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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף הנדסה        תקציר מנהלים 
תשתיות  שיקום  תשתיות,  פיתוח  על  אחראי  המועצה  של  ההנדסה  אגף 
פרויקטים  בייזום של  חינוך. האגף מעורב  ומבני  ציבור  בניית מבני  ותיקות, 
אזוריים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חברות התשתיות הלאומיות. הפרויקט 
המשמעותי והגדול ביותר שמעסיק את האגף, גם השנה, הוא המשך בניית 
הקמפוס החדש במבואות הנגב, בדגש על היותו גם מרכז התרבות והספורט 

המועצתי.

תכנון פרויקטים הנדסיים הוא תהליך ארוך טווח ומתמשך, בעוד שבתכנית 
העבודה השנתית יש התייחסות לפרויקטים שעל הפרק בשנה זו, במקביל 
מתקיים תכנון מתמשך צופה פני עתיד על פי צרכיה החזויים של המועצה 
פועל  האגף  האסטרטגי.  ולתכנון  הצמיחה   לתחזיות  לפרוגרמות,  ובהתאם 
באופן מתמיד לשיפור המקצועיות ולהתייעלות, על מנת להעניק שירות מצוין 

לתושבי המועצה והאזור. 

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:
לכל 	  תכנית  פי  על  ביישובים,  וחינוך  ציבור  מבני  הקמת  פיתוח,  המשך 

יישוב
מגרש 	  הקמת  הנגב,  במבואות  החדש  הקמפוס  של  ב  שלב  השלמת 

אתלטיקה ושיפוץ מבנים בקמפוס הישן
תכנון בינוי, הרחבה ושיפוץ בתי הספר היסודיים, על פי תכנית לכל בית 	 

ספר
המשך קידום אזורי תעשייה ותעסוקה למועצה, בהתאם לתכנית העבודה 	 

של החברה הכלכלית

בברכה        
ולדימיר פיצ'קר,        

מהנדס המועצה        
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כרמים
תכנון והקמה חלקית 

כיתת גן
סיום פרוייקט, טופס 4, 

מסירה לאגף חינוך
4

מהנדס 
המועצה

אגף חינוך
הפרויקט מושהה משיקולי 
צורך ותקציב קיים היתר 

בניה מיום 06.12.17

2סיום פרויקטשיפוץ מועדון נוערנבטים
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הישוב אגף חינוך
והעברת תקציב

דביר
הקמת גן חד כיתתי 

בדביר
יציאה למכרז והתחלת 
ביצוע עבודות באתר

2
מהנדס 
המועצה

בכפוף לגיוס כספיםאגף חינוך

2יציאה למכרזתכנון אודיטוריום
מהנדס 
המועצה

ראש מועצה, 
תרבות

בכפוף לגיוס כספים

השלמת עבודות פיתוח 
אזור אמפי/אודיטוריום

3יציאה למכרז
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת הרשות 
בנוגע לבינוי האודיטוריום

אצטדיון - מגרש 
אתלטיקה

2סיום פרוייקט
מהנדס 
המועצה

אגף ספורט, 
תרבות ופנאי

היתר בנייה מיום 
20.04.18

בתי ספר וגנים של 
מועצה

שיפוצי קיץ במוסדות 
חינוך של מועצה

3סיום שיפוצי קיץ
מהנדס 
המועצה

אגף חינוך

יש לתאם פגישה החל 
מחודש מאי לצורך בניית 

אומדני ביצוע על מנת 
שאגף הנדסה יוכל לעמוד 

בלוח זמנים לפתיחת 
שנת הלימודים

ברוש
גן רביעי יציאה למכרז 

והתחלת ביצוע
יציאה למכרז והתחלת 

ביצוע
1

מהנדס 
המועצה

בכפוף לקבלת הרשאת אגף חינוך
משרד החינוך

ברוש
השלמת עבודות פיתוח 
לאחר אכלוס ל-60 יח' ו-

12 יח'
2יציאה למכרז

מהנדס 
המועצה

תאשור 24 יח' - שלב ב'תאשור
סיום פרוייקט ומסירה 

לישוב.
3

מהנדס 
המועצה

שובל
פיתוח ואדי בית 

שכונות 80
ו-114

סיום פרוייקט ומסירה 
לישוב

3
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ 
והעברת תקציב

מבואות הנגב   (שובל)

