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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף הנדסה             תקציר מנהלים 

אגף ההנדסה אחראי על פיתוח תשתיות, שיקום תשתיות ותיקות ובניית מבני ציבור ומבני חינוך.  
השונים,  המועצה  אגפי  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  אזוריים  פרויקטים  של  בייזום  מעורב  האגף 
מועצות שכנות וחברות התשתית הלאומיות. גם השנה, לצד פרויקטים נוספים, האגף יעסוק 
בהמשך בניית הקמפוס החדש במבואות הנגב מתוך ראייתו כמרכז התרבות והספורט המועצתי. 

תהליך תכנון פרויקטים הנדסיים הוא ארוך טווח, הכולל בתוכו היבטים רבים. בעוד שבתוכנית 
העבודה השנתית יש התייחסות לפרויקטים הצפויים בשנה זו, במקביל, מתקיים תכנון מתמשך 
הצמיחה  לתחזיות  לפרוגרמות,  ובהתאם  המועצה  של  החזויים  צרכיה  פי  על  עתיד  פני  צופה 

ולתכנון האסטרטגי. 

לתושבי  להעניק שירות מצוין  על מנת  ולהתייעל,  פועל בהתמדה להשתפר, להתמקצע  האגף 
המועצה והאזור. 

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

תכנון הרחבת בתי הספר היסודיים )נווה במדבר, ניצני הנגב, יובלי הנגב( בהתאם לצרכים	 

פיתוח תשתיות לבי"ס חינוך מיוחד ושיפוץ בית יזמים וחוגים במבואות הנגב	 

תכנון בניית ושיפוץ מבני ציבור ע"פ תכנית שימוש בכספי מפעל הפייס שאושרה במליאה	 

      
בברכה          

ולדימיר פיצ'קר,          
מהנדס המועצה          
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הערותשותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הקמת ביה"כ מתועשבית קמה
סיום עבודות ומסירת המבנה 

לקיבוץ
1

רכזי 
פרויקטים

תכנון ביצוע ע"י הקבלןמחלקת דת

אגף חינוךאגף הנדסה2יציאה למכרז התחלת ביצועגן רביעי יציאה למכרז והתחלת ביצוע.מושב ברוש

