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תכנית עבודה מחוברת תקציב: מנכ"ל                   תקציר מנהלים 

עם כניסתו של המנכ"ל החדש לתפקידו, האגף יתמקד בתכנון האסטרטגי והצמיחה הדמוגרפית 
ביישובי המועצה בשיתוף אגף היישובים החדש, באחריות הכוללת על מנגנון המועצה ועובדיה 

וכן על כלל תחומי השירותים המוניציפאליים לתושב, בדגש על שמירה על איכות הסביבה. 

האגף יוסיף לפעול כל העת כדי להבטיח את פעילותו בצורה מיטבית ויעילה, על מנת להמשיך 
ולהעניק את השירות הטוב ביותר לתושבי המועצה, מתוך שאיפה להשתפרות מתמדת בהתאמה 

לצרכים המשתנים.

להלן עיקרי החידושים בתכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

הגדרה וביצוע של תהליך אסטרטגי חדש למועצה	 

קליטת מנכ"ל חדש, יצוב אגף מנכ"ל ומחלקות האגף במבנה ארגוני חדש	 

יציאה לדרך בהקמת מרכז הפעלה בחירום	 

עזרה בהנגשת תכנית אסטרטגית-אופרטיבית לישובים מתוך תחזיות אוכלוסייה מעודכנות	 

הגדרת סל שירותים מוניציפאלי ואמנת שירות	 

הסברה ופרסום תהליך שיפור מערך איסוף הפסולת 	 

חיזוק והטמעת ועדת איכות הסביבה המועצתית	 

חיזוק מחלקת משאבי אנוש במועצה 	 

         

בברכה          

פלג ניאגו          

מנכ"ל המועצה           
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ביצוע בחירת עובדים מצטייניםהערכת עובדים
בחירת עובדים מצטיינים פעם 

בשנה
3

מ. משאבי 
אנוש

השתלמויות שוטפות לכלל עובדי המועצה
תכנית עבודה להשתלמויות 
שתוגש על ידי מנהלי אגפים

1
מ. משאבי 

אנוש

סדנה שנתית חד יומית לכלל עובדי המועצה
השתתפות של 90% של עובדי 

המועצה
2

מ. משאבי 
אנוש

סדנה לעובדי האגף
השתתפות של 80% של עובדי 

האגף
4

אריאלה / 
תמר

יעוץ למנהלים -ליווי במידת הצורךמתן עזרה מקצועית לדרג הניהולי
התמקצעות ועזרה למנהלים 

לפי צורך
חברה חיצוניתמנכ"לשנתי

אישור ובדיקת משכורות - בקרת שכרכו"א ופיקוח על השכר
מקסימום שלוש מפרעות 

בחודש
מחלקת שכרמנכ"לשנתי

מנכ"לשנתיאחת לחודשפגישות שוטפות עם צוות המחלקה והמנהלים
מנהלת שפ"ה, מנהל 

אחזקה

יצירת שת"פ עם אגף ההנדסה ועבודה 
משותפת

קיום פגישות אחת לרבעון של 
מנהלי הביניים

מנכ"לשנתי
מנהלת שפ"ה, מנהל 

אגף הנדסה

שנתיהגדלת המבנים המונגשיםטיפול בהנגשת מבנה המועצהבטיחות
מנהל 

בטיחות
מנכ"ל, יועץ מקצועי

פיקוח בהתאם לתכנית עבודה בכלל ישובי 
המועצה

עמידה של 100%  בתוכנית 
עבודה

פקחשנתי

שנתיטיפול שוטף בבעלי עסקיםפיקוח, שימועים, ליווי עסקים
מנהלת 

רישוי עסקים
מנכ"ל

סיוע שוטף לראש 
המועצה

סדנת מליאה + ועדיםחיזוק הקשר עם הישובים
קיום סדנת מליאה פעם בשנה 

והשתתפות של לפחות 80 
איש מהישובים

גזברית, מש"אמנכ"ל1

תחזוקת גנים במועצה
שיפור תנאים פיסים של כלל הגנים 

במועצה
שנתיע"פ תוכנית גיל רךע"פ תוכנית גיל רך

מנהלת גיל 
רך

מנהלת תחום הגנים, 
חינוך, הנדסה, גזברית, 

מנכ"ל

ע"פ תוכנית עבודה איכות סביבה
ע"פ תוכנית עבודה איכות 

סביבה
שנתי

מ. איכות 
סביבה

מנכ"ל

יישום חוק טיפול בפסולת אלקטרונית
ע"פ תוכנית עבודה איכות 

סביבה
1,2

מ. איכות 
סביבה

יעוץ משפטי, מנכ"ל, 
מנהלת שפ"ה

הטמעת פחים כתומים ועידוד המחזור 
בישובי המועצה

צמצום פסולת להטמנה 
ועלייה בשיעורי מיחזור

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה

מצוינות בשירות 
לתושב

ניהול המנגנון המורחב 
של המועצה: כוח אדם, 

שכר וציוד

סדנאות,השתלמויות, והדרכות לכלל 
עובדי המועצה

חיזוק הקשרים הבין מועצתיים

פיקוח ורישוי עסקים
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פיתוח כלכלי של 
המועצה

1יישום התכניתגיבוש תכנית אסטרטגית לחברהביסוס החברה הכלכלית החדשהשימור והגדלת הכנסות
ראש 

המועצה
מנכ"ל והנהלת חכ"ל

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

יצירת תשתית מניעתית 
מועצתית

העלאה וחיזוק תחושת המוגנות 
בהסעות

ע"פ תוכנית עבודה ביטחון קהילתי
ע"פ תוכנית עבודה ביטחון 

קהילתי
שנתי

מ. ביטחון 
קהילתי

תחבורה, בטיחות, חינוך

מצוינות בשירות 
לתושב

התייעלות בנושא 
התחבורה הציבורית 

למועצה

טיפול בפניות התושבים והעלאתם 
לטיפול הגורמים הרלוונטים

ע"פ תוכנית עבודה תקציבים ומנגנון
ע"פ תוכנית עבודה תקציבים 

ומנגנון
תקציבאיתשנתי

ראש המועצה, מנכ"ל, דן 
בדרום

כניסה לתפקיד מנכ"ל חדששינוי ארגוני במועצה
למידה והתאמה של מבנה האגף בהתאם 

לשינוי הארגוני במועצה
ראש המועצה, צוות מטהמנכ"ל1מבנה ארגוני מותאם ויעיל

שנתיע"פ תוכנית אגף יישוביםהסדרת משרד לצוות האגףסיוע בהקמת האגףהקמת אגף יישובים
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל

שיפור וקידום נושאי 
איכות סביבה

טיפול בנושאי השלכת פסולת ומטרדי 
שרפות

שנתיכינוס אחת לחודשכינוס שולחן עגול רב תחומי
ראש 

המועצה
מנכ"ל

מניעת שריפות
ארגון צוותי כיבוי אש בישובי המועצה, 

מעקב ביצוע טיפול מונע בעשביה 
ועיבודי קרקע, תקצוב

שנתיע"פ תוכנית עבודה בטיחותע"פ תוכנית עבודה בטיחות
מנהל 

בטיחות
מנכ"ל

הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים 
במוסדות המועצה

ע"פ תוכנית עבודה יחידה סביבתית
ע"פ תוכנית עבודה יחידה 

סביבתית
שנתי

א. תחום 
סביבה

מנכ"ל, רפרנט

ע"פ תוכנית עבודה יחידה סביבתית"ריאה ירוקה"
ע"פ תוכנית עבודה יחידה 

סביבתית
שנתי

א. תחום 
סביבה

מנכ"ל, הנדסה, אחזקה, 
ועדי היישובים

שנתיע"פ תוכנית עבודה אחזקהע"פ תוכנית עבודה אחזקההקמת פינות מיחזור חדשותפיתוח תחום מיחזור
מנהל 
אחזקה

מנכ"ל, שפ"ה

טיפול בבעלי חיים 
במרחב המועצה והגברת 
המודעות  בקרב תושבים

הגברת המודעות ופעילויות הסברה 
בנושא בעלי חיים, מתן מענה לבע"ח 

משוטטים, עיקור וסירוס
וטרינרשנתיע"פ תוכנית עבודה וטרינרע"פ תוכנית עבודה וטרינר

מנכ"ל, שפ"ה, תברואה, 
הנהגות היישובים, 

דוברות

קידום הקמת מרכז רב 
תכליתי לוותיקים

קידום הקמת מרכז רב תכליתי 
במבואות

שנתיע"פ תוכנית עמותת ותיקיםע"פ תוכנית עמותת ותיקים
מנכ"לית 
העמותה

ראש המועצה, מנכ"ל, 
הנדסה, יו"ר העמותה

שנתיע"פ תוכנית עבודה שפ"הע"פ תוכנית עבודה שפ"ההקמת אגף שפ"הביסוס תחום מוניציפאלי
מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, יעוץ ארגוני, 
יועמ"ש, מש"א

שנתיע"פ תוכנית עבודה שפ"הע"פ תוכנית עבודה שפ"ההגדרת סל שירותים ואמנת שירותהגדרה ועדכון סל שרותים
מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, אחזקה, איכות 
סביבה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

מועצה ירוקה
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שיפור ויעול מערך איסוף 
הפסולת "קול קורא 
אשכול נגב מערבי"

שנתיע"פ תוכנית עבודה שפ"הע"פ תוכנית עבודה שפ"המערך איסוף פסולת משופר ויעיל
מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, אשכול נגב 
מערבי, הנהגות היישובים

חיבור ליישובים רישוי 
עסקים

בניית שיתופי פעולה בין רישוי עסקים 
להנהגות היישוב

ע"פ תוכנית עבודה רישוי עסקים
ע"פ תוכנית עבודה רישוי 

עסקים
מנכ"ל, הנהגות היישוביםרישוי עסקיםשנתי

הרחבת שירות פסיכולוגי 
למסגרות

הגדלת מענים של שרות פסיכולוגי לבתי 
הספר במסגרת התקן 

3,4ע"פ תוכנית עבודה שפ"חע"פ תוכנית עבודה שפ"ח
מנהלת 
שפ"ח

מנהל אגף חינוך, מנכ"ל

ע"פ תוכנית עבודה תחבורהגיוס נהגים מחליפים או יציאה למכרזפרישת נהגים לפנסיה
ע"פ תוכנית עבודה 

תחבורה
שנתי

מנהל 
תחבורה

מנכ"ל, מש"א

העברת הסעות בסיס 
חצרים למועצה אזורית 

מרחבים
ע"פ תוכנית עבודה תחבורההעברה מסודרת ואפקטיבית

ע"פ תוכנית עבודה 
תחבורה

שנתי
מנהל 

תחבורה
מנכ"ל

ע"פ תוכנית עבודה בטיחותכניסת עוזר לממונה בטיחות ב-50% משרהניהול מחלקת בטיחות
ע"פ תוכנית עבודה 

בטיחות
שנתי

מנהל 
בטיחות

מנכ"ל

מנהלת בטיחות חדשה
כניסה לתפקיד מנהלת בטיחות חדשה 

בנושא זה"ב במוסדות חינוך
ע"פ תוכנית עבודה בטיחות

ע"פ תוכנית עבודה 
בטיחות

שנתי
מנהל 

בטיחות
מנכ"ל

ניהול מחלקת אחזקה
יציאה למכרזים: עבודות כביש, אספקת 

חול ים,  עבודות שיפוץ
שנתיע"פ תוכנית עבודה אחזקהע"פ תוכנית עבודה אחזקה

מנהל 
אחזקה

מנכ"ל, מכרזים

ניהול מוכנות המועצה 
לחירום

הכשרה לתפקיד רמ"טכניסה מיטבית לתפקיד רמ"ט
תרגיל מוכנות לחירום 

בציון מעל 80
מנכ"לשנתי

הגדרת מיקום אגף הישובים במרכז ההפעלה 
(תא יישובים)

2מסמך מאושר
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל, יועץ חיצוני

2נהלי עבודה כתוביםהגדרת נהלי עבודה לתא יישובים
מנהל אגף 

יישובים
מנכ"ל, יועץ חיצוני

שיפור קשרי הגומלין 
בזמן חירום בין המועצה 

ליישובים

הכנסת אגף יישובים למערך המוכנות 
לחירום

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מצויינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב
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המשך שמירה על קבוצת העמיתים ע"י העצמת 
מקומם של מנהלי התחומים והעמקת ההיכרות 

האישית ותחומי אחריותם של המנהלים

6-8 מפגשים פורום מנהלי 
ביניים

שנתי
מנהלת 
משאבי 

אנוש
מעברים

המשך תהליך בניית שגרות עבודה - פורטל, 
קליטת עובד חדש, שגרות עבודה (נהלים 

ברורים, שקופים ואחידים)

יישום תכנית עבודה של כל 
אחד מהצוותים

1.2
מנהלת 
משאבי 

אנוש
מעברים

כתיבת נוהל קליטת עובד חדש, כולל חוברת 
קליטה

1חוברת כתובה
מ. משאבי 

אנוש
מעברים

טיפול וליווי מיטבי בתהליך סיום העסקת עובדים
העברת מידע מלא למחלקת 

שכר
שנתי

מ. משאבי 
אנוש

מנכ"ל

טיפול מיטבי בתהליך סיום עבודתם של עובדים 
העומדים לפני פרישה

שנתיקיום פגישה עם העובד וסיכום
מ. משאבי 

אנוש
מנכ"ל

טיפול וליווי מיטבי לפורש לאורך כל התהליך עד 
ליציאה לגמלאות

הוצאת סיכום הפרישה אל 
הפועל

שנתי
מ. משאבי 

אנוש
מנכ"ל

שנתיתשלומים ועדכונים שוטפיםשכ"ע ופנסיה
מ. משאבי 

אנוש
שכר

פיצול והגדרות תפקיד בין מש"א לכח אדםמצוב מחלקת מש"א
הגדרת תפקיד וחלוקת אחריות 

מוגדרת
1

מ. משאבי 
אנוש

מנכ"ל

סדנת העובדים השנתית
ארגון והפקת סדנת עובדים שנתית בתיאום עם 

צוות מטה
2קיום סדנת עובדים

מ. משאבי 
אנוש

צוות מטה, לשכה

צוות משאבי אנוש

הרחבת אחריות הצוות, זימון של מנהל אגף 
אחת לחודשיים לטובת דיון על הנעת העובדים, 

צרכי האגף בנושא השתלמויות ולימודים, 
בקשות וכו'

שנתיאחת לחודשיים
מנהלת 
משאבי 

אנוש
צוות משאבי אנוש

תחזוקה שוטפת של מאגר מידע על 
לימודים/השתלמויות עובדים

שנתימאגר מידע פעיל
מ. משאבי 

אנוש
צוות משאבי אנוש

1רענון נוהל ההשתלמויות - "מתגובה ליוזמה"
מ. משאבי 

אנוש
צוות משאבי אנוש

2מיפוי עובדים שלא יצאו ללימודים/השתלמויות
מ. משאבי 

אנוש
צוות משאבי אנוש

הפצות משרות/מכרזים כנדרש
פרסום כלל מודעות הדרושים 

בזמן אמת
שנתי

מ. משאבי 
אנוש

פרסום מידע רציף כגון ימי בחירה, חופשים 
וכדומה

שנתיפרסום מידע באופן קבוע
מ. משאבי 

אנוש

מצויינות בשירות 
לתושב

שיפור השירותים 
הניתנים על ידי המחלקה

פיתוח תחום פורשים 
וגמלאים

קבלת מיפוי שנתי להשתלמויות 
ממנהלי אגפים

הפצת מידע חיוני לעובדים באופן 
קבוע

טיפוח, שימור ופיתוח 
ההון האנושי במועצה

פיתוח דרג מנהלי ביניים

השתלמויות עובדים

מתן שירות לעובדים ביציאה 
לגמלאות

טיפוח, שימור ופיתוח 
ההון האנושי במועצה

טיפוח, שימור ופיתוח 
ההון האנושי במועצה
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שנתימתן מענה לפוניםיצירת תעדוף של המשימות על פי רמת הדחיפות
מ. משאבי 

אנוש

שנתי100%  תיקים מעודכניםהשלמת נתונים לתיקי העובדים
מ. משאבי 

אנוש

שנתיתיוק וטיוב מסמכיםניהול תיקי עובדים
מ. משאבי 

אנוש

סביבת עבודה טכנולוגית 
ידידותית למשתמש

שיפור, קידום, ופיתוח של תוכנת 
הנוכחות (WEB) לשימוש מיטבי 

בקרב העובדים
שנתיסדנה אחת לרבעוןסדנאות הדרכה לעובדים על תוכנת הנוכחות

מ. משאבי 
אנוש

יצירת מערך קבוע למעקב אחר זכויות עובדים 
(לדוגמה קידומי דרגה)

2נתוני עובדים זמינים ומעודכנים
מ. משאבי 

אנוש
שכר

עדכון דרגת רשות (מעל 10,000) וליווי עובדים 
המועסקים בחוזים אישיים

שנתיהסדרת העובדים בחוזים אישיים
מ. משאבי 

אנוש
שכר

הערה: עם עדכון הלמ"ס

שנתיעבודה על פי נוהלשיפור והטמעת נהלי עבודה למול מחלקת השכר
מ. משאבי 

אנוש
שכר

נוהל עבודה מחלקת משאבי אנוש

פיתוח המבנה הארגוני והתאמתו לארגון 
הצומח, יצירת מבנה סדור למתן מענה לעובד 

ברמה הפרטנית או ברמת המנהל, כולל פגישות 
וזמינות של מנהלת מש"א לכל מענה במידי

יצירת המבנה והתחלת עבודה 
לפיו

2
מנהלת 
משאבי 

אנוש
צוות מטה

חזון משאבי אנוש
כתיבת חזון למשאבי אנוש להטווית דרך העבודה 

ומיצוב התפקיד
פרסום החזון כחלק מהחוברת 

לעובד
1

מ. משאבי 
אנוש

פרוייקט הרפרנטים למש"א
קידום פרוייקט הרפרנטים למשאבי אנוש - בתי 

ספר ומחלקות המועצה
ביסוס התפקיד והחלת עבודה 

לפיו
1,2

מ. משאבי 
אנוש

מנהלי אגפים, מחלקות  
ובתי ספר

פיתוח פורום מנהלניות בבתי הספר

תחזוק פורום מנהלניות יחד עם תקציבאיות 
החינוך והרווחה ומנהלת הרכש לטובת קביעת 

מדיניות אחידה בבתי הספר, סיוע בבעיות 
והעמקת בידע בנהלי משאבי האנוש

2,4קיום שני מפגשים בשנה
מנהלת 
משאבי 

אנוש
מנהלניות בתי הספר

בחינת מודל מנהלי אגפים כמנהלי 
משאבי אנוש

בניית תהליך/סדנת עבודה לטובת העצמה 
והגדרה של מנהלי האגפים כמנהלי מש"א - 

הכשרה ומתן כלים לצורך התמקצעות בתחום 
מש"א וכ"א

לקיחת סמכויות והחלטות 
עצמאיות

2
מנהלת 
משאבי 

אנוש
מנכ"ל

מצויינות בשירות 
לתושב

שיפור השירותים 
הניתנים על ידי המחלקה

טיפוח, שימור ופיתוח 
ההון האנושי במועצה

מצויינות בשירות 
לתושב

פיתוח מחלקת משאבי 
אנוש

שדרוג תחום שכר
יצירת דפוסי עבודה מול מחלקת 

שכר

ניהול שוטף יעיל

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
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הערכת עובדים
פתיחת תהליך הערכת עובדים למול צוות מטה, 
קביעת מטרות, בניית שאלונים מקוונים וביצוע 

לקחים מהתהליך הקודם
3,4קיום הליך הערכת עובדים

מנהלת 
משאבי 

אנוש

צוות מטה
הערה: נדרש סיוע בעניין 
הטפסים הממוחשבים

הקמת צוות משותף עם מש"א, הוועד ונציגי 
מחלקות בארגון ליצירת סל שירותים המותאם 

לגופים השונים בבני שמעון (החל מיציאה 
לטקסי זכרון, ימי כייף וכו')

2כתיבת נוהל ופרסומו
מנהלת 
משאבי 

אנוש

צוות מטה, ועד עובדים, 
נציגי המחלקות

הפקת אירועי עובדים, כגון ציון חגים ומועדים 
ואירועי גיבוש. שיתוף המחלקות באחריות על 

אירועים אלו
1תכנית שנתית

מנהלת 
משאבי 

אנוש

מנהלת תרבות, מנהלי 
מחלקות

3יציאה לקורסיציאה לקורס משאבי אנוש
מנהלת 
משאבי 

אנוש

יציאה להשתלמויות וכנסים יעודיים
השתלמות אחת לפחות לכל 

אחת
שנתי

מנהלת 
משאבי 

אנוש

ליווי מקצועי של רו"ח ויועמ"ש למש"א ולמידת 
תחומי טיפול חדשים

1,2סדרת מפגשים
מנהלת 
משאבי 

אנוש

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מוכנות תחום משאבי 
אנוש בחירום

1קבלת אישור משרד הכלכלהעדכון תיק חירוםמוכנות תחום משאבי אנוש בחירום
מנהלת 
משאבי 

אנוש

מצוינות בשירות 
לתושב

פיתוח מחלקת משאבי 
אנוש

התמקצעות מחלקת מש"א

טיפוח, שימור ופיתוח 
ההון האנושי במועצה

מצויינות בשירות 
לתושב

מדיניות רווחה

ם
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עבודה לפי חוק רישוי עסקים ויישום הרפורמה
השלמת 100% מתהליך 

