בחגים	במערכת	החינוך

הקמת	פורום	
בהשתתפות	

אגף	חינוך,	
תרבות	ונוער	
ובשת”פ	בתי	
ספר	בנושא	

תרבות	בחגים

פעילות	לחגי	
תשרי	בשנת	

הלימודים	תשפ”א

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

הרחבת	המשתתפים	
תושבי	מועצה	בכל	

מגוון	פעילויות	
התרבות

פעילויות	תרבות	בישובים	
.	בניית	תוכנית	הרחבת	

הגילאים

פעילויות	תרבות	מחוץ	
ליד	למגינים	כדוגמת	
שימוש	באודיטוריום	

ואולמות	בישובים	
והנגשת	פעילות	תרבות	

בתוך	הישובים

2	הצגות	ילדים	
פעמיים	בשנה	
בתוך	הישובים

8	הרצאות	ומופעי	
תרבות	לישובים	
לכלל	הגילאים-	

פעם	בשנה	בתוך	
הישובים

הנחות	לתושבים	ברכישת	
כרטיסים	למופעי	תרבות

	EPR	ה	למערכת	חיבור
לשם	הנחה	לתושב	בעת	

רכישת	כרטיס	למופע	
תרבות	במועצה

בחינת	
אפשרויות	

להתממשקות	
המערכת	

הקיימת	עם	
מערכות	מידע	

מערכת	
מסונכרנת	למתן	
הנחות	לתושבים	

ברכישה	
ממוחשבת	של	

כרטיסים	למופעי	
תרבות	
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

הפקות	מקומיות	בשיתוף	חיזוק	תרבות	מקומית
מרכז	המוזיקה

תכנית	עבודה	פעילות	
משותפת	מרכז	מוזיקה	

ותרבות	מקומית

2	פגישות	עם	
מנהל	מרכז	

המוזיקה	בנושא	
שיתופי	פעולה	

מוזיקה	ותרבות	
מקומית

יצירת	תכנית	
עבודה	לפעילות	

משותפת	מוזיקה	
ותרבות

200,000

קשר	עם	ועדות	תרבות	
בישובים

פורומים	פעילים	עם	
ועדות	תרבות	ורכזי	

תרבות	בישובים

3	מפגשים	
בשנה

קביעת	מטרות,	
תוכנית	המשך

יצירת	תכנית	
עבודה	לפעילות	
אחרת	)מאירועי	

קיץ(.

200,000

הפקת	מופע	תרבות	
מקומי

מופע	של	תרבות	
מקומית	בו	כל	

המשתתפים	הם	תושבי	
המועצה

טיפול	בחברה	
הבדואית	והערבית	

ומתן	שיויון	
הזדמנויות

עידוד	חשיפה	של	
תושבי	הישובים	

הערבים	בדואים	
לתרבות	מגוונת.	

מופעי	תרבות	אזוריים	
ייעודים	לחברה	הערבית

2	מופעי	תרבות	לחברה	
הערבית	ביד	למגינים

2	מופעי	תרבות	
לחברה	הערבית	

ביד	למגינים

הקמת	פורום	לחשיבה	
ושיתופי	פעולה	בחברה	

הערבית

בניית	פורום	עם	רכזי	
תרבות	בישובים	וחברי	

ועדים	מקומיים

שתי	פגישות	
בשנה	בנושא	

תרבות	עם	
השותפים

הפעלת	פורום	בנושא	סל	
תרבות	בבתי	ספר	ובגנים	
ובחירת	נושא	תרבות	לכל	

שנת	הלימודים

תכנית	עבודה	סל	
תרבות	בבתי	ספר	
היסודים	בישובים	

הערבים	בדואים

אין	כיום	פעילות	
סל	תרבות	
בבתי	ספר

שתי	פגישות	
בשנה	בכל	

המסגרות	והכנת	
תכנית	עבודה	

לסל	תרבות	
בבתי	הספר	

בחברה	הערבית

הפעלה	בתשפ”א

הקמת	וביצוע	תכנית	
שנתית	לפעילויות	תרבות	

בחברה	הערבית

2	מופעים	בחודש	לקהל	
גילאים	רחב

8	מופעים8	מופעים8	מופעים
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

העצמה	נשית-	פורום	
נשים	ערביות	ויהודיות

גיבוש	קבוצת	העצמה	
נשית	משותפת	ערבים	

ויהודים	ופעילות	
משותפת	

פרסום	קול	
קורא	לנשים	

המעוניינות	
להשתתף	

בפעילות

תערוכה	ומופע	
משולב	לסיכום	

שנתי	בסימן	
העצמה	נשית

העצמה	נשית-	פורום	
נשים	ערביות	ויהודיות

חבירה	לקבוצה	הקיימת	
ובשיתוף	מחלקת	רווחה

פסטיבל	בראס	עלי	-	
בשיתוף	מקומיים

לחפש	קול	קורא	מתאים	
להגשת	התכנית

מפסטיבל	
מוסיקה	בשיתוף	
הרכבים	ערביים	

ויהודים.
הקמת	צוות	ציבורי,	מיפוי,	בחינה	של	יד	למגינים

בחינת	הכנסות	והוצאות,	
בניית	מסמך	לדיון/

החלטה

מדיניות	ברורה	
ותוכנית	מעודכנת	

בהתאם
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 טיפוח מצוינות ומקצועיות מוזיקלית בקרב ילדים בני נוער 	

ומבוגרים
	 כלי 	 בלימוד  המוזיקה  במרכזי  התלמידים  מספר  הגדלת 

נגינה במועצה
	 בחיי 	 המשתלבים  מוזיקליים  הרכבים  וטיפוח  יצירת 

התרבות בקהילה
	 אבזור וארגון חדר מוזיקה מקצועי לנתינת מענה להרכבים 	

ותזמורות במועצה
	 הקמת מרכז למוסיקה יחודי לתושבי המועצה	

יעוד המחלקה
החינוך  והעמקת  הרחבת  לשם  הוקם  למוזיקה  המרכז 

המוזיקלי בקרב תושבי המועצה.
ביישובי  תרבות  ושוחרת  מוזיקלית  אוכלוסייה  יצירת 
המועצה, דרך טיפוח מצוינות ומקצועיות מוזיקלית בקרב 

ילדים, בני נוער ומבוגרים.

מרכז למוזיקה
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מרכז המוזיקה
שם	המנהל/ת:	חזי	פלד

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

לעתיד

הרחבת	והעמקת	החינוך	
המוזיקלי	דרך	הגדלת	
מספר	לומדי	המוזיקה	

בכלי	נגינה	ובשירה	בישובי	
המועצה	בקרב	ילדים	

ונוער.

פירסום	וחשיפה	בכל	ישובי	
המועצה.	קיום	קונצרטים	

של	חשיפה	)הדגמות(	ביותר	
ישובים.	ביזור	הארועים	

המוזיקלים	בין	ישובי	המועצה.

ספטמבר	-	
לאחר	ההרשמה

קונצרט	חשיפה	
לילדים	ונוער

2	קונצרטים	
לחשיפה	

	120	.
משתתפים

6	קונצרטים	
לחשיפה:	רמת	

יוחנן,	יגור,	
נופית...

	130
משתתפים

מתקיימים	2	
קונצרטים	של	

חשיפה	נכון	
להיום.	יותר	

מעורבות	בבתי	
הספר

תקציב	
המרכז	

למוזיקה

שירותים	מתקדמים	
ומונגשים	לישובים	

ולתושבים

יצירת	אוכלוסיה	מוזיקלית	
ושוחרת	תרבות	על	ידי	
הרחבת	מגוון	הלומדים	

בכלי	נגינה	בקרב	ילדים	
ובני	נוער,	ויצירת	הרכבים	

וגופי	ביצוע	המשתלבים	
בחיי	התרבות	בקהילה

נתינת	דגש	על	כלי	נגינה	
מגוונים.	בחינות	התאמה	

והכוונה	לכלים	נוספים.						
בניית	הרכבים	וגופי	ביצוע	
לתלמידים	מתקדמים.							
שיתוף	פעולה	עם	מחלקת	

תרבות.	גיבוש	תכנית	
מוזיקלית	כתרבות	מקומית

דצמבר-	לאחר	
תקופת	התנסות

מספר	התלמידים	
הלומדים	על	

כלים	מגוונים.															
רמת	ההרכבים	

המנגנים	במרכז	
למוזיקה	היכולים	

להשתלב	בחיי	
תרבות	בקהילה	

5	הרכבים	2	הרכבים
שחלקם	יוכלו	

להשתלב	
באירועי	

התרבות.	
הצטרפות	

ללימודי	כלים	
מיוחדים	)כינור,	

כלי	נשיפה(

יש	הרכבים	
פעילים,אך	
לא	מספיק.	

בממשק	
עם	מנהלת	

מחלקת	
תרבות

תקציב	
הרכבים/	

תזמורות	-	
	₪	65,000

טיפוח	מצויינות	ומקצועיות	
מוזיקלית	בעזרת	איבזור	

וארגון	חדר	מוזיקה	
מיקצועי-	נתינת	מענה	

להרכבים	ותזמורות	
במועצה	.

ארגון	החדר	רכישת	ציוד.			
ארגון	לוח	זמנים	לפעולות	

החדר.

חזרות	של	הרכבים	1-20
ותזמורות	

3	הרכבים	-
פעילים	בחדר

נמצאה	כיתה	
מתאימה	

לארגון	חדר	
המוזיקה

	15,000
₪	בנוסף	

לציוד	
הקיים

ממשק	עם	בתי	
הספר	ואגף	

החינוך



52

דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 הערכות לקליטת מנהל מח' תחבורה	
	 מענה לפניות התושבים בתחום התחבורה: מוקד סדרן/	

מזכירה
	 חינוכית 	 פעילות  באמצעות  בהסעות  אלימות  מניעת 

ובדיקת ייתכנות למלווים בהסעות.
	 אוטובוסים 	  3 )החלפת  במועצה  אוטובוסים  צי  חידוש 

צהובים(. הכנה - ההחלפה בפועל מתוכננת ל – 2021
	 ובהתאמה  	 במועצה   ההיסעים  במערך  אופטימיזציה 

מכרזי הסעות מיטביים
	 על 	 הקפדה  תוך  ומיומנים  מקצועיים  נהגים  העסקת 

התמקצעות מתמדת
	 מיסוד עבודת קצין בטיחות בתעבורה	
	 בטוחה 	 ונסיעה  בטיחות  בנושא  תלמידים  הדרכות 

באוטובוסים במועצה
	 תפעול מערך רכבי הליסינג של המועצה ותפעול בטיחות	

יעוד המחלקה
תלמידים  כ-1200  של  להסעות  דואגת  תחבורה  מח' 
מיוחד.  בחינוך  תלמידים   120 כולל  לא  מיישובי המועצה 
במועצה  החינוך  למוסדות  הלימודים  בתקופת  יום  מידי 

ומחוצה לה.
ואוטובוס  צהובים  אוטובוסים  שבעה  המועצה  ברשות 
משנה. קבלני  מפעילה  תחבורה  מחלקת  כן  כמו   זעיר, 

מחלקת תחבורה 
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תחבורה
שם	המנהל/ת:	יוסי	דבח	

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך 
צפוי 

/ רצוי 
חציוני

ערך 
צפוי 

/ רצוי 
שנתי

שירותים	
מתקדמים	

ומונגשים	
לישובים	

ולתושבים

התחדשות	צי	האוטובוסים	
במועצה	

1.	החלפת	2	אוטובוסים	ישנים	
בחדשים.	)	לא	בהכרח	תלוי	במועצה(

תחילת	טיפול	צפי	להחלפת	3	
אוטובוסים	בשנת	2021

נהגים	מקצועיים	אשר	עוברים	
הכשרות	והשתלמויות	בהתאם	

לתפקידם

1.		השתלמויות	מקצועיות	מותאמות	
משותף	למח’	תחבורה	ומח’	בטיחות(.

בחירת	השתלמויות	מקצועיות	
לנהגים,	אחת	בקיץ	ואחת	בחורף.

2	לנהגים	
מקצועיים	1	עבור	

נהגי	המועצה.
בדיקת	מכרזי	הסעות-	בחינת	קוים	בחינת	מערך	ההיסעים	במועצה

ואופטומיזציה
הבאת	חברה	חיצונית	שתעריך	5-20

אופטימיזציה	בקוים
התייעצות	עם	

גורם	חיצוני
בדיקת	נסיעות	כוללת	במועצה-	

מוסדות	חינוך	וחוגים
הוזלת	עלויות	מבלי	לפגוע	ברמת	

השירות	הנוכחית
מיסוד	עבודת	קצין	בטיחות	

בתעבורה
הדרכות	לנהגי	אוטובוסים,	הדרכות	הדרכות	לנהגי	רכבי	המועצה

לנהגים	במועצה
קצין	בטיחות	

בתעבורה-	חצי	
משרה	בחשבונית

בהתאם	לצורךליווי	רכבים	במוסך
ליווי	רכבי	ליסינג	של	המועצה	ותפעול	

בבטיחות
בדיקת	בטיחות	קבלני	ההסעות	

במועצה	וקשר	עימם
היערכות	לקליטת	מנהל	מחלקת	כוח	אדם	במחלקת	תחבורה

תחבורה
פתיחת	מכרז	לקראת	קליטת	מנהל	
מחלקת	תחבורה	לקראת	ספטמבר

מענה	לפניות	תושבים	בתחום	
התחבורה:	סדרן,	מזכירה

1.	העסקת	נהג	שיהיה	גם	נהג	מחליף	
וגם	סדרן	עבודה.	2.	מזכירה	שנותנת	

שירות	לתושבים	בנושא	תחבורה	
)חינוך	וחוגים(

מערכת	חינוך	
איכותית	

מותאמת	
לעתיד

הדרכות	תלמידים	בנושא	
בטיחות	ונסיעה	בטוחה	

באוטובוסים	במועצה

זיהוי	קווים	בהם	יש	בעיות	אלימות	
והעברת	פעילות	חינוכית	

בממשק	עם	אגף	הדרכות	חינוכיות	לפי	צורך	
חינוך	וחברה
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 גיוס	אנשי	קשר	במוסדות	החינוך	ובישובים		
	 מענה	לפניות	התושבים	בימים	ובשעות	קבועות	
	 גיוס	משאבים	ממשרדי	הממשלה	
	 שיתופי	פעולה	ואיגום	משאבים	אגפיים	
	 מורשת	ישראל	בישובים	ובבתי	הספר	

מחלקת דת

יעוד המחלקה
	 זבולון		 האזורית	 במועצה	 דת	 לשירותי	 המחלקה	

להרחיב	 ראיה	 מתוך	 	)1998( התשנ"ח	 בקיץ	 הוקמה	
את	הסיוע	בצורכי	הדת	היום	יומיים	בחיי	הקהילה	כגון:	
פתיחת	 וישראל,	 משה	 כדת	 וקידושין	 חופות	 עריכת	
והכוונה	 ייעוץ	 רווקות,	 תעודת	 פתיחת	 נישואין,	 תיקי	
נרחב	 כשרות	 מערך	 הגירושין,	 ובהליך	 הנישואין	 בחיי	
לכל	תחומי	העסקים	ובמגזר	החקלאי,	מערך	בריתות	

והדרכת	כלות-ע"י	מדריכות	כלות	מוסמכות.
	 הפעלת	מקווה	בכפר	חסידים	
	 ברשות		 וליחידים	 לעסקים	 כשרות	 מערך	 הפעלת	

בכפוף	לתקנון	הרבנות	הראשית	לישראל
	 כפר		 המועצה	 ליישובי	 עלמין	 בית	 והחזקת	 טיפול	

ביאליק	ונופית	בבית	עלמין	המטרופולין	בתל	רגב
	 ליווי	משפחות	נפטרים	
	 עריכת	הלוויות	וטיפול	בנפטר	ובהליך	הקבורה	
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דת
מנהל	המחלקה	הרב	יעקב	מור	יוסף

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערות הארות מדד תוצאה
שאיפות 

תקציב

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי 
/ רצוי 
חציוני

ערך צפוי 
/ רצוי 
שנתי

מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

לעתיד	

חיזוק	הזהות	היהודית	
במערכת	החינוך	

הפורמלית	והבלתי	
פורמלית	במועצה	

1.	גיוס	אנשי	קשר	במוסדות	החינוך	
במועצה.	2.	בניית	תכנית	שנתית.	3.	

גיוס	משאבים	כספיים.	4.	ליווי	ומעורבות	
בתהליכים	חינוכיים	שקשורים	למורשת	
ישראל	בבתי	הספר.	5.	בדיקת	התכנים	

והתעמתם	לשטח	לאחר	מעשה.	

1.	5	מפגשים		עם	הצוות	
החינוכי		2.	3		אירועים	
לפי	שכבות	גיל	:	יסודי	

-	מסיבת	חומש,	חטיבה	
-	בר/בת	מצווה,	תיכון-

חידון	התנ”ך

קידום	פעילויות	
של	תרבות	יהודית	

במוסדות	החינוך	
הפורמלים	והבלתי	
פורמלים	במועצה		

	₪	50,000

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	

קביעת	רמת	שירות	ומענה	
מקצועי	לתושבי	המועצה	

בנושאים	הקשורים	
במורשת	ישראל	בזמני	
טיפול	שיוגדרו.	אדיבות,	

זמינות,	ייעוץ	הכוונה	
והדרכה	

1..	פרסום	שעות	קבלה	/	טל’	,	
2.	השתלמויות	מקצועיות,	משרד		נקי	

ומזמין:		3.תפעול	ואחזקת	תוכנות	
לשירותי	דת.		