פיתוח תשתיות ובינוי

שיפוץ ו/או הקמת 
ציבור מבני חינוך / 

מצוינות בשירות 
לתושב
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מקווה כרמים
סיום ביצוע ומסירה 
המבנה למחלקת דת

1
מהנדס 
המועצה

מחלקת דת, כרמים

סיום תכנון ואישור 
עלויות פיתוח

2
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ כרמים
והעברת תקציב

פרסום מכרז והתחלת 
ביצוע

3
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ כרמים
והעברת תקציב

ביצוע פיתוח נופי 
לכיכר הכניסה בקיבוץ 

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

2
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ 
והעברת תקציב

ביצוע דרך פטרולים 
בקיבוץ שומריה

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

1
מהנדס 
המועצה

בתי ספר וגנים של 
מועצה

3סיום שיפוצי קיץשיפוצים כלליים
מהנדס 
המועצה

בתיאום עם אגף חינוךאגף חינוך

חינוך מיוחד
יציאה למכרז התחלת 
ביצוע. ביצוע ומסירה

4
מהנדס 
המועצה

עדנים, חינוך, ראש 
מועצה

בכפוף לגיוס כספים היתר 
בניה מיום 22.09.16

פיתוח ותשתיות לחינוך 
מיוחד

4ביצוע וסיום
מהנדס 
המועצה

עדנים, חינוך, ראש 
מועצה

בכפוף לגיוס כספים

ס נווה במדבר    ביה"
(חצרים)

תכנון הרחבת ביה"ס 
או שיפוץ מבנים  ו/

קיימים
2סיום תכנון

מהנדס 
המועצה

אגף חינוך
בכפוף להרשאת משרד 

החינוך לבינוי ו/או שיפוץ 
מבנים קיימים

תכנון שינוים בכיתת 
מדעים קיימת

1סיום תכנון
מהנדס 
המועצה

אגף חינוך

שידרוג ושיקום מבנים 
קיימים

2סיום תכנון
מהנדס 
המועצה

אגף חינוך
לקבוע ישיבה עם מנהלת 

ביה"ס להכנת תוכנית 
תלת שנתית

 תכנון הרחבת ביה"ס
בדיקת חלופות 
להרחבת ביה"ס

4
מהנדס 
המועצה

בתיאום עם מנהלת ביה"סאגף חינוך

תכנון הרחבת ביה"ס 
שלב ד'

2סיום תכנון
מהנדס 
המועצה

מושהה עד לקבלת אגף חינוך
החלטות

2סיום תכנוןתכנון ספרייה
מהנדס 
המועצה

בהתאם לתכנון פרוגרמהאגף חינוך

הקמת ביה"כ מתועשבית קמה
סיום עבודות ומסירת 

המבנה לקיבוץ
1

מהנדס 
המועצה

תכנון ביצוע ע"י הקבלןמחלקת דת, קיבוץ

תכנון שכונת הרחבה 
שלב ב'

כרמים

פיתוח תשתיות ובינוי

בית ספר ניצני הנגב

שיפוץ ו/או הקמת 
ציבור מבני חינוך/ 

שומריה

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

מבואות הנגב (שובל)

בית הספר יובלי הנגב
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הקמת ביה"כ מתועשנבטים
סיום עבודות ומסירת 

המבנה לישוב
2

מהנדס 
המועצה

תכנון ביצוע ע"י הקבלןמחלקת דת, קיבוץ

מועדון נוער מתועשכרמים
סיום עבודות ומסירת 

המבנה לישוב
2

מהנדס 
המועצה

קיבוץ כרמים

3תכנוןהקמת מועדון לצופיםגבעות בר
מהנדס 
המועצה

בכפוף לגיוס כספים 
ממשרדי ממשלה

שומריה
הקמת ישיבה תיכונית -

 שלב א'
יציאה למכרז והתחלת 

ביצוע.
4

מהנדס 
המועצה

אגף חינוך, 
שומריה, אש מועצה

בכפוף לתקצוב משרד 
החינוך, הקיבוץ והמועצה

2שיווק חלק א' 32 יח"דתכנון מפורט ל-71 יח"ד
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ קיבוץ
והעברת תקציב