הרפורמה ע"פ המפרט האחיד
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

יועמ"ש

הנחיות והכוונה לבעלי עסקים
טיפול ב-100% מפניות בעלי 

העסקים
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

יועמ"ש

ליווי, טיפול, מעקב עסקים הזנה למערכת 
הרמה

טיפול ב-100% מפניות בעלי 
העסקים

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
פיקוח, תברואן, וטרינר

עדכון אתר המועצה בנוהל רישוי עסקים 
ותהליך הוצאת רישיון, פרסום הרפורמה

עדכון שוטף לפי פרסומים של 
משרדי ממשלה

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
מ. תוכן אתר המועצה

אגרת רישוי עסקים
גביית אגרת ע"פ פתיחת 

בקשה של 100% מהבקשות
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

מחלקת גביה

ביקורות שנתיות בעסקים
מעקב על תוכנית העבודה 

לביצוע ביקרות ב75% 
מהעסקים אחת לשנה

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
תברואן, וטרינר

קריאה לבעלי עסקים להסדרת נושא רשיון 
העסק

שנתיפנייה במיילים, טלפון, לפי צורך
מנהלת 

רישוי עסקים
מעקב וקידום תיקים מול גורמי אישור כגון 

כיבוי אש וכו'
בהתאם לצורך תיקים מוכנים 

ומאושרים
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

שיתוף פעולה ופגישות מול גורמי האישור
קיום פגישות אחת לרבעון 

לפחות ובהתאם לצורך
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

כתיבת דו"חות למתחמי העסקים
דו"ח אחת לשבוע במתחמים 

המרכזיים ואחת לשנה ביישובים
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

פיקוח, תברואן, וטרינר

טיפול ומעקב אחר עסקים שהפרו את תנאי 
הרישיון:

1.פיקוח ואכיפה
2.הליך שימוע 
3.הליך משפטי

שנתיקיום שימוע וקיום הליך משפטי
מנהלת 

רישוי עסקים
 תובעת משפטית, גורמי 

אישור חיצוניים

אכיפת חוק רישוי עסקים באמצעות דוחות 
וקנסות

מתן דוחות וקנסות על פי צורך, 
קלסר מעקב

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
פקח

מיפוי עסקים ביישובי המועצה סקר נכסים של 
מח' הגבייה

שנתיאחת לשנה
מנהלת 

רישוי עסקים
מחלקת גביה

שנתיאחת לשבועשליחת מכתבים והתראות
מנהלת 

רישוי עסקים

הנחיות ייעוץ ליווי העסק עד לקבלת רישיון
קבלת רישיון עסק ע"פ לוחות 

זמנים
שנתי

מנהלת 
רישוי עסקים

קידום רישיונות עסק לעסקים
עסקים עובדים עם רשיון 

עסק בהתאם לחוק

ישום חוק ורפורמה ברישוי עסקים
הפעלת חוק רישוי 

עסקים הסדרה ואכיפה

הסדרת עסקים ללא רישיון ע"פ 
מדיניות המועצה

מתן ייעוץ לעסקים 
בנושא רישוי עסק

מצויינות בשירות 
לתושב
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חיבור ליישובים
בניית שיתוף פעולה בין רישוי עסקים 

להנהגות הישוב
פגישות עם הנהגת הישוב

פגישה עם הנהגות כל 
היישובים במהלך השנה

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
הנהגות הישובים

ליווי תהליך הרישוי באירועים 
מועצתיים ואירועים המתקיימים 

בשטחי המועצה

ליווי אירועים פנים מועצתיים בשיתוף 
מחלקות המועצה ומוסדותיה

שנתיכל אירוע מקבל רישיון מתאים
מנהלת 

רישוי עסקים
מנהל בטיחות, אחזקה, 

תרבות

קידום נושא הנגישות באירועים 
ועסקים

שיתוף פעולה ופגישות שוטפות עם יועצת 
הנגישות

קיום פגישות עבודה משותפות 
אחת לחודש

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
מנהל בטיחות

הטמעת מודל חיוב חוק עזר לפינוי 
פסולת- חיוב "אשפה עודפת" לעסקים

חתימת הסכמים חדשים מול העסקים 
בהתאם לעדכון בחוק

חתימת הסכמים חדשים עם 
לפחות 90% מהעסקים

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
יועמ"ש

איתור עסקים חדשים טעוני רישוי
חיזוק ויצירת שתפ"ים נוספים לטובת שיתוף 
מידע ואכיפה של עסקים טעוני רישוי, דוחות 

ממחלקת הגבייה

קיום ישיבות עדכון ומעקב מדי 
רבעון

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים
פקח, גביה, יועמ"ש

שמירה על קשר רציף אל מול בעלי 
העסקים , שליחת עדכונים ושינויים 

בשוטף
יצירת רשימת תפוצה במייל של בעלי העסקים

רשימת תפוצה מוכנה 
ומעודכנת

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים

חיבור לעסקים
יצירת שינוי בתפיסת המחלקה, מיתוג 

המחלקה כמקדמת עסקים
העלאת אחוזי הפונים באופן עצמאי למחלקה 
לטובת הסדרת הרישיון ושמירה על קשר רצוף

עלייה של לפחות 10% ביחס 
לשנה שעברה

שנתי
מנהלת 

רישוי עסקים

 שיתוף פעולה מול גורמי 
האישור

צמצום הנטל הבירוקרטי בכפוף 
להנחיות הרפורמה החדשה

חיזוק קשרים ושת"פ עם גורמי האישור, 
פגישות יזומות עם גורמי האישור

שנתיקיום פגישות מדי רבעון
מנהלת 

רישוי עסקים

מצויינות בשירות 
לתושב

התמקצעות בתחום
למידה התמקצעות התייעלות 

והתפתחות, מתן מידע רלוונטי לבעלי 
עניין

השתתפות בכנסים, למידת עמיתים ברשויות 
אחרות, אתרי חוק ומשפט, אתרים מקצועיים

שנתיקיום מפגשי למידה מדי רבעון
מנהלת 

רישוי עסקים
מנהלת מש"א

עבודה בהתאם לחוק 
רישוי עסקים

מצויינות בשירות 
לתושב

ליווי אירועים ועסקים
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תקציב
30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30110  הוצאות כח אדם | 301110  שכר

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(383,800)            (383,800)            (409,200)            (566,600)            1שכ"ע מינהל כללי1611400110
(390,900)            (467,400)            (488,200)            (523,100)            1שכ"ע מזכירות1613100110

(774,700)            (851,200)            (897,400)            (1,089,700)        סה"כ
30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30110  הוצאות כח אדם | 301120  רכב

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                           (18,665)               (16,800)                  -                           5698833הוצאות רכב1611400530
   -                           (23,000)               (24,300)                  -                           73949301הוצאות רכב1611400530
   -                              -                              -                           (32,400)               1החזקת מכוניות וביטוח1613000530
(33,600)                  -                              -                              -                           5698833החזקת מכוניות וביטוח1613000533
(10,600)               (10,600)               (6,500)                    -                           7811779החזקת מכוניות וביטוח1613000530
(13,200)               (13,200)               (100)                        -                           7886668החזקת מכוניות וביטוח1613000530
   -                              -                              -                              -                           8515573החזקת מכוניות וביטוח1613000529
   -                              -                           (1,500)                    -                           9853911החזקת מכוניות וביטוח1613000530

(57,400)               (65,465)               (49,200)               (32,400)               סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30110  הוצאות כח אדם | 301130   דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                           (1,000)                    -                           1דמי חבר באיגוד1611400523
(1,600)                 (1,600)                 (3,000)                 (3,000)                 1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1613100524

(1,600)                 (1,600)                 (4,000)                 (3,000)                 סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30110  הוצאות כח אדם | 301140   נייד
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(500)                     (720)                     (500)                     (600)                     1פלאפון1611400541
(1,200)                 (1,200)                 (1,000)                 (1,200)                 1טלפון נייד1613100541

(1,700)                 (1,920)                 (1,500)                 (1,800)                 סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30110  הוצאות כח אדם | 301150  מתנות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                           (400)                     (800)                     (800)                     1מתנות1611400514
(3,600)                 (3,600)                 (3,000)                 (3,000)                 1מתנות1613000514

(3,600)                 (4,000)                 (3,800)                 (3,800)                 סה"כ
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30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301210   השתלמויות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,000)                 (1,000)                 (400)                     (1,000)                 1מזכירות נסיעות אשל1613000510
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 1השתלמויות1613000520

(9,000)                 (9,000)                 (8,400)                 (9,000)                 סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301220   ספרות מקצועית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,100)                 (2,100)                 (2,100)                 (2,100)                 1ספרות ועיתונים1613100522

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301230   מס הוצאות עודפות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(60,000)               (60,000)               (30,000)               (30,000)               1הוצאות עודפות1613000970

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301240   חגיגות טקסים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(12,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               1חגיגות וטכסים וועד1752000780
(15,000)               (15,000)               (18,000)               (10,000)               1חגיגות וטכסים1752000781

(27,000)               (27,000)               (30,000)               (22,000)               סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301250   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 13,500                  13,500                  13,500                  13,500                 1דמי שמוש בציוד מרכזיה1269000650
 6,000                    6,000                    6,000                    6,000                   1 דמי ניהול בגין ציוד בחדר התקשרות1269000659
 107,700               107,700               108,600               127,600              1הכנסות עידן הנגב1269000695
 44,500                  44,500                  44,500                  44,500                 1הכנסות מהחכ" ל בגין מנגנון שכר וטלפוניה1273000690
 146,000               146,000               146,000               146,000              1הכנסות משכ" ד משרדים חכ"ל1433000640
(55,200)               (55,200)               (55,200)               (55,200)               1שימוש במועדון להב1613000410
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (3,000)                 1הוצ. כיבוד1613000511
(1,000)                 (1,000)                    -                              -                           1השתתפות באיגוד1613000523
(25,000)               (25,000)                  -                           (20,000)               1 החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון1613000542
(1,061,693)        (686,293)            (575,654)            (1,101,150)        1השתתפות בקרן  בני שמעון מזכירות1613000820
(135,800)            (135,800)            (115,000)            (115,000)            1חשמל ואנרגיה1613100430
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1טלפון1613100540
(100,000)            (100,000)            (91,100)               (96,000)               1דואר1613100544
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1פרסום1613100550
(500)                     (500)                        -                              -                           1תשלומי אגרות1613100580
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30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010   ניהול שוטף | 30120   הנהלה וכלליות | 301250   שונות (המשך)
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(293,800)            (293,800)            (280,000)            (280,000)            1הסעות1613100710
(40,000)               (40,000)               (12,000)               (20,000)               1עבודות קבלניות כ"א1613100750
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1יעוץ כללי1613100754
(11,200)               (11,200)               (13,000)               (13,000)               1הוצאות אחרות1613100780
(292,000)            (292,000)            (292,000)            (292,000)            1הוצאות משפטיות1617000581
(157,500)            (157,500)            (110,000)            (120,000)            1הוצאות משפטיות אחרות1617100581
(40,000)               (40,000)               (40,000)               (40,000)               1אחזקת תשתיות על במבנה המועצה1741000782
 64,900                  64,900                  61,900                  63,200                 1הוצאות מקביל מפעם1777100781
   -                              -                           (5,000)                 (5,000)                 1כיבוד צוות חירום מועצתי1729000511

 382,600               382,600               380,500               400,800              הכנסות
(2,285,693)        (1,910,293)        (1,660,954)        (2,230,350)        הוצאות
(1,903,093)        (1,527,693)        (1,280,454)        (1,829,550)        סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3050   מוקד אזרחי | 30150   הפעלת המוקד האזרחי | 305110    סיום העבודות המיחשובייות הנדרשות והתאמתם לצרכי האגף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                           (3,500)                 (3,500)                 1חיוג מקוצר למוקד1761000542

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 15,000                  15,000                  15,000                  15,000                 1אגרת רשיונות עסק1129000220
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1פרסום והפקת חוברת הסברה1713300751

 12,000                  12,000                  12,000                  12,000                 סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1השתלמויות1713300521

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3090   תוכנה | 30910   מידע תיקי עובדים | 3091230   מיחשוב והנגשת המידע למנהלי המחלקות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1משאבי אנוש תוכנה1613200750

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30100   ארכיב | 301010   ארגון ארכיב קיים | 3010110   הסדרת חומר לא ממוין
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)                  -                           (5,000)                 1ארכיון -עבודות קבלניות1613000751

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3060   רישוי עסקים | 30160   בניה וביסוס נושא רישוי העסקים במועצה 
| 306120     הגדרת סידרי עדיפויות לאכיפת החוק לגבי עסקים הפועלים ללא רשיון

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3060   רישוי עסקים | 30160   בניה וביסוס נושא רישוי העסקים במועצה
 | 306130     עריכת ימי עיון והשתלמויות לבעלי תפקידים ובעלי עסקים
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30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30100   ארכיב | 301010   ארגון ארכיב קיים | 3010140   התקנת מדפים וביעור חומר ישן

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1התקנת מידוף וציוד1613000931

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30130   יחידה צבאית | 301310   טיפוח ואימוץ | 3013110   אימוץ 2  יחידות צבאיות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1יחידה צבאית מאומצת1753000781

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30150   תקציב ומנגנון | 301570   תב"ר מיחשוב | 3015730   שדרוג המרכזיה הטלפונית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1שדרוג המרכזיה1613100545

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30150   תקציב ומנגנון | 301570   תב"ר מיחשוב | 3015740   ייצוב המערכת
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 25,000                  25,000                  25,000                  25,000                 1המשרד לשוויון חברתי פרויקט 1115000990365
(134,300)            (134,300)            (139,700)            (141,800)            1שכ"ע מחשבים ותיקשורת1615000111
(168,000)            (168,000)            (170,400)            (258,000)            1מנהל מערכות מיחשוב1621000751
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1שימוש בתוכנות1621000752
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (45,000)               1תיקונים ואחזקה1621200420
(60,000)               (60,000)               (60,000)               (60,000)               1אינטרנט ודואר אלקטרוני1621300540
(70,000)                  -                              -                              -                           1ציוד מיחשוב1621300931
   -                           (70,000)               (70,000)               (30,000)               1ציוד מיחשוב1938000931

 25,000                  25,000                  25,000                  25,000                 הכנסות
(482,300)            (482,300)            (490,100)            (539,800)            הוצאות
(457,300)            (457,300)            (465,100)            (514,800)            סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301810   פיתוח ההון האנושי | 3018130   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(45,000)               (45,000)               (45,000)               (45,000)               1השתלמויות עובדים1616000521

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301810   פיתוח ההון האנושי | 3018150   תמריץ לעובדים מצטיינים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(16,000)               (16,000)                  -                           (16,000)               1פרס עובד מצטיין1616100110

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301820   תכנית הדרכה פנים ארגונית | 3018240   הדרכות רוחביות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (7,000)                 (5,000)                 1הדרכות עובדים1616000755
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30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301830   צוות משאבי אנוש | 3018310    קיום פגישות סדירות אחת לחודשיים עפי תוכנית קבועה מראש
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (4,700)                 (30,000)               1ליווי צוות משאבי אנוש1616000751

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301830   צוות משאבי אנוש | 3018320   פנסיונרים - יציאה לפנסיה,  תמיכה וליווי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,885,600)        (2,885,600)        (2,949,700)        (3,046,900)        1שכ"ע פנסיה1993000310
(60,000)               (60,000)               (49,600)               (50,000)               1השתת. בשכר פנסיונרים1993000311
(4,400)                 (4,400)                 (4,000)                 (4,400)                 1מתנות1993000514
(7,600)                 (7,600)                 (7,700)                 (7,700)                 1ספרים ועיתונים1993000522

(2,957,600)        (2,957,600)        (3,011,000)        (3,109,000)        סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301840   ניהול שוטף | 3018440   קבלת עובדים חדשים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(25,000)               (25,000)               (15,000)               (20,000)               1פרסום משרות1616000550
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1אבחון עובדים1616000752

(40,000)               (40,000)               (30,000)               (35,000)               סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180   משאבי אנוש וארגון | 301840   ניהול שוטף | 3018480   הוצאות כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(160,100)            (160,100)            (220,500)            (353,800)            1משאבי אנוש1616000110
(800)                     (800)                     (800)                     (1,600)                 1מתנות1616000514
   -                              -                           (800)                     (800)                     1דמ"ח איגוד מנהלי משאבי אנוש1616000523
   -                              -                           (100)                     (200)                     1דמ"ח1616000524
   -                           (10,700)                  -                           9853911הוצאות רכב1616000530
   -                              -                              -                           (42,000)               1הוצאות רכב1616000531
(600)                     (600)                     (500)                     (600)                     1פלאפון-משאבי אנוש1616000541

(161,500)            (161,500)            (233,400)            (399,000)            סה"כ

 422,600               422,600               420,500               440,800              הכנסות
(6,984,193)        (6,693,978)        (6,546,054)        (7,645,450)        הוצאות
(6,561,593)        (6,271,378)        (6,125,554)        (7,204,650)        סה"כ מנכ"ל
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(122,000)            (54,600)                  -                              -                           501שכר מזכירות1613100110
(176,104)            (176,104)            (181,185)            (183,903)            501שכ"ע עובדות ניקיון1613300110
(1,720)                 (1,720)                 (2,158)                 (2,160)                 501מתנות1613300514

(299,824)            (232,424)            (183,343)            (186,063)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 240,000               548,000               548,000                 -                           501החזר מעודפים שנים קודמות1599300510
(10,000)               (10,000)               (5,000)                 (5,000)                 501תוכנה לנוכחות, תלושי שכר ועוד1613000754
(44,551)               (44,551)               (44,408)               (44,852)               501תוכנה פיננסית וגבייה1613000754
(8,800)                 (8,800)                 (8,800)                 (8,800)                 501דמי שימוש בציוד1613000780
(1,600)                 (1,600)                 (1,318)                 (1,344)                 501מיסים ואגרות1613000790
(30,000)               (30,000)               (20,000)               (20,000)               501הוצאות עודפות1613000970
(240,000)            (240,000)            (220,000)            (220,000)            501פחת1613000990
(88,000)               (88,000)               (70,000)               (70,000)               501ביטוח1613100440
(705)                     (705)                     (800)                     (800)                     501מתנות1613100514
(23,400)               (23,400)               (23,400)               (23,400)               501ביקורת1621300750
(337,000)            (337,000)            (326,585)            (329,851)            501הנהח''ש1621300751
(14,040)               (14,040)               (14,040)               (14,040)               501הגוף המבקר1621300753
(70,200)               (70,200)               (35,100)                  -                           501תוכנת דיגיטל1623100750
(35,000)               (35,000)               (43,443)               (50,000)               501גביה1623100751
(30,000)               (30,000)               (60,000)               (60,000)               501עמלות והוצ.בנק1631000610
(85,000)               (85,000)               (85,000)               (85,000)               501עמלות כרטיסי אשראי1631000611
(1,100)                 (1,100)                 (500)                     (500)                     501הוצאות ריבית1632000620

 240,000               548,000               548,000                 -                           הכנסות
(1,019,396)        (1,019,396)        (958,393)            (933,587)            הוצאות
(779,396)            (471,396)            (410,393)            (933,587)            סה"כ

3   מזכיר המועצה | 301  ניהול שוטף | 3011   התנהלות שוטפת של המחלקה | 301110   כח אדם

3   מזכיר המועצה | 301   ניהול שוטף | 3011   התנהלות שוטפת של המחלקה | 301120   הנהלה וכלליות

קרן בני שמעון
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,061,693           686,293               575,654               1,101,150          501השתתפות המועצה1157000710
 17,527                  17,527                  18,082                  18,500                 501השתת. המפעם בהוצ' ניקיון1157000715

 1,079,220           703,820               593,736               1,119,650          סה"כ

         1,319,220         1,251,820         1,141,736         1,119,650הכנסות
        (1,319,220)        (1,251,820)        (1,141,736)        (1,119,650)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ מנכ"ל

3   מזכיר המועצה | 301   ניהול שוטף | 3011   התנהלות שוטפת של המחלקה | 301130   שונות
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הטמעת מדדי ביצוע
הטמעת מדדי ביצוע מדידה חצי 

שנתית
הטמעת מדדי הביצוע בעבודה שוטפת של 

אגפי המועצה
100% הטמעה ועבודה לפי 

מדדי ביצוע
מנהלי אגפיםמנכ"לשנתי

צוותי הניהול - שולחן עגול  למחשבה ומעקב 
אחרי פרוייקטים וצרכים שעולים מהישובים

לפחות 6 מפגשים בכל אחד 
מהישובים

מהנדס וגזברית המועצהמנכ"לשנתי

מנכ"לשנתיקיום ועדותועדות קבלה בישובי המועצה

מנכ"לשנתיקיום ועדות שימוע / חריגיםניהול ועדות שימוע/חריגים וכו'

מנכ"לשנתימענה ל100% מהפניותליווי הישובים מול משרדי הממשלה

חיזוק מרכיב שיתוף 
הציבור בישובי המועצה

מנכ"לשנתידף מעודכן ופעילקידום דף הפייסבוק של המועצהשיתוף ציבור מועצה- ישובים
דוברות, מ. מדיה ותוכן 

(נעה זמסקי)

קידום וביסוס מערך 
ההתנדבות במועצה

קידום פרוייקט דגל מועצתי התנדבותי

קידום פרוייקט התנדבות בקרב תושבים ומתן 
מענה למפעילי מתנדבים ומתנדבים, בדרך 

שתגדיל את הפעילות ההתנדבותית במועצה 
ותשפר את איכותה

מנכ"לשנתיפרוייקט התנדבותי
מרכז הצעירים, חינוך, 

שפ"ה

עבודה על תחזיות האוכלוסייה
גזירת תוכניות אופרטיביות מתוך נתוני 

תחזיות האוכלוסייה
צוות מטהמנכ"ל3תוכניות אופרטיביות כתובות

משאבי אנושמנכ"ל3,4מעקב אחרי ביצוע שוטףמערכת לניהול משימות

יצירת GIS ניהולי המאפשר ממשק עם תוכנת 
השירות במוקד וכולל את המידע הנצבר 

בארגון

הקמת מערכת אחת לכלל 
המועצה וכן ממשוק למערכות 

הקיימות
מחשובמנכ"ל3.4

מעבר לאופיס 365 והתאמת המערכות 
SharePoint לעבודה ב

מחשובמנכ"ל1.2הקמתת המערכת והטמעתה

צוות מטהמנכ"ל1.2רה-ארגון למבנה המועצהעבודה על מבנה ארגוני חדש

הנהגות ניהוליותמנכ"ל1.2ליווי בגיבוש הנהגה ניהוליתגיבוש צוות מטה

תפעול שוטף ותקין של 
המערכת

מנכ"לשנתי

מנכ"לשנתיעבודה שוטפת ותקינה

למידה עדכון וקביעת נהלי עבודה

תכנון אסטרטגי מועצתי
מצויינות בשירות 

לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

מצויינות בשירות 
לתושב

ייעול ארגוני ומתן מענה 
טוב יותר לתושב

התייעלות ארגונית

הצמיחה הדמוגרפית 
במועצה

ניהול הרחבות בשת"פ עם מהנדס 
המועצה, גזברית המועצה והאגף 

לשרותים חברתיים

ייעול ארגוני ומתן מענה 
טוב יותר לתושב

ניהול וארגון המידע באופן שקוף ונגיש 
לכולם

כניסת מנכ"ל חדש למועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מנהלי מחלקותתקציבאיתשנתיהוצאת דוחות, עדכון שוטף, עזרה לפי צורךמתן ליווי שוטף למנהלי מחלקות