10,000	₪	שביעות	רצון	התושבים

שירותי	קהילה,	
ישוב,	צעירים	

וצמיחה	
דימוגרפית	

חיזוק	הזהות	היהודית	
ומורשת	ישראל	ביישובי	

	המועצה
עזרה	בהקמת	בתי	כנסת	

בישוביי	המועצה

גיוס	אנשי	קשר,	בניית	תכנית	לפעילויות,	
יצירת	קשרים	חברתיים,	השתלמויות	

מקצועיות,	שיתופי	פעולה	אגפיים	וחוץ	
אגפיים	)תרבות	פמי	פרימיום,	נוער	

וספורט,	תחבורה	,	חינוך,	התנדבות	וכו’(	
פרסום	ושיווק	,	השגת	תקציב,	ריכוז	

פעילויות	במסגרת	התרבות	היהודית	תוך	
שיתופי	פעולה	עם	רכזי	הישובים	ועם	

מנהלי	מחלקות	בתוך	המועצה	במסגרת	
אגף	קהילה	ואגפים	נוספים	,	מתן	מענה	

לשירותי	דת	בישובים	)בית	כנסת,	רב	
ישוב,	מקווה,	גניזה,	,	כשרות,	עירובין	וכו’(	

10	פעילויות	שנתיות	
בכל	ישוב			5	פעילויות	

שנתיות	כלל	מועצתיות		

קידום	פעילויות	
של	תרבות	יהודית	

בישובים	ולכלל	
המועצה	תוך	מתן	

מענה	לצרכים	
השונים	,	פיתוח	

הקמה	ועזרה	
באחזקה		של	בתי	
כנסיות	בישובים		

תרבות	יהודית	
	100,000

₪			לפיתוח	
ואחזקת	

מקווה	ובתי	
כנסת	בישובים	

150,000	שח	
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 בניה/"ייצוב"	מחדש	של	האגף,	כ"א,	נהלי	עבודה,	מכרזים		

וכו'
	 סדורות		 תפקיד	 בהגדרות	 טיפול	 כ"א,	 "מצבת"	 הסדרת	

)גיוס	כ"א(
	 ציבור,		 )מוסדות	 	 במועצה	 הנדסיים	 פרוייקטים	 קידום	

תשתיות,	תנועה	ותחבורה	וכו'(
	 גיוס	תקציבים	חיצוניים	)בקשות	למשרדי	ממשלה,	קולות		

קוראים	וכו'(
	 קידום	מיזמים	ושיפור	מערך	התברואה	
	 קידום	במיזמים	עסקיים	

יעוד המחלקה
	 העתידי		 האורבני	 לפיתוח	 והערכות	 המועצה	 פיתוח	

בהתאם	לעקרונות	התכנון	המאפיינים	אותנו	במטרה	
ויתרונותיה	 איכויותיה	 המועצה,	 של	 אופיה	 את	 לשמר	

במרחב,	תוך	כדי	הובלת	חזון	ומטרות	המועצה
	 כמרחב		 והתשתיתי	 הסביבתי	 המרחב	 וניהול	 פיתוח	

ציבורי	מזמין,	נגיש	ובטוח	לכלל	האוכלוסיה	על	גווניה	
תברואה,	 הנדסה,	 התוכן:	 עולמות	 בכל	 צרכיה	 ועל	

סביבה,	רישוי	וקידום	עסקים	ותחזוקה
	 חינוך,		 )מוסדות	 	 במועצה	 הנדסיים	 פרוייקטים	 קידום	

ספורט,	דת,	תרבות,	פנאי,	תשתיות,	תנועה	ותחבורה	
וכו'(

	 איכותית	מותאמת	לעתיד	
	 פיתוח	ושימור	המרחב	החקלאי	

אגף הנדסה וסביבה
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הנדסה וסביבה - כלל אגפי
שם	המנהל:	שלום	רוזנברג

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

חיזוק	התרבות	
האירגונית

שגרת	ניהול	
אגפית

הגדרות	תפקידי	עובדי	האגף	
וחלוקת	תפקידים	הנדסה	-	חפ”ז	

והשלמת	פערי	כ”א	)קליטת	
מנהל/מקדם	פרוייקטים/	עוזר	

מהנדס	מועצה(

גמר	הגדרת	30.3.2020
תפקידים

לא	הוגדר	באופן	
מלא	בעבר

קובץ	הגדרות	
תחומי	אחריות	

וסמכות	וכן	חלוקת	
עבודה	ברורה	בין	

האגף	לחפ”ז

צורך	דחוף	
בגיוס	כ”א	

לאור	הפרדת	
הפעילות	
הנדסה	-	

חפ”ז
חיזוק	התרבות	

האירגונית
שגרת	ניהול	

אגפית
ישיבות	עבודה	סדירות	עם	צוות	

האגף
ישיבות	עבודה	שבועי

דו	שבועיות
התקיים	באופן	

חלקי
פעילות	שוטפת	שנתית

חיזוק	התרבות	
האירגונית

שגרת	ניהול	
ופעילות	משותפת	
עם	אגפי	המועצה

ישיבות	עבודה	סדירות	עם	מנהלי	
אגפים	בליווי	גורמי	חוץ	רלונטיים

ישיבות	עבודה	חודשי
חודשיות

התקיים	באופן	
חלקי

פעילות	שוטפת	שנתית

חיזוק	התרבות	
האירגונית

קשר	עם	משרדי	
הממשלה	לגיוס	

תקציבי	פיתוח

פגישות	עבודה	עם	משרדי	
הממשלה	לגיוס	תקציבים	

)משרד	הבינוי	והשיכון,	משרד	
התחבורה	,	משרד	החינוך	וכו’(

ישיבות	עבודה	רבעוני
כל	רבעון

התקיים	באופן	
חלקי	ובהתאם	

לצורך	

פעילות	שוטפת	שנתית

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

גיוס	תקציבי	
מדינה	לפרוייקטים	

בכלל	יישובי	
המועצה

איתור	ומילוי	קולות	קוראים	
וטיפול	בבקשות	תקציביות	מול	

משרדי	הממשלה

שוטף	לאורך	
כל	השנה

קבלת	
תקציבים

קבלת	תקציבים	
בשנים	קודמות	

הגדלת	התקצוב	
ומקורות	התקציב	

מגופים	חיצוניים

הגדלת	התקצוב	
ומקורות	התקציב	

מגופים	חיצוניים

תב”ר	לטובת	
תכנון	מקדים	

של	פרוייקטים	
להגשתם	למשרדי	

הממשלה

טיפול	בחברה	
הבדואית	והערבית	

ומתן	שיויון	
הזדמנויות
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 תכנון	והקמת	מוסדות	ציבור	)חינוך,	ספורט,	תרבות,	דת		

וכו'(
	 הבדואית		 החברה	 בישובי	 התשתית	 	 ושדרוג	 תכנון	

והערבית
	 בחברה		 הישובים	 להרחבה	 חדשים	 בינוי	 מתחמי	 קידום	

הבדואית	והערבית
	 טיפול	והסדרת	כולל	של	מערך	התמרור	והתנועה	בישובי		

המועצה

מחלקת הנדסה

יעוד המחלקה
	 ומחלקות		 ולאגפי	 לתושבים	 ומתקדם	 מעולה	 שירות	

המועצה
	 חינוך,		 )מוסדות	 	 במועצה	 הנדסיים	 פרוייקטים	 קידום	

ספורט,	דת,	תרבות,	פנאי,	תשתיות,	תנועה	ותחבורה	
וכו'(.

	 תושבי		 ולכלל	 הישובים	 לנציגי	 שוטף	 מענה	 מתן	
המועצה	בעולמות	התוכן	ההנדסיים.

	 טיפול	בחברה	הבדואית	והערבית	בכל	הקשור	לעולם		
התוכן	ההנדסי	)בינוי,	תשתיות,	תנועה	ותחבורה(

	 קידום	מתחמי	בינוי	חדשים	בחברה	הבדואית	והערבית	
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הנדסה וסביבה
שם	המנהל:	שלום	רוזנברג

יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

קידום	הקמת	
מוסדות	חינוך,	

תרבות,	ספורט	
ודת	ביישובי	

המועצה	
כמענה	לצרכים	

המקומיים.

קידום	תכנון	והערכות	
לביצוע	בכל	פרוייקט	

ופרוייקט.	

שוטף	לאורך	כל	
השנה

הכרה	בצורך	ע”י	
המשרד	הממשלתי/	

גמר	תכנון/קבלת/
אישור	תקציב/	פרסום	

מכרז	לביצוע	ביצוע	
הפרוייקט-	הכל	לגופו	

של	פרוייקט

רצ”ב	טבלת	התקדמות	לגופו	של	פרוייקט.----------
פרוייקטים

בפרויקטים	המתוקצבים	
ע”י	משרדי	ממשלה	

)חינוך,	כלכלה	וכו’(	-	גיוס	
תקציבים	חיצוניים.

קביעת	תיעדוף	פרוייקטים	
וקביעת	ישיבות	סטטוס

התקיים	ישיבות	עבודה	חודשיותחודשי
באופן	חלקי

פעילות	שוטפת	לכל	אורך	
השנה

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

קידום	פרוייקטים	
תחבורתיים	

ביישובי	המועצה	
כמענה	לצרכים	

המקומיים

גיוס	תקציבי	משרד	
התחבורה

קבלת	תקציב	ממשרד	30.6.20
התחבורה

קבלת	תקציבי	-----------
משרד	

התחבורה

תלוי	תקציב	
מדינה

טיפול	בחברה	
הבדואית	

והערבית	ומתן	
שיויון	הזדמנויות

קידום	שיווק	
מגרשים	לבניה	

בראס	עלי

טיפול	בהסכם	עם	משב”ש	
)משרד	הבינוי	והשיכון(.

חתימה	על	הסכם	עם	30.3.20
משב”ש.

שיווק	מגרשים	-----------
)מנה	ראשונה(	
לבניה	פרטית	
בראס	עלי	ע”י	
משרד	הבינוי	

והשיכון

הצלחת	
הליך	השיווק	

והערכות/
תחילת	ביצוע	
עבודות	פיתוח

הערכות	גם	
של	המועצה	

לביצוע	עבודות	
פיתוח	בחלקים	

שלנו	בהתאם	
להסכם	

המשותף.

התערבות	שלנו	לסיום	
התכנון	המפורט	ע”י	

משב”ש,	הצגת	הפרוייקט	
לוועד	המקומי	ויציאה	

למכרז	לשיווק	מגרשים	
לבניה.

גמר	וקידום	התכנון	30.6.20
המפורט.

-----------

-----------שיווק	מגרשים	לבניה.30.6.20

ביצוע	עבודות	תומכות	
ומשלימות	ע”י	המועצה	

באמצעות	חפ”ז

תחילת	עבודות	מים	30.3.20
והערכות	למכרז	

להמשך	עבודות	סלילה	
ברחוב	הראשי

פעילות	-----------
בשטח	לביצוע	
תתשתית	מים

פעילות	
בשטח	לביצוע	

עבודות	
סלילה	ברחוב	

הראשי

2.9	מיליון	₪	
לעבודות	מים	

בהשתתפות	רשות	
המים		+	7.4	מיליון	
₪	לסלילת	הרחוב	

הראשי	בהשתתפות	
משרד	התחבורה.
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

טיפול	בחברה	
הבדואית	

והערבית	ומתן	
שיויון	הזדמנויות

קידום	שיווק	
מגרשים	לבניה	

באיבטין

התערבות	שלנו	לקידום	
התכנון	המפורט	ע”י	

משב”ש,	הצגת	הפרוייקט	
לוועד	המקומי	והערכות	

לשיווק	מגרשים	לבניה

פרסום	-----------שיווק	מגרשים	לבניה.30.6.20
המכרז	לשיווק	

מגרשים	
לבניה.

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

הסדרת	מערך	
התמרור	

בכל	רחבי	
המועצה	ויצירת	

פלטפורמה	/
ערוץ	להדברות	
שוטפת	ופניות	

שוטפות	של	
תושבי	ונציגי	

היישובים.

קידום	מהלך	משותף	
עם	הועדים	המקומיים	

להסדרה	ומחשוב	מערך	
התמרור	והסדרי	התנועה	
בתחומם.	התנעת	תהליך	

מסודר.

פעילות	לאוך	כל	
השנה

מיפוי	מצב	קיים	בדגש	
לזיהוי	תחילה	של	מוקדי	

סיכון	

תהליך	רב	פעילות	שוטפת	שנתית-----------
שנתי	
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 ביישובי		 מיחזור	 בפעולות	 וטיפול	 המודעות	 שיפור	

המועצה	בהובלת	מחלקת	איכה"ס	
	 שיפור	השירות	בחברה	הבדואית		
	 גיוס	כ"א	)גיוס	מפקח(	
	 טיפול	בחתולים	וכלבים	)עיקור	חתולים	ופיקוח	על	כלבים		

משוטטים(
	 במועצה		 החינוך	 בבתי	 והמחזור	 ההפרדה	 ועידוד	 חינוך	

בשת"פ	עם	אגף	החינוך	
	 השימוש		 הוצאת	 למען	 ופעילות	 המודעות	 קידום	

בפלסטיק	חד	פעמי	במוסדות	הציבור	במועצה	
	 מאגר		 ויצירת	 הספר	 בבתי	 מקומי	 מינים	 ושימור	 חקר	

מינים	מבוסס	מדע	אזרחי		במסדרון	אקולוגי	זבולון	
	 טיפוח	גינות	קהילתיות	ומרחבים	טבעיים	ישוביים		
	 היהודיים		 הגנים	 ילדי	 של	 החווייתית	 הפעילות	 הרחבת	

והבדואים	בשטחים	הטבעיים	באזור	הישוב	
	 העמקה	ויצירת	מתקני	אנרגיות	חלופיות	בבתי	הספר		
	 	נחל	ציפורי	השבת	צומח		 שיקום	הסביבה	הטבעית	של	

גדות	נחלים	והשבת	בעלי	חיים	
	 ועבודה		 המועצה	 ישובי	 בכל	 תצפיטבע	 נאמני	 הקמת	

בניתוח	נתוני	מדע	אזרחי	בביה"ס	

מחלקת תברואה וסביבה

יעוד המחלקה
	 התוכן		 בעולמות	 לתושבים	 ומתקדם	 מעולה	 שירות	

הרלונטים	לשימור	איכות	הסביבה
	 יצירת	שיח	עם	הציבור	הרחב	ועידוד	יוזמות	קהילתיות		

שעוסקות	בקיימות
	 	הגברת	המודעות	והעמקת	החינוך	והקשר	המכבד	עם		

הסביבה	הטבעית
	 חינוך		 מערכת	 	+ הסביבה	 באיכות	 עמוקה	 מעורבות	

איכותית	מותאמת	לעתיד
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תברואה ואיכות הסביבה
שם	המנהלת:	רחל	סלע

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי ערך צפוי / רצוי חציוני
שנתי

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

שיפור	המיחזור	
ביישובי	המועצה.	
בהובלת	מחלקת	

איכה”ס

מיפוי	צרכים,	הגדרת	תקציב	
ושת”פ	עם	תאגיד	תמיר,	

קניית	פחים	כתומים	)תב”ר(,	
מיקום	בישובים,	ביצוע	

הסברה	והתמעה

פח	כתום	3/30/2020
)לאריזות(	זמין	

לכל	תושב

אין	פחים	
כתומים	
לאריזות	
במועצה

פחים	כתומים	
במרבית	יישובי	

המועצה	)התחלה	
במגזר	הקיבוצי	

והמושבים(

פחים	כתומים	
בכל	יישובי	

המועצה

תב”ר	+	קול	קורא	
כלי	אצירה	במגזר	

הערבי

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

שיפור	השירות	
בחברה	הבדואית

החלפת	עגלות	קיימות	והצבת	
עגלות	1,100	ליטר	לכל	4	

משפחות.

פח	1,100	12/1/2020
ליטר	לכל	4	

משפחות.

פחים	גדולים	בחצי	פחים	קטנים
מבתי	התושבים

פחים	גדולים	
אצל	כולם

תקציב	מדינה	
בהתאם	להחלטת	

ממשלה	1480	
)סיוע	למגזר	

הבדואי	בטיפול	
בפסולת(

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

1לא	קייםגיוס	והכשרה2/1/2020גיוס	והכשרת	מפקח	לתחוםגיוס	מפקח

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

חינוך	ועידוד	
ההפרדה	והמחזור	

בבתי	החינוך	
במועצה	בשת”פ	עם	

אגף	החינוך

תכנון	עם	החינוך	הסביבתי	
ומנהלי	בתי	החינוך,	הכנסת		

4-5	סוגי	פחים	למוסדות	
החינוך	)ביתי-שחור,	נייר-

כחול,	בקבוקי	פלסטיק-צהוב,	
אריזות-כתום,	אורגני-חום(,	

ביצוע	הסברה	והטמעה

הכנסת	3/30/2020
פחי	מחזור	

למוסדות	
החינוך

בכל	כיתה	יש	
פח	אחד	בלבד	

לכל	סוג	פסולת,	
כלום	לא	

ממוחזר	והולך	
להטמנה

בכל	שיכבה/קומה/	
4-5	כיתות	קיימת	

עמדת	מיחזור	
והפסולת	הולכת	

למיחזור

סיום	כבר	בחציון	
ראשון	2020

לבדוק	קול	קורא	
מול	הגנה”ס

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

הוצאת	השימוש	
בפלסטיק	חד	פעמי	

במוסדות	ובתי	חינוך	
במועצה

הגעה	להחלטה	במועצה,	
סקר	קיום	מדיחים,	קניית	

מדיחי	כלים	היכן	שחסרים,	
קניית	כלים	רב	פעמיים,	

הסברה	והתמעה

הפסקת	6/30/2020
השימוש	

בחד”פ	באופן	
מוחלט

שימוש	מלא	
בחד”פ	

מפלסטיק

ביצוע	בכל	מוסד	
בו	יש	כבר	מדיח,	
ורכישת	מדיחים	

להיכן	שאין

כלים	רב	פעמיים	
ומדיחים	בכל	
בית	חינוך/גן/
מוסד	מועצה,	

הפסקת	השימוש	
בחד”פ

רוחבי	+	
חינוך

השקעה	שתחזיר	
את	עצמה	

בעלויות	החד”פ

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

פעילות	לאורך	השנהגיוס	והכשרה12/1/2020ביצוע	עיקור	חתוליםעיקור	חתולים

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

פיקוח	על	כלבים	
משוטטים

גיוס	והכשרת	תגבור	פיקוח	וטיפול	בכלבים
כ”א

פעילות	לאורך	השנה
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איכות הסביבה חינוך סביבתי
שם	המנהל:	דודי	שביט

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מעורבות	עמוקה	והיכרות	
עם	המגוון	הביולוגי	ותיעוד	
	Ineturalist	באפליקציית

“תצפיטבע	זבולון”

חקר	ושימור	מינים	
מקומי	בבתי	הספר	
ויצירת	מאגר	מינים	

מבוסס	מדע	אזרחי		
במסדרון	אקולוגי	

זבולון

תכנית	מורחבת	-	20	
מפגשים	סמינר	שבועי	
של	עקבות	בעלי	חיים	

וגששות	שלכבת	ה	
ניצני	זבולון.	איסוף	

נתונים	וניתוחם

מאגר	נתונים	6/30/2020
וממצאים	
בחשיפה	

לתלמידי	ביהס	
ולקהילה

הכרות	
אפיזודית	עם	
מגוון	המינים

תיעוד	של	30	
מינים	מזוהים	

עפ	העקבות	
בתצפיטבע

תיעוד	של	60	
מינים	מזוהים	

ע”פ	עקבות	
בתצפיטבע

תכנית	תלת	שנתית	
מתוכה	2	שנים	

בסיסית	ושנה	סמינר	
גששות	לכל	בי”ס

קול	קורא	תשף-
תשפב	של	משרד	

הגנ”ס	אגף	חינוך

עידוד	יוזמות	קהילתיות	
שעוסקות	בקיימות

טיפוח	גינות	
קהילתיות	ומרחבים	

טבעיים	ישוביים

הוצאת	מכרז	פנימי	
ובחירת	2	יוזמות	

לקבלת	עזרה	כספית	
וחבילת	שירותי	

מועצה

הקמת	גינה	7/30/2020
קהילתית	

באחד	הישובים	
והרחבת	

הפעילות	בכפר	
חסידים

בכפר	חסידים	
יש	גינה	

קהילתית	
איכותית	

חינוכית

אירגון	
צוות	ושטח	
יעודי	לגינה	

קהילתית	
נוספת

2	גינות	
קהילתיות	

פועלות

קול	קורא	כל	שנה	מכרז	חדש
תשף-תשפב	של	

משרד	הגנ”ס	
אגף	חינוך.	סיוע	

מועצתי	להפעלת	
הדרכות	לגני	

כפ”ח	ולהדרכה	
חקלאית	
מקצועית

העמקת	החינוך	והקשר	
המכבד	עם	הסביבה	

הטבעית

הרחבת	הפעילות	
החווייתית	של	ילדי	

הגנים	היהודיים	
והבדואים	מחוץ	

בשטחים	הטביים	
באזור	הישוב

פעילויות	גן	יער	בגני	
הילדים	במועצה	על	

ידי	יציאה	מונחית	
לשטחים	הטבעיים	

בסביבת	הישוב

פעילויות	בטבע	5/30/2020
לילדי	הגנים

7	גנים	מהמגזר	
היהודי	מבצעים	

פעילויות

יתווספו	4	
גנים	מהמגזר	

הבדואי

כ-	14	גנים	
יצאו	ל3	6-	

פעילויות	
מונחות	
בסביבה

מתחבר	לפרוייקט	
“השביל	שלנו”	שהחל	

לפני	שנה.