קיבוץ  שיקום תשתיות - 
ותיק

3סיום תכנון וגיוס כספים
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ קיבוץ
והעברת תקציב

מגרש שחבק לקהילה
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב
2

מהנדס 
המועצה

אגף הספורט

תכנון  מסוף חדש לבית 
הספר וכיכר

סיום תכנון. מכרז. 
ביצוע. מסירה

2
מהנדס 
המועצה

כפוף לתקציב, הכלטות קיבוץ
של הקיבוץ ומועצה

הרחבת ''לול'' ג' 30 יח
עלויות פיתוח ,  תכנון, 

מכרז
2

מהנדס 
המועצה

כפוף לתקציב, הכלטות 
של הקיבוץ ומועצה

 כביש צפוני
סיום תכנון ויציאה 

למכרז
2

מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הקיבוץ 
והעברת כספים

הרחבה 70 יח'
ביצוע שלב ב' 29 יח 

פיתוח תשתיות
2

מהנדס 
המועצה

בכפוף לשיווק המגרשים 
ע"י הקיבוץ והחלטת 
הקיבוץ כולל העברת 

כספים

פיתוח נופי להרחבה 
סיום פיתוח שלב ב' - 

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

2
מהנדס 
המועצה

מדרכה להולכי רגל 
במושב ברוש

גיוס כספים ,  תכנון ,
מכרז וביצוע

3
מהנדס 
המועצה

הסדרת תחנת הסעה 
להורדת תלמידים

המשך תכנון ויציאה 
למכרז

1
מהנדס 
המועצה

יח"ד 22
מכרז להשלמת עבודות 

לאחר בינוי הבתים
3

מהנדס 
המועצה

תדהר
הרחבה של מושב 

תדהר 12 יח"ד
יציאה למכרז שלב ב' 

ומסירה
4

מהנדס 
המועצה

שיפוץ ו/או הקמת 
ציבור מבני חינוך/ 

חצרים

משמר הנגב

ברוש

מצוינות בשירות לתושב

בית קמה

פיתוח תשתיות ובינוי
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תכנון מפורט ל-54 יח"ד
עלויות  תכנון מפורט, 
פיתוח ויציאה למכרז

3
מהנדס 
המועצה

בכפוף להחלטת הישוב יישוב
והעברת תקציב

קו ביוב מאסף
עלויות  תכנון מפורט , 
פיתוח ויציאה למכרז

1
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

שובל
הרחבה 114 יח (שלב 

פיתוח  א' 70 יח') 
ראשוני ותשתיות

2מכרז ותחילת ביצוע
מהנדס 
המועצה

קיבוץ
כפוף לתקציב, החלטות 

של הקיבוץ ומועצה

פיתוח תשתיות ל-41 
מגרשים - שלב א'

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

3
בוריס 

נמירובסקי
בכפוף להעברת כספים קיבוץ

מהקיבוץ (לאחר שיווק)

פיתוח נופי לכביש 32 
(בתי אגודה)

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

1
מהנדס 
המועצה

בכפוף להעברת כספים קיבוץ
מהקיבוץ וקבלת החלטות

2סיום תכנון מפורטתכנון מסוף לאוטובסים
בוריס 

נמירובסקי
בכפוף לקבלת כספים תחבורה

ממשרד התחבורה

מגרש שחבק לקהילה
סיום תכנון מפורט, 
יציאה למכרז וסיום 

ביצוע
2

מהנדס 
המועצה

בכפוף לתקצוב הטוטואגף ספורט

עבודות קירות כובד 
ותמיכת קרקע 

בשכונות הקרן והסילו

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

1
מהנדס 
המועצה

פיתוח נופי ל-21 יח"ד 
בשכונת הסילו

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

1
מהנדס 
המועצה

פיתוח נופי ל-33 יח"ד 
בשכונת הקרן

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

1
מהנדס 
המועצה

ד בשכונת  תכנון 15 יח"
הקרן (שלב ב')

התחלת תכנון וריכוז 
חומר למכרז

3
מהנדס 
המועצה

מגרש שחבק לקהילה
סיום תכנון מפורט, 
יציאה למכרז וסיום 

ביצוע
2

מהנדס 
המועצה

בכפוף לתקצוב הטוטו.