תכנון מוכן ומאושר ע"י 
משרד החינוך, פרויקט 

יבוצע בכפוף לקבלת 
הרשאת משרד החינוך

הקמת גן חד כיתתי בדבירדביר
יציאה למכרז והתחלת ביצוע 

עבודות באתר
בכפוף לגיוס כספיםאגף חינוךאגף הנדסה2

תכנון והקמה  כיתת גן
סיום פרוייקט, טופס 4, 

מסירה לאגף חינוך
אגף חינוךאגף הנדסה4

הפרויקט מושהה 
משיקולי צורך ותקציב 
קיים היתר בניה מיום 

06.12.17

מועדון נוער מתועש
סיום עבודות ומסירת המבנה 

לישוב
2

רכזי 
פרויקטים

קיבוץ

הקמת ביה"כ מתועשנבטים
סיום עבודות ומסירת המבנה 

לישוב
2

רכזי 
פרויקטים

תכנון ביצוע ע"י הקבלןמחלקת דת

3סיום שיפוצי קיץשיפוצי קיץ במוסדות חינוך של מועצהבתי ספר וגנים של מועצה

רכזי 
פרויקטים 
במחלקת 

הנדסה

אגף חינוך

יש לתאם פגישה החל 
ממאי לצורך בניית אומדני 

ביצוע ע"מ שמחלקת 
ההנדסה תוכל לעמוד 
בלו"ז לפתיחת שנה"ל

חינוך מיוחדמבואות הנגב )שובל(
סיום עבודות ומסירת 

הפרויקט
2

מ. מח' 
הנדסה

אגף חינוך / עדנים

ברוש
השלמת עבודות פיתוח לאחר אכלוס 

ל-60 יח' ו-12 יח'
2יציאה למכרז

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה

1פרסום מכרז והתחלת ביצועתכנון שכונת הרחבה שלב ב'כרמים
רכזי 

פרויקטים
קיבוץ כרמים

בכפוף להחלטת הקיבוץ 
והעברת תקציב

1סיום עבודותעבודות פיתוח שכונת הקרן והסילולהב
רכזי 

פרויקטים
אגף ההנדסה

הרחבה 70 יח'משמר הנגב
ביצוע שלב ב' 29 יח',  

פיתוח תשתיות
1

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה

פיתוח ואדי נחל קמהשובל
בתכנון ולאחר מכן יועבר 

לביצוע רשות הניקוז
2

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה

שומריה
ביצוע פיתוח נופי לכיכר הכניסה 

בקיבוץ שומריה
2סיום פרוייקט ומסירה לקיבוץ

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף להחלטת הקיבוץ 

והעברת תקציב

4סיום פרוייקט ומסירה לישובתאשור 24 יח' - שלב ב'תאשור
רכזי 

פרויקטים
לאחר סיום בינוי הבתיםמנהל מחלקת הנדסה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

כרמים
שיפוץ ו/או 
הקמת מבני 
חינוך / ציבור

פיתוח תשתיות 
ובינוי
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פיתוח ותשתיות לחינוך מיוחד
פיתוח ותשתיות לחינוך 

מיוחד
3

מ. מח' 
הנדסה

בכפוף לגיוס כספיםאגף חינוך / עדנים

שיפוץ בית יזמים, חוגים וחזיתות 
למבנים

שיפוץ בית יזמים, חוגים 
וחזיתות למבנים

3
מ. מח' 
הנדסה

אגף ספורט / מרכז 
צעירים / הנדסה

בכפוף לגיוס כספים 
מהפיס

בית הספר נווה במדבר )חצרים(
תכנון הרחבת ביה"ס ו/או שיפוץ 

מבנים קיימים
תכנון הרחבת ביה"ס ו/או 

שיפוץ מבנים קיימים
2

מ. מח' 
הנדסה

אגף חינוך / מנהלת 
ביה"ס

בכפוף להרשאת משרד 
החינוך לבינוי ו/או שיפוץ 

מבנים קיימים

4 תכנון הרחבת ביה"ס תכנון הרחבת ביה"סבית הספר ניצני הנגב
מ. מח' 
הנדסה

אגף חינוך / מנהלת 
ביה"ס

בתיאום עם מנהלת ביה"ס

2תכנון הרחבת ביה"ס שלב ד'תכנון הרחבת ביה"ס שלב ד'
רכזי 

פרויקטים
אגף חינוך / מנהלת 

ביה"ס
מושהה עד לקבלת 

החלטות

2תכנון ספרייהתכנון ספרייה
מהנדס 
המועצה

אגף החינוך / מנהלת 
ביה"ס

בהתאם לתכנון פרוגרמה

3הקמת מועדון לצופיםהקמת מועדון לצופיםגבעות בר
מהנדס 
המועצה

רכזי פרויקטים
בכפוף לגיוס כספים 
ממשרדי ממשלה

2בית העםבית העםברוש
מהנדס 
המועצה

רכזי פרויקטים

עם קבלת כספים ממפעל 
הפיס יש להחזיר את כספי 

הרשות שניתנו כמימון 
ביניים כ-300 אש"ח

רכזי הפרויקטיםנציגי הישוב2ממ"ד במה לקהילהממ"ד במה לקהילה
בטיפול הישוב להסדיר את 

נושא היתר הבנייה 
לפרויקט תקציב חט"ל

רכזי הפרויקטיםנציגי הישוב4בריכת שחיהבריכת שחיה
בכפוף לקבלת תקצוב 

לביצוע הפרויקט

שיפוץ בית בורוכוב )מבנה מורשת(
שיפוץ בית בורוכוב )מבנה 

מורשת(
3

רכזי 
הפרויקטים

במימון שימור אתריםנציגי הישוב / הנדסה

1ביצוע מדרכהביצוע מדרכה
רכזי 

הפרויקטים
נציגי הישוב / הנדסה

מימון משרד החקלאות 
וכספי הישוב

1שיפוץ בית מורשתשיפוץ בית מורשתתאשור
רכזי 

הפרויקטים
נציגי הישוב / הנדסה

מימון משרד החקלאות 
וכספי הישוב )מוגש 

למפעל הפיס במסגרת 
תוכנית חומש למועצה(

2בינוי מבנה בית העםבינוי מבנה בית העםתדהר
רכזי 

הפרויקטים
נציגי הישוב / הנדסה

בכפוף לקבלת תקציב 
מוגש למפעל הפיס למימון 

במסגרת תוכנית חומש 
למועצה

בית הספר יובלי הנגב

כרמים

מבואות הנגב )שובל(

פיתוח כלכלי של 
המועצה

שיפוץ ו/או 
הקמת מבני 

ציבור

משמר הנגב
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הקמת ישיבה תיכונית - שלב א'
הקמת ישיבה תיכונית - שלב 