המועצה
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

העמקת	ההיכרות	עם	
אנרגיות	חלופיות	בבתי	

הספר

יצירת	מתקני	
אנרגיות	חלופיות	

בבתי	הספר

בחירת	אנרגיה	
חלופית	מדגימה.	

בניית	מתקן	שפועל	
בעזרתה

בניית	3	מתקנים	31/11/2020
של	אנרגיות	

חלופיות

בניית	1.5	לא	קיים
מתקנים

בניית	3	
מתקנים

מגמת	האנרגיות	
החלופיות	חייבת	

לצבור	תאוצה	בעולם	
בכלל	ובמועצה	

בפרט	והתלמידים	
חייבים	להתחבר	לכך

המועצה

טיפוח	האימוץ	של	מקטע	
ציפורי	בשילוב	של	ביס	

נופית	וביס	ראס	עלי	
במסגרת	פרוייקט	“שקוף	

בנחל”

שיקום	הסביבה	
הטבעית	של		נחל	

ציפורי	השבת	צומח	
גדות	נחלים	והשבת	

בעלי	חיים

תמיכה	ביוזמה	של	
“פלגי	מים”	

יציאות	לפעילות	6/30/2020
בנחל

3	יציאות	
מתוכננות

קיום	שתפ	בין	שני	3	יציאות2	יציאות
בתי	הספר

אנחנו	ממנים	
את	ההסעים	

והמערים.

הטמעת	אפליקציית	
תצפיטבע	זבולון	בבתי	

הספר	ובקהילות

הקמת	נאמני	
תצפיטבע	בכל	ישובי	

המועצה	ועבודה	
בניתוח	נתוני	מדע	

אזרחי	בביה”ס

הקמת	צוות	מוביל,	
איתור	נאמנים	

בכל	ישוב,	הכשרת	
הנאמנים	בשימוש	
באפליקצייה,	ליווי	
ומעקב	,	הסדרת	

ואלידאציה	לממצאים

כניסות	12/31/2020
לאפליקציה	

והכנסת	תצפיות

האפליקציה	בשלבי	700	כניסות200	כניסותאין	בכלל
תרגות	לעברית	

ומשתמשים	בה	בגולן

מועצה
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	  מעורבות עמוקה באיכות הסביבה	

	טיפול	וקידום	בקשות	חדשות	לרישיונות	עסק	
	חידוש	רישיונות	עסק

פיקוח	עסקים	שוטף	)מעבר	מרישוי	לפיקוח(
	  שירות מעולה ומתקדם לתושבים	

הנגשת	מידע	וקיצור	תהליכים	להוצאת	רישיון	עסק
	  חיזוק תרבות ארגונית	

חיבור	מחלקת	גביה	למערכות	רישוי	עסקים
	  פיתוח כלכלי ויזמות	

כנס	בעלי	עסקים	שנתי
	  שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות	

מעקב	שימושים	חורגים	בעסקים	במרחב	הכפרי	חקלאי

מחלקת רישוי וקידום עסקים

יעוד המחלקה
	 בתחומי		 עסק	 בתי	 של	 התקינה	 הפעילות	 הסדרת	

עסקים	 רישוי	 חוק	 במסגרת	 זבולון	 אזורית	 מועצה	
בריאות	 על	 שמירה	 העיקריות	 מטרותיו	 שמבין	
הציבור,	שמירה	על	בטחון	הציבור,	שמירה	על	בטיחות	

ואיכות	החיים	של	התושבים	במועצה
	 הרישוי		 בהליך	 העסק	 לבעל	 וסיוע	 ליווי	 קידום,	

בהתנהלותו	מול	גורמי	המועצה	והרגולטור	הממשלתי
	 לשם		 הצורך	 במידת	 ואכיפה	 שוטפת	 בקרה	 ביצוע	

שמירה	על	מטרות	החוק	ותקנותיו
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רישוי וקידום עסקים
שם	המנהל:	רון	לוי

תקציב )₪(הערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה

טיפול	בבקשות	
חדשות	לרישיונות	

עסק	

1.	בקרה	וקידום	דרישות	
הרגולטור	הממשלתי	בדגש	

משרד	הבריאות	והגנ”ס.

	,01/06/2020
31/12/2020

סיום	הליך	רישוי	ואישורי	מח’	
המועצה

המספרים	מתייחיסים	502550
לבקשות	בהשוואה	ל	

2018
חידוש	רישיונות	

עסק	
2.	אישור	מחלקת	תברואה,	מים	

וביוב	לעסק	חדש
מתייחס	לעסקים	302020

הנדרשים	לחידוש	
רשיון

פיקוח	עסקים	
שוטף	)מעבר	

מרישוי	לפיקוח(

בקרה	על	עמידה	בתנאי	
הרישיון	ואי	יצירת	מפגע	ומטרד	

במסגרת	פעילות	העסק

ביצוע	4	ביקורות	שבועיות	בדגש	אחת	לחודש
עסקים	מזהמים	ועסקי	מזון

4	שבועי	)	
224	שנתי(

120220

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

גיוס	והסמכת	
מפקח	רע”ס

הכשרת	מפקח	בתחום	רישוי	
עסקים

T.B.D	סיום	,	א	שלב	רע”ס	קורס	סיום
הסמכת	פיקוח	,	כנס	שנתי	

לעוסקים	ברישוי	עסקים

ללא	
הסמכה

129,000

הנגשת	מידע	
וקיצור	תהליכים

דיגיטציה	של	מערכת	רישוי	
עסקים	רישוי	און	ליין

הקמת	מערכת	רישוי	עסקים	8-20
מקוונת

ללא	מדד	
התחלתי

50	אש”ח	1
)משוער(

חיזוק	תרבות	
ארגונית

מיפוי	עסקים	
ושיקוף	למחלקות	

השונות

ביצוע	סקר	עסקים	חצי	שנתי,	
ריכוז	ושיקוף	נתונים

01/06/2020-
31/12/2020

ביצוע	סקר	רגלי	ואיסוף	נתונים	
ריכוז	נתונים	על	גבי	דו”ח	מרכז	

ומפה

012

חיבור	מחלקת	גביה	
למערכות	רישוי	

עסקים

קישור	מערכת	רישוי	דיגיטלית	
למערכת	הגביה

יצירת	ממשק	מערכת	רישוי	8-20
עסקים	למערכת	גביה	לייעול	

הליכי	גביית	ארנונה	עסקית

ללא	מדד	
התחלתי

1

פיתוח	כלכלי	
ויזמות

כנס	בעלי	עסקים	
שנתי

סיוע	לתושבים	בעלי	עסקים	
בהקמת	עסק	,	הבנת	דרישות	

הרגולציה	,	מתן	כלים	להצלחה

מימוש	כנס	והשתתפות	של	כ	150	8-20
בעלי	עסקים

איגום	משאבים	עם	1ללאללא
מח’	תיירות

50	אש”ח	
)משוער(

שמירה	על	צביון	
כפרי	והגנה	על	
מגזר	החקלאות

מעקב	שימושים	
חורגים	בעסקים	

במרחב	הכפרי	
חקלאי

איתור	שימושים	תעשייתיים	
ומסחריים	חריגים	במרחב	

הכפרי	וטיפול	אכיפתי

01/06/2020-
31/12/2020

איתור	עסקים	חורגים	בשימוש	
מייעוד	הקרקע	וטיפול	אכיפתי

4612
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 שיפור	תחזוקת	המרחב	הציבורי	)בינוי	ותשתיות(	
	 ביצוע	סקרי	מצב	קיים		
	 הסדרת	נהלי	תחזוקה	
	 הכנת	מכרזי	מסגרת	לקבלני	אחזקה	בכל	עולמות	התוכן		

)חשמל,	בינוי,	מזגנים,	תשתיות	וכו'(.
	 הכנת	תוכניות	עבודה	רב	שנתיות		
	 תוכנית	עבודה	בתיאום	ואישור	הרלב"ד	בתחום	הבטיחות		

בדרכים

יעוד המחלקה
	 ומחלקות		 ולאגפי	 לתושבים	 ומתקדם	 מעולה	 שירות	

המועצה
	 הסדרה	ושיפור	מערך	התחזוקה		
	 שיפור	איכות	הבטיחות	בדרכים	

מחלקת אחזקה ובטיחות בדרכים
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אחזקה ובטיחות בדרכים
שם	המנהל:	מוטי	אבאי

יעד להשגת מטרת על
המטרה

מועד משימות מרכזיות
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

שיפור	איכות	
תחזוקת	המרחב	

הציבורי	)בינוי	
ותשתיות(

מיפוי	מצב	קיים,	צרכים	ותקציב.	
בניית	תכנית	אחזקה	מנע	ושבר	

למבני	הציבור	במועצה.

אין	תמונת	מיפוי	חלקי	מוכן30.6.20
מצב	מתועדת	

ומסודרת

סקר	מבני	
המועצה	לרבות	

סקר	למוסדות	
החינוך	לקראת	
עבודה	בחודשי	

הקיץ.

סקר	וטיפול	
במוסדות	חינוך	

מתבצע	כל	שנה	
במסגרת	פתיחת	

שנה”ל.

אחזקת	שבר	מטופלת	לאורך	כל	השנה
הכנה	ופרסום	מכרזי	אחזקה:	

בינוי,	תשתיות,	מזגנים,	גינון	וכו’
אין	מכרזים	גמר	הכנת	מכרזים30.6.20

בתוקף
גמר	הכנה	

ופרסום	מכרזים
מכרזים	
פעילים

חיזוק	
התרבות	

האירגונית

קביעת	אמנת	
שירות	בתחום	

האחזקה

הגדרת	נורמות	ומדדי	שירות	
)לו”ז	מסודר	לאירועי	אחזקה(

הכנת	אמנת	שירות	ולו”ז	30.6.20
מסודר	בכל	תחומי	האחזקה	

והטמעה	בגופי	המכרזים

הכנת	אמנת	לא	קיים
שירות

פעילות	
בהתאם	
לאמנת	
השירות

תלוי	בהקמת	
מוקד	עירוני

חלק	בלתי	
נפרד	מתקצוב	
מכרזי	אחזקה

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

שיפור	תחזוקת	
מתקנים	והחלפת	

גני	משחקים

הכנה	ופרסום	מכרזים	ל	3	
מתקני	משחקים

יציאה	למכרז	לביצוע	30.3.20
העבודה

לא	היה	בשנים	
האחרונות

גמר	עבודה	בשטח
עבודה	עד	
סוף	2020

קולות	קוראים	
משרד	החקלאות.	

השתתפות	
המועצה	של	20%

	₪	860,000
	215,000(
₪	במימון	
המועצה(

הכנה	ופרסום	מכרזים	ל	4	
מתקני	משחקים

לא	היה	בשנים	קבלת	תקציב	קק”ל30.3.20
האחרונות

גמר	יציאה	למכרז
עבודה	עד	
סוף	2020

קולות	קוראים	
קק”ל.	ללא	
השתתפות	

המועצה

כ	1.3	מיליון	₪

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

שיפור	איכות	
הבטיחות	בדרכים

הכנת	תוכנית	עבודה	בתיאום	
ואישור	הרלב”ד.	

הכנת	תוכנית	עבודה1-20

הדרכה	ופעילויות	שנתיות	ביצוע	
אלמנטים	בתחום	הבטיחות	

בדרכים

30,000	₪	פעילות	לאורך	השנהגמר	הכנת	מכרזים
מהרלב”ד
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
סקר	 השלמת	 	- מארנונה	 ההכנסות  פוטנציאל  מימוש  	.1
שומות	 והפקת	 המועצה	 בישובי	 ארנונה	 מדידות	

מעודכנות	לישובים.	
הוצאות	 על	 ובקרה	 מעקב	 	-  2020 בתקציב  עמידה  	.2
היקף	 ושמירה	 התקציב	 למקורות	 ביחס	 התקציב	

המסגרת	של	התקציב	המאושר.
בקרה	על	ניהול	תקציבי	הוועדים	המקומיים	בישובים 	

הגשת	 מימוש פוטנציאל ההכנסות ממשרדי הממשלה –  	.3
מנת	 על	 הממשלה	 ממשרדי	 לתקציבים	 קוראים	 קולות	

לתמוך	בפעילות	אגפי	המועצה.
בהתאם	 הממשלה	 ממשרדי	 תב"רים	 מימוש	 אחר	 מעקב	

לביצוע	פרוייקטים	במועצה.
קידום חוקי עזר מאושרים למועצה - סיוע	בבניית	הנתונים	 	.4

הכספיים	לקביעת	חוקי	העזר מעודכנים	למועצה.
עדכון	תעריפים	בהתאם	לחוקי	העזר	להיטלי	פיתוח,	ביוב	 	

ומים.
בניית	 התחלת	  - שנתית  חמש  השקעות  תכנית  בחינת  	.5
מסד	נתונים	למקורות	ושימושים	עליהם	תתבסס	תכנית	

חמש	שנתית	לפיתוח	ישובי	המועצה.

יעוד המחלקה
במסגרת	אגף	הכספים	פועלת	גזברות	המועצה,	הנהלת	
ניהול	 הינו	 הכספים	 אגף	 ייעוד	 גבייה.	 ומחלקת	 חשבונות	
יעיל	 והגינות,	תוך	מתן	שירות	 כספי	המועצה	במקצועיות	
מנכ"ל	 חוזרי	 התקנות,	 החוקים,	 בכל	 עמידה	 ומקצועי,	

והנחיות	משרד	הפנים,	בכל	הקשור	לניהול	כספי	הרשות.

וחוק	 התקציב	 יסודות	 חוק	 על	 הקפדה	 תוך	 פועל	 האגף	
וההתחייבויות	 התקציב	 ביעדי	 עמידה	 אישית,	 אחריות	
השונות,	העמקת	בקרת	תהליכים	לתכנון	וביצוע	התקציב,	
הרשות	 של	 ההכנסה	 הכנסות/מקורות	 בסיס	 הרחבת	
וניצול	יעל	ואפקטיבי	של	ההוצאות	בהתאם	למדיניות	ראש	

המועצה.	

אגף כספים
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 סקר	נכסים		ועדכון	מדידות	לישובים:	כפר	ביאליק,	נופית,		

רמת	יוחנן,	כפר	מכבי,	כפר	הנוער	הדתי,	אורנים,	איבטין,	
חוואלד	וראס	עלי.	ביצוע	בפועל	של	סקר	הנכסים	יתקיים	

לפי	התקדמות	בשטח.
	 מתן	הנחות	לתושבים	לשנת	2020	לפי	תקנות	ההסדרים		

ונוהלי	המועצה.	
	 פרסום	צו	הארנונה	וטבלת	ההנחות	לשנת	2020.	
	 עדכון	תעריפי	מים	וביוב.	