תכנון מסוף לאוטובסים
השלמת תכנון ויציאה 

למכרז
4

מהנדס 
המועצה

בכפוף לקבלת כספים 
ממשרד התחבורה

שדרוג שבילי בטון 
בהרחבה

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ

4
מהנדס 
המועצה

עד לקבלת החלטות

תאשור

דביר

להב

כרמים

פיתוח תשתיות ובינוי
מצוינות בשירות 

לתושב
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ריצוף מדרכות ברחוב 
זוטה

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

2
מהנדס 
המועצה

בכפוף לקצב התקדמות 
הבנייה הפרטית

עבודות גינון והשקייה 
ברחוב זוטה ופיתוח 

שצ"פ 407

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

4
מהנדס 
המועצה

בכפוף לקצב התקדמות 
הבנייה הפרטית

מגרש שחבק לקהילה
תכנון, יציאה למכרז, 
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב
4

מהנדס 
המועצה

אגף ספורט
בכפוף לקבלת תקצוב 

מהטוטו

בית המועצה
הרחבה של חניון 

לאוטובוסים
1תכנון וביצוע

מהנדס 
המועצה

קו ביוב מאסף בית 
קמה-שובל-רהט

3סיום פרויקט
מהנדס 
המועצה

ת בני שמעון 2סיום תכנון מפורטא.
מהנדס 
המועצה

פרויקטים משותפים חכ"ל
חכ"ל מועצה

4סיום תכנון מפורטמרלו"ג - נבטים
מהנדס 
המועצה

פרויקטים משותפים חכ"ל
חכ"ל מועצה

תכנון רביע מערבי 
ומזרחי צומת שוקת

סיום תכנון ויציאה 
למכרז לעבודות עפר 

רביע מזרחי
2

מהנדס 
המועצה

חכ"ל
פרויקטים משותפים 

חכ"ל מועצה

התמקצעות עובדי 
האגף

מעקב אחר פרסומי 
קורסים ייעודים לתחומי 
העבודה ושליחה לצוות 

מש"א לאישור

או אי יציאת  יציאה ו/
העובד לקבלת הכשרה 

מקצועית
2

מהנדס 
המועצה

גיבוש  ימי צוות/
לעובדי האגף

בניית תוכנית ליום 
צוות אגפי

3יציאה ליום צוות
מהנדס 
המועצה

הערכת עובדים
אחת לשנה מעקב אחר 

ביצוע ותפקוד העובד
3ביצוע הערכת עובדים

מהנדס 
המועצה

קיום ישיבות שוטפות 
מחלקת הנדסה

ישיבות צוות ועדכונים 
שוטפים

קיום ישיבות צוות 
מחלקה

שנתי
מהנדס 
המועצה

קיום ישיבות שוטפות 
מחלקת אגף הנדסה

ישיבות צוות ועדכונים 
שוטפים

קיום ישיבות צוות אגף 
אחת לרבעון

שנתי
מהנדס 
המועצה

שטחי המועצה

פיתוח והעשרת ההון 
האנושי

מצוינות בשירות 
לתושב

גבעות בר

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח תשתיות ובינוי
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הכנת מפות מצביות 
של ישוב המועצה 