א'
מחלקת הנדסהאגף חינוך1

בכפוף לתקצוב משרד 
החינוך, הקיבוץ והמועצה

הנדסה / ספורטהנדסה1הקמת מבנה רב תכליתיהקמת מבנה רב תכליתי
הפרויקט בסטטוס רישוי 
וקבלת היתר בניה לאחר 

מכן יתחיל הביצוע

תכנון מסוף חדש לבית הספר וכיכר
תכנון מסוף חדש לבית 

הספר וכיכר
מנהל מחלקת הנדסהקיבוץ2

כפוף לתקציב, החלטות 
של הקיבוץ ומועצה

2 כביש צפוני כביש צפוני
מהנדס 

המועצה / 
קיבוץ

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף להחלטת הקיבוץ 

והעברת כספים

2פתרון קצה ביובפתרון קצה ביוב

מהנדס 
המועצה / 

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה / 
נציגי הקיבוץ

בכפוף להחלטת הקיבוץ 
והעברת כספים

2שחב"קשחב"ק

מהנדס 
המועצה / 

רכזי 
פרויקטים

ספורט / נציגי הישוב
בכפוף להחלטת הישוב 
ולקבלת כספים מהטוטו

2הרחבה 70 יח'הרחבה 70 יח'
רכזי 

פרוקיטים
מנהל מחלקת הנדסה

בכפוף לשיווק המגרשים 
ע"י הקיבוץ והחלטת 
הקיבוץ כולל העברת 

כספים

פיתוח נופי להרחבה שלב ב' - סיום 
פיתוח

פיתוח נופי להרחבה שלב ב' 
- סיום פיתוח

1
רכזי 

פרוקיטים
מנהל מחלקת הנדסה

מדרכה להולכי רגל במושב ברוש
מדרכה להולכי רגל במושב 

ברוש
2

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף לקבלת הרשאה 

ממשרד התחבורה

2יח"ד 22יח"ד 22
רכזי 

פרויקטים
מנהל מחלקת הנדסה

הרחבה של מושב תדהר 12 יח"דתדהר
הרחבה של מושב תדהר 12 

יח"ד
2

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה

1עבודות פיתוח 54 יח"דעבודות פיתוח 54 יח"ד
רכזי 

פרויקטים / 
מושב

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף להחלטת הישוב 

והעברת תקציב

4תאשור 24 יח' - שלב ב'תאשור 24 יח' - שלב ב'
רכזי 

פרויקטים
לאחר סיום בינוי הבתיםמנהל מחלקת הנדסה

שיפוץ ו/או 
הקמת מבני 

ציבור

פיתוח תשתיות 
ובינוי

פיתוח כלכלי של 
המועצה

משמר הנגב

ברוש

תאשור

שומריה

חצרים
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דביר
פיתוח תשתיות ל-41 מגרשים - שלב 

א'
פיתוח תשתיות ל-41 

מגרשים - שלב א'
3

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף להעברת כספים 
מהקיבוץ )לאחר שיווק(