מחלקת ארנונה וגבייה

יעוד המחלקה
	 חיובי	ארנונה	
	 מים	
	 מיסי	ועד	
	 אגרות	והיטלים	
	 דוחות	פיקוח		
	 גביית	קנסות	בית	משפט	
	 אישורים	לטאבו	
	 השגות,	ערערים	
	 סקר		 ידי	 על	 הגבייה	 בהעמקת	 מטפלת	 המחלקה	

נכסים.	
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ארנונה וגבייה
שם	המנהל/ת:	רותי	דנטס

יעד להשגת מטרת על
המטרה

מועד משימות מרכזיות
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

שיטת	ארנונה	
אחידה	לכל	

המועצה

הפיכת	גביית	ארנונה	מתושבי	
הקיבוצים	מגבייה	מרוכזת	
לגבייה	פרטנית	לפי	יחידת	

דיור

גביית	ארנונה	מבתי	אב	
בקיבוצים	המופרטים	לפי	

בית	אב	ולא	ארנונה	כללית

כרגע	שער	
העמקים,	כפר	

מכבי	ויגור-	
חיובים	לפי	ישוב	

ולא	לפי	תושב	
בבית	אב

תעדוף	משימות

הגדלת	הכנסות	
המועצה

אכיפה:	ביצוע	עיקולי	בנקים,	
מטלטלין,	מקרקעין,	שליחת	

התרעות	והודעות	דרישה

עמידה	ביעדי	גבייה-	92%	
אחוזי	גבייה	בשנה

קנסות	בית	משפט	וחיוב	
דוחות	פיקוח	עירוני

גביית	חובות	של	קנסות	
בית	משפט	מעבירות	בנייה	

ודוחות	פיקוח	עירוני	)כלבים	
וכו’(

העברת	החייבים	
למרכז	לגביית	קנסות	

של	רשות	האכיפה

סגירת	פיגורים	בתשלומי	
ארנונה,	ביוב	ומים

צמצום	פיגורים	בתשלומי	
ארנונה,	ביוב	ומים

ארנונה	לעסקים	מחויבת	על	גבייה	מיטבית	מעסקים
ידי	כל	חייבי	הארנונה

מעל	90	אחוז	
מהעסקים	

מחויבים	בארנונה	
לעסקים

כל	העסקים	)100%(	
מחויבים	בארנונה	

לעסקים

שיתוף	פעולה	
עם	רישוי	

עסקים	

שיתוף	פעולה	עם	הועדה	חיובי	היטלי	פיתוח
המקומית	כשיוצא	היתר

תושבים	שבונים	
חייבים	לשלם	היטלים	
עבור	הבנייה	)בהוצאת	

היתר	בנייה(
סנכרון	בין	פקחי	הוועדה	

המקומית	לתכנון	ובנייה	עם	
מחלקת	הגבייה

מנהלת	המחלקה	יחד	עם	
המפקח	הולכים	לסיורים	

בישובים	להסדרה	וסנכרון	
עבודה

ניהול	תקין	ולפי	
חוק

ועדת	הנחות	מתכנסת	כינוס	ועדת	הנחות
5	פעמים	בשנה,	ובמידת	

הצורך	יותר



74

יעד להשגת מטרת על
המטרה

מועד משימות מרכזיות
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

ועדת	עררים	על	שומת	
הארנונה

דיון	בכל	המקרים	שהגישו	
ערער	השנה

טיפול	בהשגות	על	חיובי	
ארנונה

טיפול	משפטי	בכל	השגות	
הארנונה	שהוגשו

ניהול	מערך	
המים	והביוב	

אחריות	על	מים	וביוב	בכפר	
ביאליק	)רחוב	כלניות(,	ראס	

עלי	ואיבטין

תפעול,	תחזוק,	דיווח,	תיקון	
תקלות,	עבודה	מול	רשות	

המים,	פחת	מים,	גביית	
אגרות	מים	וביוב	והיטלים

עבודה	בשיתוף	
רשות	המים	

ומקורות

פחת	מים	בישובים	הערביים	
בדואים

פחת	מים	מגניבות/	פיצוצי	
מים

קביעת	ה-%	הפחתת	פחת	המים	
במהלך	השנה

העלאת	גביית	המים	פחת	מים	מגביית	תושבים
וביוב	מתושבים

קביעת	ה-%	
במהלך	השנה

עבודה	מול	אגודות	המים	
בישובים-	חיוב	אגרת	הביוב	

ודיווח	לאיגוד	ערים	ביוב

ביצוע	חיובים	בהתאם	
לנדרש	בחוק	ובהתאם	

לתכנית	עבודה.

פירוט:	כפר	
ביאליק,	כפר	
חסידים,	כפר	
הנוער	הדתי,	

כפר	מכבי,	
רמת	יוחנן,	

חוואלד
קבלת	צריכות	מים	מאגודות	

המים	בזמן
טיוב	עבודה	מול	אגודות	

המים	בישובים
כל	רבעון	אגודות	0%

המים	מגישות	צריכות	
מים	לפי	המקובל	

באופן	יזום	ולא	לאחר	
פניות	רבות	של	

המחלקה
העמקת	הגבייה	

על	ידי	סקר	
נכסים	בישובים

מכרז	לחברה	שתערוך	סקר	
נכסים	ועדכון	מדידות	לנכסים

זכיין	במכרז	
לעריכת	סקר	
נכסים	ועדכון	

מדידות	לנכסים	
בישובים
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

מועד משימות מרכזיות
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

תיעדוף	לפי	תכנית	עבודה	
לסקר	נכסים	בישובים	שלא	

נסקרו

תכנית	עבודה	לסקר	נכסים	
בישובים	המפורטים

בישובים:	כפר	סקירה	של	2	ישוביםתעדוף	משימות
ביאליק,	נופית,	

רמת	יוחנן,	כפר	
מכבי,	כפר	

הנוער	הדתי,	
אורנים,	איבטין,	

חוואלד	וראש	
עלי

אישור	צו	מיסים	
לשנת	2021

הכנת	צו	המיסים	לשנה	
הבאה	תוך	עדכון	שיעורי	

העדכון	השנתיים	ומגמות	
המועצה	להעלאה	חריגה

אישור	צו	המיסים	במליאה	
בזמן

פרסום	צו	המיסים	לפי	חוק
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גזברות והנהלת חשבונות
גזבר	המועצה:	אורי	קינן

מנהלת	חשבונות	ראשית:	סימונה	זילברמן

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

מימוש	פוטנציאל	
ההכנסות	ממשרדי	

ממשלה	

הקפדה	על	הבטחת	קבלת	התקבולים	
מהממשלה	בהתאמה	להתחייבויות	

המשרדים	השונים

קבלת	תקציבי	ממשלה	כגון:	שנתי
מענק	רזרבת	שר,	מנקי	

פיתוח	מנכ”ל,	מענק	איזון

סגירת	תקציב	מאוזן	
עם	כל	תקציבי	

ממשלה	שהמשרדים	
התחייבו	להם

חיזוק	הקשר	עם	אגף	
התקציבים	במשרד	

הפנים

התקיימו	שני	ביקורים	לפחות	תיאום	ביקורים	במשרד	הפנים
במשרד	הפנים

קידום	חוקי	עזר	והבאתם	לאישור	מליאה	חוקי	עזר	מועצתיים
ומשרד	הפנים

חוקי	עזר	והיטלים	מעודכנים	
לשנת	2020

לפחות	4	חוקי	עזר	
יאושרו	במהלך	שנת	

2020
ניהול	תקין-	עמידה	

בדרישות	משרד	
הפנים

שיעור	הגרעון	השוטף	אינו	עולה	על	1%	
מסך	התקציב

קבלת	פרס	על	ניהול	בקרת	גרעון	שוטףכל	רבעון
תקין	עד	ל31.12	

שיעור	הגרעון	המצטבר	כולל	תב”רים	
אינו	עולה	על	12.5%	מסך	התקציב,	

שיעור	הגבייה	לארנונה	לא	יפחת	מ-85%	
מסך	החיוב,	שיעור	עומס	המלוות	אינו	

עולה	על	50%	מהתקציב

גרעון	מצטבר	כולל	תב”ריםסוף	שנה

ניהול	ובקרה	קרנות	המועצהשוטףניהול	ובקרה	על	קרנות	המועצה
תשלומי	שכר	חודשיים	שוטףבקרה	על	תשלומי	שכר	חודשיים

משולמים	בזמן,	בקרה	על	
שכר	לפי	הסכמים	

ביטוחים	בתחום	רכוש	בדיקת	חידושי	ביטוחים	פעמיים	בשנהכיסויי	ביטוח
וחבויות,	תלמידים,	

אוטובוסים	ורכבים,	אחריות	
נושאי	משרה,	אחריות	

מקצועית,	הוצאות	הגנה	
בהליכים	משפטיים
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

תשלומים:	העברת	
חשבוניות	לגזברות	

לתשלום	סמוך	למועד	
ביצוען

כתיבה	והטמעה	של	נוהל	העברת	
חשבוניות

נוהל	מאושר	0נוהל	העברת	חשבוניות	
על	ידי	
הנהלה

80%	מהחשבוניות	
מועברות	לפי	נוהל

בקרה	מול	האגפים	על	כל	רבעוןבקרה	על	תשלום	לספקים
תשלום	לספקים

פיתוח	תהליכי	עבודה	עם	אגף	הנדסה	תב”רים
וחכ”ל	בנושא	תקציבי	פיתוח

מעקב	אחר	פרויקטים	
בהנדסה	ותשלום	לספקים	

לפי	התקדמות
מעקב	אחר	דיווחים	של	המחלקות	

למשרדים	הממנים	וקבלת	הכספים	
לתב”ר

בקרה	תקציבית	על	תב”רים

ביקורת	דוח	כספי	
שנתי	למשרד	הפנים	

לשנת	2019

הכנת	חומר	הביקורת	ואיסוף	הנתונים	
הכספיים	לדו”ח.	על	כל	האגפים	להעביר	
את	החשבוניות	עד	תאריך	15.2	להנהלת	

חשבונות

הכנת	חומר	הביקורת	
הנדרש	ואיסוף	נתונים	

כספיים	לדו”ח	כספי	שנתי	
למשרד	הפנים

הגשת	כל	
החשבוניות	

של	האגפים	
עד	20.2

תקציב	מועצה	מאוזן	
ומבוקר

הכנת	טיוטת	תקציב	לשנת	פגישות	עם	מנהלי	אגפים
2021

טיוטת	תקציב	לשנת	
2020

תקציב	מועצה	מאושר	סוף	נובמברהכנת	דו”חות	לאישור	הנהלה
בהנהלת	המועצה	ומליאת	

המועצה

תקציב	מועצה	
מאושר	בהנהלת	
ומליאת	המועצה

4	דוחות	רבעוניים	להצגה	כל	רבעוןהפקת	דוחות	תקציב	מול	ביצוע	רבעוניים
לגזבר,	מנכ”ל	וראש	מועצה	

ושליחה	למשרד	הפנים

4	דוחות	רבעוניים	
להצגה	לגזבר,	

מנכ”ל	וראש	מועצה	
ושליחה	למשרד	

הפנים
ספירת	מלאי	של	
הרשות	)אינוונטר(

ניהול,	מעקב	ובקרה	אחר	מערך	המלאי	
למועצה	

מינוי	אחראי	אינוונטר	
במועצה	והטמעת	נוהל	

ספירת	מלאי	
עדכון	אינוונטר	ריכוז	הנכסים	)שאינם	ציוד	מתכלה(

ועדת	גריעה	התכנסה	אחת	הקמת	ועדת	גריעה
לשנה	לפחות
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

חיזוק	התרבות	
הארגונית

השתלמויות	בנושא	
הנהלת	חשבונות	ושכר

ביצוע	ימי	הדרכה	ותמיכה	בנושא	חוקים	
הנהלת	חשבונות	

כל	עובד	בהנה”ח	יעבור	יום	
עיון/	השתלמות	חיצונית	

אחת	בשנה
EPR	בנושא	מועצה	לעובדי	בשנההכשרה	פעמיים	הכשרה

לעובדים	
בתכנת	רכש	

EPR

הכשרה	נוספת	
לעובדים	בתכנת	

EPR	רכש

שירותים	
מתקדמים	

ומונגשים	לישובים	
ולתושבים

בקרת	הפעילות	
הפיננסית	של	הוועדים	

המקומיים

תזכורת	ליו”ר	הוועדים	המקומיים	לצירוף	
הדוחו”ת	הכספיים	לשנה	שחלפה

השלמת	מרץ
אישור	דוחות	
מצד	הוועדים

תזכורת	ליו”ר	הוועדים	המקומיים	לצירוף	
תקציב	לשנה	שחלפה

עד	סוף	אוקטובר	מוצגים	אוקטובר
תקציבי	ועדים	מקומיים	

לאישור	מליאה	

קבלת	כל	החומרים

בקרה	דוחו”ת	
תקציביים	של	תאגידים	

במועצה

איסוף	דוחות	כספיים	של	תאגידים	
הקשורים	למועצה	לדיווח	במשרד	הפנים

קבלת	הדוחות	
מהוועדים

מערכת	חינוך	
מותאמת	לעתיד

ניהול	תקציבי	החינוך	
במועצה

בקרה	על	תקציבי	בתי	הספר	היסודיים	
בניהול	עצמי

כל	רבעון

ניהול	ובקרה	על	תקציבי	בתי	הספר	העל	
יסודיים

כל	רבעון

מתן	מענה	למנהלניות	בתי	הספר	
בהיבטים	כלכליים	ותקציביים

90%	ממנהלניות	בתי	הספר	שוטף
מקבלות	מענה	בהיבטים	

כלכליים	ותקציביים	
שמירה	על	צביון	
כפרי	והגנה	על	
מגזר	החקלאות

מימוש	פוטנציאל	
ההכנסות	ממשרדי	

ממשלה	

שיתוף	פעולה	עם	מחוז	העמקים	
והישובים	לקבלת	מענקים

הגשת	קבלת	תקציבי	ממשלה	שנתי
קולות	

קוראים

קבלת	
הרשאות	
תקציביות

קבלת	הרשאות	
תקציביות

חיזוק	הקשר	עם	
החקלאים	במועצה

יצירת	תקציב	סיועשנתייצירת	קרן	סיוע	לחקלאים
מקור	

תקציבי
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

מתן	שיויון	
הזדמנויות	בחברה	
הבדואית	והערבית

השגת	תקציבים	
לפיתוח	בכפרי	החברה	

הבדואית	והערבית

תקציבי	פיתוח	ממשרדי	כל	רבעוןקבלת	תקציבי	פיתוח	לתשתיות
ממשלה

קבלת	
הרשאות	
תקציביות

קבלת	הרשאות	
תקציביות

העמקת	הגבייה	
לטובת	הגדלת	תקציבי	

הישובים

תקציב	מאוזן0שוטףניהול	תקציב	מאוזן	לוועדי	הישובים

פיתוח	כלכלי,	
תיירותי	ויזמות

שיתוף	פעולה	עם	
חפ”ז	ומחלקת	תיירות

קבלת	מימון	0סיוע	בגיוס	כספיםשנתיבניית	תכניות	לפיתוח	עסקי
לפרוייקטים

קבלת	מימון	
לפרוייקטים

אישור	תכנית	עבודהשנתיהכנת	תקציבים	לפיתוח
תכניות	
עבודה

ביצוע	פרוייקטים

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה

שיתוף	פעולה	עם	
היחידה	לאיכות	

הסביבה

הקדמת	מימון	לפעילות	שנתיתקציב	להרחבת	תהליכי	מחזור	פסולת
פחים	כתומים

ביצוע	רכישת	0
פחים	

הפעלת	מערך	פחים	
כתומים

פיתוח		קהילתי	
–	ישוב,	צעירים,	

צמיחה	דמוגרפית	
וגיל	שלישי

בניית	תכנית	חומש	ליישובים	בשת”פ	עם	תכנית	חומש
מחלקת	ישובים

בניית	תכנית	מקורות	שנתי
ושימושים	לתכנית	חומש

תאום	ציפיות	
מול	ישובים

אישור	מודל	מקו”ש	
לתכנית
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אגף מנכ"ל
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
מחלקת	 והתמקצעות	 אנוש	 משאבי	 מחלקת	 מיצוב	 	.1

משאבי	אנוש	ושכר
פיתוח	הון	אנושי	-	תכנית	הדרכה	לעובדי	המועצה 	.2

טיוב	תהליכי	קליטת	עובד	וסיום	העסקה 	.3
איגום	וכתיבת	נהלי	משאבי	אנוש 	.4

טיפול	שוטף	בעובד,	טיפוח	קשר	אישי	וישיר	ומתן	מענה	 	.5
לצרכים	אישיים

מערכות	מידע	תומכות	עבודת	שכר	ומשאבי	אנוש 	.6

יעוד המחלקה
	 גיוס	כוח	אדם	איכותי	לפי	תחומי	מקצועיות	ותפקיד	
	 עמידה	בתקציב	המועצה	–	התכנסות	ליעדי	המשרות		

ותקציב	המועצה
	 האנושי		 ההון	 מיומנויות	 של	 מתמיד	 ושיפור	 הדרכה	

וחתירה	למצוינות
	 העלאת	שביעות	רצון	העובדים	
	 יעדי		 עם	 העובדים	 של	 הארגונית	 ההזדהות	 הגברת	

המועצה
	 הגברת	תחושת	השייכות	למועצה	אזורית	זבולון	
	 שיפור	השירות	ללקוחות	פנים	ארגוניים	וללקוחות	חוץ	
	 אנוש		 משאבי	 מחלקת	 עובדי	 צוות	 מקצועיות	 טיפוח	

ושכר
	 טיפוח	והידוק	הקשר	עם	גמלאי	המועצה	

משאבי אנוש ושכר
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משאבי אנוש ושכר
מנהלת:	כנרת	וולוויץ’