ייעול ושיפור תהליכים, אספקת כלים 
פיננסיים, בחינת הוצאות ומקום 

להתייעלות
מנהלי מחלקותתקציבאיתשנתיהוצאת דוחות, עדכון שוטף, עזרה לפי צורך

יציאה להשתלמויות להעמקת ידע 
והתמקצעות

תקציבאיתשנתישתי השתלמויות בשנההתמקצעות

תקציבאיתשנתינתונים מעודכנים פעם בחציוןעדכון התב"ר אחת לחצי שנהמעקב על תב"ר בינוי קהילתי

הוצאת הזמנות
הוצאת הזמנות לבטיחות, מזכיר, אסטרטגי 

ולשאר לפי צורך
מנכ"לתקציבאיתשנתיכל הזמנות מטופלות

הנהלת חשבונותתקציבאיתשנתיתשלום בזמן לספקיםטיפול בחשבוניות ומתן מענה לספקיםתשלום חשבונות

ליווי התהליך למתן שמות בשני ישובי פיילוט 
בשת"פ עם הציבור והבינוי הקהילתי

תקציבאיתשנתישמות לרחובות
נציגי הישובים, הנדסה, 

מנכ"ל

תקציבאיתשנתישמות לרחובותסיום ואישור התהליך מול משרד הפנים

תקציבאיתשנתיעבודה לפי נוהלקבלת בקשותקבלת בקשות

תקציבאיתשנתיעבודה לפי נוהלתפעול שוטףתפעול שוטף

תקציבאיתשנתיעבודה לפי נוהלהנפקת רישיונות לשילוטהנפקת רישיונות לשילוט

תקציבאיתשנתיגיוס תקציבים לפרוייקטים של המועצה

תקציבאיתשנתיניהול גיוס ושחרור כספים ממשרד החקלאות

תרומה לקהילה- יחידה 
צבאית מאומצת

טיפול בבקשות היחידה ע"פ 
קריטריונים

בדיקת רלוונטיות וטיפול
קבלת בקשה בדיקת רלוונטיות 

וטיפול
תקציבאיתשנתי

התייעלות בנושא 
התחבורה הציבורית 

למועצה

טיפול בפניות התושבים והעלאתם 
לטיפול הגורמים הרלוונטים

טיפול בפניות, איסוף וריכוז החומר וטיפולו 
מול משרד התחבורה ודן בדרום

תקציבאיתשנתיטיפול ב100% מהפניות
ראש המועצה, מנכ"ל, דן 

בדרום

מנכ"ל, יועצת משפטית, 
מנהלת שפ"ה

עבודה עם משרדי 
ממשלה- גיוס ושחרור 

כספים

גיוס תקציבים לפרוייקטים של 
המועצה

גיוס מקסימום תקציבים, 
שחרור כל הכסף

בקרה ומעקב על 
התקציב- ניתוחו ויכולת 

התייעלות

מנהלים מעודכנים בתקציב, 
תקציב מנוהל נכון ללא חריגות 

משמעותיות

מתן שמות לרחובות 
בשלושה מישובי המועצה

הסדרת נושא השמות לרחובות 
בישובים: בית קמה ונבטים

המשך הפעלת חוק עזר 
לשילוט

מצויינות בשירות 
לתושב
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הנדסהתקציבאיתשנתיגיוס כספים מהחטיבה להתיישבות

גיוס כספים ממשרד החקלאות, מנהלת 
תנופה

הנדסהתקציבאיתשנתי

הנדסהתקציבאיתשנתישחרור כספים

גיוס כספים
גיוס כספים, ליווי ופיתוח פרוייקטים 

של בינוי ברחבי המועצה

גיוס כספים, עבודה על קולות 
קוראים, הכנת החומר וליווי 

יציאת הפרוייקט לביצוע

מצוינות בשירות 
לתושב
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160   תכנון אסטרטגי | 16010   ניהול שוטף | 160110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1601110   כח אדם

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(84,400)               (84,400)               (86,900)               (88,200)               1תכנון אסטרטגי1774100110
(700)                     (700)                     (600)                     (600)                     1פלאפון1774100541

(85,100)               (85,100)               (87,500)               (88,800)               סה"כ

160   תכנון אסטרטגי | 16010   ניהול שוטף | 160110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1601120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(200)                     (200)                        -                              -                           1אירוח וכיבוד1774100511
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1מתנות1774100514
   -                           (100)                     (100)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1774100524

(1,000)                 (1,000)                 (900)                     (900)                     סה"כ

160   תכנון אסטרטגי | 16010   ניהול שוטף | 160110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1601140   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(65,000)               (80,000)               (75,000)               (50,000)               1סדנת עובדי המועצה1616100521
(7,000)                 (7,000)                    -                           (5,000)                 1שונות1774100782

(72,000)               (87,000)               (75,000)               (55,000)               סה"כ

160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160210   סיוע לראש המועצה | 1602120   סיוע לראש המועצה בתחומים שונים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1סיוע לראש המועצה1774900780
(29,000)               1סקר מועצתי לאתרי מורשת1774900751
(150,000)            (150,000)               -                           (130,000)            1סדנת וועדים ומליאת המועצה1774910521

(180,000)            (180,000)            (30,000)               (189,000)            סה"כ

160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160210   סיוע לראש המועצה | 1602140   למידה והטמעה של נושא מדדי הביצוע בתוכנית העבודה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)               (10,000)               (13,000)               (10,000)               1הטמעה ויעוץ1774900752

160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160210   סיוע לראש המועצה | 1602170   הכנת חומרי פרסום: תיקי ביקור, פולדרים, מתנות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                    -                           (5,000)                 1הפקת תיקי פרויקט1754000782
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1פרסום1774100550

(7,000)                 (7,000)                 (2,000)                 (7,000)                 סה"כ
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160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160220   הפקת חוברת חוגים | 1602220   הפקת חוברת חוגים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)               (20,000)               (15,000)               (15,000)               1פרסום חוברת חוגים1774000553
160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160240   העשרה ותחזוק צוות המטה כצוות ניהול בכיר | 1602410   ימי צוות וסדנאות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 1השתלמות1774600521

160   תכנון אסטרטגי | 16020   סיוע לראש המועצה | 160240   העשרה ותחזוק צוות המטה כצוות ניהול בכיר | 1602420   יעוץ והנחיה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,000)                 (3,000)                    -                           (3,000)                 1יעוץ1774600755

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(100,000)            (100,000)            (80,000)               (100,000)            1תוכנית אסטרטגית למועצה1762000756

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               1ייעוץ ארגוני למנהלי מחלקות1774400753

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               1תהליך בחינת גודל מיטבי1762110751

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1שיפור השירות לתושב1774400756

160   תכנון אסטרטגי | 16090   ניהול שוטף מעברים | 160910   התנהלות שוטפת של המחלקה | 1609140   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(140,000)            (165,000)            (165,000)            (165,000)            1השתתפות במתנ"ס ארנון1774200810

160   תכנון אסטרטגי | 160120   ניהול הצמיחה הדמוגרפית | 1601210   צוותי ניהול | 16012110   ניהול תחום ההרחבות במועצה בשת"פ עם מחלקת הנדסה וליווי הישובים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1עדכון אוכלוסיה1762000781

(692,100)            (732,100)            (542,400)            (707,700)            סה"כ תכנון אסטרטגי

160   תכנון אסטרטגי | 16030   פיתוח והובלת המועצה והישובים בראייה אסטרטגית | 160360   קביעת גודל מיטבי ישוב ומועצה
 | 1603610   תהליך לבחינת הגודל המיטבי של כל ישוב

160   תכנון אסטרטגי | 16040   שיפור ופיתוח השירות לתושב | 160410   אמנת שירות 
| 1604110   הובלת תהליך מועצתי להגדרת אמנת שירות למועצה- בחינת צרכים והגדרת הלקוח, יעדי המועצה לשירות והטמעת אמנה

160   תכנון אסטרטגי | 16030   פיתוח והובלת המועצה והישובים בראייה אסטרטגית | 160310   תכניות עבודה ישוביות מחוברות תקציב
 | 1603120     סיוע וליווי למנהלי מחלקות להטמעת התוכנית האסטרטגית ותרגומה לתוכנית עבודה אופרטיבית בטווח הקצר והארוך

160   תכנון אסטרטגי | 16030   פיתוח והובלת המועצה והישובים בראייה אסטרטגית 
 | 160310   תכניות עבודה ישוביות מחוברות תקציב | 1603110   עבודה על התוכנית האסטרטגית
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שנתישני סיכומי ישיבה ברבעוןפגישות מחלקתיות שוטפות אחת לשבועיים
מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, מנהל אחזקה

השתלמויות וביקורים משותפים  למחלקת 
שפ"ה ואחזקה

סיור למידה במועצה אזורית 
אחרת או קיום השתלמות 

רלוונטיות
4

מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, מנהל אחזקה

ביסוס מודל שיתוף הפעולה עם 
מחלקת אחזקה

מיתוג הצוותים- שילוט הרכבים/ רכישת 
ווסטים לעבודה בשטח

3 צוותי העבודה ממותגים 
בהתאמה

2
מנהלת 
שפ"ה

מנהל אחזקה, מנכ"ל, 
איכות סביבה

שיתוף פעולה עם מחלקת התרבות- שילוב 
פינה/ פעילות ברוח מחלקת שפ"ה והסביבה  

בהפנינג המועצתי

הפנינג מועצתי עם פעילות 
ברוח מחלקת שפ"ה

3
מ. איכות 

סביבה
מנהלת שפ"ה, מנהלת 

תרבות

שיתוף פעולה עם הוועדה לתכנון ובניה- 
מבצע אכיפה מפגעים סביבתיים ביישובי 

המועצה

ביצוע של 3 סיורים משותפים 
בשנה

פקחשנתי
שוטר קהילתי, פיקוח 

וועדה

שיתוף פעולה עם אגף חינוך- חינוך והסברה 
במסגרות הפורמאלי והבלתי פורמאלי - 
תוכנית בין אדם לכלב + הסברה בנושא 

איכות סביבה

ביצוע 4 פעילויות הסברה 
בשנה במסגרות החינוך

שנתי

מ.איכות 
סביבה+ 
אחראית 
בעלי חיים

חינוך, שיטור קהילתי

חיזוק הקשר עם היישובים
נפגשים בשפ"ה- פגישה חצי שנתית בפורום 

ישוב / מחלקה
סיכומי פגישה בכל אחד 

מהיישובים
שנתי

מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, רכזי אשכול 
יישובים

שיפור וייעול מערך 
הפסולת

הגברת מודעות תושבים  מחזור 
וסביבה  בקרב מגוון קהלים

התאמת פעילויות הסברה לקהלים שונים: 
מסגרות חינוך, הרצאות למבוגרים, סיורי טבע 

וליקוט

שלושה אירועי חשיפה לקהלים 
שונים

שנתי
מנהלת 
שפ"ה

איכות סביבה, תברואן

ניידת שירות ניקיון- התאמת פעילות 
הניידת למהלך ייעול איסוף הפסולת

כניסת ניידת השירות אחת לשבוע ליישוב- 
סידור וניקוי עמדות המחזור המרכזיות ביישוב- 

שמירה על ניראות עמדות המחזור

קבלת משוב מהרכזים 
המוניציפאליים- סקר 4 שאלות 

אחת לחצי שנה
1.3

מ. איכות 
סביבה

רכזי היישוב, מנהלת 
שפ"ה

שיתוף פעולה אזורי
במסגרת העבודה מול אשכול נגב מערבי- 
"קול קורא" שיפור וייעול מערך הפסולת"

התאמת משימות המחלקה 
לשלבי התקדמות במסגרת 

הקול הקורא- יציאה למכרזים, 
הכשרות, שיתופי פעולה 

אזוריים

שנתי
מנהלת 
שפ"ה

איכות סביבה, תברואן

יציאה למכרזים טיפול בפסולתהסדרת מכרזים
פרסום מכרז טקסטיל ופסולת 

אלקטרונית ובחירת זוכה
3

מנהלת 
שפ"ה

רכזת איכות סביבה, יועץ 
אשכול רשוייות נגב 

מערבי

ביסוס המחלקה

חיזוק שיתופי הפעולה בין העובדים

חיזוק הקשר עם מחלקות המועצה

שיפור וייעול מערך 
הפסולת

מצוינות בשירות 
לתושב
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מעקב אחרי פניות המתקבלות באפליקציה 
ברמה מחלקתית ומתן מענה לפניות

פניות מתועדות ומטופלות- 
מתן מענה לכל פנייה הנוגעת 

למחלקה
שנתי

מנהלת 
שפ"ה

מ. מוקד, עובדי המחלקה

פרסום מידע אינפורמטיבי לתושב באתר 
המועצה (עמוד מחלקת השפ"ה והסביבה)

1עמוד המחלקה מעודכן
מ.איכות 
סביבה

מנהלת שפ"ה, מ. תחום 
התוכן והמדיה

התייעלות אנרגטית
קידום תחום ההתייעלות האנרגטית 

ואנרגיות מתחדשות
פרויקט הקמת מערכות מונה נטו

תשלומים שוטפים לספק 
האחזקה

 מעקב דרישות לחברת חשמל
שנתי

מ. איכות 
סביבה

מנהלת שפ"ה

פרסום פוסט בפייסבוק- פעילות המחלקה/ 
נושא סביבה וכדומה

פרסום של לפחות 4 פוסטים 
בשנה

שנתי
מ. איכות 

סביבה
מנהלת שפ"ה, דוברות, 
מ. תחום התוכן והמדיה

הכנסת אייטם לעלון המועצה בנושא הוועדה 
לאיכות הסביבה/ חינוך סביבתי- בשיתוף 

צוות תקשורת מועצתי

פרסום של לפחות 4 אייטמים 
בשנה

שנתי
מ. איכות 

סביבה

מנהלת שפ"ה, דוברות, 
צוות תקשורת, מ. תחום 

התוכן והמדיה

התמקצעות
קורסים / ימי עיון / השתלמויות בנושאי 

תברואה / בריאות הסביבה

השתתפות בלפחות 2 
השתלמויות / ימי עיון במהלך 

השנה
מנהלת שפ"התברואןשנתי

פיקוח על קבלן האשפה- מעקב מדגמי אחר 
משאית הפינוי

מנהלת שפ"התברואןשנתיארבעה דוחות שוטפים בשנה

פיקוח על קבלן ההדברה- ביצוע ניטור נחלים 
ובדיקות ניטור ביישובים

מנהלת שפ"התברואןשנתיארבעה דוחות שוטפים בשנה

פגישות יזומות עם קבלני השירותים לפחות 
אחת לחצי שנה

1.4קיום 2 פגישות בשנה
מנהלת 
שפ"ה

סיורים יזומים בשטחים הפתוחים וביישובי 
המועצה

עבודה לפי תכנית עבודה 
שבועית- לפחות 2 ביקורים 

בחודש בכל יישוב
פקחשנתי

צוות שפ"ה, רכזים 
ביישובים

הכנת תיקי פיקוח- יישובים ובמסגרת ביקורת 
עסקים

תיעוד הוצאת צווי ניקוי 
ביישובים/ ביקורת עסקים 
ומתחמי קניות/ מתן קנסות

תברואן, מנהלת שפ"הפקחשנתי

טיפול בפניות תושבים בנושאי אכיפה 
סביבתית

מתן מענה ראשוני תוך 48 
שעות, המשך טיפול ומעקב עד 
לסגירת הפנייה, יצירת קשר עם 

התושב ותיעוד באפליקציה

תברואן, מנהלת שפ"הפקחשנתי

תכנית פיקוח יישובים ורישוי עסקים- 
אכיפה סביבתית ומניעת מפגעים

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

מצוינות בשירות 
לתושב

עבודת קבלנים יעילה בישובי המועצה

תברואה

אפליקציה טיפול בפניות ציבור

פרסומים שוטפים על פעילות 
המחלקה המוניציפאלית סביבתית

דוברות המחלקה 
המוניציפאלית

פיקוח
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פיקוח והכנת תיקי תיעוד של השלכות פסולת 
פיראטיות בהתאם לחוק העזר

מפגעים סביבתיים מתועדים 
בקובץ אקסל משותף - פיקוח 

ותברואן
פקחשנתי

רכזת איכות סביבה, 
תברואן, מנהלת שפ"ה

תיאום בין גורמי האכיפה והעלאת המודעות 
לנושא

שולחן עגול מפגעי השלכה 
ושריפת פסולת- פגישות 
יזומות מול גורמי אכיפה- 

משטרה ירוקה, פיקוח קק"ל, 
רט"ג, משטרה כחולה, נציגי 

אשכול נגב מערבי

פקחשנתי
פיקוח, תברואן, מנהלת 

שפ"ה, יועמ"ש

פיתוח השטחים הפתוחים וחיבור 
לקהילה

אימוץ יום הניקיון הבינלאומי לפעילות 
משותפת מועצה/ עדנים/ קק"ל באנדרטת 

יפתח

קיום יום ניקיון משותף- עדנים / 
מועצה / קק"ל

3
מנהלת 
שפ"ה

איכות סביבה, עדנים / 
קק"ל

מיפוי צרכים והגדרות תפקיד בליווי יועץ
המלצת יועץ ארגוני למבנה 

אגף מיטבי
1

מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, יועמ"ש, מנהל 
מש"א

בניית מבנה ארגוני לאגף ואישור מול משרד 
הפנים

1מבנה ארגוני מאושר
מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, יועמ"ש, מנהל 
מש"א

התאמת המשימות לנושאי התפקיד ובניית 
תכנית עבודה

תכנית עבודה מעודכנת לעובדי 
האגף

1
מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, רכזת איכות 
סביבה

הגדרת ממשקי עבודה מול שאר אגפי 
המועצה וייזום שיתופי פעולה

32 פרויקטים משותפים
מנהלת 
שפ"ה

מנהל אחזקה, מנכ"ל, 
איכות סביבה, חינוך, 
הנדסה, תכנון ובניה

הגדרת סל שירותים ואמנת שירותתהליך אסטרטגי
התאמת סל השירותים המוניציפאליים, 

בהתאם לתהליך בסדנת הוועדים השנתית

פרסום אמנת שירות וסל 
שירותים מוניציפאלי כולל 

חלוקת אחריות מועצה/ יישוב
4

מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, מנהל אחזקה, מ. 
איכות סביבה

שיפור מערך הבקרה על משאיות פינוי 
האשפה וניידות השירות

ייעול מערך השליטה והבקרה על משאיות 
הפינוי וניידות השירות ביישובים באמצעות 

אמצעים טכנולוגיים

הפקת דו"חות מעקב, נתוני 
איסוף ובקרה

4
אשכול נגב מערבי, 

פיקוח, תברואן המועצה

הקמת מרכזי מחזור ממותגים 
ביישובים

רכישה ו/ או שדרוג מרכזי מחזור לצורך 
הרחבת התשתית הקיימת ביישובים

מרכז מחזור ממותג בכל אחד 
מיישובי המועצה

4
אשכול נגב מערבי, 
תברואן המועצה, 
הנהגות היישובים

שיפור מערך הטיפול בגזם
הגדרת נקודות איסוף גזם מרכזיות, השכרת 

מקצצת גזם לטיפול מקומי ביישוב

הצבת נקודות גזם מרכזיות 
בכל יישוב, פיילוט הפעלת 

מקצצת גזם באחד היישובים
4

אשכול נגב מערבי, 
תברואן המועצה, 
הנהגות היישובים

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

תברואה- שיפור ויעול 
מערך איסוף הפסולת 
"קול קורא אשכול נגב 

מערבי"

שמירה שימור ופיתוח שטחים פתוחים

מנהלת 
שפ"ה 
ורכזת 
איכות 

הסביבה

שטחים  פתוחים

הקמת אגף שפ"ה וסביבה ביסוס המחלקה
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עדכון חוקי עזר בראייה סביבתית
עדכון חוקי העזר הנדרשים לצורך אכיפה 