תכנון 15 יח"ד בשכונת הקרן )שלב ב'(
תכנון 15 יח"ד בשכונת 

הקרן )שלב ב'(
1

רכזי 
פרויקטים

מנהל מחלקת הנדסה
לאחר חתימת הסכם 

חדש קיבוץ מועצה

2ריצוף מדרכות ברחוב זוטהריצוף מדרכות ברחוב זוטה
רכזי 

פרויקטים
מנהל מחלקת הנדסה

בכפוף לקצב התקדמות 
הבנייה הפרטית

עבודות גינון והשקייה ברחוב זוטה 
ופיתוח שצ"פ 407

עבודות גינון והשקייה ברחוב 
זוטה ופיתוח שצ"פ 407

2
רכזי 

פרויקטים
מנהל מחלקת הנדסה

בכפוף לקצב התקדמות 
הבנייה הפרטית

4מגרש שחבק לקהילהמגרש שחבק לקהילה
רכזי 

פרויקטים / 
אגף ספורט

מנהל מחלקת הנדסה
בכפוף לקבלת תקצוב 

מהטוטו

1בניית מבנה לייזום ופיתוחבניית מבנה לייזום ופיתוח
מהנדס 

המועצה / 
ייזום ופיתוח

מנהל מחלקת הנדסה
כפוף לתקציב, החלטות 

של מועצה

2מרכז הפעלהמרכז הפעלה
מהנדס 
מועצה

כפוף לתקציבמנהל מחלקת הנדסה

הרחבת בית המועצה / הוספת 
משרדים

הרחבת בית המועצה / 
הוספת משרדים

2
מהנדס 
המועצה

בהתאם לתכנון פרוגרמהראש הרשות

קו ביוב מאסף בית קמה-שובל-רהט
קו ביוב מאסף בית קמה-

שובל-רהט
3

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה

1א.ת בני שמעוןא.ת בני שמעון
מהנדס 
המועצה

חכ"ל
פרויקטים משותפים 

חכ"ל מועצה

2א.ת בני שמעוןא.ת בני שמעון
מהנדס 
המועצה

חכ"ל
פרויקטים משותפים 

חכ"ל מועצה

4מרלו"ג - נבטיםמרלו"ג - נבטים
מהנדס 
המועצה

חכ"ל
פרויקטים משותפים 

חכ"ל מועצה

תכנון רביע מערבי ומזרחי צומת שוקת
תכנון רביע מערבי ומזרחי 

צומת שוקת
2

מהנדס 
המועצה

חכ"ל
פרויקטים משותפים 

חכ"ל מועצה

פיתוח תשתיות 
ובינוי

פיתוח כלכלי של 
המועצה

להב

גבעות בר

בית המועצה

שטחי המועצה
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הערותשותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

התמקצעות עובדי האגף
מעקב אחר פרסומי קורסים ייעודים 

לתחומי העבודה ושליחה לצוות מש"א 
לאישור

יציאה ו/או אי יציאת העובד 
לקבלת הכשרה מקצועית

שנתי
מהנדס 
המועצה

לפי צורךמנהל מחלקת הנדסה

3יציאה ליום צוותבניית תוכנית ליום צוות אגפיימי צוות/גיבוש לעובדי האגף
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה

הערכת עובדים
אחת לשנה מעקב אחר ביצוע ותפקוד 

העובד
3ביצוע הערכת עובדים

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה

קיום ישיבות שוטפות מחלקת 
הנדסה

שנתיקיום ישיבות צוות מחלקהישיבות צוות ועדכונים שוטפים
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה

ישיבות צוות ועדכונים שוטפיםקיום ישיבות שוטפות אגף הנדסה
קיום ישיבות צוות אגף אחת 

לרבעון
שנתי

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת הנדסה

החלפת / שדרוג  מחשבים / 
מסכים / כסאות לפי צורך

החלפת /שדרוג ציוד בהתאם לצורך 
האגפי

שנתישדרוג הציוד
מהנדס 
המועצה

לפי צורךמנהל מחלקת הנדסה

הכנת מפות מצביות של ישובי 
המועצה למצב חירום

1מפות מוכנות
מנהלת 
מכלול 
הנדסה

עלות ההדפסה הינה 
₪ 6,000

שנתיהשלמת תיק מל"ח מעודכןעדכון והשלמת נתונים לתיק מל"ח
מנהלת 
מכלול 
הנדסה

1.2קיום ההכשרההכשרת כ"א לצורך אפיון מבנים
מנהלת 
מכלול 
הנדסה

הגברת תחושת 
הביטחון של 

התושב

עמידה בדרישות 
מוכנות לחרום

עמידה בדרישות מוכנות לחרום

פיתוח והעשרת 
ההון האנושי

מצוינות בשירות 
לתושב
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יב
קצ

ת
 -

ה 
ס

נד
ה

150   הנדסה | 15010   הנדסה שוטף | 150110   ניהול שוטף של המחלקה | 1501110   הוצאות כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,076,100)        (1,076,100)        (1,052,100)        (1,148,100)        1שכ"ע הנדסה1731000110
(31,800)               (31,800)               (40,200)               (40,200)               2337834החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                           (24,900)               (27,900)               (28,200)               3127752החזקת מכונית ובטוח1731000530
(33,500)               (33,500)               (27,400)               (29,400)               4486632החזקת מכונית ובטוח1731000530
(24,900)               (24,900)                  -                              -                           7269274החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                           (3,362)                 (3,800)                 (1,500)                 1הוצאות פלאפון1731000541
(327,000)            (327,000)            (332,500)            (350,000)            1עבודות קבלניות1731000753