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

חיזוק	
התרבות	
הארגונית

פיתוח	הון	אנושי:	
הקנייה,	טיפוח	ושימור	

מקצועיות	המשאב	
האנושי	במועצה

ניתוח	צרכי	ההדרכה	
הארגוניים	ובניית	גרף	

הדרכה	מתואם

מענה	משלים	לצרכי	9-20
העובדים	והאגפים	

בארגון

סקרי	צרכי	הדרכה	0
מופצים	לסקטורים	

במועצה,	אפיון	
הכשרה	מחייבת	

שנתית	
בניית	תכנית	הדרכה	דו	

שנתית
תכנית	הדרכה	הנותנת	12-20

מענה	למנהלים	ועובדים	
בארגון

תכנית	הדרכה	0
שנתית	2020	

מפורסמת	
לעובדים

תכנית	עבודה	דו	
שנתית	2020-2021	
לאחר	אפיון	צרכים	
ומענה	לכל	סקטור

בחינה	של	ההכשרות	
המחייבות	לכל	עובד	

מתוקף	תפקידו

כלל	העובדים	יעברו	את	
ההכשרות	המחייבות	עד	

המועד	המחייב

	אפיון	הכשרה	0
מחייבת	שנתית	

	4	הכשרות	מחייבות	
לעובדים	לאחר	

האפיון
בנייה	ויישום	4	קורסים	
פנימיים	לעובדים	ולפי	

סקטורים

סדנאות	פיתוח	מנהלים,	
פורום	מזכירות	והכשרות	

סקטוריאליות

סדנת	פיתוח	
למנהלים	

סדנה	לפורום	
מזכירות,	הכשרה	

לעובדי	חינוך
קיום	ועדות	להשתלמויות	

ולימודים	גבוהים
חציון	1,	

סוף	שנה	
סיכום

כ-	50	עובדים	בשנה	
יעברו	השתלמויות		

במהלך	השנה

קיים	נוהל	
לימודים	

אקדמיים	
ונוהל	

השתלמויות

קיום	ועדת	לימודים	
אקדמיים-	לפחות	
2	עובדים	מקבלים	

השתתפות	
בלימודים

קיום	ועדת	
השתלמויות	כל	

חודש	וסיכום	סך	
העובדים	שהוכשרו	
בהשתלמויות	השנה

ניהול	על	של	השתלמיות	
והדרכות	עובדים	רוחביות/	

מחייבות	

ליווי	מנהלים	בבניית	שוטף
הדרכות	מחלקתיות	

והשתלמויות	לעובדים	
מקצועיים

מנהלי	אגפים	0
ומחלקות	מעבירים	

הדרכות	מחלקתיות	
והשתלמיות	

מקצועיות	לעובדים	
לפי	לו”ז	מתוכנן	

ומתואם	עם	משאבי	
אנוש
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

הנעת	תהליך	הערכת	
עובד	ומישוב

בחינה	ופיתוח	של	מנגנון	
טפסי	הערכת	ביצועי	עובד

בחירת	מודל	להערכת	12-20
עובד	ויצירת	כלי	עבודה

0

מתן	הדרכה	ומודולינג	
למנהלים

בניית	הדרכה	למנהלים	12-20
בנושא	חשיבות	המישוב	

והערכה

ביצוע	הדרכה	0
למנהלים	בנושא	

מישוב
מיצוב	מחלקת	משאבי	
אנוש	ועבודת	אחראית	

משאבי	אנוש

קביעת	נהלי	עבודה	
ופורומים	קבועים	

והטמעתם	בארגון	

מיסוד	פגישות	שבועיות	שוטף
עם	מנכ”לית	המועצה	

בנושא	מש”א	ושכר,	
יצירת	פגישות	קבועות	

עם	מנהלי	אגפים	
ומחלקות

פגישות	
שבועיות	

פורום	מש”א	
ושכר

מיסוד	וביסוס	
פגישות	חודשיות	

קבועות	עם	מנהלי	
אגפים	ומחלקות

הזרמת	מידע	ושיתופי	
פעולה	בין	מחלקות	

המועצה	למחלקת	משאבי	
אנוש	ושכר

ניהול	הידע	והתיקים	
האישיים	מתקיים	

במחלקת	שכר	ומשאבי	
אנוש	בלבד,	סנכרון	

ושיתוף	במידע	על	כוח	
אדם	במחלקות	השונות

מיסוד	וביסוס	
פגישות	חודשיות	

קבועות	עם	מנהלי	
אגפים	ומחלקות

הטמעת	תפקיד	משאבי	
אנוש	במועצה	כמקור	ידע	

ומקצועיות

הממונה	על	משאבי	
אנוש	היא	המקור	

המקצועי	לגיוס	וקליטת	
עובדים,	תנאי	העסקתם,	

סיום	העסקה	ולייעוץ	
למנהלים	בנושא	כח	

אדם

20%80%

איגום	נהלים	)ניוד	עובדים,	
נוהל	השתלמויות,	בקשת	

יציאה	לחופשה,	קליטת	
ופרישת	עובדים(

הטמעת	חוברת	קליטה,	
חוברת	פרישה	ונהלי	

משאבי	אנוש	-כולל	מילוי	
טפסים	מקוונים	

20%80%

פיתוח	ובקרת	יישום	
תכניות	עבודה

מעקב	ובקרה	תכנית	
עבודה	שנתית	2020

יוני	2020,	
דצמבר	

2020

מעקב	ובקרה	אחר	
ביצוע	תכניות	עבודה	

מועציות

בקרה	חציונית	
לכל	המחלקות	

והאגפים

בקרת	סוף	שנה	
לתכניות	עבודה	

מועצתיות

בממשק	עם	
מנהלי	אגפים	

ומחלקות,	
בהובלת	מנכ”לית	

המועצה
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

הובלת	תכניות	עבודה	
מועצתיות	2021

כל	המחלקות	והאגפים	11-20
כותבים	תכנית	עבודה	

לשנת	2021

כתיבת	תכניות	
עבודה	מועצתיות	

בסמוך	לתקצוב	
מחלקות	2021

בממשק	עם	
מנהלי	אגפים	

ומחלקות,	
בהובלת	מנכ”לית	

המועצה
ועד	עובדים	עובד	

בשיתוף	פעולה	עם	
הנהלת	המועצה

חיזוק	הקשר	ושיתוף	
הפעולה	עם	ועד	העובדים	

)מתנות	לחגים,	אירועים	
וכו’(

בניית	מתווה	עבודה	
מוסכם

מתווה	עבודה	0
מוסכם	מוטמע

מפגש	אחת	לחודשיים	עם	
הועד	הנבחר

עבודה	משותפת	עם	ועד	
העובדים

4	פגישות	התקיימו	0
עם	ועד	העובדים

קליטה	איכותית	של	
עובדים,	ניוד	עובדים	

וסיום	העסקה

בניית	תהליך	קליטה	של	
עובד	חדש	והיכרות	עם	

המועצה

העובד	ידע	את	כל	שוטף
זכויותיו	וחובותיו	ויכיר	

את	המועצה	ובעלי	
התפקידים

20%0.680%

ליווי	המנהל	בכל	תהליכי	
קליטה	וסיום	העסקה	

העובד

תהליכי	קליטה	וסיום	שוטף
העסקה	מסודרים

מתן	עדיפות	לניוד	כ”א	
פנימי	לתפקידים	ברשות	

התאמת	תפקידים	על	פי	שוטף
צורך	ויכולת

בפורום	קבוע	מש”א	
ושכר	לתת	עדיפות	

בסוגיות	עובדים	
לניוד	עובדים

טיפול	שוטף	בעובד,	
טיפוח	קשר	אישי	וישיר	

ומתן	מענה	לצרכים	
אישיים

בניית	מדדי	שירות	בנושא	
שכר	ומשאבי	אנוש

צוות	משאבי	אנוש	ושכר	חציון	1
יהוו	כתובת	לעובד	

בשעות	קבלה	מסודרות	
ועמידה	ברמת	השירות

פרסום	
שעות	קבלה	

והטמעה	
במועצה

60%	מהעובדים	
מקבלים	מענה	

בשעות	הקבלה	
המסודרות

80%	מהעובדים	
מקבלים	מענה	

בשעות	הקבלה	
המסודרות

טיפול	במרכיבי	שכר	שוטףיישום	הסכמי	שכר
לפי	סקטורים	והסכמים	

קיבוציים,	הסדרת	
תשלומים	לקרנות	

פנסיה	וגמל	לעובדים

20%60%90%
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

פיתוח	מענה	לעובדים	
פורשים	והמשך	טיפול	
לאורך	תהליך	הפרישה

בניית	תהליך	פרישה	
לעובד	

נוהל	בנושא	פרישת	חציון	1
עובדים	

נוהל	מוטמע0

מענה	מותאם	לצרכי	7-20הארכת	פרישה
המועצה

כינוס	ועדת	
הארכת	פרישה

כינוס	ועדת	פרישה	
היערכות	לשנה	

הבאה
הכנת	העובד	הפורש	

לקראת	פרישה
הפורש	יצא	עם	כל	שוטף

המידע	הנדרש	בנושא
הפקת	חוברת	0

לפרישה	לגמלאות
ליווי	של	עובדים	

הפורשים	לגמלאות
ליווי	והבניית	תהליך	

קליטת	עובד	חדש	
במועצה

ביצוע	מכרזי	כוח	אדם	
וועדות	קבלה	לקליטת	

עובדים

מכרזים	וועדות	קבלה	שוטף
ע”פ	ניהול	תקין	ובהתאם	

לדרישות

70%90%100%

בניית	תהליך	דיגיטלי	
מפרסום	המכרז	ועד	

לועדת	הקבלה

דיגיטציה	של	ועדות	או	רבעון	1
מכרזי	כוח	אדם	ושימור	

ידע	בנושא

50%	מהוועדות	0
יעברו	בצורה	

מתקדמת

80%	מהוועדות	
יעברו	בצורה	

מתקדמת
שיחות	אישיות	יזומות	עם	
עובדים	במהלך	חצי	שנת	

העבודה	הראשונה

מעקב	ובקרה	לאחר	שוטף
קליטת	עובדים	בארגון

050%80%

שיתוף	עובדים	על	
הנעשה	במועצה

ניוזלטר	רבעוני	ועידכונים	
במייל	בשוטף

יידוע	העובדים	בנעשה	שוטף
במועצה

0

הגדלת	זיקת	העובדים	
למועצה	וחיזוק	

ממשקים	בין	העובדים

ביצוע	טיולי/	אירועי	גיבוש	
אגפיים

ביצוע	2	אירועים	רבעון	1
משותפים	כלל	

מועצתיים	וטיולי/	אירועי	
גיבוש	לכל	אגף	לאורך	

השנה

אירוע	משותף	כלל	
מועצתי,	3	אירועי	

גיבוש	אגפיים

אירוע	משותף	כלל	
מועצתי,	2	אירועי	

גיבוש	אגפיים

על	פי	תכנית	
עבודה	לכל	השנה	

בניית	תכנית	ציון	ואזכור	
של	העובדים-	חלוקת	שי	

לחגים,	שי	ליולדת	וחבילת	
אבל

כל	עובד	יקבל	שי	לחג,	
ציון	אירועים	אישיים	

לעובדים-	מחלה,	לידה	
ואבל

ממשק	עם	70%100%
המחלקות	

והאגפים	ליידוע	
וחשיבה	משותפת

ביצוע	חגים	ואירועים	לכלל	
הרשות-	פסח	וראש	השנה

הפקת	2	אירועים	בנושא	
החגים	לעובדי	המועצה	

אירוע	פסח	הרמת	
כוסית	לעובדים

אירוע	ראש	השנה	
הרמת	כוסית

שירות	
מעולה	

ומתקדם	
לתושבים	
ולעובדים

הטמעת	אמנת	השירות	חיזוק	השירות	לתושב
במועצה

כל	מחלקות	המועצה	
עובדות	לפי	נורמות	

שנקבעו	

100%	הטמעה
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי שנתי

70%	מנותני	השירות	סדנת	שירות	לנותני	שירות	
במועצה	יעברו	הכשרה	

בנושא

70%	מנותני	השירות	0
במועצה	יעברו	
הכשרה	בנושא

חדשנות	
ויזמות

מערכות	מידע	תומכות	
עבודת	שכר	ומשאבי	

אנוש

ריכוז	מידע,	עיבוד	נתונים,	
מידע	סטטיסטי	וזיהוי	

מגמות	ע”י	דו”חות	חכמים

בניית	מערכת	על	לניהול	
המשאב	האנושי

הטמעת	תיקי	עובדים	
במערכת

יציאה	למכרז	למחשוב	
תיקי	העובדים	וניהול	

ארכיב	תיקי	עובדים

זוכה	במכרז	ותחילת	0
ביצוע	ב2021

יש	לדאוג	
לתקצוב	

מתאים	לשנת	
2021

שימוש	חכם	במערכת	
נוכחות	לניהול

מיכון	רכיבי	שכר	נוספים	
במערכת	הנוכחות:	

כוננות,	קריאות	פתע	וכו’

הסדרת	הסכמי	0
עבודה	בסינאל	

ל-60%	מהעובדים,	
אישור	מחלה	

במערכת

הסדרת	הסכמי	
עבודה	בסינאל	

ל-80%	מהעובדים	

טפסים	אלקטרוניים	
בשכר-	טופס	101	ותלושים

%80	מהעובדים	מגישים	
טפסים	דיגליים

0%	טופס	
	101

ממוחשב,	
תלושים	

במייל-	30%

60%	טופס	101	
ממוחשב,	תלושים	

במייל-	60%

80%	מהעובדים	
מקבלים	תלושים	

במייל

הטמעת	פורטל	ואפליקצית	
נוכחות	לעובדים-סינאל

שימוש	של	90%	מעובדי	
המועצה	בפורטל-	

לפחות	2	כניסות	בחודש

40%0.790%

תשלום	שכר	ודמי	חבר	
על	פי	חוק	והסכמים	

קיבוציים

טיפול	בדמי	חבר	לעמותות	
מקצועיות:	תשלום	דמי	
חבר	ע”פ	חוזרי	מנכ”ל	

והסכמים	קיבוציים
טיפול	במרכיבי	שכר	

לפי	סקטורים	והסכמים	
קיבוציים

הסדרת	תשלומים	לקרנות	
פנסיה	וגמל	לעובדים
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 הקמה	וליווי	מקצועי	לפורום	יו"ר	ועדים	ומנהלי	קהילה	
	 ליווי	בבניית	תחזיות	דמוגרפיות	למועצה	
	 סיוע	בתהליכי	הקליטה	בישובי	המועצה	
	 ליווי	קהילתי	בישובים	
	 הטמעת	אמנת	שירות	בקרב	יישובי	המועצה	

יעוד המחלקה
	 ליווי		 באמצעות	 לישובים	 המועצה	 בין	 הקשר	 חיזוק	

קהילתי	ומפגשים	שוטפים	בפורומים	שונים
	 קידום	וליווי	תהליכי	צמיחה	דמוגרפית	בישובי	המועצה	
	 העברת		 של	 שנתית	 ארבע	 תוכנית	 של	 והובלה	 בנייה	

תקציבים	בכל	ישובי	המועצה
	 קבועה		 לפעילות	 כבסיס	 לצעירים	 שירותים	 פיתוח	

בעתיד
	 הנוגעות		 המועצה	 החלטות	 יישום	 על	 ובקרה	 מעקב	

לישובים
	 פיתוח	עבודה	קהילתית	בישובים	

מחלקת ישובים 
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ישובים
ממונה	מחלקת	ישובים:	תומר	דרורי

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

שירותי	
קהילה	-	ישוב,	

צעירים,	
צמיחה	

דמוגראפית

חיזוק	הקשר	בין	המועצה	
לישובים

פגישה	עם	כל	ועדי	הישובים	שוטף1.	קיום	פגישות	מטה	עם	מטה
במועצה	פעם	בשנה

מפגש	מטה	המועצה	4711	ישובים
עם	ועד	הישוב

קיום	מפגשים	של	ראשי	הועדים	שוטף2.	פורום	יו”רים	ומנהלי	קהילה
פעם	ברבעון

024

3.	פגישה	שוטפת	בכל	הישובים	
היהודים

קיום	פגישה	עם	ראשי	כל	ישוב	שוטף
פעם	בחודש

04896

4.	פגישות	של	ראש	המועצה	עם	
התושבים

קיום	פגישה	של	ראש	המועצה	עם	שוטף
תושבי	כל	הישובים

511

פגשות	עם	נציגי	הישובים	לבניית	51.10.2020.	סיוע	בבניית	תקציבי	ועד	מקומי
התקציב	והצגתו

8	פגישות	בכל	4
שנה	לקראת	

תקציב	השנה	
הבאה

בסיוע	הנהלת	
החשבונות

6.	סיוע	בפתרון	מחלוקות	בין	
הישובים	למועצה

ביצוע	כאשר	עולה	שוטף
הצורך

שני	שלבים-	1.	מפגש	בפורמט	711.2.2020.	מפגשי	הכשרת	ועדים	מקומיים	
	אחיד	ב-3	מוקדים.

2.	מפגשים	פרטנים	בכל	ישוב	לפי	
נושא	ישובי	

קיום	15	מפגשי	010
הכשרה

ליווי	תהליכי	צמיחה	
דמוגראפית	בישובים

1.	בנייית	סל	סיוע	לישובים	
העוסקים	בקליטה

יצירת	תחזית	דמוגרפית	כחלק	1.3.2020
מבסיס	המידע	

011

2.בניית	תחזית	דמוגראפית	
לישובים.

תיאום	וליווי	עבודת	הקליטה	שוטף
בישובים

6	ישובים04

012שוטף3.	קשר	עם	ועדות	קליטה	בישובים.
4.	ליווי	קהילתי	הקמת	שכונות	

חדשות	בישובים.
115.2.2020088.	ליווי	לכפר	ביאליק	ונופיתליווי	קהילתי	בישובים
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

הערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

2.	בחירת	סוג	הליווי	המתאים	לכל	
ישוב.

סיום	הליך	התאמת	0התאמת	הפתרון	לצורך20.2.2020
הליווי

ליווי	פעיל	של	02התחלת	ביצוע	בפועל	של	הליווי31.3.2020.	התקשרות	עם	יועץ
2/3	ישובים

41.4.2020.	ליווי	הישובים	שנבחרו.
0ביצוע	מיפוי	של	כל	ישובי	המועצה115.2.2020.	מיפוי	הצרכים	של	כל	ישובתוכניות	חומש	לישובים

תעדוף	הצרכים	והרצונות	של	כל	215.2.2021.	בניית	תוכנית	תעדוף
ישוב	ודירוג	הישובים	לפי	המפתח	

שיוחלט

0

011תקצוב	התהליך315.2.2022.	תקצוב
הפעלת	תכניות	01111השלמת	התוכנית	ואישורה424.3.2020.	הצגת	התוכנית	ואישור	המליאה

חומש	לכל	ישובי	
המועצה

ביצוע	בדיקה	מקיפה	של	הצרכים	11.2.2020.	אפיון	הצרכיםפיתוח	שירותים	לצעירים
של	האוכלוסיה	הצעירה

011

21.3.2020.	הקמת	פורום	)נציג	מכל	ישוב(
3.	יצירת	פעילויות	ושירותים	

בהתאם	לצורך
4	פעילויות	0קיום	פעילויות/	מתן	שירותים1.4.2020

שונות
8	פעילויות	

במהלך	השנה
יידוע	של	האוכלסיה	הצעירה	415.4.2020.	שיווק	הפעילות	לישובי	המועצה

באפשרויות	העומדות	לרשותה
0

בדיקה	האם	עומדים	ביעדים	51.8.2020.	הערכת	מצב	והפקת	לקחים
שהוצבו

בדיקה	לאחר	4	012
חודשי	פעילות,	ועוד	
בדיקה	נוספת	בסוף	

השנה
תכלול	עבודת	המועצה	

מול	הישובים	ומיצוב	
מחלקת	ישובים	במועצה

1.	מעקב	ובקרה	על	ביצוע	החלטות	
מטה	עם	מטה

בדיקה	קבועה	בנוגע	לקיום	שוטף
החלטות	ולמעקב	אחרי	התקדמות	

הביצוע

מתקיים	כבר	
היום	על	בסיס	

שוטף

מעקב	לפחות	
פעמיים	בשבוע

2.	קשר	שוטף	עם	מנהלי	האגפים	
והמחלקות	במועצה

קשר	שוטף	לצורך	היכרות	הדדית	שוטף
ושיתוף	פעולה	מיטבי

מתקיים	כבר	
היום	על	בסיס	

שוטף
3.	חשיפת	המוקד	ואמנת	השירות	

בישוב
שוטף
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
ביקורת	במחלקת	הגביה 	.1
ביקורות	מעקב	בנושאים: 	.2

	 אבטחת	מידע	
	 ניהול	עצמי	בבתי	הספר.	
	 טיפול	בפסולת	.	
	 בטיחות	בעבודה.	
	 ניהול	פרויקט	הנדסי.	