למצב חירום
1תיק לכל יישוב

מהנדס 
המועצה

עלות ההדפסה הינה 
₪ 6,000

עדכון והשלמת נתונים 
לתיק מל"ח

שנתיתיק מעודכן
מהנדס 
המועצה

הכשרת כ"א לצורך 
אפיון מבנים

1.2מהנדסים 2
מהנדס 
המועצה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

עמידה בדרישות 
מוכנות לחרום

עמידה בדרישות 
מוכנות לחרום



8

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ה 

ס
נד

ה 150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501110 הוצאות כח אדם
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,049,500)             (1,062,600)             (1,076,100)             1שכ"ע הנדסה1731000110
(30,800)                  (30,300)                  (31,800)                  2337834החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                            (900)                          -                            3127752החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                            (17,100)                  (33,500)                  4486632החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                            (22,100)                  (24,900)                  7269274החזקת מכונית ובטוח1731000530
(35,300)                  (16,200)                     -                            7368971החזקת מכונית ובטוח1731000530
(4,900)                       -                               -                            1הוצאות פלאפון1731000541
(315,000)                (316,400)                (327,000)                1עבודות קבלניות1731000753

(1,435,500)             (1,465,600)             (1,493,300)             סה"כ

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501120 הנהלה וכלליות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(4,200)                    (4,100)                    (4,100)                    1מתנות1731000514
(1,000)                    (2,500)                    (2,500)                    1כבוד במשרד1731000515
(10,800)                  (14,200)                  (10,800)                  1השתלמויות1731000521
(1,200)                    (1,200)                    (1,200)                    1דמ"ח איגוד מהנדסי ער1731000523
(1,500)                    (1,900)                    (1,900)                    1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1731000524

(18,700)                  (23,900)                  (20,500)                  סה"כ

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501130 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

 90,000                     225,900                   90,000                    1הכנסות שונות(ממכרזים)1231000690
(30,000)                  (70,000)                  (30,000)                  1הוצאות הכנת מכרזים1731000780
(30,000)                  (30,000)                  (30,000)                  1רכישת מיכון הנדסי1731000932

 90,000                     225,900                   90,000                    הכנסות
(60,000)                  (100,000)                (60,000)                  הוצאות
 30,000                     125,900                   30,000                    סה"כ

תקציב
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150 הנדסה | 15030 מאגר הנדסה | 150310 אחזקת מאגר הנדסי | 1503110 טיפול שוטף ועדכון המאגר 
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

(80,000)                  (80,000)                  (80,000)                  1מיפוי תשתיות וכבישים1733000754
(33,400)                  (15,000)                  (30,000)                  1דמי שימוש תוכנות1733000781

(113,400)                (95,000)                  (110,000)                סה"כ

 90,000                     225,900                   90,000                    הכנסות

(1,627,600)             (1,684,500)             (1,683,800)             הוצאות

(1,537,600)             (1,458,600)             (1,593,800)             סה"כ הנדסה
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תכנית עבודה מחוברת תקציב:
 וועדה לתכנון ובניה                                             תקציר מנהלים 
התכנון  חוק  מתוקף  פועלת  שמעון  בני  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
הוועדה  המקומית.  התכנון  במערכת  חשוב  תפקיד  ומהווה  והבנייה 
יישום  תכנון,  הליכי  תכנוני,  מידע  מתן  הרישוי,  היבטי  לכלל  אחראית 
בתחומי  ואכיפה  פיקוח  מידע,  בסיסי  הקמת  התכנון,  מוסדות  החלטות 

המועצה. 

בהתאם  ומקומיות  מחוזיות  מפורטת,  תכניות  ומקדמת  יוזמת  הוועדה 
המועצה  לפיתוח  הבניה  בתחום  פרויקטים  לקידום  ופועלת  לסמכותה 

ויישוביה.

מאידך,   אך  מחד,  לתושב  השירות  את  ולשפר  להתייעל  פועלת  הוועדה 
אמונה  מתוך  והבניה,  התכנון  כללי  על  ולפקח  יתרה  הקפדה  להקפיד 
שמטרת כללים אלה, בסופו של דבר, היא לשמור על חייהם ושלומם של 

תושבי המועצה, להבטיח את איכות חייהם ולהגן על הסביבה.