(1,493,300)        (1,521,562)        (1,483,900)        (1,597,400)        סה"כ

150   הנדסה | 15010   הנדסה שוטף | 150110   ניהול שוטף של המחלקה | 1501120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(4,100)                 (4,100)                 (3,200)                 (4,000)                 1מתנות1731000514
(2,500)                 (2,500)                 (1,500)                 (2,500)                 1כבוד במשרד1731000515
(10,800)               (10,800)               (10,800)               (10,800)               1השתלמויות1731000521
(1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 1דמ"ח איגוד מהנדסי ער1731000523
(1,900)                 (1,900)                 (1,100)                 (1,100)                 1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1731000524
   -                              -                           (500)                     (500)                     1שונות1731000781

(20,500)               (20,500)               (18,300)               (20,100)               סה"כ

150   הנדסה | 15010   הנדסה שוטף | 150110   ניהול שוטף של המחלקה | 1501130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 90,000                  90,000                  99,700                    -                           1הכנסות שונות (ממכרזים)1231000690
(30,000)               (30,000)               (34,800)                  -                           1הוצאות הכנת מכרזים1731000780
(30,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1רכישת מיכון הנדסי1731000932

 90,000                  90,000                  99,700                    -                           הכנסות
(60,000)               (15,000)               (49,800)               (15,000)               הוצאות
 30,000                  45,000                  49,900                 (15,000)               סה"כ

תקציב
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150   הנדסה | 15030   מאגר הנדסה | 150310   אחזקת מאגר הנדסי | 1503110   טיפול שוטף ועדכון המאגר 

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(80,000)               (80,000)               (80,000)               (80,000)               1מיפוי תשתיות וכבישים1733000754
(30,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1דמי שימוש תוכנות1733000781

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

 90,000                  90,000                  99,700                    -                           הכנסות
(1,683,800)        (1,652,062)        (1,647,000)        (1,727,500)        הוצאות
(1,593,800)        (1,592,062)        (1,547,300)        (1,727,500)        סה"כ הנדסה
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

תכנית עבודה מחוברת תקציב: וועדה לתכנון ובניה               תקציר מנהלים 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ומהווה תפקיד 
חשוב במערכת התכנון המקומית. הוועדה אחראית לכלל היבטי הרישוי, מתן מידע תכנוני, הליכי 

תכנון, יישום החלטות מוסדות התכנון, הקמת בסיסי מידע, פיקוח ואכיפה בתחומי המועצה. 

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

ופיקוח על  יתרה  ולשפר את השירות לתושב, תוך הקפדה  הוועדה פועלת בהתמדה להתייעל 
כללי התכנון והבניה, שכן מטרת כללים אלה היא לשמור על חייהם ושלומם של תושבי המועצה, 

להבטיח את איכות חייהם ולהגן על הסביבה.

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

הקמת ועדת שימור מועצתית והכנת שכבת מבנים לשימור	 

מיפוי צוברי גז בתחומי המועצה	 

הקמת מחלקות רישוי ופיקוח	 

עדכון נהלים לקראת מעבר ל"וועדה ללא נייר"	 

      
בברכה          

לימור קוטר,         
מנהלת הוועדה         
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בדיקת תכניות מפורטות בסמכות מקומית 
ומחוזית, תשריטי חלוקה ותכניות בינוי. בדיקה 

ומעקב על מסמכי מדיניות ותכניות 
אסטרטגיות של מינהל התכנון

הוצאת מכתבים ליזמים על תכניות שאינן 
מטופלות וסגירת תכניות

ביצוע טיוב בקשות להיתר לאחר אישור 
תב"ע/תשריט חלוקה

לאחר שלב הפקדת תכנית - שליחת מכתב 
ליזם להגשת בקשת להיתר/להסדרה

תכנית כוללנית
השלמת שלב הצגת התכנית הכוללנית 
למינהל התכנון ולשכת התכנון המחוזית 
לאחר הערותיהן והבאת התכנית לדיון