3.	ליווי	ועדות	ביקורת	ביישובים

יעוד המחלקה
הרשות  פעילות  וחוקיות  תקינות  על  ובקרה  פיקוח 
המידות,  טוהר  התקין,  המנהל  קידום  לצורך  המקומית, 

החיסכון והיעילות
	 תכנון	תכנית	הביקורת	השנתית	
	 ביצוע	ביקורת	ברשות	המקומית	
	 הגשת	דוח	הביקורת	ופרסומו		

טיפול בתלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות

מבקר פנים וממונה תלונות הציבור
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מבקר פנים וממונה תלונות הציבור
שם	המנהל/ת:	שלמה	בוזי

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

מדד תוצאה

ערך צפוי / רצוי ערך צפוי / רצוי חציוניתיאור המדד
שנתי

3-20מיפוי	ומדידת	ישובים	עדכנישיפור	רמת	גביה	והאכיפהשיפור	מערכת	הגביה	
תוספת	לתקציב	תוספת	לתקציב	הרשות3-20עדכון	שומות	גביה	בהתאם	למיפויעמידה	ביעדי	הגביה

הרשות
השתלמויות	ותכנית	פיתוח	ובדים3-20פיקוח	פעיל	ומקצועי	בשטחי	הרשותפיתוח	והכשרת	עובדי	הגביה

תוספת	לתקציב	תוספת	לתקציב	הרשות4-20בחינת	מדיניות	הגביה
הרשות

חסימת	פרצות	במערכות	מיפוי	ארגוני	והגדרת	יעדים5-20תכנית	אב	למחשובאבטחת	מידעביקורות	מעקב	
המידע

מינוי	ממונה	לאבטחת	מידע
מיגון	מערכות	מידע

הדרכת	עובדים
הפרדת		פסולת	ביישובי	טיפול	בפסולת	

המועצה
7-20הפרדת	פסולת	במקור

חינוך	והסברה	ביישובים	להפרדת	
הפסולת	

מעבר	לפחים	כתומים	7-20
וחיסכון	בימי	פינוי	ובנפח	

אשפה.
7-20יעול	וחיסכון

תוספת	גביה	מפינוי7-20גביה	עבור	פסולת	תעשייתית
חיסכון	ב-20%	עליויות	8-20ירידה	בכמות	ימי	הפינוי

פינוי

מניעת	נפגעים	באתרי	הבניה	בטיחות	בעבודה
ובמוסדות	הרשות

קיום	פיקוח	ובקרה	בכלל	האתרים		
ומוסדות	המועצה

פיקוח	ובקרה	יזומים	בכלל	אתרי	7-20
המועצה

ללא	נפגעים	בתאונות	
עבודה	ובניה

עצמאות	ניהולית	לכלל	בתי	הספר	11-20תקציב	מאוזן	בכלל	בתי	הספרעמידה	ביעדי	התקציבניהול	עצמי	בבתי	הספר
היסודיים

ביצוע	השתלמויות	בית	ספריות	11-20פיתוח	פדגוגי	
יזומות

איזון	תקציבי11-20אחזקת	מערכות	ותשתיות	בצורה	מאוזנת
מתן	מענה	לתושבים	כממונה	תלונות	הציבור

על	תלונות	הציבור
בחינה	איכותית	ואוביקטיבית	של	ליווי	וטיפול	בכל	תלונה	

התלונות
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
הגדלת	 כוננות-	 וכיתות	 מג"ב	 מתנדבי	 מערך	 שדרוג	 	.1

מספר	משתתפים	והכשרה	מתאימה
חיבור	 הביטחון,	 בתחום	 הטכנולוגיות	 היכולות	 	 שדרוג	 	.2

מצלמות	למוקד	רואה
ביטחון	 ורכזי	 צח"י	 צוותי	 אש-	 וכיבוי	 לשרפות	 מענה	 	.3

בישובים
השלמת	הכשרת	צוותי	הצח"י	ביישובים 	.4

גורמי	 ושת"פ	 בישובים	 הביטחון	 רכזי	 מקצועיות	 שיפור	 	.5
חוץ

שיפור	מענה	חירום	בתחום	הרפואה	בישובים	 	.6
שיפור	המיגון	ומקלוט	בישובים	והקמת	חמ"ל	מועצתי 	.7

הגדרת	תחומי	אחריות	וסמכות	לתפקיד	הקב"ט 	.8
בניית	שגרות	עבודה	בממשק	המועצה	והיישובים 	.9

במועצה	 הפעלה	 ותפיסת	 חירום	 נהלי	 והטמעת	 כתיבת	 	.10
ובישובים

חיבור	מחלקת	ביטחון	עם	ועדי	הישובים	בחברה	הערבית	 	.11
למתן	 בדואית	 הערבית	 בחברה	 הישובים	 ועדי	 הכשרת	 	.12

מענה	בחירום	לישובים

יעוד המחלקה
	 בשגרה		 הביטחון	 תחום	 על	 אמונה	 הביטחון	 מחלקת	

ובחירום	לתושבי	המועצה	ולמוסדות	החינוך	ברשות.
	 מחלקת	הביטחון	מנהלת	מערכת	מקצועי		וכ"א	מיומן		

להגברת	הביטחון	בשגרה	ולהכנת	המועצה,	הישובים	
והתושבים	לשעת	חירום	בצורה	המיטבית.

	 ביטחוניים,		 לאירועים	 מענה	 במתן	 מסייעת	 המחלקה	
פליליים	ולסיוע	ותאום	בין	מחלקות	המועצה,	בין	גורמי	
הביטחון	השונים	ובין	הישובים,	למניעת	פשיעה	בכלל	

ופשיעה	חקלאית	בפרט.

מחלקת בטחון ושעת חירום 
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בטחון
שם	המנהל/ת:	איתי	כרמון

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

הגברת	הבטחון		שירותי	קהילה	
האישי	ביישובים	

קול	קורא	להתנדבות	6-20הגדלת	כ”א	של	יחידת	המתמיד
למתמיד	מבצעי	גיוס	

יישוביים	)3	ערבי	גיוס	
באירועי	תרבות	במועצה(,	

פרסום	בערוצי	המועצה	
והיישובים

גיוס	8	מתנדבים	92%96%100%
חדשים

הסמכת	ומבצוע	על	ידי	מג”ב	
כיתת	הכוננות	המועצתית	

כיתת	כוננות	מבצעית	4-20
מועצתית	מוסמכת

הסמכת	ומבצוע	012
כיתת	הכוננות	

תקציב	
מתמידים	

שידרוג		יכולות		הטכנולוגיות	
בתחום	הבטחון	,	חיבור	מצלמות	

למוקד	רואה

תלוי	תקציב	בשתי	פעימות	12תוספת	מערכות	שו”ב4-20

שיפור	מוכנות		שירותי	קהילה
היישובים	לשריפות	

הכשרת	צוותי	הצח”י	בישובים	
לכיבוי	שריפות

050%100%ביצוע	8	הדרכות	לצוותים6-20

שדרוג	2	גרורי	הכיבוי	החלפת	ציוד	בציוד	מתקדם
בישובים	

החלפת	משאבות	050%100%
בגרורי	כיבוי	

באושה	ונופית
שדרוג	יכולות	כיביו	שריפות	של	

רכזי	הבטחון	בישובים	
רכש	ערכות	כיבוי	מהירות	6-20

לרכזי	הבטחון
תקציב	הג”א8	ערכותערכה	אחת

מיקסום	יכולות	
צוותי	הצח”י	

ביישובים	בשיתוף		
אגף	שירותים	

חברתיים

השלמת	הכשרת	צוותי	הצח”י	
ביישובים

הדרכות	לצוות	צח”י	בנופית	4-20
בשיתוף	ש.חברתיים

בניית	צוות	צ”חי	01
בנופית

תקציב	משרד	
הרווחה	

ביצוע	תרגול	שנתי	לצ”חי	6-20מוכנות	צח”י	בשני	ישובים
בשני	ישובים	

תקציב	משרד	012
הרווחה	

שירות	
לתושבים

שיפור	מוכנות	
המענה	היישובי	

בבטחון	וחירום

שיפור	מקצועיות	רכזי	הבטחון	
בישובים	ושת”פ	גורמי	חוץ

ביצוע	8	הדרכות	ושולחנות	
עגולים	לרכזי	הבטחון	
וממשק	עם	גורמי	חוץ

גורמי	החוץ:	רט”ג,	048
רשות	עתיקות,	
משטרה,	כב”א



95

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / 
רצוי שנתי

שיפור	מענה	חירום	בתחום	
הרפואה	בישובים	

הצבת	דפריבלטורים	ב-2	6-20
ישובים	

בשת”פ	מד”א02

שיפור	והצטיידות	8	חמל”י	6-20שיפור	המיגון	ומקלוט	בישובים
בישובים	

שיפור	וזיווד	048
החמ”לים	הישוביים	

תקציב	הג”א

שיפוץ	שני	מקלטים	048שיפוץ	8	מקלטים	בישובים6-20שיפור	מיגון	ומקלוט	ביישובים
בחציון

תקציב	הג”א

תרבות	
ארגונית	

מיצוב	מחלקת	
הבטחון	כגוף	

מקצועי	מנחה	

הגדרת	תחומי	אחריות	וסמכות	
לתפקיד	הקב”ט

תפקיד	הקב”ט	מוטמע	
במועצה

בניית	שגרות	עבודה	בממשק	
המועצה	והיישובים

פעם	ברבעון	פגישה	עם	כל	
ישוב,	סיור	קבוע	בישובים

הכשרת	עובדי	המחלקה	בתחום	
הבטחון	

קורס	קב”טים	לקב”ט	
המועצה	

משרד	החינוך

תרבות	
ארגונית	

מוכנות	המועצה	
לחירום	-	בניית	

מטה	חירום	מועצתי	
מקצועי	

הטמעת	מכלולי	החירום	והסדרת	
כ”א	בחירום

הגדרת	מספרי	2	לכל	בעל	4-20
תפקיד

כתיבה	ופיתוח	תפיסת	הפעלה	
בחירום

תכנית	עבודה	לחירום	
במועצה

תקציב	הג”א

ביצוע	הדרכות		רבעוניות	4-20תוכנית	הדרכה	ותרגול	
לכל	מכלול	+תרגיל	שנתי

24

בניה	והתאמת		
חמ”ל	מאובזר	

ומאפשר	עבודת	
מטה	בחירום

הקמה	ואיבזור	חמ”ל	מועצתי		
חדש	

הצטרפות	לתר”ש	רשויות		
איפיון	ואיבזור	חמ”ל	מועצתי	

חדש	

תלו	תקציב	00.51
מ.הפנים	

מתן	שוויון	
הזדמנויות	

בחברה	
הערבית...

הגברת	תודעת	
החירום	והביטחון	

בישובים	במגזר	
הערבי	בדואי

חיבור	מחלקת	ביטחון	עם	ועדי	
הישובים

יצירת	ערוץ	תקשורת		מול	
הוועדים	במגזר

033

הכשרת	ועדי	הישובים			למתן	
מענה		בחירום	לישובים	

ביצוע	הכשרות	רוחב	ועומק	
לועדי	הישובים	בכלל	תחומי	

החירום		בשיתוף	אגף	קהילה	

תקציב	משרד	013
הרווחה	
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 מנציגי		 המורכבת	 הסביבה	 איכות	 וועדת	 והובלת	 ריכוז	

היישובים
	 העברת	מסרים	ומידע	סביבתי	במידעון	
	 בניית	תכנית	אב	לאיכות	הסביבה	
	 מתן	שירות	לתושב	ומענה	וליווי	בסוגיות	סביבתיות	
	 שיפור	המיחזור	ביישובי	המועצה	
	 חינוך	ועידוד	ההפרדה	והמיחזור	בבתי	החינוך	במועצה	
	 ובתי		 ממוסדות	 פעמי	 חד	 בפלסטיק	 השימוש	 הוצאת	 	

חינוך	במועצה
	 יצירת	פלטפורמה	למתן	התרעות	על	זיהום	אוויר	בדחיפה		

לתושבי	המועצה,	על	בסיס	פלטפורמת	המועצה	)אתר,	
מוקד,	מערכת	הודעות(,	בשת"פ	עם	הדוברות

יחידת איכות הסביבה

יעוד המחלקה
ביישובים	 במועצה,	 הסביבה	 לאיכות	 המודעות	 הגברת	

ובמערכת	החינוך
שיפור	השירות	לתושבי	המועצה	בתחומי	איכות	הסביבה

מתן	כלים	והנחיות	בנושאי	איכות	הסביבה
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יחידת איכות הסביבה
ממונה	יחידה	סביבתית:	ערן	לרנר

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה

ריכוז	והובלת	וועדת	
איכות	הסביבה	

המורכבת	מנציגי	
היישובים

כנוס	קבוע	של	הוועדה,	
מעקב	וקידום	החלטות,	
התמעת	ערכי	ופעילויות	

איכה"ס	בהתנהלות	המועצה

פעילות	חייה	6/30/2020
ואפקטיבית	

לוועדה

קיום	6	מפגשים	הוועדה	לא	פעילה
בשנה	,	מעקב	

ויישום	החלטות

הגדרת	הוועדה	
כנקודת	פעילות	

משמעותית	
במועצה

ללא	תקציב	רוחבי
מיוחד	לעת	

עתה

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

העברת	מסרים	ומידע	
סביבתי	בכל	מידעון	

אחת	לשבועיים

מתן	מידע	שותף	לציבור,	
הגברת	המודעות	הסביבתית	
בדגש	על	נושאים	אקטואלים	
בהתאם	לעונות,	מפגעים	וכו'

מסר/	מידע	6/30/2020
סביבתי	בכל	

מידעון

כמעט	ואין	פעילות	
ומידע	סביבתי	

במידעון

בדיקה	
אחורה	של	כל	

המידעונים

הגברת	
המודעות	וכיסוי	

היבטים	רבים	
ככל	האפשר	

בנושאי	איכה"ס

ללא	תקציברוחבי

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	

בניית	תוכנית	אב	
לאיכות	הסביבה

סקר	צרכים	ביישובי	המועצה,	
התקשרות	עם	חברה	לביצוע	

התהליך,	הקמת	צוותי	היגוי,	
תכנון	ובניה,	בחירה	ב-3	

פרוייקטים	מרכזיים,	יציאה	
לביצוע	רב	שנתי	

בניית	תוכנית	6/30/2020
אב	לאיכה"ס	

שתקדם	
ערכים	

ופעולות	
בתחומי	עשיית	

המועצה

קיימת	תוכנית	אב	
ישנה	2008	שנדרש	

לעדכנה	בהתאם	
לדמוגרפיה	ולצרכים	

הקיימים

סיום	תהליך	
בחירת	חברה	

לביצוע	והתחלת	
הקמת	הצוותים

סיום	פעילות	
צוותי	העבודה

לבדוק	רוחבי
השתתפות	

הגנה"ס	
במקרה	של	

סקר	מלא

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

מתן	שירות	לתושב	
ומענה	וליווי	בסוגיות	

סביבתיות

מענה	על	שאילתות	
סביבתיות,	מעקב	טיפול	

המטרדים	סביבתיים,	

מענה	זמין	6/30/2020
לתושב	

במייל,	טלפון,	
פייסבוק	ואתר	

המועצה	

קיים	מענה	מצומצם	
בנושאי	מחלקת	

איכה"ס-תברואה,	
וטרינרית	וכו'	

מתן	מענה	מהיר,	
מקצועי,	לכל	

סוגייה

מתן	מענה	
מהיר,	מקצועי,	

לכל	סוגייה

ללא	תקציברוחבי

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

שיפור	המיחזור	ביישובי	
המועצה.	בהובלת	

מחלקת	איכה"ס

מיפוי	צרכים,	הגדרת	תקציב	
ושת"פ	עם	תאגיד	תמיר,	

קניית	פחים	כתומים	)תב"ר(,	
מיקום	בישובים,	ביצוע	

הסברה	והתמעה

פח	כתום	3/30/2020
)לאריזות(	זמין	

לכל	תושב

אין	פחים	כתומים	
לאריזות	במועצה

פחים	כתומים	
במרבית	יישובי	

המועצה	
)התחלה	

במגזר	הקיבוצי	
והמושבים(

פחים	כתומים	
בכל	יישובי	

המועצה

תב"ר	+	קול	
קורא	כלי	

אצירה	במגזר	
הערבי
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ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

חינוך	ועידוד	ההפרדה	
והמחזור	בבתי	החינוך	

במועצה	בשת"פ	עם	
אגף	החינוך

תכנון	עם	החינוך	הסביבתי	
ומנהלי	בתי	החינוך,	הכנסת		

4-5	סוגי	פחים	למוסדות	
החינוך	)ביתי-שחור,	נייר-

כחול,	בקבוקי	פלסטיק-צהוב,	
אריזות-כתום,	אורגני-חום(,	

ביצוע	הסברה	והתמעה

הכנסת	3/30/2020
פחי	מחזור	

למוסדות	
החינוך

בכל	כיתה	יש	פח	
אחד	בלבד	לכל	

סוג	פסולת,	כלום	
לא	ממוחזר	והולך	

להטמנה

בכל	שיכבה/
קומה/	4-5	

כיתות	קיימת	
עמדת	מיחזור	

והפסולת	הולכת	
למיחזור

סיום	כבר	
בחציון	ראשון	

2020

לבדוק	קול	
קורא	מול	

הגנה"ס

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

הוצאת	השימוש	
בפלסטיק	חד	פעמי	

במוסדות	ובתי	חינוך	
במועצה

הגעה	להחלטה	במועצה,	
סקר	קיום	מדיחים,	קניית	

מדיחי	כלים	היכן	שחסרים,	
קניית	כלים	רב	פעמיים,	

הסברה	והתמעה

הפסקת	6/30/2020
השימוש	

בחד"פ	באופן	
מוחלט

שימוש	מלא	בחד"פ	
מפלסטיק

ביצוע	בכל	מוסד	
בו	יש	כבר	מדיח,	
ורכישת	מדיחים	

להיכן	שאין

כלים	רב	
פעמיים	

ומדיחים	בכל	
בית	חינוך/גן/
מוסד	מועצה,	

הפסקת	
השימוש	בחד"פ

רוחבי	+	
חינוך

השקעה	
שתחזיר	את	

עצמה	בעלויות	
החד"פ

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	

+	מעורבות	
עמוקה	באיכות	

הסביבה+פיתוח	
כלכלי	תיירותי	

ויזמות

התקנת	מערכות	
חשמל	סולארים	על	

גגות	מבני	בתי	הספר	
ומוסדות	המועצה,	

בהובלת	חפ"ז

,סקר	כלכלי,	מכרז	לבחירת	
חברה	מבצעת,	תקצוב	

וביצוע	בהדרגה	בהתאם	
לסקר	כדאיות

ביצוע	בגגות	6/30/2020
בבית	ספר	

ראשון	כפיילוט

אין	פאנלים	סולארים	
בגגות	מבני	המועצה

השלמת	התוכנית	
הכלכלית	ובחירת	

החברה/שותף	
לביצוע

התחלת	עבודות	
בגג	בבית	ספר	
ראשון	כפיילוט

חפ"ז/
הנדסה

יצירת	הכנסה	
למועצה	בטווח	

הארוך

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

חיישני	תנועה	לכיבוי	
אוטומטי	של	תאורה	
ומיזוג	בבתי	החינוך	
ומוסדות	המועצה,	
בהובלת	מחלקת	