הכוללנית  התכנית  הכנת  את  ולקדם  להמשיך  בכוונתנו  השנה,  גם 
הקרקעות  כל  של  הייעוד  את  ולהסדיר  לקבוע  שמטרתה  למועצה, 
להרחבת  ותכנונית  סטטוטורית  תשתית  ולהכין  היישובים  שבתחומי 
היישובים לאכלוס עד 500 בתי אב. לאחר אישורה של התכנית הכוללנית, 
תוכל הוועדה לקבל סמכויות אישור תכניות במקרקעין כמעט ללא צורך 
ויעניק  תהליכים  שיזרז  מה  הארצית,  או  המחוזית  הועדה  על  להסתמך 

הזדמנויות פיתוח וצמיחה למועצה, ליישוביה ולתושביה.

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:

קידום תכנית כוללנית למועצה שתאפשר בסופו של התהליך מעבר 	 
שלב שני והסמכה בדרגה הגבוהה ביותר.

הכשרת יו"ר וחברי ועדת המשנה לתכנון ובנייה, לאחר הבחירות	 

קידום נושא בנייה ירוקה, הסברה וקידום מודעות	 

הקמת בסיס נתונים כחלק מהתארגנות לגביית היטלי השבחה	 

בברכה        
לימור קוטר,       

מנהלת הוועדה       
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קליטת נתונים,  עדכון מאגר הנדסי, 
אחזקה ובקרה איכות. הוספת 

עדכונים ושכבות מידע באופן יזום, 
בדיקת חשבונות לאחר בקרה 

והכרת חוזי התקשרויות

קליטת כל  עדכון שוטף, 
התכניות שאושרו 

במחצית
2.4

מנהלת 
הוועדה

 ארכיבאית בודקת 
תכניות

תכניות as-made לאחר ביצוע 
והשלמת פרויקטים.

שנתיעדכון שוטף
מנהלת 
הוועדה

אגף הנדסה

טיוב
מערכת ניהול הוועדה ואתר 

אינטרנט

טיוב מערכת ניהול ועדה נתוני 
המערכת וקליטת תכניות חדשות 

פיקוח ותכנון ועדכוני רישוי, 

השלמת טיוב של כל 
התכניות שאושרו 

בחציון
2.4

מנהלת 
הוועדה

 לימור, ארכיבאית - 
דנה, מזכירת 
הועדה - מיכל

תכנית כוללנית
המשך ליווי וקידום התכנית, 

בחירת חלופות והצגת התכנית 
בלשכת התכנון המחוזית

דיון בחלופות בועדה 
המחוזית

2
מנהלת 
הוועדה

אישור חלופות התכנית הכוללניתתכנית כוללנית
אישור החלופות 

והשלמת שלב להפקדת 
התכנית

4
מנהלת 
הוועדה

4דיון להפקדהעריכת תכנית ואישורהתכנית מחיקה
מנהלת 
הוועדה

לימור

קבלת הסמכה מחודשתהסמכת הועדה
הגשת חומר מעודכן 

לדיום מחודש במינהל 
התכנון

4
מנהלת 
הוועדה

יועץ  סקר פיקוח, 
חיצוני

תכניות מפורטות מושבי יחדיו
אישור תכניות מפורטות מושב 

ברוש
הגשת תכניות ודיון 

בוועדה המקומית
1

מנהלת 
הוועדה

תכניות מפורטות מושבי יחדיו
הגשת תכניות מפורטת לתדהר 

ולתאשור
2דיון בהפקדת התכנית

מנהלת 
הוועדה

מסמך מדיניות אכיפהפיקוח
השלמת עדכון התהליך ואישורו 

בועדת המשנה
דיון בועדת משנה 

ופרסום
1

מנהלת 
הוועדה

לימור, תובעת 
הוועדה

מצויינות בשירות 
לתושב

GIS מערכת מחשוב ומיפוי
שיתוף נתונים בין 
מחלקות שונות 

במועצה

תכנון
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ועדת משנה לשנת 2019
הכשרת יו"ר וחברי ועדת המשנה 

לאחר הבחירות
1יום עיון חברי ועדה

מנהלת 
הוועדה

השתלמות והסברה לעובדי הוועדהבניה ירוקה

יום עיון בניה ירוקה 
לעובדי הועדה בשיתוף 
עם עיריית רהט ועובדי 

המונציפאלית המח' 

2
מנהלת 
הוועדה

אלון, שירלי רכזת 
איכות הסביבה

בניה ירוקה
הסברה לתושבים בנואים כללים 
ואלמנטי בניה ירוקה כגון: מערכ' 
פוטו וולטאיות ואלמנטי הצללה.