2תכנית מלאה וקיום דיון
אדריכל 
התוכנית

מהנדס ועדה + מח' 
תכנון ועדה

צומת שוקת רביע מערבי

פארק תעשיות מחזור ואנרגיה מתחדשת - 
אתר דודאים

מרכז לוגיסטי בני שמעון

תעסוקה בגבעות בר

חורבת זעק )תיירות(

גני תאשור- מגורים מיוחד)דיור מוגן(

הרחבת מושב ברוש

הרחבת גבעות בר -שלב ג' תכנון 209 
מגרשים

הסדרת לב קיבוץ שובל )לצורך שיוך(

מושב נבטים - תכנית מתאר מקומית

מצויינות בשירות 
לתושב

פיתוח המועצה והרחבת 
ישובים

טיפול ב-100% מהפניותקידום תוכניות )תב"ע(

בודקת תוכניות

פיתוח המועצה ויצירת 
שותפויות עיסקיות

חכ"לשנתיטיפול ב-100% מהפניות
מהנדס וועדה, מח' תכנון 

וועדה
קידום תוכניות )תב"ע(

שנתי
ישובי 

המועצה
מהנדס וועדה, מח' תכנון 

וועדה

תכנון

מנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותטיפול בתוכניות מפורטות
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מושב נבטים - הגדלת חלקות מגורים והוספת 
יעוד למבנה טהרה

קיבוץ משמר הנגב- אזורי תעשיה, הצרחת 
שטחים

אזור מבני משק קיבוץ דביר

טיפול בבקשות להיתרי בניה ושיבוצן לדיון 
בועדת רישוי /ועדת משנה

מנהלת מח' רישוימנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

מנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותבקרה על עמידה בלוח הזמנים הקבוע בחוק

הטמעת נהלי עבודה והוראות חוק התכנון 
והבניה

מנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

מנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותטיפול בבקשות לדפי מידע תכנוני ולתיקי מידעתיקי מידעמידע
מנהלת מח' רישוי/ 

מידענית

פרויקט פטור עד 140 מ"ר, קבלת שמאויות 
ותצהירי קיבוץ קבלה לחברות

מח' רישוימנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

הכנת לוח שומה לאחר אישור תב"ע 
להרחבות - עד 6 חודשים מיום אישור התב"ע

מח' רישוימנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

העברת בקשות להיתרים לבחינת חבות 
בהיטל השבחה מכח תכנית/הקלה/שיוך 

בקיבוצים
מח' רישוימנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

העברת זכויות ורישום 
בטאבו

מנהלת ועדהמנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותאישור להעברת זכויות בנכס או רישום בטאבואישורי העברת זכויות בנכס

עמידה הרשות בדרישות 
החוק

הכשרת מבני המועצה
טיפול בהוצאת היתר לבית גלעד משמר הנגב 

והיתר בניה למחסן פס"ח במועצה
מנהלת מח' רישוימנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

מעקב ובקרת איכות על קליטת כל התכניות 
המאושרות במערכת הגיאוגרפית

אחראי GISמנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

אחראי GISמנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותעדכון שכבות המידע במערכ' טלדור

אחראי GISמנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניותבדיקת עיגון בקשות להיתרי בניההיתרי בניה

מצוינות בשירות 
לתושב

GIS תפעול מערכת
עדכון מערכת טלדור

מהנדס וועדה, מח' תכנון 
וועדה

רישוי

הגדלת הכנסות המועצה 
על ידי היטלי השבחה

היתרי בניה

שמאויות והיטלי השבחה

פיתוח המועצה והרחבת 
ישובים

שנתיטיפול ב-100% מהפניותקידום תוכניות )תב"ע(
ישובי 

המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הכנת שכבות מידע לסקר עבירות בניה לפי 
תיקון 116

אחראי GISמנהלת ועדהשנתיטיפול ב-100% מהפניות

הכשרות צוות )פיקוח+GIS(, ימי עיון + ביקור 
בוועדה שהשלימה את הסקר

אחראי GISמנהלת ועדה2טיפול ב-100% מהפניות

אישורי התחלת עבודות ותעודות גמר
בדיקות באתר הבניה למתן אישור התחלת 

עבודות )טופס 2( ובדיקות לטופס 4 / תעודת 
גמר

מפקחי ועדהמנהלת ועדה4טיפול ב-100% מהפניות

מפקחי ועדהמנהלת ועדה4טיפול ב-100% מהפניותדוחות פיקוח מצב קיים להיתרי בניההיתרי בניה