סביבתית

פרסום מדיניות המועצה 
בהתאם לחוק עזר בני שמעון 

בכל הנוגע לשמירה על 
הסביבה ומדיניות נוהל רכישת/ 

החלפת פח

4
אשכול נגב מערבי, 
תברואן המועצה, 
יועמ"ש, מנכ"ל

הגברת מודעות תושבים בנושא מחזור 
וסביבה

בניית תכנית אסטרטגית להסברה והטמעת 
המודעות לזרמי המחזור והפרדת פסולת

הפקת עלוני הסברה ומוצרי 
הסברה, פרסום בעמוד 

הפייסבוק המועצתי, בעלון 
המועצה וביישובים

3

אשכול נגב מערבי, 
תברואן המועצה, דוברת 
המועצה, צוות תקשורת 

מועצתי

שיפור השירות בתחום 
ההדברה

מתן מענה מקצועי
בחינת מודל סיוע ליישובי המועצה 

בהתמודדות עם תופעת "נמלת האש"
עלון הסברה לתושבים ומודל 
השתתפות בטיפול לכל יישוב

3

תברואן 
המועצה 
ומנהלת 
שפ"ה

גזברות, מנכ"ל

התייעלות אנרגטית
קידום תחום ההתייעלות האנרגטית 

ואנרגיות מתחדשות
מעבר לתאורת רחוב חסכונית

יישום ומעקב תוכנית למעבר 
לנורות לד בתאורת רחוב 

במושבים במסגרת הגשה לקול 
קורא תמיכה תקציבית חיצונית

שנתי
מ. איכות 

סביבה
יועץ תאורה חיצוני

איתור קול קורא להקמת כלביה בשטחי 
המועצה להגשת אשכול נגב מערבי

הגשת קול קורא להקמת כלביה 
טיפולית

2

וטרינר, 
אחראית 
בע"ח, 
מנהלת 
שפ"ה

אשכול נגב מערבי, 
מנכ"ל

בניית הסדר הפעלה מול המערך הוטרינרי 
אשכול נגב מערבי

חתימת הסכם הפעלה מול 
המערך הוטרינרי אשכול נגב 

מערבי
1

מנהלת 
שפ"ה 
ומנכ"ל

וטרינר המועצה/ אשכול 
נגב מערבי/ אחראית 

בע"ח

יום גיבוש מחלקתי אחד לפחות במהלך השנה
השתתפות של כ80% מחברי 

הצוות במחלקה
3

מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, מנהלנית, מנהל 
אחזקה

ציון ימי ההולדת של עובדי המחלקה אחת 
לרבעון

ציון ימי ההולדת של כל עובדי 
המחלקה

שנתי
מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, מנהל אחזקה

הפקת מפגש מקצועי אחד במהלך השנה 
לשיפור תהליכי העבודה

קיום מפגש מקצועי אחד 
והשתתפות של כ70% מעובדי 

המחלקה
3

מנהלת 
שפ"ה

מנכ"ל, מנהלנית, מנהל 
אחזקה

עבודה בהתאם לתכנית העבודה / 
חיזוק שגרות עבודה

בניית תכנית עבודה אישית לכל עובד (נגזרת 
מתכנית העבודה הכללית)

לכל עובד גאנט שנתי לביצוע 
משימות

1
מנהלת 
שפ"ה

מנהלנית, מנהל אחזקה

מנהלת 
שפ"ה 
ורכזת 
איכות 

הסביבה

תברואה- שיפור ויעול 
מערך איסוף הפסולת 
"קול קורא אשכול נגב 

מערבי"

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

חיזוק שיתופי הפעולה בין העובדים - 
בינם לבין עצמם ויחד עם מנהלת 

המחלקה ביסוס המחלקה

טיפול בבעלי חיים- 
הגברת המודעות ושיתוף 

קהילה

בחינת הקמה כלביה טיפולית 
מועצתית בשיתוף אשכול נגב מערבי.
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הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה
תיק איכות סביבהסיוע לראש מכלול לוגיסטיקה בחירוםמענה לישובים בחירום

תיק איכות סביבה מעודכן 
בהתאם לאוגדן המשרד 

לאיכות הסביבה
שנתי

מ. איכות 
סביבה

מנהלת שפ"ה, מנהל 
אחזקה, ביטחון
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סיורים יזומים בישובי המועצה ובשטחי 
המועצה

עמידה ב-100% בתוכנית 
שבועית

פקחשנתי
פקחי הוועדה לתכנון 
ובניה, רכזי היישובים

הכנת תיקי פיקוח: תיעוד, איסוף ראיות 
מהשטח ואו עדויות

יועמ"שפקחשנתיבשוטף

מחלקת גבייהפקחשנתיבשוטףמתן קנסות ודיווחים למחלקת הגביה

טיפול בפניות מוקד
טיפול בפניות ציבור בנושא אכיפה סביבתית, 

מפגעים
100% עמידה בזמני 

הטיפול בפניות
מוקדפקחשנתי

הסרת מפגעים
תיעוד המצב הקיים והוצאת דרישה לטיפול 

במפגעים, תוך פרק זמן מוגדר
פקחשנתישוטף

פקחי הוועדה לתכנון 
ובניה, רכזי היישובים

מפגעים סביבתיים
הסרת מפגעים סביבתיים נקודתיים ע"י קבלני 

המועצה, כדוגמת: עשבייה או פינוי פסולת 
ממגרשים שלא פונו ע"י בעליהם

פקחשנתישוטף
רכזי היישובים / אגף 

יישובים

פיקוח שבועי במתחמי העסקים דבירה, שוקת 
ובית קמה ע"י פקח רישוי עסקים

רישוי עסקיםפקחשנתיפעם בשבוע

טיפול ומעקב אחר עסקים שהפרו את תנאי 
הרישיון

רישוי עסקיםפקחשנתישוטף

אכיפת חוק רישוי עסקים באמצעות דוחות 
פיקוח

רישוי עסקיםפקחשנתישוטף

ביצוע ביקורת יזומות על פי תוכנית עבודה של 
אחראית רישוי עסקים

עמידה ב 100% בתוכנית 
העבודה  רישוי עסקים

רישוי עסקיםפקחשנתי

השתלמויות בנושא רישוי עסקיםהתמקצעות
הכשרה אחת במהלך 

השנה
מש"אפקחשנתי

יציאה לשטח לבדיקת נכסים על פי הנחיות 
מחלקת הגביה

בדיקת 100% מהנכסים 
עד שבוע מרגע קבלת 

ההנחיות ממחלקת הגביה
גביהפקחשנתי

איתור נכסים שלא משלמים ארנונה
עבודה מול הגביה באיתור 

נכסים
גביהפקחשנתי

גביהפקחשנתיבמידת הצורךביצוע מדידות על פי הצורך למבנים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

בדיקת נכסים- סיוע לגביהשיפור טיפול בארנונה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

אכיפה

אכיפה סביבתית ומניעת מפגעים

אכיפה רישוי עסקים
רישוי עסקים

מצויינות בשירות 
לתושב
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קידום נושא איכות 
הסביבה

אכיפה סביבתית ומפגעי ריח
השתתפות בוועדות איכות הסביבה- צוות 

פסולת ומחזור וצוות שטחים פתוחים
השתתפות ב-2 וועדות 

בשנה
רכזת איכות סביבהפקחשנתי

שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה שונים- 
משטרה ירוקה, משטרה כחולה ושיטור 

קהילתי, פיקוח רט"ג ועוד.

השתתפות ב-2 סיורי  
פיקוח משותפים בשנה

פקחשנתי
פקחי הוועדה לתכנון 
ובניה, רכזי היישובים

שנתירכישת הרכבהתאמת רכב הפיקוח לתנאי נסיעה בשטח
מנכ"ל/ 
קצין רכב

פקח

מעקב אחר מתן קנסות בהתאם לחוקי העזר
הטמעת תכנה לניהול קנסות- הנפקת דו"חות 

ביצוע
מעקב שוטף אחר כמות 

דו"חות
פקחשנתי

מצויינות בשירות 
לתושב

השתלמויות והכשרות בתחום העיסוקהתמקצעות והרחבת ידע
השתלמויות בנושאי איכות סביבה, פיקוח 

ואכיפה סביבתית להעשרת ידע  והתמקצעות 
בתחום

מנהלת מש"אפקחשנתיקורס אחד בשנה

אכיפה סביבתית ומניעת מפגעים שטחים 
פתוחים

אכיפה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה
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מתן מענה הולם לבע"ח גדולים 
משוטטים ופינוי פגרים

לכידה ופינוי של בע"ח גדולים משוטטים

מענה של 100% לפניות 
תושבים למוקד בתוך יישובי 
המועצה, לכידה בשטחים 
הפתוחים בהתאם לסדר 

עדיפות ובשיתוף פעולה עם 
מועצות שכנות

רט"ג, עמותות פעילותוטרינרשנתי

חיסון וסימון הכלבים

חיסון וסימון כלבים במסגרת 
הביקורים בישובי המועצה 

וקיום יום חיסונים מרוכז בכל 
ישוב אחת לחצי שנה

אחראית בע"חוטרינרשנתי

חיסון חיות בר (תנים/ שועלים) בסמוך 
ליישובים

פיזור של פתיונות אוראלים של 
חיסון כלבת, ביער להב, מסביב 
למשמר הנגב, מסביב לשובל

וטרינרשנתי
תברואן המועצה, נציגי 

היישוב

קניסה על אחזקת כלבים ללא רשיון
קנס על כל מקרה של הסגר 

נשיכה/ שוטטות
אחראית בע"ח, גביהוטרינרשנתי

מבצע שנתי רחב היקף ללכידה , סירוס ועיקור 
של חתולי רחוב – באמצעות קבלן משנה

עיקור וסירוס של כ-300 חתולי 
רחוב

וטרינר3
קבלן משנה, אחראית 

בע"ח

עיקור/ סירוס חתולי רחוב שלא במסגרת 
המבצע

עיקור / סירוס של 5 חתולי 
רחוב בחודש

וטרינרשנתי
אחראית בע"ח,  מתנדבי 

היחידה

שילוב פעילות הסברתית במוסדות החינוך, 
בתי הקשישים והחינוך החברתי ביישובים

פעילות אחת ברבעון, 4 
פעילויות הסברה בשנה

שנתי
אחראית 

בע"ח

אגף חינוך, בתי ספר, 
חינוך חברתי ביישובים, 

שיטור קהילתי
הפצת מידע וחומרי הסברה באמצעי 

התקשורת של המועצה- עלון/ פייסבוק/ אתר 
המועצה

פרסום אייטם אחת לרבעון, 
סה"כ 4 אייטמים לפחות 

במהלך השנה
שנתי

אחראית 
בע"ח

דוברות, מנהלת שפ"ה

ביצוע סיורים שגרתיים בישובי המועצה 
להסברה ואכיפה

ביצוע ותיעוד ביצוע סיור אחד 
מדי חודש ביישובי המועצה

שנתי
אחראית 

בע"ח
נאמני בע"ח, רכזי 

היישובים

הגברת המודעות לחדירת משוטטים 
ליישובים, מתן מענה הולם לתופעה

קידום הטיפול בפרצות הגדר ביישובים בהם 
חדירת משוטטים מוגברת

פגישות יזומות עם נציגי 
היישוב, סיוע בהקמת פינות 

האכלה מוסדרות
וטרינר4

תברואן המועצה, נציגי 
היישוב

עיקור וסירוס חתולי רחוב
הפצת מידע וחומרי הסברה בנושא, קיום 

הדרכה לצוותי החינוך במועצה

פרסום אייטם בעלון המועצה 
בנושא חתולי רחוב, פרסום 
הנחיות התנהגות במסגרות 

החינוך

3
אחראית 
בע"ח, 
דוברות

קבלן משנה+ אחראית 
בע"ח

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

עיקור וסירוס חתולי רחוב

מתן טיפול מונע לכלבת  

הגברת המודעות ופעילויות הסברה 
בנושא בעלי חיים

טיפול בבעלי חיים 
במרחב המועצה והגברת 
המודעות  בקרב תושבים

טיפול בבעלי חיים 
במרחב המועצה והגברת 
המודעות  בקרב תושבים



30

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
נר

רי
ט

- ו
ל 

כ"
מנ

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
 

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מצוינות בשירות 
לתושב

טיפול בבעלי חיים 
במרחב המועצה והגברת 
המודעות  בקרב תושבים

הגברת המודעות ופעילויות הסברה 
בנושא בעלי חיים

מינוי נאמני בע"ח ביישובי המועצה ורתימתם 
לתחום ההסברה

מפגש פורום נאמני בע"ח 
בשיתוף הוועדה לאיכות 

הסביבה
4

וטרינר, 
אחראית 
בע"ח, 
מנהלת 
שפ"ה

הנהלות היישובים

איתור קול קורא להקמה/ שדרוג כלביה 
בשטחי המועצה להגשת אשכול נגב מערבי

הגשת קול קורא להקמת כלביה 
טיפולית

שנתי

וטרינר, 
אחראית 
בע"ח, 
מנהלת 
שפ"ה

אשכול נגב מערבי, 
מנכ"ל המועצה

קידום שיתופי פעולה מול המערך הוטרינרי 
אשכול נגב מערבי

הפעלת שני ימי אימוץ 
משותפים לאשכול ולמועצה

שנתי

מנהלת 
שפ"ה 
ומנכ"ל 
המועצה

וטרינר המועצה / אשכול 
נגב מערבי / אחראית 

בע"ח

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

טיפול בבעלי חיים 
במרחב המועצה והגברת 
המודעות  בקרב תושבים

בחינת הקמת כלבייה טיפולית 
מועצתית בשיתוף אשכול נגב מערבי
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010   ניהול שוטף | 50110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 501110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(657,900)            (657,900)            (699,900)            (745,600)            1שירותים מוניציפליים1763000110
(3,400)                 (3,400)                 (4,900)                 (4,900)                 1דמ"ח עמותה לקידום מקצועי וחברתי1763000524
(33,600)               (33,600)               (33,600)               (35,300)               4095852החזקת מכוניות וביטוח1763000530
(50,700)               (50,700)               (50,700)               (50,700)               4260180החזקת מכוניות וביטוח1763000530
   -                              -                           (200)                     (200)                     1טלפון מוניציפאלי1763000540
(1,600)                 (1,600)                 (3,200)                 (1,400)                 1פלאפון1763000541

(747,200)            (747,200)            (792,500)            (838,100)            סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010   ניהול שוטף | 50110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 501120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,100)                 (3,100)                 (2,400)                 (2,400)                 1מתנות1763000514
(1,500)                 (1,500)                 (500)                     (1,000)                 1כיבודים במשרד1763000515
(12,800)               (12,800)               (12,800)               (12,800)               1השתלמויות1763000522

(17,400)               (17,400)               (15,700)               (16,200)               סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010   ניהול שוטף | 50110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 501130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)               (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1הצטיידות טכסים וחגיגות1751000780
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 1ציוד יסודי מערך האכיפה1763000930

(27,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010   ניהול שוטף | 50130   השתלמות צוות | 501310   השתלמות של 6   מפגשים במהלך השנה עם יועץ מקצועי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1ימי למידה לעובדי האגף1763000521

תקציב
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502110   איסוף וביעור אשפה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 130,000               130,000               155,000               155,000              1אגרת סלוק אשפה1212300210
 5,000                    5,000                    600                          -                           1מכירת פחי אשפה1212300610
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1החזקת מכוניות ובטוח1711000530
(86,100)               (101,000)            (101,000)            (101,000)            1פחי אשפה1712300740
(2,118,800)        (2,118,800)        (2,253,800)        (2,400,000)        1עבודות קבלניות (אשפה ביתית)1712300750
(1,156,400)        (1,156,400)        (910,900)            (942,000)            1איסוף גזם1712300752
(84,000)               (84,000)               (84,000)               (84,000)               1פינוי אשפה גושית1712300755
   -                              -                           (100,000)               -                           1העברה לתב"ר1712300910

 135,000               135,000               155,600               155,000              הכנסות
(3,455,300)        (3,470,200)        (3,459,700)        (3,537,000)        הוצאות
(3,320,300)        (3,335,200)        (3,304,100)        (3,382,000)        סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502130   פיקוח תברואה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1הצטידות1713200930

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502140   דיגום מים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 1ציוד וחומרים לתברואן1715000470
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1בדיקות מים- תקנות בריאות העם1715000780

(14,000)               (14,000)               (14,000)               (14,000)               סה"כ
50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502150   פינוי אשפה משרד הביטחון

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(759,100)            (759,100)            (759,100)            (759,100)            1פנוי אשפה משרד הביטחון1712400780

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502160   הדברה עיקרית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 150,000               150,000               136,300               130,000              1החזר משרד האוצר בגין שיקום נחל חברון1215300991
(480,200)            (500,000)            (480,200)            (480,200)            1עבודות קבלניות ( הדברה)1715300750

(330,200)            (350,000)            (343,900)            (350,200)            סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502170   הדברת יתושים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(100,000)            (100,000)            (79,000)               (100,000)            1הדברת יתושים-טיפול מונע וריסוסים1715300751
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50210   תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502180   הדברת מזיקים

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                              -                            48,000                 1נמלת האש- השתתפות הישובים1215300690
   -                              -                              -                           (80,000)               1טיפול בנמלת האש1715300754
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1הדברה ביולוגית1715300753
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1ליווי פרוייקט תנשמות1715300780
   -                              -                           (500)                     (500)                     1אגרת רשיון מדביר1715300781

   -                              -                              -                            48,000                 הכנסות
(7,000)                 (7,000)                 (7,500)                 (87,500)               הוצאות
(7,000)                 (7,000)                 (7,500)                 (39,500)               סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50220   התנהלות שוטפת של המחלקה | 502210   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(102,300)            (45,300)               (98,200)               (99,700)               1שכ"ע תברואה1711000110
(25,400)               (25,400)               (30,100)               (31,600)               9159332החזקת מכוניות ובטוח1711000530
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     1פלאפון1711000541

(128,200)            (71,200)               (128,800)            (131,800)            סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020   תברואה | 50220   התנהלות שוטפת של המחלקה | 502220   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1מתנות1711000514
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 1השתלמויות1711000521
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1711000524
(4,200)                 (4,200)                 (4,200)                 (4,200)                 1תוכנה לרישוי עסקים1711000781

(9,400)                 (9,400)                 (9,400)                 (9,400)                 סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(340,000)            (340,000)            (340,000)            (361,600)            1טיאוט1712300781

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(40,500)               (40,500)               (30,500)               (40,500)               1ניקיון פני הישוב1712300754

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5040   ניקיון ישובי המועצה | 50410   טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים
 | 504130   מתן מענה ופתרונות חלופיים לניקיון ההרחבות

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5040   ניקיון ישובי המועצה | 50410   טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים 
| 504110   טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060   טיפול בבע"ח | 50610   וטרינריה | 506110   טיפול בכלבים: חיסונים,   רישום כלבים במרכז ארצי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 198,800               198,800               213,700               216,900              1דמי שרות וטרינרי1214200420
 25,000                  25,000                  20,000                  20,000                 1שחרור בעלי חיים1214200691
 40,000                  40,000                  40,000                  40,000                 1מלחמה בכלבת1214300420
(449,100)            (449,100)            (479,200)            (502,100)            1שכ"ע וטרינר1714200110
(1,100)                 (1,100)                 (1,100)                 (1,100)                 1מתנות1714200514
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1דמי חבר באיגוד1714200523
(500)                     (500)                     (700)                     (700)                     1נייד וטרינר1714200541
(6,500)                 (6,500)                 (6,500)                 (6,500)                 1תשלום לשרותים והמכון ותוכנה1714200781
(15,000)               (17,000)               (20,000)               (20,000)               1מלחמה בכלבת/חיסונים1714300720
(12,000)               (12,000)               (13,000)               (13,000)               1שבבים לכלבים וחומרי הרדמה1714300721
(5,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1הוצ'  אחזקת רובה הרדמה לבע"ח1714300743
(133,600)            (133,600)            (130,400)            (132,300)            1שכ"ע טיפול בבע"ח1714400110
   -                              -                           (800)                     (800)                     1מתנות1714400514
   -                              -                           (900)                     (900)                     1דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1714400524

 263,800               263,800               273,700               276,900              הכנסות
(623,600)            (623,600)            (656,400)            (681,200)            הוצאות
(359,800)            (359,800)            (382,700)            (404,300)            סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060   טיפול בבע"ח | 50610   וטרינריה | 506140   טיפול בבבע"ח אחרים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 48,000                  48,000                  48,000                  48,000                 1דמי בדיקת דגים ובשר1214200440
(40,000)               (40,000)               (8,000)                 (31,000)               64844601רכב טיפול בבע"ח1714200530
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1לכידת בע"ח גדולים1714200751
(10,000)               (30,000)               (15,000)               (15,000)               1תשלום לתחנות הסגר1714200780
(90,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               1מכלאה רשותית1714200782

 48,000                  48,000                  48,000                  48,000                 הכנסות
(170,000)            (170,000)            (123,000)            (146,000)            הוצאות
(122,000)            (122,000)            (75,000)               (98,000)               סה"כ
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060   טיפול בבע"ח | 50610   וטרינריה | 506150   מבצע עיקור וסירוס חתולים

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 25,000                  25,000                  25,000                  25,000                 1השתתפות הישובים1214400690
 10,000                  10,000                    -                              -                           1משרד החקלאות-עיקור וסירוס חתולים1214400960
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1רכישת ציוד לטיפול בחתולי רחוב1714400743
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1עיקור וסירוס חתולים1714400750

 35,000                  35,000                  25,000                  25,000                 הכנסות
(55,000)               (55,000)               (55,000)               (55,000)               הוצאות
(20,000)               (20,000)               (30,000)               (30,000)               סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5070   שירות לאזרח | 50720   סל שירותים | 507210   הגדרת השירותים הניתנים ללא חיוב
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1יעוץ סל שירותים1762100751

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(10,000)               (10,000)                  -                           (10,000)               1הפקת חומר1762110753

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140   פיקוח המועצה | 501410   התנהלות שוטפת של המחלקה | 5014110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(224,300)            (224,300)            (234,900)            (238,400)            1פיקוח על חוקי עזר1781000110
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1מתנות1781000514
(51,100)               (51,100)               (51,100)               (51,100)               3989133רכב יחידת פיקוח1781000530
(500)                     (500)                     (500)                     (500)                     1פלאפון יח' פיקוח חוקי עזר1781000541

(276,700)            (276,700)            (287,300)            (290,800)            סה"כ

50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5070   שירות לאזרח | 50730   שיפור ושדרוג השירות לתושב בישוב 
| 507310   אמנת שירות פנים ישובית - הפקת חומר
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50   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140   פיקוח המועצה | 501410   התנהלות שוטפת של המחלקה | 5014120   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,000                    5,000                    7,400                    20,000                 1פיקוח איכות סביבה1281000291
 10,000                  10,000                  9,400                    5,000                   1השתת התושב בגין צווי ניקיון1281000420
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1קורסים והשתלמויות1781000521
(400)                     (400)                        -                              -                           1דמי חבר בארגון1781000523
(100)                     (100)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1781000524
(10,000)               (10,000)               (5,300)                 (5,000)                 1צווי ניקיון1781000752
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1רכישת מדים1781000781

 15,000                  15,000                  16,800                  25,000                 הכנסות
(13,500)               (13,500)               (9,200)                 (8,900)                 הוצאות
 1,500                    1,500                    7,600                    16,100                 סה"כ

 646,800               646,800               655,400               707,900              הכנסות
(7,306,100)        (7,268,800)        (7,291,300)        (7,611,300)        הוצאות
(6,659,300)        (6,622,000)        (6,635,900)        (6,903,400)        סה"כ שפ"ה ואיכות הסביבה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

 המשך הקמה והטמעת מחלקת האחזקה לפי 
המודל הארגוני

מחלקה מתפקדת ביעילות, 
חלוקת תפקידים ברורה, מענה 
של 7 ימי עבודה לכל קריאת 

שרות מישובי המועצה

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מנכ"ל, מנהלנית, מנהלת 

שפ"ה

עבודה בשת"פ עם מחלקת שפ"ה
לפחות 12 פגישות בשנה עם 

מחלקת שפ"ה
שנתי

מנהל מח' 
אחזקה

מנהלת שפ"ה

מבנה חינוך: גני ילדים, ספריה
מבנה וותיקים: מועדון קשישים ומועדון ערבה 

מושבי יחדיו, בית  גלעד משמר הנגב, גיל 
הזהב שובל  

תחזוקה כללית: חכ"ל, מעבדת גילת

תחזוקה מונעת ושוטפת יעילה 
שתמנע תקלות מהותיות

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
צוות אחזקה
(אילן ואילן)

 תחזוקת מבני דת: מקוואות, בתי כנסת, בתי 
עלמין

תחזוקה מונעת ושוטפת יעילה 
שתמנע תקלות מהותיות

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
צוות אחזקה
(אילן ואילן)

תחזוקת מבנים בתחום המועצה -דגש על 
התייעלות אנרגטית וחיסכון במים (ניקוי 

פילטרים של מזגנים,החלפה לתאורה יעילה..)