הנדסה/חפ"ז

ביצוע	סקר	עלות	תועלת,	
תיקצוב	וביצוע	בבית	חינוך	

ראשון	במגזר	הערבי/בדואי	
כפיילוט

ביצוע	בבית	6/30/2020
חינוך	ראשון	

כפיילוט

החלטה	על	השלמת	סקרלא	קיים
ספק	ובחירת	

בית	החינוך	
הראשון	לביצוע

חפ"ז/
הנדסה

מימון	ע"י	
החיסכון	ביווצר

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה	
+	מערכת	חינוך	

איכותית	מותאמת	
לעתיד

בציר	גשמים	בבתי	
החינוך	ובמוסדות	

המועצה

בהובלת	מחלקת	הנדסה,	
סקר	כדאיות,	תקצוב

ביצוע	פיילוט	9/30/2020
במבנה	

המועצה

השלמת	סקר	לא	קיים
כדאיות	ותקצוב

ביצוע	במבנה	
המועצה

חינוך,	חפ"ז/
הנדסה

שלב	בדיקת	
כדאיות	ללא	

תקצוב
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ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים	
+	מעורבות	עמוקה	

באיכות	הסביבה

יצירת	פלטפורמה	
למתן	התרעות	על	

זיהום	אוויר	בדחיפה	
לתושבי	המועצה,	על	

בסיס	פלטפורמת	
המועצה	)אתר,	מוקד,	

מערכת	הודעות(,	
בשת"פ	עם	הדוברות

שיתוף	פעולה	עם	איגוד	ערים	
חיפה,	עדכון	האפליקציה	
הקיימת,	יצירת	אפשרות	

לדחיפת	הנתונים	לתושב	
בזמן	זיהום	אוויר	חריג

אפליקציה	6/30/2020
פועלת	ויעילה

קיימת	אפליקציה	
מטעם	איגוד	ערים	

חיפה	הדורשת	עדכון

סיום	הכנת	
האפליקציה	

הגעת	
המידע	דרך	
האפליקציה	
לכל	תושבי	

המועצה

לבדוק	נחיצות	דוברות
תקציב
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
פיתוח	שבילים	-	סובב	זבולון 	.1

הידוק	הקשר	והמותג	עם	חקלאי	האזור-שוק	איכרים 	.2
חיזוק	אתרים	תיירותיים	בישובים 	.3

הקמה	ותחזוקת	תשתיות	קיימות	)מצפור,	פארקים,	אזורי	 	.4
לינה,	אזור	מסחר	ובילוי	–תל	עליל(	

הידוק	הקשר	לאוכלסיה	וטיפוח	המורשת	הבדואית	–	יריד	 	.5
בדואי,	מרכז	מורשת	בדואית

פיתוח	תוכנית	ונגישות	לתיירות	בנחלים	–	ציפורי	וקישון 	.6
הארגונית-	 התרבות	 וחיזוק	 היסטוריים	 אתרים	 פיתוח	 	.7

שולחנות	עגולים	-	פנימי	וחיצוני

יעוד המחלקה
	 על		 	 הנשענת	 המועצה	 של	 תיירותית	 מדיניות	 גיבוש	

ניצול	משאבי	תיירות	"מּולדים"	)יערות,	חורשים,		נחלים,	
היסטוריים	 אתרים	 ארכיאולוגיים,	 אתרים	 מעיינות,	

וכדומה(.	
	 תיירות,		 מתחמי	 עיצוב	 כמו	 מאין",	 "יש	 אתרים	 פיתוח	

מתקני	אכסון,	מסעדות,	גלריות	ועוד.		
	 פיתוח	ברמה	נקודתית	ואזורית	לרבות	אטרקציות	על-	

מועצתיות.

המחלקה לתיירות
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תיירות
שם	המנהל/ת:	אמיר	יעקב

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

-1מערכת	חינוך	
איכותית	מותאמת	

	לעתיד
-2שמירה	על	צביון	

כפרי	והגנה	על	
מגזר	החקלאות

בניית	נרטיב	קהילתי-
	חינוכי-סביבתי

)פיתוח	שבילים-	הליכה/	
)4X4	/אופניים

התחלהביצוע	מפה	ראשונית1-20מיפוי	שטח
איןמאפיינים1-20ניתוח	ממצאים

אישור	בעלויות	קרקע,	3-20סטטוריקה
בטיחות

אישור	מול	כל	אין
הבעלויות

היח’	להתנדבות	-	שת”פ	איןאומדן	תקציב	מאושר1-20הקצאת	תקציב
)צעירים	-	פורצים(

שיתוף	מחלקות	
מועצה

שת”פ	עם	מחלקות	3-20
המועצה

אין

	נאמני	איןקביעת	נאמן	שביל	ישובי4-20שיתוף	ישובים
שבילים	-	3

	נאמני	שבילים	
11	-

איןמפה	פיזית6-20יצירת	מפה
איןשילוט	דרכים12-20ביצוע	תוכנית

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושבים

הידוק	הקשר	והמותג	עם	
	חקלאי	איזור	

)שוק	איכרים(	

מיפוי	שטחים	
וקשר	עם	ישובים

זיהוי	3	התחלהסיור	עם	נציגי	הישובים10-20
חלקות

ביצוע	אומדן	
להכשרת	השטח

איןשיתוף	חברה	כלכלית11-20

אישור	בעלויות	קרקע,	12-20בחינה	ססטורית
בטיחות

אין

תכנון	תקציב	איןאומדן	תקציב	מאושר12-20הקצאת	תקציב
2021

אישור	תקציב	
2021

הגשת	קולות	
קוראים

שת”פ	עם	מחלקות	12-20
המועצה

משרד	החקלאות,	אין
מחקלת	תרבות,	הנדסה,	

רישוי	עסקים,	דוברות
חשיפת	אתרי	הישובים	

	לקהל	הרחב
קידום	אתרים	בישובים

איסוף	צרכים	של	
אתרים

המשךקשר	עם	ישובים4-20

סיוע	מותנה	
בקולות	קוראים

שת”פ	עם	מחלקות	12-20
המועצה	והדרכה	לישובים	

בגיוס	המשאבים

תכנון	תקציב	
2021

אישור	תקציב	
2021

חת”ס,	שימור	אתרים,	
אחרים
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ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מעורבות	עמוקה	
באיכות	הסביבה

פיתוח	ומיתוג	ה”ריאה	
	הירוקה”	

תחזוקת	תשתיות	
)מצפור,	פארקים,	איזורי	
לינה,	איזור	מיסחר	ובילוי	

-מרפוקה(

ציפורי-המשך	
מימון	פקח

קשר	רציף	עם	מנהלת	ניקוז	12-20
הקישון

המשך

קישון-	גיבוש	
הסכם	מול	רשויות

להעביר	ליועמשים	איןהסכמת	היועמ”ש	12-20
לחתימה

שת”פ	עם	
מחלקות	תברואה	

וחינוך

קשר	עם	מחלקות	ע”פ	12-20
הערות

תברואה-דיווח	ומעקב	התחלה
פסולת	באתרים	פתוחים,	

חינוך-מבצעי	חינוך
טיפול	בחברה	

הבדאית	והערבית	
ומן	שיוויון	הזדמנויות

הידוק	הקשר	לאוכלסיה	
וטיפוח	המורשת	

	הבדואית	
יריד	תיירות	בדואי

המשךקשר	עם	רמות	זבולון1-20קביעת	תאריך

ריענון	מנהלת	
פרויקט

לצרף	את	קב”ט,	הנדסה,	המשךמסמך	מינוי	מנהלת	מיואב2-20
ביה”ס	רמות	זבולון,	

פרויקטור	)אמין	קאסם(,	
צילום

אישור	התיק	ע”י	סגן	ראש	2-20חידוש	תיק	אירוע
המועצה

לארגן	הסעותהמשךרשימת	מוזמנים2-20להזמין	מכובדים
דאגה	לרישוי	

וביטוח	האירוע
ביצוע	האירוע	המשךתיק	אירוע2-20

המשך3-20הפקת	לקחים
	העצמת	הנגישות	למרחב

הדרכה	והפעלה	נחל	
ציפורי	

9,000כולל	פירסוםהתחלה1-20הקצאת	תקציב
חידוש	פעילות	

הספארי
כולל	אירוח	בדואי,	קידום	אין10-20

פירסום
מיפוי	פערי	

הסעדה	בבתי	
מבשלים

לתאם	עם	מחלקת	איןמסמך	פערים5-20
הנדסה

להזמין	את	תיירות	פנים	איןתיאום	וקיום	סיור	בספארי6-20סיור	מורי	דרך
אריה	צדוק

פיתוח	חניה	
בראשית	צירי	

הליכה	ליד	טחנת	
עליל

יואב	מול	שלי	להסתת	אישור	תכנון	מפורט12-20
התקציב	ממצפור	לחניה
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

הידוק	הקשר	לאוכלסיה	
וטיפוח	המורשת	

	הבדואית	
מרכז	מורשת	בדואי	

שילוב	בתוכנית	
אב	בציפורי

איןאישור	מליאה	לתוכנית	אב3-20

אישורמול	מנהל	אגף	6-20גיוס	תקציבים
תיירות	כפרית/	וואיל	כיוף

סיוע	במימון	ע”ב	החלטה	אין
1480	-	תוכנית	חומש	
עומדת	לפוג	בסוף	20’

פיתוח	כלכלי,	
תיירותי	ויזמות

פיתוח	תוכנית	לתיירות	
	בנחלים	

)ציפורי-קישון(

מפגש	וסיור	עם	
יועץ

יועץ	עימנואל	אלוןהתחלההגדרת	מטרות12-19

איןגיבוש	טיוטא	לתוכנית	1-20ליווי	יועץ
קבלת	משוב	

ממשרד	התיירות
אישור	מנהל	אגף	פיתוח	2-20

כפרי
אין

הצגת	התוכנית	
להנהלת	המועצה

תוכנית	איןאישור	ההנהלה	לתוכנית3-20
מאושרת

1,000

פיתוח	אתרים	היסטוריים	
	וארכאולוגיים

חשיפה	לאתרי	תיירות	
במועצה	באמצעות	

אפליקציה

חידון	אפליקטיבי	
רכוב-התנעה	
לקיום	משחק	

עצמי

חתימה	על	הסכם	עבודה	12-19
מול	פרויקטור

ישי	אלףהתחלה

השלמת	תחנות	
ותיאום

איןהסכמת	ישובים1-20

השלמת	שילוט	
וברקוד

איןשת”פ	עם	מחלקת	אחזקה1-20

איןשת”פ	עם	דוברות2-20פירסום	
משוב	ראשוני	

וחשיבה	על	
משחק	רב	

משתתפים	ומנוהל

איןמסמך	משותף4-20

הקצאת	תקציב	
למשחק	רב	

משתתפים

איןשת”פ	עם	מחלקות	מועצה4-20

אופציה	לקיום	
משחק	רב	
משתתפים

ביצוע	האירוע	איןמימוש	האופציה	למשחק6-20
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

פיתוח	אתרים	היסטוריים	
	וארכאולוגיים

טחנת	עליל

הכנת	מצגת	
למליאה	למרפוקה

ביצוע	האירוע	התחלהאישור	תבר	במליאה12-19

התנעת	תהליך	
הפקעה

בהובלת	ועדה	לתכנון	איןסיום	תהליך	ההפקעה12-20
ובניה

פיתוח	אתרים	היסטוריים	
	וארכאולוגיים

טחנת	הנזירים

הקמת	מנהלת	
בהובלת	זבולון

מסמך	משותף	לכל	2-20
הנוגעים	בדבר

התחלה

חתימה	על	
חוזה	עם	מנזר	

הכרמלטים

איןחוזה	חתום4-20

אישור	תקציב	בהנהלת	4-20הקצאת	תקציב
מועצה

אין

תכנון	פרוגרמה	
למבנה	

איןגיווס	מתכנן9-20

תכנון	מפורט	
לשיקום	המתחם

איןהצגת	התוכנית	למנהלת11-20

גיוס	תקציבים	
לפיתוח

אין12-20

פיתוח	אתרים	היסטוריים	
	וארכאולוגיים

פיתוח	אושה	העתיקה

שת”פ	עם	רשות	
עתיקות

איןקיום	2	מפגשי	מטה	רשות	12-20

הקצאת	תקציב	
לפיתוח	אתר	

העתיקות

תב”ראיןאומדן	תקציב	מאושר2-20

שת”פ	עם	מחלקת	
חינוך

ימי	חפירה	של	ביה”ס	של	9-20
זבולון	ע”פ	הקצאת	משרד	

החינוך

דודי	שביט-סיורי	אין
תלמידים

הרצאות	וסיורים	בנושאים	12-20סיורים	והרצאות
ארכיאולוגיים

שת”פ	מח’	חינוך	וגיל	
שלישי
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תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

חיזוק	התרבות	
הארגונית

שולחן	עגול	פנימי-
תיירנים

המשך5	מפגשים12-20ועדת	תיירות
ועדת	תשתיות	

תירותיות
כספים,	הנדסה	ותיירותהמשך4	מפגשים	12-20

שת”פ	עם	מחלקת	רישוי	12-20יום	עיון	לתירניים
עסקים

אין

שולחן	עגול	חיצוני-
מנהלת

הקמת	מנהלת	
לטיפול	בנחל	

קישון

רשות	הקישון,	רשות	ביצוע	המדדהתחלה4	מפגשים	בשנה12-20
ניקוז	נחל	הקישון,	קק”ל,	

מוא”ז	זבולון
הקמת	מנהלת	
לטיפוח	אושה	

העתיקה

ביצוע	המדדהתחלה2	מפגשים	בשנה12-20

הקמת	פורום	
נאמני	שביל	

בישובים

רשימת	נאמנים	מאושרים	12-20
מתוך	ישובים

ביצוע	פורום	התחלה
1

ביצוע-	פורום	
בין	1-2

להכניס	למשימות	
-	גיוס	משאבים-

קולות	קוראים,	קשר	
עם	ישובים
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מחשוב
ממונה	יחידת	מחשוב:	סלבה	גלוזמן

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי ערך צפוי / רצוי חציוני
שנתי

שירות	
מעולה	

ומתקדם	

מיפוי	ובניית	תכנית	בשטח	בעזרת	אבטחת	מידע	
יועץ

תכנית	לביצוע	-	אבטחת	
מידע

תכנית	לביצוע	מיפוי	הושלם0
ותקצוב

שירות	של	אבטחת	מידע	לבתי	ספר	
במועצה

שיפור	השירות	של	אבטחת	
מידע	לבתי	ספר	במועצה

הטמעה	של	תהליכי	אבטחת	מידע	
ברשת	המועצה

100	מאגרי	מידע	רשומים	לפי	חוקרישום	מאגרי	מידע
אחוז

הדרכה	לעובדים	בנושא	שמירה	על	
אבטחת	מידע

עובדים	הוכשרו	ופועלים	
בהתאם	להנחיות

בשיתוף	
פעולה	עם	

משאבי	אנוש
לא	המשכיות	לחומת	הגנה	פיירוואל

מתוקצב.	
לדיון

תכנית	להחלפת	שרתים	במועצה	החלפת	שרתים	ואחסון
בסיוע	יועץ	

תכנית	להחלפת	שרתים	
כולל	תקציב	תלת	שנתי	

הבאת	תכנית	סיום	המיפוי0
לאישור	
ותקצוב

באמצעות	
יועץ	חיצוני

רכישת	ציוד	שוטף	-	הליך	תקין	
להתקשרות	

ביצוע	התקשרות	בכפוף	
למכררז

אפיון	ופרסום	מכרז0

שירות	מחשוב	למחלקות	
המועצה,	מוסדות	חינוך,	
מוסדות	ציבור	בישובים	

בדואים-ערבים

רכש	מחשוב,	טלפוניה,	מדפסות,	
מצלמות	אבטחה

מענה	למחלקות	המועצה	
לפי	דרישה

ביצוע	הזמנות	אפיון	ופרסום	מכרז
מספק	זוכה

שירותי	יעוץ	והקמת	תקשורת	לפי	
דרישה

מענה	איכותי	ומקצועי	
למחלקות	

בניית	מדדי	שירות	
פנים	ארגוני

מענה	איכותי	ומקצועי	קריאות	שירות-	עזרה	בתקלות
למחלקות	

בניית	מדדי	שירות	
פנים	ארגוני

אפיון,	רכש	והטמעההכנסת	מצלמות	חדשותמצלמות	במבנה	המועצה
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך תיאור המדד
השוואתי/ 
התחלתי

ערך צפוי / רצוי ערך צפוי / רצוי חציוני
שנתי

4	מצלמות	מנוהלות	על	ידי	תחזוקת	מצלמות	קיימות
סלבה

תחזוקה	
שוטפת

תמיכה	במצלמות	ברחבי	המועצה	
שמתוחזקות	על	ידי	גורמי	חוץ	

מענה	לפניות,	עבודה	מול	
מנהלים	ומיקור	חוץ

חיזוק	
התרבות	
הארגונית

שיפור	ממשקים	בתוך	
המועצה	לפניות	בנושא	

מחשוב

הטמעה	והתאמה	של	מחשוב	לפני	
הקמת	מבנים/	שיפוצים	

שותפות	עם	מחלקות	
בהקמת	מבנים	ובהתאמתם	

לתקשורת
פיתוח	אמנת	שירות	לקריאות	שירות-	

עבודה	לפי	תעדוף	ולוחות	זמנים
בניית	מדדי	שירות	

פנים	ארגוני
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
בניית	אתר	והטמעתו	בארגון א.		

הקמת	מוקד ב.		
הקמת	ותחזוקת	ערוצי	תקשורת	עם	הישובים	והתושבים ג.		

מענה	לחופש	המידע ד.		
מול	 הדוברות	 של	 תפקידה	 וחיזוק	 מיתוגית	 שפה	 בניית	 ה.		