עמידה הועדה המקומית 
בדרישות החוק

סקר עבירות בניה
הדרכה להכנת סקר עבירות בניה בתחומי 

המועצה
מנהלת ועדה2סקר השוואתי ב 2ישובים

מפקחי ועדה + אחראי 
GIS

רישוי עסקים
בדיקת התאמה להיתר לצורך חוות דעת למח' 

רישוי עסקים
מפקחי ועדהמנהלת ועדה4טיפול ב-100% מהפניות

שיתוף נתונים מח' הגביה
שכבות מידע של גביה לפיקוח סקר עבירות 

בניה ודוחות פיקוח
מפקחי ועדהמנהלת ועדה4טיפול ב-100% מהפניות

פרסום לתושביםהנגשת מידע
פרסומים בעלון ובאתר המועצה אודות נהלים 
המתעדכנים ומסמכי מדיניות: מסמך ממ"דים, 

נוהל חידוש היתר ומסמך מדיניות אכיפה
מנהלת ועדה4לפחות פעם ברבעון

אתר הועדההנגשת מידע
עדכון אתר הועדה וחשיפת מידע על פי חוק 
ובהתאם לממצאי בקרת ועדות המקומיות

מנהלת מח' רישוימנהלת ועדה2,4ציון מעל 90 מועדת הביקורת

שיתוף פעולה בין 
מחלקות שונות במועצה

מיפוי צוברי גז
מיפוי כל צוברי הגז המוטמנים בישובי 

המועצה
מח' ביטחון מועצהמנהלת ועדה2מיפוי קיים

הקמת ועדת שימור מבנים מועצתיתועדת שימור
הקמת ועדת שימור מועצתית, הכנת שכבת 

מבנים לשימור )תכניות בישובים, תכנית 
שטחים פתוחים, תכנית כוללנית(

מנהל אגף הנדסהלימור1הקמה ותפעול הועדה

שיפור וייעול עבודת 
הצוות

נהלי עבודה

עדכוני נהלים בהתאם לתיקון 110 – ועדה 
"ללא נייר" - מסמכי קונסטרוקטור ותכניות 

לחתימות מקוריות יוגשו רק דרך מערכת רישוי 
זמין

מנהלת מח' רישוימנהלת ועדהשנתינוהל מעודכן

מנהלת ועדהשנתיאחת לרבעוןהכשרות עובדי הוועדה, ימי עיון וסיורי שטחהדרכותהעצמת עובד

שיתוף פעולה בין 
מחלקות שונות במועצה

GIS תפעול מערכת

מצוינות בשירות 
לתושב

סקר עבירות בניה לפי תיקון 116

קידום הרישוי

מצויינות בשירות 
לתושב

מצויינות בשירות 
לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מודל מצוינותהעצמה ותגמול
בחינת 8 עובדי הרפורמה בוועדה לפי מודל 

שכר עידוד
מנהל אגף הנדסהמנהלת ועדה2,4שכר עידוד

שיפור וייעול עבודת 
הצוות

הקמת מח' רישוי- מינוי מנהלת מחלקהמח' רישוי
הקמה ותפעול מחלקת הרישוי 

וקליטת עובד נוסף, סה"כ 3 
עובדים

מנהל אגף הנדסהמנהלת ועדה2

אחזקת מבנה הועדהתחזוקה
הוספת עמדה לעובד חדש, תחזוקת ארכיב 
)קומפקטוס( והקמת גגון בכניסה )למניעת 

כניסת מי גשם(
מח' אחזקה2ביצוע

מנהלת ועדה + 
תקציבאית אגף הנדסה

הקמת מח' פיקוחפיקוח
הקמת מח' פיקוח ומינוי מנהל מח' פיקוח לפי 

דרישות החוק )תיקון 116(
מהנדס ועדהמנהלת ועדה4מינוי מנהל מח' פיקוח

שדרוג רכביםהעצמה ותגמול
החלפת 2 רכבים למפקחים ושדרוג לרכבים 

מתאימים לנסיעה בשטח
מח' תחבורה2החלפה

מנהלת ועדה + 
תקציבאית אגף הנדסה

הגברת תחושת 
הבטחון של 
התושבים

שירות מיטבי למכלול 
הנדסה בחירום

שירות מיטבי למכלול הנדסה בשעת 
חירום

צח"מ - עדכון מפות חירום ושכבות מידע, 
בנית נהלי עבודה, עדכון עובדי מכלול בחירום

קיום תיק נהלים מעודכן וקבצי 
מפות מעודכנות

4
מנהל מח' 