פרסום חצי שנתי בעלון 
המועצה

2.4
מנהלת 
הוועדה

שירלי איכות  אלון, 
הסביבה

היטלי השבחה

הקמת בסיס נתונים (יורי) 
לתחשיב היטלי השבחה ולמתן 

מהיתרי בניה/  פטור עד 140 מ"ר.
שיוך דירות העברת זכויות/ 

השלמת טבלאות לכל 
13 ישובי המועצה

3
מנהלת 
הוועדה

רישום תצ"ר
רישום מבני ציבור  רישום לטאבו, 
הכנת מפות לצרכי רישום מבני 

ציבור

רישום לאחר הכנת 
מפות ע"י רמ"י או 
הזמנה עבודה ע"י 

המועצה

4
מנהלת 
הוועדה

טלי

מעקב אחר יישום החלטות בית 
משפט

מעקב בשטח אחר יישום החלטות 
בית משפט

לפחות ביקור אחד 
בחודש בכל יישוב

שנתי
מנהלת 
הוועדה

פקחים, תובעת

הרחבת ידע חוק התכנון וידע הנדסיהכשרת מפקחים
יציאה פעם בחודש 
לסיור בשטח עם 

מהנדסי מח' ההנדסה
2

מנהלת 
הוועדה

מהנדסי אגף 
הנדסה

מודל מצוינות
תהליך עבודה הערכת עובד 

לבחינת עמידה ביעדים לחישוב 
שכר המצוינות

הצבת יעדים בתחילת 
כל תחילת חציון

מילוי קובץ ממוחשב 
והעברתו לשכר כל סוף 

חציון

2,4
מנהלת 
הוועדה

ולדימיר

נתוני תשתיות
מתן אישור להיתרי בניה  ומידע 

לפני בניה

טיפול עד 14 יום 
מקבלת בקשה או לפי 

המועדים שנקבעו בחוק
4

מנהלת 
הוועדה

ולרי / מהנדסי מח' 
הנדסה

מצויינות בשירות 
לתושב

תכנון רישוי/

מצויינות בשירות 
לתושב

תכנון רישוי / 

התמקצעות עבודת 
הוועדה

מצויינות בשירות 
לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

ימי עיוןהכשרת צוות העובדים השתלמויות, 

השתלמות מקצועית
קורס ניהול  לימור - 

ועדה (לפי מועדי 
פתיחת הקורסים)
קורס בודקת  מירי- 

תכניות

4
מנהלת 
הוועדה

ימי עיוןתיקון 101 סדנאות, 
השתלמות כללית 

לעובדים לפי עדכוני 
החוק

4
מנהלת 
הוועדה

משרד למידענית דנהשינויים במיקום משרדים
עם סיום עבודת ולרי - 
פינוי משרד והחלפת 

משרדים דנה/יורי
2

מנהלת 
הוועדה

1החלפת מקררהחלפת מקרר במטבחאחזקה שוטפת
מנהלת 
הוועדה

4השלמת מפות לכל ישוב
מנהלת 
הוועדה

 אלון - ועדה 
בוריס - אגף הנדסה

שכבת שטחי אש 
סמוכים לישובי המועצה

4
מנהלת 
הוועדה

מח' ביטחון

2השתפות בכנסיםהכשרת נציג עובד ועדה
מנהלת 
הוועדה

מוכנות לחירום
הגברת תחושת 

הבטחון של התושבים

מצויינות בשירות 
לתושב

התמקצעות עבודת 
הוועדה

שירות מיטבי בשעת חירום

הכנת מפות חירום צח"מ - 

שיפור תאי העבודה

ם
ליי

הו
ני

ם 
די

ע
 י
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ה 

ני
וב

ון 
כנ

ת
 ל

דה
ע

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501110 ניהול שוטף של הוועדה ו
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