תחזוקה מונעת ושוטפת יעילה 
שתמנע תקלות מהותיות

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
צוות אחזקה
(אילן ואילן)

ביקורת חצי שנתית ושנתית ע"י קבלן כיבוי 
אש

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מנהל בטיחות, חברה 

חיצונית

טיפול בתקלות הנגזרות מהדו"ח החצי 
שנתי/שנתי ותקלות לאורך השנה

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מנהל בטיחות, חברה 

חיצונית

ביקורת ואחזקת שוטפת של מתקני כושר

ייישום עבודה על פי נוהל מתקני משחקים

הכנת התחום למבדק של מכון התקנים – 
עבודה עם יועץ חיצוני מומחה בתחום

מכון התקנים

קבלת תו תקן מכון התקנים ומתן מענה  
(ביקורות חודשיות, ביקורות שנתיות) 
תחזוקתי שוטף של מתקני משחקים 

שבאחריות המועצה

מנהל מח' 
אחזקה

מכון התקנים

תיחוח ארגזי חול/סומסומית פעם ברבעון

שילוט והסברה

מנהל מח' 
אחזקה

צוות אחזקה
(הישאם ודני)

ביקורות חודשיות בכל הגנים 
וקבלת תו תקן שנתי

שנתי

אחזקה בישובי המועצה 
ומוסדותיה בהתאם 

לאמנת השירות 
המועצתית ואחזקת בית 

המועצה

ייצוב מחלקת האחזקה

תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה

ניהול והסדרה שוטפת של כיבוי האש 
במוסדות המועצה

מצוינות בשירות 
לתושב

עמדות פעילות ותקינות בכל 
מוסדות המועצה- אישור שנתי 

של החברה לכיבוי אש לכל 
המוסדות

אחזקת מתקני משחק כושר לפי תקן 
1498 ואחזקת מתקני משחק

אחזקת מתקני משחק כושר לפי תקן 
1499

מנהל מח' 
אחזקה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הקמת פינות מחזור נוספות לפי צורךהקמת פינות מחזור חדשותפיתוח תחום מיחזור
תוספת עמדות מחזור לפי צורך 

הישובים
שנתי

מנהל מח' 
אחזקה

מנכ"ל, מנהלת שפ"ה

פיתוח כוח אדם מקצועי 
ואיכותי

הכשרת עובד לפיקוח לתקן כיבוי אש 
רכזת גילוי

הכשרת עובד לפיקוח לתקן כיבוי אש רכזת 
גילוי

הוצאת אילן להשתלמות פיקוח 
לתקן כיבוי אש רכזות גילוי

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מנכ"ל

שנתיהוצאת הישאם לקורס ריתוךהכשרת רתך לעבודות רתכות במועצההכשרת רתך לעבודות רתכות במועצההכשרת רתך 
מנהל מח' 

אחזקה
מנכ"ל

מצוינות בשירות 
לתושב

יציאה לשלושה מכרזיםיציאה למכרז - אחזקהניהול תקין 
מכרזים למחלקה: קבלן 

כבישים, אספקת חול ים, 
עבודות שיפוצים

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מ. מכרזים

יום גיבוש מחלקתי אחד לפחות במהלך השנה
השתתפות של כ80% מחברי 

הצוות במחלקה
3

מנהל מח' 
אחזקה

מנכ"ל, מנהלנית, מנהלת 
שפ"ה

ציון ימי ההולדת של עובדי המחלקה אחת 
לרבעון

ציון ימי ההולדת של כל עובדי 
המחלקה

שנתי
מנהל מח' 

אחזקה
מנכ"ל, מנהלנית, מנהלת 

שפ"ה

הפקת מפגש מקצועי אחד במהלך השנה 
לשיפור תהליכי העבודה

קיום מפגש מקצועי אחד 
והשתתפות של כ70% מעובדי 

המחלקה
3

מנהל מח' 
אחזקה

מנכ"ל, מנהלנית, מנהלת 
שפ"ה

עבודה בהתאם לתכנית העבודה / 
חיזוק שגרות עבודה

בניית תכנית עבודה אישית לכל עובד (נגזרת 
מתכנית העבודה הכללית)

1לכל עובד גאנט משימות
מנהל מח' 

אחזקה
מנכ"ל, מנהלנית, מנהלת 

שפ"ה

הגדרת ספקים "מרותקים"
עדכון ניידים שוטף ודרכי 

התקשרות
שנתי

מנהל 
מכלול 

לוגיסטיקה
מנהלת שפ"ה

שנתיעדכון שוטף של התיקעדכון פרטי תיק לוגיסטיקה
מנהל 
מכלול 

לוגיסטיקה
מנהלת שפ"ה

תרגול צוות לוגיסטי
השתתפות פעילה של 90% 

מחברי הצוות
שנתי

מנהל 
מכלול 

לוגיסטיקה
מנהלת שפ"ה

ביסוס ותפקוד מיטבי של מכלול 
לוגיסטיקה

מענה אופטימלי לישובים 
במצב חירום

מצוינות בשירות 
לתושב

מצוינות בשירות 
לתושב

חיזוק שיתופי הפעולה בין העובדים - 
בינם לבין עצמם ויחד עם מנהלת 

המחלקה ביסוס המחלקה

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה
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390   המחלקה לאחזקה | 39010   אחזקת כבישים ומדרכות | 390110   אחזקת כבישים ומדרכות | 3901110   אחזקת כבישים ומדרכות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 50,000                  50,000                  50,000                  50,000                 1הכנסות משרד התחבורה1244400990
(243,700)            (243,700)            (262,000)            (265,900)            1הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכות1742200110
   -                              -                           (100)                        -                           1נסיעות ואשל1742200510
   -                              -                           (800)                     (800)                     1מתנות1742200514
(900)                     (900)                     (100)                     (100)                     1דמ"ח עמותה לקידום מקצועי1742200524
   -                              -                           (3,700)                 (3,800)                 1מכונת צבע1742200532
(33,100)               (33,100)               (39,500)               (35,600)               6672413אחזקת רכב1742200530
   -                              -                           (1,500)                 (1,500)                 1נגרר מכונת צבע 174220053166-615-501
   -                           (70,000)               (58,900)               (70,000)               1חומרים1742200720
(70,000)                  -                              -                              -                           1אחזקת כבישים קבלניות1742200752
   -                              -                           (11,100)                  -                           1רכישת מכונת צבע1742200930

 50,000                  50,000                  50,000                  50,000                 הכנסות
(347,700)            (347,700)            (377,700)            (377,700)            הוצאות
(297,700)            (297,700)            (327,700)            (327,700)            סה"כ

390   המחלקה לאחזקה | 39020   תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה  | 390210   תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה | 3902110   טיפול שוטף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(60,000)               (60,000)               (60,000)               (60,000)               1אחזקת מבנה המועצה-עבודות קבלניות1741100421
(45,000)               (45,000)               (43,000)               (45,000)               1חומרים-,תחזוקת מבנים1741100422
(46,900)               (46,900)               (50,900)               (47,800)               9403913רכב1741100530
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1ציוד-תחזוקת מבנים1741100930
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1הוצאות רכב אחזקת נכסים1939000530

(164,900)            (164,900)            (166,900)            (165,800)            סה"כ

תקציב
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390   המחלקה לאחזקה | 39030   ניידת שירות  | 390310   ניידת שירות | 3903110   תפעול שוטף

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 9,300                    9,300                    20,000                  20,000                 1השתתפות הישובים1263000690
 12,000                  24,000                  24,000                  24,000                 1השתתפות גיל רך גבעות בר1263200690
(25,000)               (25,000)               (17,455)               (17,717)               1השתתפות בהוצא שכר עבודת נוער מוניציפאלי1763000751
(159,500)            (159,500)            (169,500)            (154,000)            1שכ"ע ניידת שירות1763100110
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1מתנות1763100514
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1763100524
(61,500)               (61,500)               (71,800)               (71,600)               2407632אחזקת מכוניות וביטוח1763100530
(600)                     (600)                     (500)                     (600)                     1פלאפון1763100541
(4,000)                 (4,000)                 (16,000)               (16,000)               1חומרים1763100720
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 1עבודות קבלניות ניידת שירות1763100750
(1,400)                 (1,400)                 (1,400)                 (1,400)                 1רכישת מדים ושונות1763100780
(190,034)            (190,034)            (228,241)            (231,641)            1השתת המועצה ניידת שירות1763100820
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1ציוד ניידת שירות1763100930

 21,300                  33,300                  44,000                  44,000                 הכנסות
(457,734)            (457,734)            (520,596)            (508,658)            הוצאות
(436,434)            (424,434)            (476,596)            (464,658)            סה"כ

390   המחלקה לאחזקה | 39040   ניהול שוטף  | 390410   ניהול שוטף | 3904110   ניהול שוטף
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(351,200)            (261,200)            (232,100)            (192,900)            1שכ"ע מחלקת אחזקה1763200110
(1,600)                 (1,600)                 (800)                     (800)                     1מתנות1763200514
(200)                     (200)                     (1,000)                 (1,000)                 1דמ"ח1763200524
(25,300)               (25,300)               (13,400)                  -                           2433660רכב מחלקת אחזקה1763200530
(34,700)               (34,700)               (34,700)               (36,500)               28703201רכב מחלקת אחזקה1763200530
(1,200)                 (1,200)                 (1,400)                 (1,400)                 1פלאפון1763200541

(414,200)            (324,200)            (283,400)            (232,600)            סה"כ
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390   המחלקה לאחזקה | 39050   גינון  | 390510   המשך והרחבה של שטחי הגינון בתחומי המועצה | 3905110   תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בתחומי המועצה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1תקונים1746000420
(60,000)               (60,000)               (60,000)               (60,000)               1צריכת מים1746000432
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 1מכסחת דשא1746000530
(10,000)               (10,000)               (12,000)               (12,000)               1חמרים1746000720
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1עבודות קבלניות1746000750
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1גינון- רכישות1746000930

(119,000)            (119,000)            (121,000)            (121,000)            סה"כ

390   המחלקה לאחזקה | 39060   אחזקת מערכות כבוי אש  | 390610   אחזקת מערכות כבוי אש | 3906110   אחזקת מערכות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(40,000)               (40,000)               (40,000)               (40,000)               1אחזקת מערכות כבוי אש1725000752

390   המחלקה לאחזקה | 39070   בטיחות  | 390710   הסדרת תו תקן למועצה למתקני משחקים | 3907110   תשלום למכון התקנים- הליך קבלת התקן
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(23,900)               (27,766)               (30,000)               (30,000)               1תשלום למכון התקנים1746400580
(24,000)               (20,134)               (15,000)               (15,000)               1שילוט ותחזוקה אתרי גני משחקים1746400752
(12,900)               (12,900)               (12,900)               (12,900)               1יעוץ מקצועי גני משחקים1746400753

(60,800)               (60,800)               (57,900)               (57,900)               סה"כ

 71,300                  83,300                  94,000                  94,000                 הכנסות
(1,604,334)        (1,514,334)        (1,567,496)        (1,503,658)        הוצאות
(1,533,034)        (1,431,034)        (1,473,496)        (1,409,658)        סה"כ המחלקה לאחזקה
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מנ מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 25,000                  25,000                  17,455                  17,717                 501השתתפות אחרים בהוצאת שכר עבודת נוער מוניציפאלי1263000715
 190,034               190,034               228,241               231,641              501השתת המועצה ניידת שירות1263100710
(25,000)               (25,000)               (17,455)               (17,717)               501שכ"ע עבודת נוער מוניציפאלי1763000110
(189,254)            (189,254)            (226,641)            (230,041)            501שכ''ע מוניציפאלי1763100110
(780)                     (780)                     (1,600)                 (1,600)                 501מתנות1763100514

 215,034               215,034               245,696               249,358              הכנסות
(215,034)            (215,034)            (245,696)            (249,358)            הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ

             215,034             215,034             245,696             249,358הכנסות
(215,034)            (215,034)            (245,696)            (249,358)            הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ אחזקה

40   המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 4001   ניהול שוטף | 40011   ניידת שירות | 4001110   תפעול שוטף
קרן בני שמעון
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שילוט מרכזי מיחזור מרכזיים בישוביםשילוט
חידוש ושדרוג  מעמדות 

המיחזור בישובים
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

דו"חות מיחזור
איסוף נתוני המיחזור השנתיים והוצאת דוחות 

למשרד להגנ"ס, ללמ"ס ולמ.הפנים
שליחת הדוחות הסופיים 

לגורמים הרלוונטים
1

אחראית 
תחום 
סביבה

מנהלת שפ"ה, דודאים

הנפקת דרישות תשלום במערכת תמיר ומעקב
קבלת החזרים עבור כלל 
העלויות הטיפול בזרם 

הכתום, קרטונים
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מנהלת שפ"ה, תברואן

טיפול בתלונות תושבים בנושאי פחים כתומים
מענה לכלל התלונות 

שיתקבלו וטיפולן
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

פיקוח על ביצוע תוכנית ההסברה משותפת 
של המועצה ותאגיד תמיר לפחים הכתומים

תכנון וביצוע פעולות 
הסברה

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

תאגיד תמיר, מחלקת 
שפ"ה

בקרה על איכות הפסולת המופרדת בפחים 
הכתומים - בישובים ובמתקן הקצה לפי 

תוכנית הבקרה של תמיר

2 ביקורות בכל ישוב 
בשנה, 2 ביקורות במתקן 
הקצה עם תאגיד תמיר

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה, תאגיד 
תמיר

קיום מפגשי הועדה בהתאם לדרישה החוקית
קיום לפחות 4 מפגשי 

ועדה לאורך השנה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

יו"ר ועדת איכות הסביבה

4קיום סיור לימודי אחדסיור לימודי
אחראית 

תחום 
סביבה

יו"ר ועדת איכות 
הסביבה, מחלקת שפ"ה

תוכנית עבודה
כתיבת תוכנית עבודה 
סדורה לפעילות הועדה 

בשנת 2020
1

אחראית 
תחום 
סביבה

יו"ר ועדת איכות הסביבה

קידום פרויקטים

בחירת 2 פרויקטים 
לקידום מתוך תוכנית 

העבודה, גיבושם והצגת 
תוצר (נייר עמדה, תוכנית 

וכו')

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

ועדת איכות הסביבה

ניהול ועדת איכות הסביבה המועצתיתועדת איכות סביבה

הטמעת השימוש בפחים כתומים

צמצום פסולת להטמנה 
ועלייה בשיעורי מיחזור

מצוינות בשירות 
לתושב + מעורבות 
והשפעה בחברה 

ובסביבה



44

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
ת

תי
יב

סב
ה 

יד
ח

- י
ל 

כ"
מנ

20
19

ן  
כו

עד
 /

ם 
פי

ט
שו

ם 
די

ע
 י


 

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

לפחות ביקור אחד בכל 
ביה"ס  במהלך השנה

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

מנהלי בי"ס

הגעה למפגש גננות אחד 
במהלך השנה

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

מנהלת הגיל הרך

הגשת קולות קוראים 
לתוכניות בנושאי חינוך 

סביבתי - במידה 
וכשיתפרסמו

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

אגף החינוך

מימוש "קול קורא לחינוך 
סביבתי 2018" לשנת 

הלימודים תש"פ
1,2

אחראית 
תחום 
סביבה

מוסדות החינוך והיישובים

שיתופי פעולה עם החינוך החברתי
התנעת פעילות סביבתית 

בקרב בני נוער במועצה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מחלקת חינוך חברתי

פעילויות ימי ניקיון
קיום לפחות יום ניקיון אחד 
לקהלים שונים: בתי ספר, 

ישובים, עובדי מועצה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

בתי ספר, ישובים, כלל 
מחלקות המועצה

קהילה וסביבה
פעילת סביבתית אחת 

בכל יישוב
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

ועדות איכות סביבה / 
תרבות ביישובים

העלאת המודעות לאיכות סביבה בקרב 
עובדי המועצה

פעילות לציון יום סביבתי/יום ניקיון
ציון יום סביבתי אחד 

במהלך השנה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

כלל עובדי המועצה

עיצוב והעלאת פרסומי המח' בפייסבוק, 
באתר המועצה, תקשורת חיצונית.

מיתוג אירועי הסביבה במועצה

פרסום אחד לפחות 
בחודש. לפי דרישת 

המחלקה. פרסום ומיתוג 
אירועים סביבתיים

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

מח' שפ"ה, מנהלת 
מחלקת שפ"ה

שנתיהכנסת אייטם לכל עיתוןטור קבוע במקומון המועצה
אחראית 

תחום 
סביבה

מנהלת תוכן ומדיה

הגברת המודעות לאיכות 
סביבה ומיחזור בקרב 

מגוון קהלים

הגברת המודעות לאיכות סביבה ומיחזור 
בקרב מגוון קהלים

שת"פ עם המחלקות השונות
הוצאת פירסומים 

ופעילויות בנושא איכות 
הסביבה

2
אחראית 

תחום 
סביבה

מצוינות בשירות 
לתושב + מעורבות 
והשפעה בחברה 

ובסביבה

ייעוץ וליווי למוסדות החינוך בנושאי קיימות 
וסביבה

חינוך סביבתי במערכת החינוך הפורמליתחינוך סביבתי

קולות קוראים לחינוך סביבתי

מועצה ירוקה

חינוך סביבתי קהילתיחינוך סביבתי

פרסום פעילות מחלקת השפ"ה ואיכות 
הסביבה במגוון ערוצי התקשורת
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קול קורא לישובים- הגשת הצעות לפרויקטים 
סביבתיים-קהילתיים

2פרסום הקול הקורא
אחראית 

תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

גיבוש צוות היגוי ובחירת פרויקטים לביצוע
גיבוש פרוטוקול בחירה 
וקיום ישיבת צוות היגוי 
לבחירת פרויקטים זוכים

3
אחראית 

תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

4סיום הפרויקטים והצגתםביצוע הפרויקטים הזוכים בישובים
אחראית 

תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה, הישובים

יח"צ למחלקהחשיפה והפצת מידע
עדכון החלק של מחלקת השפ"ה באמצעי 

התקשורת
העלאת התכנים החדשים 

לאתר
1

אחראית 
תחום 
סביבה

מנהלת מח' שפ"ה וכל 
עובדיה

התייעלות אנרגטית
קידום תחום ההתייעלות האנרגטית 

ואנרגיות מתחדשות
פרויקט הקמת מערכות מונה נטו

תשלומים שוטפים לספק 
האחזקה מעקב תשלומים 

מחברת חשמל
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

מעבר לתאורת רחוב חסכונית

יישום ומעקב תוכנית 
למעבר לנורות לד 

בתאורת רחוב במושבים 
במסגרת הגשה לקול 

קורא תמיכה תקציבית 
חיצונית

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

יועץ תאורה חיצוני/ 
מחלקת אחזקה/ 
מחלקת יישובים

עבודה מול יועץ האנרגיה של האשכול לגיבוש 
דרכי התייעלות וחיסכון בהוצאות האנרגיה 

של המועצה

גיבוש המלצות למכרזי 
בנייה חדשה , בחינה 

השוואתית של חשבונות 
החשמל של המועצה

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

פורום התייעלות 
אנרגטית , הנדסה

ביצוע פרוייקט התיעלות אנרגטית במשרדים
בחירת פרוייקט ויישומו 
באחד ממבני המועצה 

/מוסדות במועצה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מוסדות במועצה

חתימה מול תאגיד פסולת 
אלקטרונית

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

שפ"ה, יעוץ משפטי, 
מנכ"ל

פריסת מערך קליטת 
פסולת אלקטרונית 

במועצה
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

מחלקת שפ"ה

יציאה בקמפיין הסברתי 
בנושא דרכי טיפול 
בפסולת אלקטרונית

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

שפ"ה, דוברות, חינוך

הסדרת מכרזים טיפול 
בפסולת

מצוינות בשירות 
לתושב+מעורבות 
והשפעה בחברה 

ובסביבה

פסולת אלקטרונית

קידום תחום ההתייעלות האנרגטית 
ואנרגיות מתחדשות

התייעלות אנרגטית

Placemaking = עושים 
מקום

ליווי ותמיכה בהקמת מיזמים סביבתיים 
בישובים

יישום חוק טיפול בפסולת אלקטרונית

מצוינות בשירות 
לתושב+מעורבות 
והשפעה בחברה 

ובסביבה
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הסדרת מכרזים טיפול 
בפסולת