האגפים	והמחלקות

יעוד המחלקה
	 המועצה 	 של  הראווה  חלון  על  אחראית  הדוברות 

האזורית זבולון
	 את		 ומנהלת	 השונים	 התקשורת	 כלי	 עם	 שוטף	 קשר	

כלל	הקשר	של	המועצה	עם	התקשורת
	 ניהול	הרשתות	החברתיות	של	המועצה.	
	 כל		 של	 והפקה	 תכנון	 	- ההסברה	 תחום	 על	 אמונה	

דו''חות	לתושב,	דפי	 חומר	כתוב	על	המועצה,	לרבות	
מידע,	פרסומים	על	פעילות	המועצה	והודעות	לתושב,	
כולל	 וכו',	 מצגות	 לנדרש,	 בהתאם	 קמפיינים	 קיום	
ויחידות	 מחלקות	 מאגפי,	 אחד	 כל	 של	 וגרפיקה	 תוכן	

המועצה.	
	 מענה	לפניות	האזרחים	והקשר	עם	הציבור	
	 ממונה	על	אתר	האינטרנט	של	המועצה	
	 ממונה	על	מוקד	המועצה	
	 ממונה	על	חוק	חופש	המידע	
	 חירום	-	העברת	המידע	בין	המועצה	לכלי	התקשורת		

ולתושבים.
	 אחריות	על	שפה	מיתוגית	אחידה	

המחלקה לדוברות 
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דוברות
שם	המנהל/ת:	שיר	פרסאי	ברניב

יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

בניית	אתר	קשר	עם	התושבים
והטמעתו	

בארגון
ביצוע	התקשרות	על	פי	חוק	

-	חוזה	
האתר	חייב	לדבר	2.2.20

עם	המוקד.	
שהטפסים	יתחברו	

CRM	ל
בהתאם	לאפיון	ולימוד	בניית	האתר

מרשויות	אחרות
השלמת	אתר	קייםאין	אתר

הטמעה
כתיבת	חומרים	והעלאה	

לאתר
פברואר	

מרץ
השקת	אתר	

עם	תכנים	
הכנת	טפסים	מקוונים	וסגירת	

מנגנון	סליקת	תשלומים
בהתאם	לאפיון	ולימוד	אפריל

מרשויות	אחרות
3	טפסים	0

מקוונים
בממשק	עם	6	טפסים

מחלקות	המועצה	
לפי	צורך

הקמת	צוות	מלווה	לבניית	
האתר

אתר	מותאם	ויש		
הסכמה	על	התכנים	ועל	

התצורה
ערוצי	תקשורת	קשר	עם	התושבים

עם	הישובים	
והתושבים

מידעון

כתיבה,	עריכה	הפקה	והפצה	
מידי	חודש	של	גליון	מודפס	

ודיגיטאלי

כל	חודש	מתפרסם	חודשי
עיתון

דפים	לישובים.	פעם	בחודש	
עתון	לישוב	מתחלף.

5511לפי	צורך

יומיפייסבוק
231423502400מספר	עוקביםגידול	במספר	העוקבים
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

דיון	וקבלת	החלטות	ניהול	מרוכז	
בנוגע	לכלל	

ההמשתמשים	ואופן	
	הפרסום

דיון	וקבלת	0
החלטה

קידום	ממומן	עבור	מחלקות
יומיאינסטגרם

168190220עוקביםתפעול	שוטף
14	קבוצות	30.1.200וואטסאפ	ישובי

בכל	ישוב	30	
מחוברים

14	קבוצות.	
בכל	ישוב	60	

מחוברים

אתגר	ראשון	זה	
קבלת	מידע	שוטף	

מהאגפים
קבלת	מידע	2.2.200ארגון	מידע	להפקה	שבועית

מסודר	ושבועי	
מכל	מחלקה

הקמת	קבוצות	הזמנת	
תושבים

קבוצה	לכל	3.2.200
ישוב

שיחת	הודעה	שבועית	תחזוקה	שוטפת
+הודעות	חירום

הודעה	בשבוע	0
_חירום

הקמה,	הזמנת	תושבים	ינוארהקמת	ערוץ	טלגרם
ותחזוקה	שוטפת

100	מינויים30	מנויים0

גרפיקה	קשר	עם	התושבים
ממותגת

פיתוח	שפה	שירות	לתושב
מיתוגית	וזהות	

למועצה.

הקמת	פורום?

החלטה	על	קו	מיתוגי	אחידתרבות	ארגונית
תהליך	מיתוג	בשיתוף	צוות	

מוביל
עבודה	מול	מעצב	גראפי	יוני

ואישור	ספר	מותג	
מוסכם	על	כל	הדרגים.	

גריד	אחיד.

הטמעת	ספר	מותג0
פעילות	מול	

ספר	מותג

הספר	כולל	
חתימות	מייל,	

ניירות	מכתבים,	
גריד	מודעות	לכל	

המחלקות,	לוגו	
מועצה	מותאם	לכל	

מחלקה	ועוד
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

תהליך	ישום	והטמעה	בכל	
האגפים	והמחלקות

שיתוף	דוברות	0ליווי	המחלקותאוגוסט
ועבודה	

בהתאם	
להנחיות

עבודה	
בהתאם	

להנחיות	-	
אישור	סופי	

דוברות
קביעת	נהלים	לגרפיקה	-	
כולל	אישור	על	ידי	דוברות

הוצאת	מסמך	ופרסומו	ספטמבר
לכל	המחלקות

מסמך	מופץ0

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושב

מוקד

זוכה	במכרזמכרז1.3.200פרסום	מכרז	זוטא
טפסים	לאגף	1.4.200בניית	טפסים	מול	מחלקות

הנדסה	ולאגף	
חינוך

טפסים	לכל	
האגפים

משימה	משותפת	
עם	מנכלית	

המועצה	ודיטי
הטמעה	של	רמת	השירות	

שנקבעה	במועצה
עבודה	1.6.200

שוטפת	מול	
המוקד	בחלק	

מהאגפים

עבודה	שוטפת	
מול	המוקד	

בכל	האגפים

ינוארקהלת	הצעות	מחיר	אתר
פברוארחתימת	חוזה

1.5.20עליית	אתר	לאוויר
חיזוק	התרבות	

הארגונית
בניית	נוהל	עבודה	שממקם	מיצוב	המחלקה

את	מחלקת	דוברות	כלב	חלון	
הראווה	של	המועצה.	גורם	

מאשר	ומתווך.

בניית	נוהל	עבודה	ברור	1.4.20
ומובחן	שהופץ	לכל	
המחלקות	והאגפים

עבודה	הפצת	מסמך0
בהתאם	
למסמך

הגדרת	תחומי	אחריות	
וסמכות	

נהלי	עבודה	0הטמעת	נהלי	העבודה15.4.20
כתובים	מול	
כל	האגפים

ישום	נהלי	
עבודה

1.5.20בנית	גאנט	אירועים	שנתיאיגום	פעילויות
פגישות	שוטפות	עם	מנהלי	דוברות	שוטפת	

האגפים	והמחלקות	
פגישות	מידי	שבועיים	

עם	מנהלי	אגפים
פגישות	0

קבועות
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יעד להשגת מטרת על
המטרה

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיות

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / רצוי 
חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

מוקד	עובד	גם	1.7.200וידוא	מוקד	חרוםחרוםקשר	עם	התושבים
בחרום

תפעול	משופר	
במהלך	תרגיל

אתר	עובד	עם	0אתר	קיים1.5.20וידוא	אתר	חרום
ממשק	חרום

מתן	מענה	ראשוני	בזמן	1.8.20הודעות	נצורות	
	0

שירות	מעולה	
ומתקדם	לתושב

שוטףמענה	שוטף	לפניותחופש	המידע
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קטגוריות מרכזיות של 
הפעילות בהתאם למטרות העל 

וייעוד המחלקה:
צימצום השטחים המבוקשים -	ועדות	לדיור	לאומי,	ייצוג	 	.1

הישובים,	קשר	עם	עורך	התכנית	והיזם,	פורומים
תכנון וביצוע הרחבות בישובים -	כל	יישובי	המועצה 	.2
תכנון מבני חינוך חדשים וקיימים -	תכנון	גני	ילדים,	 	.3

הרחבת	כרמל	זבולון
תכנון מתחמי דיור חדשים -	איבטין,	ראס	עלי,	חוואלד 	.4	

 תכנון מתחמי גידול בעלי חיים - ראס	עלי,	איבטין 
 הסדרת הישוב הותיק -	איבטין

מיזמי תיירות, תעסוקה -	איבטין,	ראס	עלי,	חוואלד
תכנית אב כלל מועצתית -	חקלאות,	תעסוקה,	תיירות	 	.5

	ונופש
 מתחם בריכת שחיה כלל מועצתית

 מתחם עסקים ובית הנבחרות
 מתחם דיור מוגן כלל מועצתי

 חוות הצופים
 מתחם משפ' הלון נחל קישון

 מתחם המועצה בג'למי
 מתחם בז"ן ג'למי

 תחנות דלק כביש 6
 טחנות עליל ראס עלי

 תחמ"ג זבולון
כפר הנוער הדתי

יעוד המחלקה
שמירה	על	צביון	כפרי	והגנה	על	מגזר	החקלאות 	.1
שירותי	קהילה-ישוב,	צעירים,	צמיחה	דמוגרפית	 	.2

מערכת	חינוך	איכותית	מותאמת	לעתיד	 	.3
שוויון	 ומתן	 והערבית	 הבדואית	 בחברה	 טיפול	 	.4

הזדמנויות	
פיתוח	כלכלי	תיירותי	ויזמות	 	.5

ועדה לתכנון ובניה
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ועדה לתכנון ובניה
מנהל:	רן	ברוקנר			מזכיר	הוועדה:	ברק	גבאי

מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

שמירה	על	צביון	כפרי	
והגנה	על	מגזר	החקלאות

צימצום	השטחים	
המבוקשים

100%	השתתפות	השתתפות	בדיוניםועדות	לדיור	לאומי
בדיונים

תאום	האינטרסים	של	ייצוג	הישובים
הישוב

אושה,כפר	
ביאליק,כפר	

חסידים

הצלחה	במימוש	
האינטרסים

קשר	עם	עורך	התכנית	
והיזם	

קשר	רציף

דיונים	פנימיים-	הועד	פורומים
להצלת	אדמות	זבולון

מפגש	אחד	
ברבעון

שירותי	קהילה-
ישוב,צעירים,צמיחה	

דמוגרפית

תכנון	וביצוע	הרחבות	
בישובים

נופית,כפר	תכניות	מאושרותכל	ישובי	המועצה
ביאליק,כפר	

המכבי	
,אושה,איבטין,ראס	

עלי

תחילת	עבודות	
פיתוח-	חפ”ז	

זבולון

מערכת	חינוך	איכותית	
מותאמת	לעתיד

תכנון	מבני	חינוך	
חדשים	וקיימים	

רמת	יוחנן,כפר	תכנון	גני	ילדים
המכבי,אושה,שער	

העמקים,חוואלד	

היתרי	בניה	עד	
סוף	2020

בחינת	אפשרויות	הרחבת	כרמל	זבולון
הרחבה

סוף	2020

טיפול	בחברה	הבדואית	
והערבית	ומתן	שיוויון	

הזדמנויות

תכנון	מתחמי	דיור	
חדשים

מיתחם	קארמן,	איבטין
מזרחית	קטנה,הסדרת	

הישוב	הוותיק

סוף	2020

תכנית	משרד	השיכון	ראס	עלי
לשטחי	מדינה,ותכנית	

לשטחים	פרטיים

סוף	2020	

מעקב	תכנית	הרחבה	חוואלד
-	רמ”י

תכנון	מתחמי	גידול	
בעלי	חיים,	הסדרת	

הישוב	הוותיק

תכנית	מזרחית	קטנה,	איבטין
חלקה	13	פרטיים
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מועד משימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על
לבקרה

תקציבהערותמדד תוצאה

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי / 
רצוי חציוני

ערך צפוי / רצוי 
שנתי

הסדרת	מיתחם	ראס	עלי
אופציונאלי

מיזמי	תיירות,	
תעסוקה

בכל	הישובים	הבדואים

פיתוח	כלכלי	תיירותי	
ויזמות

תכנית	אב	כלל	
מועצתית

חקלאות,תעסוקה,תיירות	
ונופש

תכנית	אסטרטגית

מתחם	בריכת	שחיה	
כלל	מועצתי

מתחם	עסקים	ובית	
הנבחרות

מתחם	דיור	מוגן	כלל	
מועצתי

תכנית	אסטרטגיתחוות	הצופים
מתחם	משפ’	הלון	

נחל	הקישון
תכנית	אסטרטגית

מתחם	המועצה	
בג’למי

תכנית	אסטרטגית

תכנית	אסטרטגיתמתחם	בז”ן	ג’למי
תכנית	אסטרטגיתתחנות	דלק	כביש	6

תכנית	אסטרטגיתטחנות	עליל	ראס	עלי
תכנית	אסטרטגיתתחמ”ג	זבולון

תכנית	אסטרטגיתכפר	הנוער	הדתי
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דגשים מרכזיים לשנת 2020: 
	 הכנת	תכנית	אסטרטגית	
	 הכנת	תכנית	כלכלית	
	 הפעילויות		 לצרכי	 בהתאם	 פרויקטים	 מנהלות	 הקמת	

השונות
	 שיווק	הפעילות	המבוצעת	ע"י	החברה	ברחבי	המועצה	
	 בצורה		 המועצה	 בשטחי	 פרויקטים	 של	 לפועל	 הוצאה	

יעילה	ומהירה
	 ביצוע	של	פרויקטים	בתשתיות	ופיתוח	הרחבות	בישובים	
	 איתור	יזמיים	ומשקיעים	לקידום	שיתופי	פעולה	בפיתוח		

העסקי
	 מול	גופי		 בקרקע	 שימושים	 הסדרת	 הליכי	 השלמת	

הממשלה	השונים

יעוד המחלקה
פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמי:

	 קידום	וביצוע	מיזמים	כלכליים	במועצה	
	 במרחב		 ופיתוח	 תשתיות	 בבינוי,	 פרויקטים	 קידום	

הציבורי
	 קידום	מיזמיים	בתחומי	התיירות	ופיתוח	עסקי	

שירות מעולה ומתקדם לתושבים:
	 בתחום		 פרויקטים	 וביצוע	 הציבורי	 המרחב	 פיתוח	

שיפור	פני	הישובים	במועצה
	 הקמת	מבני	ציבור	במועצה	
	 ליווי	הרחבות	קהילתיות	ביישובים	
	 קידום	יזמות	עסקית	ביישובים	

מעורבות עמוקה באיכות הסביבה:
	 האנרגיה		 בתחומי	 סביבתיים	 מיזמיים	 קידום	

המתחדשת	ואיכות	הסביבה

החברה לפיתוח זבולון 
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החברה לפיתוח זבולון בע"מ
מ"מ	מנכ"ל	החברה:	מתן	ורקר

תקציבהערותמדד תוצאהמועד לבקרהמשימות מרכזיותיעד להשגת המטרהמטרת על

ערך השוואתי/ תיאור המדד
התחלתי

ערך צפוי 
/ רצוי 
חציוני

ערך 
צפוי 

/ רצוי 
שנתי

פיתוח	כלכלי,	
תיירותי	ויזמות

	1.		קידום	וביצוע	מיזמים	
	כלכליים	במועצה.

2.	קידום	פרויקטים	
בבינוי,	תשתיות	ופיתוח	

	במרחב	הציבורי.
3.	קידום	מיזמיים	בתחומי	

התיירות	ופיתוח	עסקי.

בניית	תכנית	בהתאם	לפעילויות	30.3.2020הכנת	תכנית	אסטרטגית
החברה	בליווי	יועץ	ואישורה	

במשרד	הפנים	.	

שוטף44	אלש”ח	+מע”מ

כנ”ל30	אלש”ח	+מע”מכנ”ל30.3.2020הכנת	תכנית	כלכלית
הקמת	מינהלות	פרויקטים	
בהתאם	לצרכי	הפעילויות	

השונות.

מינוי	מינהלות	המורכבות	מגורמיים	לפי	הצורך
מקצועיים	במיקור	חוץ	לקידום	

פעילויות	החברה	.

בהתאם	להיקף	
הפרויקט	הרלוונטי

“אד	הוק”

השלמת	הסדרת	הליכים	
משפטיים.

	1.	אישור	תקנון	החברה.שוטף
	2.	השלמת	הליך	הקצאה.

3.	עדכון	הטלים.

שוטף

שירות	מעולה	
ומתקדם	
לתושבים

1.	פיתוח	המרחב	הציבורי	
וביצוע	פרויקטים	בתחום	

שיפור	פני	הישובים	
	במועצה.	

2	.	הקמת	מבנה	ציבור	
	במועצה.

3.	ליווי	הרחבות	
	קהילתיות	בישובים.

4.	קידום	יוזמות	עסקיות	
בישובים.

שיווק	הפעילות	המבוצעת	ע”י	
החברה	ברחבי	המועצה.

קייום	פגישות	עם	נציגי	הנהלות	30.02.2020
הישובים	לשיתוף	פעילות	החברה.	

הקמת	דף	החברה	באטר	
האינטרנט	של	המועצה.

שוטף

הוצעה	לפועל	של	פרוייקטי	
המועצה	בצורה	יעילה	ומהירה.

תבריםהמשך	ביצוע	פרויקטי	המועצה.שוטף

ביצוע	של	פרויקטים	בתשתיות	
ופיתוח	הרחבות	הישובים.

המשך	קידום	החבת	נופית	ג’	30.01.2020
ותחילת	ביצוע	הרחבות	אושה	וכפר	

מכבי.

“אד	הוק”

איתור	יזמיים	ומשקיעים	לקידום	
שיתופי	פעולה	בפיתוח	עסקי	.

שוטףאיתור	משקיעים	פוטנצילים.שוטף

מעורבות	
עמוקה	באיכות	

הסביבה

קידום	מיזמיים	סביבתיים	
בתחומי	האנרגיה	

המתחדשת,איכות	
הסביבה.

השלמת	הליכי	הסדרת	שימושים	
בקרקע	מול	גופי	הממשלה	

השונים.

השלמת	הסכמי	שימוש	בשטחי	30.06.2020
מינהל	מקרקעי	ישראל,בז”ן,חח”י	

וכו’.

שוטף

מציאת	שותפים	אופציונליים	
לקידום	מייזמים.

שוטףשיתוף	פעולה	עם	אשכול	המפרץ.30.03.2020

פגישות	עם	חברות	וגורמים	לקידום	30.06.2020איתור	משקיעים.
פרויקטים.

שוטף
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