ע ועדה מקומית לתכנון ובניה1733400110 (1,199,700)             (1,132,100)             (1,124,100)             1שכ"
(54,000)                  (40,000)                  (42,000)                  1חשמל1733400430
(25,000)                  (25,000)                  (25,000)                  1ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה1733400470
(700)                       (700)                       (700)                       1נסיעות ואשל1733400510
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    1כבוד וועדה1733400511
(6,600)                    (5,300)                    (5,500)                    1מתנות1733400514
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    1כיבודים במשרד1733400515
(15,000)                  (15,000)                  (10,000)                  1השתלמויות1733400521
לקידום מקצועי וחברתי1733400524 (4,300)                    (3,800)                    (3,800)                    1דמ"ח ע.
(50,600)                  (27,300)                     -                            4259480 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
(34,000)                  (34,000)                  (34,900)                  5355179 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
(29,900)                  (29,900)                  (30,500)                  9854111 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
(4,200)                    (6,200)                    (6,200)                    1טלפון וועדה1733400540
(2,900)                    (2,500)                    (2,800)                    1פלאפון וועדה1733400541
(2,000)                    (2,000)                    (2,000)                    1ציוד מתכלה הוועדה לתכנון ובניה1733400740
(100,000)                (96,200)                  (50,000)                  1קבלניות וועדה מקומית לתכנון ובניה1733400750

(1,532,900)             (1,424,000)             (1,341,500)             סה"כ

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501120 אחזקת מערכות מיחשוב
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                (200,000)                (200,000)                (200,000)1אחזקת מאגר הנדסי הועדה1733400751
                  (50,000)                  (50,000)                  (50,000)1בסיס נתונים ומערכות מידע1733400780
                  (16,500)                  (16,500)                  (16,500)1סריקה והעתקת תוכניות1733400783

(266,500)                (266,500)                (266,500)                סה"כ

תקציב
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350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501140 עבודת יועצים
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                  (98,300)                (108,800)                (112,300)1יועצים משפטיים1733400581
                  (52,100)                  (86,300)                  (74,900)1תובע משפטי1733400582
                (112,000)                (112,000)                (112,000)1יועצים נוספים1733400755
                  (20,000)                  (20,000)                  (20,000)1עבודות תכנון1733400756
                    (2,000)   -                               -                            1נציג דיעה מייעצת1733400757

(284,400)                (327,100)                (319,200)                סה"כ

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501150 הצטיידות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                  (10,000)                  (10,000)                  (10,000)1הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה1733400930

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501160 שונות
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

                  (10,000)                    (5,000)                  (10,000)1פרסום ושילוט הוועדה1733400550

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501170 הכנסות הוועדה
מקור 2018סופי 2018תקציב 2019תמחירשם כרטיסכרטיס

              1,605,000              1,210,600              11,447,000אגרת רשיונות בניה1233400220
                     5,000                     5,000                     15,000אגרת פתיחת תיק1233400221
                   20,000                   35,000                   135,000קנסות בית משפט1233400222
                     2,000                     2,000                     12,000אגרת אישור היעדר חובות1233400224
                   40,000                   43,000                   143,000אגרת פתיחת תיק בקשה למידע1233400225
                     1,000   -                               -                            1אגרת הצבת שלט1233400226
ר בית עידן הנגב1733400910                   (71,500)(197,800)                (87,500)                  1העברה לתב"

              1,673,000              1,295,600              1,532,000הכנסות
(71,500)                  (197,800)                (87,500)                  הוצאות
 1,601,500                1,097,800                1,444,500               סה"כ

              1,673,000              1,295,600              1,532,000הכנסות
             (2,175,300)             (2,230,400)             (2,034,700)הוצאות

כ וועדה מקומית לתכנון ובניה (502,300)                (934,800)                (502,700)                סה"



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