יישום פינוי פסולת טקסטילפסולת טקסטיל
יציאה למכרז במסגרת 

אשכול נגב מערבי
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

שפ"ה, יעוץ משפטי, 
מנכ"ל

תיאום בין גורמי אכיפה בשטחים הפתוחים
המשך שולחן עגול, 

ותיאום שוטף בין הגורמים
שנתי

אחראית 
תחום 
סביבה

ראש המועצה, שפ"ה, 
יח"ס, רט"ג, משטרה 

ירוקה, סיירת ירוקה של 
קק"ל

עידכון מסד נתונים

מיפוי הפסולות, מיפוי 
דרכי פעולה: ניקיון, 

הסברה, אכיפה. מיפוי 
מקורות מימון לניקוי

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

שפ"ה  יח"ס - שחר 
יסינובסקי, רט"ג 
ומשטרה ירוקה

הכנת תכנית לניהול השטחים הפתוחים 
בהתאמה לתכנית האב

גיבוש מתווה להכנת 
התכנית

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

ועדת תו"ב, חכ"ל, ועדת 
איכות סביבה, יישובים, 

קק"ל, רט"ג

הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים 
במוסדות המועצה

כתיבת תכנית עבודה

העלאת המודעות, 
הפחתת רכש כלים חד 

פעמיים, רכישת כלים רב 
פעמיים, מדיחים היכן 

שצריך

שנתי

אחראית 
תחום 

סביבה, 
רפרנט

מנכ"ל

"ריאה ירוקה"
מודל קידום תכנון נטיעות עצים בשכונות 

חדשות והוספת או חיזוק נטיעות בשכונות 
קיימות

גיבוש המלצה למחלקת 
הנדסה וממונה תחום 
הגינון לשילוב תכנית 

נטיעות ביישובים

שנתי

אחראית 
תחום 

סביבה, 
יועצת

מחלקת גינון (אחזקה), 
הנדסה, ועדים

שנתיעדכון שוטףעדכון שוטף של התיק
אחראית 

תחום 
סביבה

גורמים שונים במועצה

השתתפות בימי הכשרה לצוותי חירום 
במועצה

השתתפות ב-90% מימי 
ההכשרה לחירום

שנתי
אחראית 

תחום 
סביבה

ועדת מל"ח

ניהול נכון וסביבתי של השטחים הפתוחים ניהול שטחים פתוחים

ניהול תיק איכות הסביבה בחירוםחירום
הגברת תחושת 

הביטחון של התושב

מועצה ירוקה

מצוינות בשירות 
לתושב+מעורבות 
והשפעה בחברה 

ובסביבה
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380   יחידה סביבתית | 38010   הקמת היחידה | 380110   כח אדם | 3801110   גיוס כח אדם והסדרת הקיים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(600)                     (600)                        -                              -                           1פלאפון יחידה סביבתית1879700541
(119,140)            (119,140)            (128,740)            (145,772)            1השתתפות בקרן יחידה סביבתית1879700820

(119,740)            (119,740)            (128,740)            (145,772)            סה"כ
380   יחידה סביבתית | 38010   הקמת היחידה | 380130   הקמת יחידה סביבתית | 3801350    פרסום והסברה לישובים ולמוסדות חינוך בתחום הסביבתי

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                            3,000                    3,000                   1תאגיד תמיר - נייר1212310691
 36,000                  36,000                  36,000                  36,000                 1תאגיד תמיר - קרטון1212310693
(30,000)               (30,000)               1פינוי נייר1712310751
(36,000)               (36,000)               (36,000)               (36,000)               1פינוי קרטון ואחזקת מיכלי אצירה1712310752
(12,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               1פרסום בנושא איכות סביבה1879000551
(15,000)               (15,000)               (3,300)                 (15,000)               1התיעלות אנרגטית1879800750
   -                              -                              -                           (24,000)               1אחזקת מערכות סולאריות1879800751

 36,000                  36,000                  39,000                  39,000                 הכנסות
(63,000)               (63,000)               (81,300)               (117,000)            הוצאות
(27,000)               (27,000)               (42,300)               (78,000)               סה"כ

380   יחידה סביבתית | 38010   הקמת היחידה | 380140   שונות | 3801350   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                              -                            15,000                 1מפעל הפיס - פיס מושלם יחידה סביבתית1379000740
(68,500)               (68,500)               (68,500)               (68,500)               1השתת. ביח' איכות הסביבה1879000830

   -                              -                              -                            15,000                 הכנסות
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (70,000)               הוצאות
(70,000)               (70,000)               (70,000)               (55,000)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                           (24,000)               1וועדת איכות הסביבה1879700783
(20,000)               (20,000)               (24,000)               (10,000)               1יום עיון והסברה לקהילה1879700784
(18,000)               (18,000)               (18,000)               (18,000)               1פרויקט הפרדה במקור1879700785

(38,000)               (38,000)               (42,000)               (52,000)               סה"כ

תקציב

380   יחידה סביבתית | 38020   קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380210   ועדת איכות סביבה מועצתית
 |   3802110   ריכוז הוועדה,   שימור אתרים והרחבת מעגל המשתתפים
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380   יחידה סביבתית | 38020   קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380210   ועדת איכות סביבה מועצתית | 3802150   סיור והשתלמות לחברי הוועדה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1סיור והשתלמות לחברי הוועדה1879710521

380   יחידה סביבתית | 38020   קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380220   מבצעי ניקיון | 3802220   מבצעי ניקיון בשטחים פתוחים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,000)                 (2,000)                    -                           (2,000)                 1מבצעי ניקיון1879700750

380   יחידה סביבתית | 38020   קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380220   מבצעי ניקיון | 3802220   שילוט וכרזות התראה על השלכות פיראטיות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 1חומרים יחי' סביבתית1879700740

380   יחידה סביבתית | 38030   צמצום כמות הפסולת | 380310   חוק האריזות | 3803110   חתימה על הסכם מול תאגיד תמיר
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            18,500                    -                           1תאגיד תמיר רכש פחים כתומים1212310695
 123,300               123,300               123,300               207,200              1ת.תמיר פנוי זרם אריזות כתום1212310696
(123,300)            (123,300)            (123,300)            (207,200)            1פנוי זרם אריזות כתום1712310755

 123,300               123,300               141,800               207,200              הכנסות
(123,300)            (123,300)            (123,300)            (207,200)            הוצאות
   -                              -                            18,500                    -                           סה"כ

380   יחידה סביבתית | 38040   פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380410   מעורבות ותמיכה בבתי הספר | 3804120   פעילויות חינוכיות סביבתיות באופן חווייתי
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,000)               (15,000)               (16,500)               (15,000)               1פעילות איכ"הס1879000784

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 62,000                  62,000                  62,000                  47,500                 1משרד הגנת הסביבה1379000996
(77,500)               (77,500)               (77,500)               (59,400)               1איכ"הס חינוך וקהילה1879000783

(15,500)               (15,500)               (15,500)               (11,900)               סה"כ

380   יחידה סביבתית | 38040   פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380430   הגברת אקטיבזם סביבתי ביישובים
 | 3804310   פסטיבל סביבתי - היריד הירוק השנתי בכרמים
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380   יחידה סביבתית | 38040   פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380450   אתר חקלאות יישובי | 3804510   אתר חקלאות יישובי

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                              -                            64,000                 1משרד החקלאות1379200960
   -                              -                              -                            16,000                 1השתתפות וועד מקומי כרמים1379200710
   -                              -                              -                           (80,000)               1אתר חקלאות יישובי1879200750

   -                              -                              -                            80,000                 הכנסות
   -                              -                              -                           (80,000)               הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ

 221,300               221,300               242,800               388,700              הכנסות
(520,540)            (520,540)            (548,340)            (757,372)            הוצאות
(299,240)            (299,240)            (305,540)            (368,672)            סה"כ יחידה סביבתית
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370   יחידה סביבתית | 37010   הקמת היחידה | 370110   כח אדם | 3701110   גיוס כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 119,140               119,140               128,740               145,772              501השתתפות המועצה ביחידה הסביבתית1379000710
(119,140)            (119,140)            (127,460)            (129,372)            501שכ''ע יחידה סביבתית1879000110
   -                              -                           (800)                     (800)                     501מתנות1879000514
   -                              -                           (480)                     (600)                     501פלאפון מחלקת איכות הסביבה1879000541
   -                              -                              -                           (15,000)               501שעות רכז חינוך סביבתי1879100110

 119,140               119,140               128,740               145,772              הכנסות
(119,140)            (119,140)            (128,740)            (145,772)            הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ יחידה סביבתית

קרן בני שמעון
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

רב המועצהשנתייוגשו בקשות מרכבה בזמןטיפול שוטף מול משרד הדתותגיוס כספים לפעילות המחלקה

פרסומים שוטפים שירותי המחלקה לשירותי 
דת

שנתי
תרבות 
תורנית

מחלקת דת

שנתיפרסום זוגות שנרשמו לנישואין וברכות לזוגות
תרבות 
תורנית

שנתייתקבל מענה על כל פניהקבלת קהל וטיפול ברישום נישואין
תרבות 
תורנית

שנתייחולקו שי וכתובה לנרשמיםכתובות ושי לזוגות
תרבות 
תורנית

עריכת חופה וקידושין
תתקבל עזרה במציאת רב 

מחתן
רב המועצהשנתי

שנתיתתקבל הדרכההדרכת כלות וחתנים
תרבות 
תורנית

שיפור ושדרוג מבנה דת
רכישת תשמישי קדושה לישובי המועצה: 

חומשים, מגילות, סידורים וכו'
ירכשו תשמישי קדושה עפ"י 

צורך
רב המועצהשנתי

רב המועצהשנתיהמזוזות ישלחו לבדיקה ולגניזהטיפול בגניזת מזוזות ותשמישי קדושה

רכישת ובדיקת מזוזות במועצה ומוסדות 
המועצה

רב המועצהשנתיטיפול ב100% מהפניות

רב המועצהשנתימקוה פעיל נעים ותקיןתחזוקה מלאה שוטפת

רב המועצהשנתיהבלניות יקבלו את שכרן בזמןטיפול בשכר בלניות

4ירכש סולר לחימוםרכישת סולר
תרבות 
תורנית

שנתיתבוצע בדיקה אחת לחודשבדיקות מעבדה למקוואות
תרבות 
תורנית

טיפול בעירוב בשטח המועצה
מפעיל [שכר כ"א], תחזוקה שוטפת, סיור 

שבועי, רכישת עמודים וציוד פיתוח העירובין 
ושידרוג

מערך העירוב בישובי המועצה 
יהיה תקין

רב המועצהשנתי

פיתוח והנגשת 
השירותים במחלקת דת

מצוינות בשרות 
לתושב

פרסומים שוטפים של שירותי 
המחלקה ופעילותה

הפקה וחלוקת חומר פרסומי 
לתושבי המועצה

מעטפת מלאה לצרכי זוגות נישאים

 תחזוקת מזוזות

תחזוקה ראויה של המקוואות במועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

רב המועצהשנתיהנפקת תעודות כשרות

רב המועצהשנתי מפקח כשרות

רב המועצהשנתיתגבה אגרת כשרותאגרה שנתית הכנסות

פיתוח בתי עלמין, תחזוקה שוטפת של בתי 
עלמין וגינון, טיפול בשרותי קבורה כולל 

הסעות נפטרים וטהרה
רב המועצהשנתיינתן שירות קבורה בזמן אמת

שנתיהקמת אוהל אבלים לפי צורךמימון אוהלי אבלים על פי דרישה
תרבות 
תורנית

רב המועצהשנתיירכש ציוד על פי צורךרכישת ציוד לבתי טהרה

אגף לשירותים חברתייםרב המועצהשנתימענה ל 100% מהבקשותתמיכה במשפחות אבלים

הערכות להתקשרות עם גורם אחר בענייני 
קבורה ועירובין

התקשרות עם גוף חיצוני למתן 
שירותי קבורה

רב המועצה1,2

רב המועצהשנתיהקמת צוות טיפול בקבורהגיוס והכשרת אנשים חדשים לטיפול בקבורה

רב המועצה4יוקם בית טהרה בנבטיםהקמת בית טהרה בנבטים

רב המועצה1יוקם חיבור קבוערכישת גנרטור או חיבור קבוע לרשת החשמל

יום כיפור: תפילות בקיבוצים
ישלחו בעלי תפילה ויוקמו 

מניינים ע"פ בקשת הישובים
4

תרבות 
תורנית

שמחת תורה: הקפות שניות מרכזיות במושבי 
יחדיו, בית קמה וגבעות בר

4יתקיימו הקפות שניות
תרבות 
תורנית

חנוכה: מחזמר לכל המשפחה
יתקיים מחזמר 300 משתתפים 

לפחות
4

תרבות 
תורנית

אגף ספורט וחוגים

חנוכה: בתים מדליקים הדלקת נרות חנוכה 
ופעילות משותפת

4תתקיים פעילות
תרבות 
תורנית

מחלקת תרבות

ט"ו בשבט: סדר טו בשבט בקיבוצים 
ובמושבים

1תתקיים פעילות
תרבות 
תורנית

רכזי תרבות בישובים

הנגשת השירותים 
במחלקת דת

מצוינות בשרות 
לתושב

העמקת זהות יהודית 
ביישובי המועצה

יונפקו תעודות כשרות ב100% 
מהבקשות

מתן מענים לטיפול בקבורה

מתן שירותי כשרות

פעילות חגי ישראל ביישובי המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

1תתקיים קריאת מגילהפורים: קריאת מגילה בקיבוצים ובמושבי יחדיו
תרבות 
תורנית

רכזי תרבות בישובים

פסח: פעילות הכנה לחג ואפיית מצות 
במושבים ובקיבוצים

1תתקיים פעילות
תרבות 
תורנית

רכזי תרבות בישובים

1יתקיים מופעיום ירושלים: מופע לכבוד יום ירושלים
תרבות 
תורנית

מועצות אזוריות קרובות

1יתקיים אירועיום העצמאות: פעילות לקראת החג
תרבות 
תורנית

2תתקיים שבתשבת ירושלמית לזוגות, לנוער לפני גיוס
תרבות 
תורנית

2יתקיימו ערבי לימודשבועות: הכנה למתן תורה 'ערבי לימוד תורה'
תרבות 
תורנית

3יתקיים סיורסיורי 'קברות צדיקים'
תרבות 
תורנית

מעגלי נשים
יתקיימו מפגשי נשים מכלל 

המועצה
שנתי

תרבות 
תורנית

מחלקת תרבות

4יתקיים אירועארוע מוזיקה יהודית מסורתית בקיץ
תרבות 
תורנית

כיתות י"ב לקראת גיוס: זהות יהודית / זהות 
ישראלית

תתקיים שבת בשומריה לבוגרי 
יא'

1
תרבות 
תורנית

רכזי חינוך חברתי 
בישובים

העמקת הפעילות באוכלוסיית גיל 
הזהב

מועדוני גיל הזהב במושבי יחדיו, נבטים, בית 
קמה ומשמר הנגב פעילות תרבות יהודית 

הרצאות הופעות ומפגשים מוזיקליים סביב 
חגים ומועדים

יתקיימו פעילויות לאורך השנה 
וסביב חגים

רכזי מועדון הותיקים רב המועצהשנתי

רב המועצה1חלוקת שיקניית שי לבנות ובני מצווה

שנתילימוד והכנה לקריאה בתורה
תרבות 
תורנית

שנתיקיום שבתות אירוח בשומריה לבני מצווה
תרבות 
תורנית

העמקת זהות יהודית 
ביישובי המועצה

מצוינות בשרות 
לתושב

העמקת הזהות היהודית בשנת מצווה
מענה על פי פניה

פעילות זהות יהודית ביישובי המועצה

פעילות חגי ישראל ביישובי המועצה
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מסע ישראלי- לכיתות ט-י"ב מסע להכרת 
הזהות היהודית שלי. מכוון לכל ישוב בנפרד

יתקיים מסע המותאם לכל 
ישוב. פעילות ביישוב אחד

1,2
תרבות 
תורנית

רכזי תרבות בישובים

מפגשי בת מצווה ובר מצווה בהתאמה 
לישובים השונים

שנתייתקיימו מפגשים
תרבות 
תורנית

רכזי תרבות בישובים

פרויקט כיתת וותיקות-מפגש לימוד של 
ותיקות מנבטים בבי"ס בשומריה

שנתיתתקיים פעילות
תרבות 
תורנית

בי"ס לבנות בשומריה

תכנית העשרה לזוגות צעירים במועצה: 
זוגיות, תקשורת זוגית, חינוך והורות

שנתיתתקיים פעילות העשרה
תרבות 
תורנית

מרכז צעירים

מימוש הרשאת מ. הדתות להקמת 
מקווה בכרמים

הנדסהרב המועצה1תתחיל בניית מקוהתיכנון ויציאה למכרז ביצוע

ליווי הקמת בתי כנסת בנבטים ובית 
קמה

על פי תכנית עבודה אגף הנדסה
על פי תכנית עבודה אגף 

הנדסה
הנדסהרב המועצהשנתי

תכנון וביצוע חלקת בבתי העלמין 
בגבעות בר ומשמר הנגב

על פי תכנית עבודה אגף הנדסה
על פי תכנית עבודה אגף 

הנדסה
הנדסהרב המועצהשנתי

על פי תכנית עבודה אגף הנדסההסדרת תב"ע בתי עלמין יחדיו ונבטים
על פי תכנית עבודה אגף 

הנדסה
הנדסהרב המועצהשנתי

הנדסהרב המועצה4קליטת בלניתקבלת תקן לבלנית בכרמיםהפעלת מקווה מקצועי בכרמים

הנדסהרב המועצהשנתיגיוס כספים, תכנון ושיפוץגיוס כספים, תכנון ושיפוץשיפוץ מקווה בשומריה

חידון תנ"ך במוסדות חינוך
חידון תנך לכיתות ה-ח דרך מוסדות החינוך 

של המועצה
2מועמדים משתתפים פעילים

תרבות 
תורנית

הנדסה

חצרים, כרמים, גבעות בר ובית קמהשותפות בפרוייקט שח"ק לבני מצווה
הגעת התוכנית ומימושה 

ביישובים
שנתי

תרבות 
תורנית

הנדסה

התמקצעות כח אדם המחלקה
השתלמויות מקצועיות והכשרת כוח אדם 
קיים ונוסף: בלניות, הדרכת כלות, חברה 

קדישא ומשגיחי כשרות

יציאה 1 לפחות להשתלמויות, 
לכל תחום

שנתי
תרבות 
תורנית

סיום  קליטת רבני ישובים : גבעות בר, 
תדהר וברוש

רב המועצהשנתיקבלת תקןבקשה למשרד הדתות

רב המועצה2קבלת תקןהגשת בקשה למשרד הדתותקבלת תקן לרב ישוב לתאשור וכרמים

העמקת הזהות היהודית

מצוינות בשירות 
לתושב

טיפול נכון ויעיל בנושאי 
כח אדם במחלקה

מצוינות בשרות 
לתושב

העמקת הזהות היהודית בשנת מצווה

העמקת הזהות היהודית בגיל הזהב

מצוינות בשירות 
לתושב

העמקת זהות יהודית 
ביישובי המועצה

שיפור ושדרוג מבני דת 
ובתי עלמין
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רב המועצה2קליטת בלניתקבלת תקן לבלנית בכרמיםבלנית למקווה כרמים

התחברות למערכת שירת הים-של  
המשרד לשרותי דת

2הטמעת התוכנההתקנת המערכת ורכישת ציוד נלווה
תרבות 
תורנית

רב המועצהשנתימתן שירותי קבורה בחירוםמתן שירותי קבורה בחירוםקבורה וטהרה

רב המועצהשנתיהפעלת מקווה בחירוםהפעלת מקווה בחירוםהפעלת מקווה בחירום

מתן שירותי דת בשעת 
חירום

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מצוינות בשרות 
לתושב

טיפול נכון ויעיל בנושאי 
כח אדם במחלקה

ם
ליי

הו
ני

ם 
די

ע
 י

 



56

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

קצ
ת

 -
ת 

נו
רב

 -
ל 

כ"
מנ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37010   הקמת המחלקה | 370110   כח אדם | 3701110   גיוס כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 754,100               754,100               677,000               740,200              1משרד הדתות - רב אזורי ובלניות1357000990
(687,000)            (687,000)            (446,100)            (631,200)            1שכ"ע מחלקת דת1857000110
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (3,500)                 1צורכי משרד1857000470
(1,400)                 (1,400)                 (1,300)                 (1,400)                 1מתנות1857000514
(5,000)                 (5,000)                 (9,000)                 (10,000)               1השתלמויות1857000521
(36,400)               (36,400)               (45,400)               (42,600)               6929555הוצאות רכב מחלקת דת1857000530
(600)                     (600)                     (2,400)                 (600)                     1פלאפון שירותי דת1857000541
(24,000)               (24,000)               (39,000)               (72,000)               1בלניות שומריה1857000756
(137,365)            (164,500)            (142,467)            (153,949)            1השתתפות בקרן מחלקת דת1857000820

 754,100               754,100               677,000               740,200              הכנסות
(892,765)            (919,900)            (686,667)            (915,249)            הוצאות
(138,665)            (165,800)            (9,667)                 (175,049)            סה"כ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37030   נישואין | 370310   שירותי נישואין | 3703180   כתובות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(15,100)               (15,100)               (10,000)               (15,100)               1הוצאות רשום נשואין1857000781

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37030   נישואין | 370310   שירותי נישואין | 3703180   רישום נישואים  (הכנסות)
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                  25,000                  36,000                  36,000                 1רשום נשואין1357000690

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040   תחזוקת מבנים | 370410   תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704110   תחזוקת מקוואות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 8,000                    8,000                    6,000                    6,000                   1אגרת טבילה1357000420
(60,000)               (70,000)               (24,600)               (60,000)               1תחזוקת מקוואות1857000422
   -                              -                           (87,000)                  -                           1העבר לתב"ר מקווה שומריה1857000910

 8,000                    8,000                    6,000                    6,000                   הכנסות
(60,000)               (70,000)               (111,600)            (60,000)               הוצאות
(52,000)               (62,000)               (105,600)            (54,000)               סה"כ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040   תחזוקת מבנים | 370410   תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704110   תחזוקת בתי כנסת
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,000)               (10,000)               (8,500)                 (10,000)               1אחזקת בתי כנסת1857000420