הנדסה
מפקח ועדה + אחראי 

GIS + מנהלת ועדה

מצויינות בשירות 
לתושב
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350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501110   ניהול שוטף של הוועדה ו
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,124,100)        (1,124,100)        (1,287,600)        (1,466,800)        1שכ" ע ועדה מקומית לתכנון ובניה1733400110
(42,000)               (42,000)               (32,000)               (38,000)               1חשמל1733400430
(25,000)               (25,000)               (20,000)               (20,000)               1  ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה1733400470
(700)                     (700)                     (700)                     (700)                     1נסיעות ואשל1733400510
(2,000)                 (2,000)                 (500)                     (2,000)                 1כבוד וועדה1733400511
(5,500)                 (5,500)                 (5,800)                 (5,900)                 1מתנות1733400514
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1כיבודים במשרד1733400515
(10,000)               (13,500)               (12,500)               (10,000)               1השתלמויות1733400521
(3,800)                 (3,800)                 (4,700)                 (7,300)                 1דמ"ח ע.  לקידום מקצועי וחברתי1733400524
(34,900)               (34,900)               (31,400)               (31,800)               5355179 הוצאות רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
(30,500)               (30,500)               (31,600)               (31,800)               9854111 הוצאות רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
(6,200)                 (6,200)                 (6,000)                 (6,000)                 1טלפון וועדה1733400540
(2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 (2,800)                 1פלאפון וועדה1733400541
(2,000)                    -                              -                              -                           1  ציוד מתכלה הוועדה לתכנון ובניה1733400740
(50,000)               (50,000)               (59,800)                  -                           1  קבלניות וועדה מקומית לתכנון ובניה1733400750

(1,341,500)        (1,343,000)        (1,497,400)        (1,625,100)        סה"כ
350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501120   אחזקת מערכות מיחשוב

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(200,000)            (200,000)            (200,000)            (200,000)            1אחזקת מאגר הנדסי הועדה1733400751
(50,000)               (50,000)               (5,000)                 (40,000)               1בסיס נתונים ומערכות מידע1733400780
(16,500)               (16,500)               (16,500)               (16,500)               1סריקה והעתקת תוכניות1733400783

(266,500)            (266,500)            (221,500)            (256,500)            סה"כ

350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501140   עבודת יועצים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(112,300)            (162,300)            (112,300)            (112,300)            1יועצים משפטיים1733400581
(74,900)               (74,900)               (122,700)            (114,900)            1תובע משפטי1733400582
(112,000)            (112,000)            (130,000)            (130,000)            1יועצים נוספים1733400755
(20,000)                  -                              -                              -                           1עבודות תכנון1733400756
   -                           (20,000)                  -                           (20,000)               1נציג דיעה מייעצת1733400757

(319,200)            (369,200)            (365,000)            (377,200)            סה"כ

תקציב
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350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501150   הצטיידות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)               (5,000)                 (8,000)                 (8,000)                 1הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה1733400930

350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501160   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

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

350   הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010   וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110   תפעול הוועדה | 3501170   הכנסות הוועדה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,447,000           2,000,000           2,000,000           2,000,000          1אגרת רשיונות בניה1233400220
 5,000                    5,000                    5,000                    5,000                   1אגרת פתיחת תיק1233400221
 35,000                  100,000               100,000               100,000              1קנסות בית משפט1233400222
 2,000                    2,000                    2,000                    2,000                   1אגרת אישור היעדר חובות1233400224
 43,000                  43,000                  43,000                  43,000                 1אגרת פתיחת תיק בקשה למידע1233400225
(87,500)               (87,500)               (70,000)               (70,300)               1העברה לתב"ר בית עידן הנגב1733400910

 1,532,000           2,150,000           2,150,000           2,150,000          הכנסות
(87,500)               (87,500)               (70,000)               (70,300)               הוצאות
 1,444,500           2,062,500           2,080,000           2,079,700          סה"כ

         1,532,000         2,150,000         2,150,000         2,150,000הכנסות
        (2,034,700)        (2,076,200)        (2,161,900)        (2,342,100)הוצאות
(502,700)             73,800                 (11,900)               (192,100)            סה"כ וועדה מקומית לתכנון ובניה
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