תקציב
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370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040   תחזוקת מבנים | 370410   תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704170   תשמישי קדושה

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                              -                                            (7,000)1תשמישי קדושה1857000721

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37060   כשרות | 370610   מערך כשרות | 3706110   הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 16,400                  16,400                    -                              -                           1אגרות תעודת כשרות1357000691
 501,800               501,800               603,000               738,000              1הכנסות מעסקים - כשרות1357000692
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1חומרים1857000720
(108,100)            (108,100)            (114,000)            (108,100)            1יועץ לכשרות1857000754
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1כלליות כשרות1857000782
(501,842)            (501,842)            (727,065)            (737,970)            1השתת. בקרן משגיחי כשרות1857100820

 518,200               518,200                           603,000 738,000              הכנסות
(613,942)            (613,942)                        (845,065)(850,070)            הוצאות
(95,742)               (95,742)               (242,065)            (112,070)            סה"כ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37070   קבורה | 370710   קבורה | 3707110   טיפול בשירותי קבורה במועצה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            15,000                  15,000                    -                           1הכנסות בגין חלקת קבר1248000420
 20,000                  48,675                  61,900                  50,000                 1הכנסות ביטוח לאומי קבורה1248000730

הערכות לקראת עצמאות בטיפול בקבורה
 20,000                  63,675                  76,900                  50,000                 סה"כ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37070   קבורה | 370710   קבורה | 3707130   תחזוקת בתי עלמין
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(10,500)               (25,500)               (25,500)               (25,500)               1תחזוקת בתי עלמין1748000751
(7,200)                 (20,000)               (20,000)               (20,000)               1השכרת ציוד אבלים1748000780
(48,285)               (48,285)               (50,651)               (51,411)               1עובד בתי עלמין ואחראי עירובין1748000820

(65,985)               (93,785)               (96,151)               (96,911)               סה"כ
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370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080   ניהול שוטף | 370810   התנהלות שוטפת של המחלקה | 3708110   שכ"ע ופנסיונרים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 219,800               219,800               231,900               215,100              1משרד הדתות - משבק"ים1351000990
(184,200)            (184,200)            (162,900)            (165,300)            1שכ"ע משרתים בקודש1851000110
(1,100)                 (1,100)                 (1,100)                 (1,100)                 1מתנות1851000514
(400)                     (400)                     (100)                     (100)                     דמ"ח1851000524
(231,400)            (231,400)            (224,700)            (198,600)            1שכ"ע פנסיה משרתים בקודש1993000312

 219,800               219,800               231,900               215,100              הכנסות
(417,100)            (417,100)            (388,800)            (365,100)            הוצאות
(197,300)            (197,300)            (156,900)            (150,000)            סה"כ

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080   ניהול שוטף | 370810   התנהלות שוטפת של המחלקה | 3708120   הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(20,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1פרסום1857000550

370   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080   ניהול שוטף | 370910   פעילות וסדנאות | 3709110   פעילות וסדנאות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 15,000                  15,000                  40,900                  20,000                 1 הכנסות מארועים תרבות תורנית1357000693
 200,000               200,000               150,000               150,000              1 תרבות תורנית משרד החינוך1357000920
 12,000                  12,000                  12,000                  12,000                 1  השתתפות היישובים ברכזי תרבות תורנית1357300690
(438,000)            (438,000)            (434,000)            (438,000)            1 תרבות תורנית1857000783
(81,998)               (81,998)               (46,705)               (47,404)               1השתת.  בקרן מרצים תרבות תורנית1857200820
(66,855)               (66,855)               (120,770)            (152,237)            1השתת.  בקרן רכזי תרבות ביישובים1857300820

 227,000               227,000               202,900               182,000              הכנסות
(586,853)            (586,853)            (601,475)            (637,641)            הוצאות
(359,853)            (359,853)            (398,575)            (455,641)            סה"כ

          1,767,100          1,815,775          1,833,700          1,967,300הכנסות
        (2,681,745)        (2,736,680)        (2,758,258)        (2,967,071)הוצאות
(914,645)            (920,905)            (924,558)            (999,771)            סה"כ רבנות
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38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3801   הקמת המחלקה | 38011    כח אדם | 3801110   גיוס כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 137,365               164,500               142,467               153,949              501השתתפות המועצה במחלקת דת1357000710
(136,399)            (164,500)            (136,027)            (147,249)            501שכר-מחלקת דת1857000110
(966)                        -                           (6,440)                 (6,700)                 501מתנות1857000514

 137,365               164,500               142,467               153,949              הכנסות
(137,365)            (164,500)            (142,467)            (153,949)            הוצאות

38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3802   כשרות | 38021   מערך הכשרות | 3802110   הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 501,842               501,842               727,065               737,970              501השתת המועצה במשגיחי כשרות1357100710
(499,562)            (499,562)            (727,065)            (737,970)            501שכ''ע משגיחי כשרות1857100110
(2,280)                 (2,280)                 (233)                     (235)                     501מתנות1857100514

 501,842               501,842               727,065               737,970              הכנסות
(501,842)            (501,842)            (727,297)            (738,205)            הוצאות
   -                              -                           (233)                     (235)                     סה"כ

38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3803   תרבות תורנית | 38031   פעילות וסדנאות | 3803110   הרצאות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 81,998                  81,998                  46,705                  47,404                 501השתת המועצה במרצים תרבות תורנית1357200710
(80,659)               (80,659)               (46,472)               (47,169)               501מרצים תרבות תורנית1857200110
(1,339)                 (1,339)                    -                              -                           501מתנות מרצים תרבות תורנית1857200514

 81,998                  81,998                  46,705                  47,404                 הכנסות
(81,998)               (81,998)               (46,472)               (47,169)               הוצאות
   -                              -                            233                        235                       סה"כ

38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3803   תרבות תורנית | 38031   פעילות וסדנאות | 3803120   רכזי תרבות תורנית ביישובים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 12,000                  12,000                  12,000                  12,000                 501השתת' רכז תרבות תורנית1357300690
 66,855                  66,855                  120,770               152,237              501השתת המועצה ברכזי תרבות ת. ביישובים1357300710
(78,000)               (78,000)               (132,770)            (164,237)            501שכ"ע רכזי תרבות תורנית1857300110
(855)                     (855)                        -                              -                           501מתנות רכזים תרבות תורנית1857300514

 78,855                  78,855                  132,770               164,237              הכנסות
(78,855)               (78,855)               (132,770)            (164,237)            הוצאות

קרן בני שמעון
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38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3804   קבורה | 38041   קבורה | 3804110   תחזוקת בתי עלמין

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 48,285                  48,285                  50,651                  51,411                 501השתת המועצה בעובד בתי עלמין1248000710
(48,000)               (48,000)               (50,651)               (51,411)               501עובד בתי עלמין1748000110
(285)                     (285)                        -                              -                           501מתנות - תחזוקת בתי עלמין1748000514

 48,285                  48,285                  50,651                  51,411                 הכנסות
(48,285)               (48,285)               (50,651)               (51,411)               הוצאות

38   מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3805   תחזוקת מבנים | 38051   תחזוקת מקוואות | 3805110   מקווה בכרמים -   תרומה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            28,000                    -                           501תרומה תחזוקת מקווה בכרמים1357400790
   -                              -                           (28,000)                  -                           501הוצאות בגין תרומה - מקווה בכרמים1857400750

 848,345               875,480               1,127,658           1,154,972          הכנסות
            (848,345)            (875,480)        (1,127,658)        (1,154,972)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ רבנות
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שמירה גבוהה על בטיחות הרכבים 
מתן טיפולים מקצועים

ניהול טיפולים, תחזוקה במוסכים, בטיחות 
נהגים וטיפול שוטף, בדיקה הנתונים

הקטנת סך ההוצאה על דלק ב- 
10% ע"י החלפה לדגמים 

חסכוניים בדלק
1,2

מנהל 
בטיחות

מנהל מח' תחבורה, 
מנכ"ל

בחינת דגמים ובחירת דגם מתאיםבחירת דגמי רכב מתאימים
הקטנת סך ההוצאה על רכבי 
המועצה ב- 10% ע"י החלפה 

לדגמי ליסינג
1,2

מנהל 
בטיחות

מנהל מח' תחבורה, 
מנכ"ל

בטיחות חיסכון בהוצאות התאמת 
רכבים לרשות

בדיקת כדאיות רכישה / החלפה בליסינג 
והחלטה על מקבלי הרכבים

החלפה בליסינג של 5 רכבים 
פרטיים, רכישה של רכב טנדר 

4*4
1,2

מנהל 
בטיחות

ועדת הרכב, רכש

בדיקת רכבים
ביצוע מבדקים לרכבי המועצה :אוטובוסים, 

נגררים, אמבולנסים רכבים פרטים

ביצוע מבדקים לכ-100 כלי רכב
 רכבים פרטיים: תלת חודשי, 

אוטובוסים: כל חודש
שנתי

מנהל 
בטיחות

כלל המחלקות

תחזוקה ביקורת ובקרה על רכביםתחזוקה ביקורת ובקרה
אוטובוסים בדיקה חודשית 

רכבים תלת חודשית
שנתי

מנהל 
בטיחות

מחלקת תחבורה, 
תקציבאית

הדרכות נהגים ופרסום תקנות

לפי קבלת עובדים חדשים 
ונהגים ממרכז החברתי, 

שלושה ימי הדרכה, יומיים 
התמקצעות לנהגי אוטובוסים 

יום אחד למחזיק רכב.
המטרה: התמקצעות

2,3
מנהל 

בטיחות
חברות חיצוניות

קבלה וטיפול בתלונות מתקבלות 9967* איך 
אני נוהג

שנתיטיפול ב100% תלונות המוקד
מנהל 

בטיחות
מוקד

העלאת רמה מקצועית של נהגי קבלן 
שמירה על בטיחות התלמידים

הדרכות נהגים ופרסום תקנות
יום עיון לנהגי קבלן לפני 
פתיחת שנת הלימודים

3
מנהל 

בטיחות
חברה חיצונית

בטיחות ובקרה
גיוס מתנדבים לביקורת יוזומה בתחנות הסעה 

במוסדות חינוך ובישובים
אדם בכל יישוב ארגון 

השתלמות והדרכת מלוים
שנתי

מנהל 
בטיחות

מחלקת התחבורה

התמקצעות קצין בטיחות
עדכון תקנות ,הרחבת ידע השתלמויות של 

קצין הבטיחות
שנתי3 ימים בשנה

מנהל 
בטיחות

משאבי אנוש

התקנת מערכת מובילאיינהיגה בטוחה למניעת תאונות
השלמת מערכות חסרות 2 

יחידות
1

מנהל 
בטיחות

מחלקת תחבורה

שיפור התשתיות מתן פתרונות להולכי רגל 
בישובים כולל תח"צ

ביקורת ומפגשי עבודה עם 
מנהלי הישובים ואבחון צרכים

שנתי
מנהל 

בטיחות
מנכלית המועצה

2,3טיפול בחמישה ישובים לפחותשיפור תשתיות בישובים
מנהל 

בטיחות
מחלקת הנדסה

ניהול צי הרכב של 
המועצה

מצויינות בשירות 
לתושב

שיפור הנהיגה שמירה על חיי אדם, 
מניעת תאונות

שיפור תשתיות
שיפור ושיפור תשתיות דרכים ותחנות 

הסעה
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טיפול בנושאים של תחבורה בישובים 
באמצעות ועדת תנועה, מתן אישורים 

לתוכניות תמרור

כינוס ועדת תנועה פעמים 
בשנה או לפי הצורך

1,4
מנהל 

בטיחות
ועדת תנועה

המשך הקמת שביל אופניים

שביל אופניים בין בית קמה 
לאשל הנשיא/השלמה עד 

שמורת פורה במסגרת הרחבת 
כביש 264

4
מנהל 

בטיחות
משרד התחבורה,  

הנדסה, חברה כלכלית

שיפור הבטיחות בישובים החלפת מנהל 
בטיחות (עופרה שיר לביא)

מעקב ביצוע תוכניות עבודה 
ע"י רכזיות בטיחות למוסדות 
חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, 
מועדוני גיל הזהב ותמיכה 
בישובים לביצוע פעילויות 

חינוכיות בהשתתפות כספית 
של 30% ע"י השותפים

שנתי
מנהל 

בטיחות
מנהלי בתי ספר

מניעת שריפות
קיום 5 הדרכות במהלך השנה 
למורים, תלמידים, מטפלות, 

מנהלי קייטנות
שנתי

מנהל 
בטיחות

מנהל מח' אחזקה

עמידה בדרישות משרד החינוך במהלך השנה 
ולפני פתיחת שנת לימודים

בדיקת מבני מוסדות חינוך כולל 
פעוטונים, גנים, ב"ס יסודי 

ותיכון, קייטנות, מבני צופים, 
אולמות ספורט

שנתי
מנהל 

בטיחות

מנהל אגף חינוך,מנהלת 
חינוך גיל הרך, מנהלת 

חינוך חברתי

עדכון תקנות הרחבת ידע
לפחות 3 השתלמויות בשנה 

לפי דרישת משרד החינוך
שנתי

מנהל 
בטיחות

משרד החינוך

שמירה על חוקי הבטיחות בעבודה
הסברת בטיחות לכל 

עובד/קבלן חדש
שנתי

מנהל 
בטיחות

מחלקת הנדסה

עדכון תקנות, הרחבת ידע, חידוש רישיון 
כממונה בטיחות

שנתי8 ימי השתלמות בשנה
מנהל 

בטיחות
גורמי חוץ

טיפול בנושא הבטיחות בתחומי המועצה, 
אתרי בניה ונוהלי בטיחות

סיור בכל אתר בנייה/שיפוץ 
של מבני ציבור, הוצאות דוחות 

ופיקוח
שנתי

מנהל 
בטיחות

מנהלי אגפים

עמידה בדרישות המשטרה
עמידה בתנאי הבטיחות 

באירועים המוניים כולל אירועי 
מוסדות חינוך

שנתי
מנהל 

בטיחות
אגף תרבות ספורט 
וחוגים, אגף חינוך

בטיחות במוסדות חינוך

מצוינות בשירות 
לתושב

בטיחות שוטף ממונה בטיחותבטיחות בעבודה

יועץ בטיחות  במוסדות חינוך - הגדלת 
הבטיחות בישובים של המועצה

שיפור תשתיות
שיפור ושיפור תשתיות דרכים ותחנות 

הסעה
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רכז נגישות
המשך התאמת נושא הנגישות ועמידה 

בדרישות החוק

המשך הנגשת מבנה המועצה 
לפי מדרג ויכולות, הדרכות 

נגישות עובדים + מוסדות חינוך
שנתי

מנהל 
בטיחות

יועץ נגישות חדש

הדרכת נגישותיועצת נגישות
הדרכה לעובדי מועצה ובי"ס 

לפי תאום עם בתי הספר
שנתי

מנהל 
בטיחות

רכז נגישות

חידוש תמרור וצבע בכבישים/ 
ומערכות כיבוי אש

שנתילפי הצורך ליווי בהוצאת מכרזיםליווי מנהל מחלקת אחזקה בנושא
מנהל 

בטיחות
מח' אחזקה (דודי)

מעקב ביצוע של פרויקטים 
תחבורתיים חדשים

הקמת תחנות חדשות, שינוי תחנות קיימות 
בישובים

בדיקה ומעקב ביצוע של כל 
התחנות

שנתי
מנהל 

בטיחות
אגף הנדסה, מח' אחזקה

50%1 משרההוספת עובד כממונה בטיחות בעבודההתייעלותניהול תקין 
מנהל 

בטיחות
מנכ"ל המועצה

ליווי מקצועי במהלך השנהמנהלת בטיחות חדשה
כניסה לתפקיד מנהלת בטיחות חדשה בנושא 

זה"ב במוסדות חינוך
שנתי25% משרה

מנהל 
בטיחות

עופרה שיר לביא

מניעה
ארגון צוותי כיבוי אש בישובי המועצה, מעקב 

ביצוע טיפול מונע בעשביה ועיבודי קרקע
שנתיאימון עיוני ומעשי של הצוותים

מנהל 
בטיחות

1ליווי מקצועיארגון תקציב והשלמת ציודניהול תקציב
מנהל 

בטיחות

1,2ביקורת ב-13 ישוביםמערכת דלק וגז בישובי המועצה בחירוםמערכת דלק וגז בישובי המועצה
מנהל 

בטיחות
מספר 2 ממונה בטיחות 

החדש

1ביקורת ב-13 ישוביםמזון  בחירום בישובי המועצהמזון  בחירום
מנהל 

בטיחות
מספר 2 ממונה 
הבטיחות החדש

כיבוי אש

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מוכנות מיטבית לחירום

הנגשה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

מצויינות בשירות 
לתושב

מצויינות בשירות 
לתושב

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

שיפור תשתיות
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70   מטה בטיחות | 7010   ניהול שוטף | 70110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 701110   כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(104,000)            (104,000)            (66,800)               (21,800)               1שכ"ע מטה בטיחות1744000110
(24,500)               (24,500)               (30,000)               (30,200)               4535330רכב1744000530
(700)                     (700)                     (500)                     (600)                     1פלאפון1744000541

(129,200)            (129,200)            (97,300)               (52,600)               סה"כ
70   מטה בטיחות | 7010   ניהול שוטף | 70110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 701120   הנהלה וכלליות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1כיבוד1744000511
(800)                     (800)                     (800)                     (900)                     1מתנות1744000514
(7,600)                 (7,600)                 (7,600)                 (10,000)               1השתלמויות1744000521
(1,400)                 (1,400)                 (500)                     (1,400)                 1ספרות מקצועית1744000522
(1,100)                 (1,100)                 (600)                     (2,000)                 1דמי חבר  1744000523

(13,400)               (13,400)               (12,000)               (17,300)               סה"כ
70   מטה בטיחות | 7010   ניהול שוטף | 70110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 701130   שונות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(71,800)               (71,800)               (71,800)               (71,800)               1יועץ נגישות1725100750
(2,000)                 (2,000)                 (700)                     (2,000)                 1הוצאות אחרות1744000780

(73,800)               (73,800)               (72,500)               (73,800)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 1מערכת לניהול בטיחות במוסדות חינוך1744200780
                 (6,000)                 (6,000)                       -                 (6,000)1התקנת מערכת AWACS/ מוביליי1744200931

(9,500)                 (9,500)                 (3,500)                 (9,500)                 סה"כ
                 (9,500)                 (9,500)                 (3,500)                 (9,500)הוצאות

70   מטה בטיחות | 7030   תשתיות / כבישים | 70310   פיתוח ושדרוג תשתיות בישובי המועצה | 703140   שת"פ עם מחלקת ההנדסה והאחזקה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

              (30,000)              (30,000)              (30,000)              (30,000)1יועץ תנועה1744500750

תקציב

70   מטה בטיחות | 7020   קצין בטיחות בתעבורה | 70210   תחזוקה שוטפת של צי הרכב במועצה והתמקצעות הנהגים
AWACS 702190   התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במנועים והמשך מערכת | 
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70   מטה בטיחות | 7040   מטה בטיחות | 70410   הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704110   הפעלת תכנית זה"ב במוסדות החינוך השונים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 27,000                  27,000                  23,000                  23,000                 1מ.התחבורה פ.בטיחות1244000990
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 1הסברה1744000550
(125,000)            (125,000)            (125,000)            (115,000)            1הדרכה זהירות בדרכים1744000752
(50,000)               (50,000)               (50,000)               (50,000)               1מעקות בטיחות1744110750

 27,000                  27,000                  23,000                  23,000                 הכנסות
(182,000)            (182,000)            (182,000)            (172,000)            הוצאות
(155,000)            (155,000)            (159,000)            (149,000)            סה"כ

70   מטה בטיחות | 7040   מטה בטיחות | 70410   הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704150   השתלמויות לנהגים של המועצה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1השתלמויות 1725000521
70   מטה בטיחות | 7040   מטה בטיחות | 70410   הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704160   בטיחות שוטף

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(49,700)               (49,700)               (53,500)               (131,100)            1שכ"ע ממונה בטיחות1725000110
(500)                     (500)                        -                              -                           1ספרות מקצועית1725000522
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1שילוט במקומות עבודה1725000751
(9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 (9,000)                 1כיבוי שריפות1725000754
   -                              -                              -                              -                           1יועץ ממונה בטיחות מעונות יום1725000755
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1הדרכות בטיחות 1725000780
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               1ציוד בטיחות1725000932

(95,200)               (95,200)               (98,500)               (176,100)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(20,000)               (20,000)               (20,000)               (30,000)               1מיתון תנועה באזורי חינוך בישובים1725000757

70   מטה בטיחות | 7060   ממונה בטיחות בעבודה | 70610   פיקוח בקרה / הדרכת עובדים | 706150   רענון לצוות מתן עזרה ראשונה מועצה
מקור 2019עדכון 2018סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1השתלמות עזרה ראשונה1725200521
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 1הצטיידות עזרה ראשונה1725200780

(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 סה"כ

                 27,000                 27,000                 23,000                 23,000הכנסות
            (563,100)            (563,100)            (525,800)            (571,300)הוצאות
(536,100)            (536,100)            (502,800)            (548,300)            סה"כ בטיחות

70   מטה בטיחות | 7040   מטה בטיחות | 70410   הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה
 | 704210    הקמת צוות חשיבה למיתון תנועה ואכיפת חוקים בישובי המועצה עם דגש על מבני חינוך
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מצויינות בשירות 
לתושב

הפעלת מערך תחבורה 
באופן מיטבי

הפעלת מערך התחבורה המועצתי בצורה 
האופטימלית

הסעות שוטפות
שביעות רצון מהשירות  

מינימום תקלות
שנתי

מנהל 
תחבורה

רוזט

שנתיהוספת אוטובוסבדיקת כדאיות פיננסיתבדיקת כדאיותהוספת אוטובוס
מנהל 

תחבורה
רכש

בדיקת כדאיות פיננסיתגיוס נהגים מחליפים או יציאה למכרזפרישת נהגים לפנסיה
יציאה מסודרת ומערך 

מתפקד
שנתי

מנהל 
תחבורה

מנכ"ל

העברת הסעות בסיס 
חצרים למוא"ז מרחבים

בדיקת כדאיות פיננסיתהעברה מסודרת ואפקטיבית
העברה מסודרת ומערך 

מתפקד
שנתי

מנהל 
תחבורה

מנכ"ל

מצויינות בשירות 
לתושב
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80   תחבורה | 8010   ניהול שוטף | 80110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 801110   הוצאות כח אדם, הנהלה וכלליות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(2,022,800)        (2,022,800)        (2,085,100)        (2,070,400)        1שכ"ע מחלקת תחבורה1942100110
(7,800)                 (7,800)                 (7,900)                 (8,000)                 1מתנות1942100514
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1השתלמויות1942100521
(8,400)                 (8,400)                 (8,100)                 (8,900)                 1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1942100524
(35,900)               (35,900)               (25,900)               (32,000)               4486532אחזקת רכב נטו1942100530
(5,200)                 (5,200)                 (4,800)                 (5,400)                 1פלאפון1942100541
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1עבודות קבלניות1942100750
(6,000)                 (6,000)                 (7,200)                 (7,200)                 1שרות שנתי לתוכנה1942100781
(154,800)            (80,400)               (81,465)               (83,001)               1השתת בקרן תחבורה1942100820

(2,275,900)        (2,201,500)        (2,255,465)        (2,249,901)        סה"כ

80   תחבורה | 8010   ניהול שוטף | 80110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 801120   אחזקה שוטפת אוטובוסים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(112,800)            (112,800)            (120,000)            (120,000)            3667178אחזקת רכב נטו1942100530
(140,900)            (140,900)            (115,000)            (120,000)            5367568אחזקת רכב נטו1942100530
(91,000)               (91,000)               (110,000)            (120,000)            6168170אחזקת רכב נטו1942100530
(123,000)            (123,000)            (115,000)            (120,000)            7265452אחזקת רכב נטו1942100530
(134,000)            (134,000)            (156,000)            (160,000)            7270752אחזקת רכב נטו1942100530
(172,100)            (172,100)            (96,000)               (100,000)            7342467אחזקת רכב נטו1942100530
(117,900)            (117,900)            (140,000)            (140,000)            8636433אחזקת רכב נטו1942100530
(108,400)            (108,400)            (112,000)            (120,000)            8636533אחזקת רכב נטו1942100530
 200,000               200,000               200,000               200,000              1מקביל1942100531
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               1הוצאות אחרות1942100780

 200,000               200,000               200,000               200,000              הכנסות
(1,025,100)        (1,025,100)        (989,000)            (1,025,000)        הוצאות
(825,100)            (825,100)            (789,000)            (825,000)            סה"כ

80   תחבורה | 8030   מצבת כלי הרכב | 80310   ניהול מצבת כלי הרכב | 803110     רכישה ומכירה של רכבי המועצה בהתאם לנוהל החדש
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 70,000                  155,450               155,500               100,000              1מכירת רכבים1442100620
(361,500)            (258,500)            (265,900)            (465,700)            1רכישת רכבים1942100931

(291,500)            (103,050)            (110,400)            (365,700)            סה"כ

תקציב
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80   תחבורה | 8060   מכרז הסעות תלמידים והסעות כלליות | 80610   תוצאות מכרז | 806110     בחירת קבלנים ראויים לשירות טוב יותר

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 14,300                  14,300                  12,000                  12,000                 1הסעות מורים1313200923
 5,050,000           5,050,000           5,100,000           5,250,000          1מ. החינוך - הסעות ילדים1317800920
 300,000               300,000               310,000               320,000              1מ. החינוך - הסעות בסיס חצרים1317810920
 1,420,800           1,420,800           1,420,800           1,275,000          1מ. החינוך - הסעות חינוך מיוחד1317830920
(25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               1הסעות יחדיו לשוק1769100710
(3,229,700)        (3,229,700)        (3,456,200)        (3,430,000)        1הסעות ילדים1817800710
(264,400)            (264,400)            (235,000)            (186,000)            1הסעות בסיס חצרים1817810710
(1,671,500)        (1,671,500)        (1,671,500)        (1,500,000)        1הסעות חינוך מיוחד1817830710
(10,000)               (10,000)               (700)                     (5,000)                 1נסיעות מיוחדות1942100752

 6,785,100           6,785,100           6,842,800           6,857,000          הכנסות
        (5,200,600)        (5,200,600)        (5,388,400)        (5,146,000)הוצאות
 1,584,500           1,584,500           1,454,400           1,711,000          סה"כ

80   תחבורה | 8060   מכרז הסעות תלמידים והסעות כלליות | 80610   תוצאות מכרז | 8061210   הסעים עמותת כוכבי המדבר
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 312,400               312,400               365,500               365,500              1השתת בהסעות כוכבי המדבר1317840440
 180,000               180,000               200,000               200,000              1משרד החינוך כוכבי המדבר1317840920
(492,400)            (492,400)            (549,000)            (549,000)            1הסעות כוכבי המדבר1817840710

 492,400               492,400               565,500               565,500              הכנסות
(492,400)            (492,400)                        (549,000)            (549,000)הוצאות
   -                              -                            16,500                  16,500                 סה"כ

 7,547,500           7,632,950           7,763,800           7,722,500          הכנסות
        (9,355,500)        (9,178,100)        (9,447,765)        (9,435,601)הוצאות
(1,808,000)        (1,545,150)        (1,683,965)        (1,713,101)        סה"כ תחבורה
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450   תחבורה | 45010   ניהול שוטף | 450111   התנהלות שוטפת של המחלקה | 4501111   הוצאות כח אדם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

             154,800                80,400                81,465                50183,001השתת המועצה בשכ"ע תחבורה קב"ש1442100710
            (154,800)              (80,400)              (80,395)              (81,601)501שכ"ע תחבורה1942100110
                       -                       -                    (590)                    (800)501מתנות1942100514
                       -                       -                    (480)                    (600)501טלפון נייד תחבורה1942100541

 154,800               80,400                  81,465                  83,001                 הכנסות
            (154,800)              (80,400)              (81,465)              (83,001)הוצאות
   -                              -                            0                               -                           סה"כ תחבורה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שיפור הקשר בין 
הישובים למחלקת ביטחון

השתתפות בהכשרות ותרגילי צח"י 
בישובים השתתפות בישיבות בט"ש עם 

מש"קים אשכוליים

קביעת לו"ז פגישות עם צח"י יחד עם מורן. 
וידוא עידכון קיום פגישות שוטפות על ידי 

מש"קים אשכוליים

השתתפות בלפחות 80% 
מפגישות אלו

רכזת צח"יקב"טשנתי

שמירה על קשר שוטף 
עם תחנות המשטרה 

במרחב
התאמת הלו"זהשתתפות בישיבות חודשיות

השתתפות בלפחות 80% 
מפגישות אלו

קב"ט מוס"חקב"טשנתי

שמירה על קשר שוטף 
עם מוסדות החינוך

קיום ישיבות רבעוניות עם רכזי ביטחון בית 
ספריים, קיום 2 ביקורות בשבוע בכל בתי 

הספר. ביקור חודשי בגני הילדים

קביעת מועדים מראש ביומן. הזמנת רכב 
מהמועצה שתאפשר את הניידות הנדרשת.

עמידה בתכנית בלפחות 
85% מהיעד.

קב"ט מוס"חקב"טשנתי

שיפור יכולות חוזי וחישה 
מרחוק של המוקד לצורך 

סיכול עבירות פע"ר

התקנה והטמעה של מערכות טכנולוגיות 
במסגרת פרויקט בט"פ

התקנת המערכות בישובים
 הכשרת אנשי הישוב לשימוש באמצעים 

הטכנולוגים

מערכות מותקנות, 
מפעילים מוכשרים

מנהל מערכת מידעקב"ט1-3

יצירת בסיס מידע 
לעבודה בעת אירוע 
חירום בגני המועצה

השלמת תיקי ביטחון לכל הגנים
איסוף חומרים מהגננות ועריכתם לתיקי 

ביטחון בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך

יצירת 100% מהתיקים 
של גנים עם סמל מוסד 

משרד החינוך
קב"ט מוס"חקב"ט2

מתן אפשרות של עבודה 
מול גופי החירום על 
בסיס פלטפורמה 

משותפת

המשך קליטה והטמעה של מערכת שו"ב 
שוע"ל

הקמת צוות להטמעת התכנית, ביצוע 
התאמות נדרשות לממשק עבודה מול 

מערכות הרשות, תרגול התוכנה באימונים

שימוש בתוכנה במסגרת 
המוקד

קב"טשנתי
מנהל מערכות מידע, 

קב"ט מוס"ח

יעול עבודת מוקד על ידי 
הפחתת הצורך בצפיה 

רצופה בצגים

הכנסת מערכות צילום חדשות אנליטיות 
המתריאות בעת אירוע

מנהל מערכות מידעקב"טשנתיבחירת מערכת מתאימההגדרת מפרטים מתאימים

שיפור אמינות התראות 
לחצני מצוקה במוסדות 

חינוך
לדור ב' קב"ט1-3לחצנים דור ב' בכל הגניםבחירת ספקהחלפת לחצנים מדור א' 

מנהל מערכות מידע, 
קב"ט מוס"ח

התקנת מערכת התרעה על גדר הישובמניעת חדירה לגבעות בר
קביעת מקורות מימון וגובה תקציב, איפיון 

מערכת יציאה למכרז
איתור וסיכול כניסה בלתי 

מורשית מגדר הישוב
הנהלת גבעות ברקב"ט1-3

הכנת הרשות לעצמאות 
אנרגטית בחירום

ביצוע פיילוט לעבודה באמצעות מתקנים 
סולאריים  בעת הפסקת חשמל

הזנת מוקד המועצה בחשמל סולארי ממתקן
solar edge המותקן על גג המבנה

קבלת תוצאה של בדיקת 
ההיתכנות

מנהל מערכת מידעקב"טשנתי

סיכול נסיונות חדירה 
לישובים באמצעות 
פעילות איתור יזומה

הפעלת רחפן בנקודות חמות
איפיון טכנולוגי הכשרת מפעילים שת"פ עם 

גורמים נוספים במועצה הזקוקים לשרות
סיכול של פע"ר בלפחות 

10% מההפעלות
מנהל מערכת מידעקב"טשנתי

הגברת תחושת 
הביטחון

הגברת תחושת 
הביטחון
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מעבר לתכנית עבודה
רב שנתית

שיכנוע הנהלת המועצה בצורך וקביעת 
תקציב

כתיבת תכנית
מעבר לתר"ש לכל הפחות 

בנושא הכנת הרשות 
לחירום

קב"ט1
מנהל מערכת מידע, 

קב"ט מוס"ח

הכרה רשמית של מנהל 
החירום במשרד הפנים 
בממלא תפקיד ממונה 
חירום וביטחון ברשות

השתתפות בקורסיציאה לקורס הסמכה מתאים
מעבר מבחנים וקבלת 

הסמכה
קב"ט2

הבאת מומחים בתחום לדיון עם צח"ם
השתתפות ראשי 

המכלולים במפגשים
רמ"טקב"ט1-3

רמ"טקב"ט4כתיבת תוצריםהכנת רשימת פערים להשלמה

שיפור עבודת המוקד
הכשרת מוקדנים בהכרת המערכות 

השונות בהיבטים של כ"א וטכנולוגיה
הכשרה רבעונית של המוקדנים בדגש על 

חירום
מנהל מערכות מידעקב"טשנתיעמידה של 100% בתכנית

הגברת המודעות לסיכון בתרחיש הנתון 
ותכנון היערכות לאורה

הכנת הרשות לאירוע 
של רעידת אדמה

הגברת תחושת 
הביטחון

הגברת תחושת 
הביטחון
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בי מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 100,000                 -                              -                              -                           1 השתת. בשכר מוקדנים1261000692
 60,000                  60,000                  60,000                  60,000                 1 הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד1261000694
(1,500)                 (1,500)                    -                           (1,500)                 1 כבוד מוקד1761000515
(1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 1 דמי שימוש בתוכנות1761000780
(349,639)            (349,639)            (349,941)            (355,309)            1 השתת המועצה בשכע מוקדנים1761000820

 160,000               60,000                  60,000                  60,000                 הכנסות
(352,739)            (352,739)            (351,541)            (358,409)            הוצאות
(192,739)            (292,739)            (291,541)            (298,409)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(600)                     (600)                        -                              -                           1 מתנות1722100514
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 1 כיבוד במשרד1722100515
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1 אחזקה והפעלת בסיס1722100560
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (30,000)               1 מסיבת הוקרה למתמיד1722100782

(38,100)               (38,100)               (37,500)               (37,500)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(432,100)            (5,000)                 (15,000)               (15,000)               1 תיקוני בנין וציוד1723000421
(59,300)               (59,300)               (59,300)               (66,200)               1 השתתפות בתקציב הג"א1723000811
(145,385)            (145,400)            (190,300)            1 שכ"ע הג"א אחזקה1723100110
(137,000)            (125,000)            (100,000)            1 שיפוץ יסודי1723100420
(25,000)               (36,400)               (25,000)               1 קבלניות הג"א אחזקה1723100421
(10,000)               (10,000)               (10,000)               1 ציוד וחומרים הג"א אחזקה1723100422
(132,600)            (132,600)               -                           1 הג"א ישובים1723100481
(60,000)               (48,000)                  -                           1 דיגום למיכלי חירום1723100780
   -                           (75,000)               (78,000)               (150,000)            1 רציפות תפקודית1723100930
   -                           (70,000)               (70,000)               (80,000)               1 מפקדות צח"י1723100931

(491,400)            (719,285)            (719,700)            (636,500)            סה"כ

תקציב

40   ביטחון | 4070   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40740   עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים | 407410   מתנדבי המתמיד

40   ביטחון | 4070   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40750   תקציב הג"א ברשות | 407510   הג"א

40   ביטחון | 4010    מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שחזור של ארועים בטחוניים | 40110    שדרוג טכנולוגי של המוקד ויחידות הקצה שלו | 401140   מוקד שוטף
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 54,300                  54,300                  49,100                  49,400                 1 השתתפות ישובים1221200690
(54,300)               (54,300)               (49,100)               (49,400)               4286513 רכב1727000531

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 98,300                  107,100               59,400                  21,300                 1 השתתפות מושבים ברכב1221400690
(92,900)               (105,500)            (55,000)                  -                           1 בט"ש מושבים1721400110
(400)                     (400)                     (100)                        -                           1 מתנות1721400514
(800)                     (800)                        -                              -                           1 דמ"ח ע.לקידום מקצועי1721400524
(45,800)               (45,800)               (3,100)                    -                           9680237 רכב 172140053296-802-38
(500)                     (500)                        -                              -                           0 פלאפון1721400540
   -                              -                           (21,000)               (21,300)               1 שכר רב"ש ע"י הקרן1721400750

 98,300                  107,100               59,400                  21,300                 הכנסות
(140,400)            (153,000)            (79,200)               (21,300)               הוצאות
(42,100)               (45,900)               (19,800)                  -                           סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 148,200               148,200               148,200               119,000              1 מ.הביטחון -מרכיבי ביטחון1227000970
(45,100)               (45,100)               (45,100)               (40,000)               1 חשמל מרכיבי ביטחון1727000430
(4,700)                 (4,700)                 (4,700)                 (4,000)                 1 גדר1727000751
(4,300)                 (4,300)                 (4,300)                 (3,000)                 1 מחסן נשק מרכיבי ביטחון1727000752
(22,400)               (22,400)               (22,400)               (18,000)               1 גדר אלקטרונית מרכיבי ביטחון1727000753
(13,000)               (13,000)               (13,000)               (10,000)               1 רסוס מרכיבי ביטחון1727000754
(21,500)               (21,500)               (21,500)               (16,000)               1 כביש מערכת אספלט1727000757
(26,400)               (26,400)               (26,400)               (20,000)               1 אחזקת תאורה מרכיבי ביטחון1727000758
(10,800)               (10,800)               (10,800)               (8,000)                 1 שער חשמלי מרכיבי ביטחון1727000759
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (95,000)               1 מרכיבי ביטחון ביישובים-תקציב מועצה1727100751

 148,200               148,200               148,200               119,000              הכנסות
(193,200)            (193,200)            (193,200)            (214,000)            הוצאות
(45,000)               (45,000)               (45,000)               (95,000)               סה"כ

40   ביטחון | 4070   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760   שמירה בישובים | 407610    רב"ש שובל

40   ביטחון | 4070   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760   שמירה בישובים | 407620   שמירה במושבי יחדיו

40   ביטחון | 4070   מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760   שמירה בישובים | 407630   מרכיבי ביטחון בישובים
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,500                  10,500                  10,500                  10,500                 1 משרד הפנים פס"ח1226200910
   -                           (900,000)            (900,000)            1 העברה לתב"ר1722000910
(3,700)                 (3,700)                 (5,200)                 (3,000)                 1 גרור 172610053199-588-68
(3,500)                 (3,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1 גרור 172610053299-586-68
(3,500)                 (3,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1 גרור 172610053499-256-68
(3,500)                 (3,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1 גרור 172610053598-775-68
(3,500)                 (3,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1 גרור 172610053698-771-68
(3,500)                 (3,500)                 (7,500)                 (3,000)                 1 גרור מים- 172610053793-255-75
(3,500)                 (3,500)                 (2,500)                 (3,000)                 1 גרור 172610053990-087-74
(3,500)                 (3,500)                 (2,000)                 (2,500)                 1 ניטור מאגרי מים1726100751
(100)                     (100)                     (100)                     (100)                     1 אגרת רישוי מיכלי מים1726100781
(3,600)                 (3,600)                 (3,800)                 (3,800)                 1 גרור 172611053224-991-15
(1,300)                 (1,300)                 (1,600)                 (1,600)                 1 גרור 172611053397-871-75
(1,700)                 (1,700)                 (2,000)                 (2,000)                 1 גרור 172611053498-195-75
(1,000)                 (1,000)                 (1,200)                 (1,200)                 1 גרור 172611053599-196-75
(700)                     (700)                     (800)                     (800)                     1 גרור 172611053692-180-76
(1,300)                 (1,300)                 (1,600)                 (1,600)                 1 נגרר מס 17261105384305386
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1 נגרר מס 172611053956-436-00
(1,000)                 (1,000)                 1 רמסע- 172611078045-000-92
(500)                     (500)                        -                              -                           1 גרור מיכל מים1762100537

 10,500                  10,500                  10,500                  10,500                 הכנסות
(39,400)               (939,400)            (940,300)            (36,600)               הוצאות
(28,900)               (928,900)            (929,800)            (26,100)               סה"כ

40   ביטחון | 4080   רח"ל | 40820   מל"ח ופס"ח | 408210   מל"ח ופסח
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 85,200                  85,200                  81,000                  81,000                 1 משרד החינוך1317100920
(176,600)            (176,600)            (112,800)            (176,600)            1 שכ"ע מנהל הבטחון1721000110
(13,500)               (20,100)               (22,800)               8515574 הוצאות רכב1721000530
(105,900)            (105,900)            (97,800)               (99,200)               1 שכר סייר ביטחון1722000110
(26,900)               (26,900)               (25,800)               (26,800)               9419613 החזקת מכוניות וביטוח1722000530
(1,600)                 (1,600)                 (1,400)                 (1,600)                 1 פלאפון1722000541
(152,000)            (152,000)            (149,700)            (183,300)            1 שכ"ע קב"ט1817100110
(36,900)               (36,900)               (34,200)               (34,700)               2591711 החזקת מכוניות וביטוח1817100530

 85,200                  85,200                  81,000                  81,000                 הכנסות
(499,900)            (513,400)            (441,800)            (545,000)            הוצאות
(414,700)            (428,200)            (360,800)            (464,000)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1 מתנות1721000514
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     1 דמ"ח לקידום מקצועי1721000524
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1 מתנות1722000514
(900)                     (900)                     (900)                     (900)                     1 דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1722000524
(5,100)                 (5,100)                 (8,200)                 (8,200)                 1 טלפון1722000540
(1,200)                 (1,200)                 (600)                     (1,000)                 1 פלאפון יח' גששים1722200541
(1,500)                 (1,500)                    -                           (1,500)                 1 כבוד במשרד1817100511
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1 מתנות1817100514
(2,600)                 (2,600)                    -                           (2,600)                 1 השתלמויות וימי עיון1817100521

(14,600)               (14,600)               (13,000)               (17,500)               סה"כ

40   ביטחון | 4090   ניהול שוטף | 40910   התנהלות שוטפת של המחלקה | 409110   כח אדם

40   ביטחון | 4090   ניהול שוטף | 40910   התנהלות שוטפת של המחלקה | 409120   הנהלה וכלליות
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                            2,500                      -                           1 השתתפות ישובים מערכות ביטחון1222000690
 8,000                    8,000                    8,000                    8,000                   2 השתת המשטרה באבטחה רציפות העסקה1317100992
(132,100)            (132,100)            (132,100)            (132,100)            1 התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון1722200751
(39,900)               (39,900)               (39,900)               (39,900)               1 ציוד מערכות ביטחון1722200930
(5,200)                 (5,200)                    -                              -                           1 מכשירי מירס1729100543
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 1 אבטחה- רציפות העסקה1817100753

 8,000                    8,000                    10,500                  8,000                   הכנסות
(185,200)            (185,200)            (180,000)            (180,000)            הוצאות
(177,200)            (177,200)            (169,500)            (172,000)            סה"כ

 564,500               473,300               418,700               349,200              הכנסות
(2,009,239)        (3,163,224)        (3,005,341)        (2,096,209)        הוצאות
(1,444,739)        (2,689,924)        (2,586,641)        (1,747,009)        סה"כ ביטחון

40   ביטחון | 4090   ניהול שוטף | 40910   התנהלות שוטפת של המחלקה | 409130   ביטחון שוטף
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 349,639               349,639               349,941               355,309              501השתת המועצה בשכע מוקדנים1261000710
(347,920)            (347,920)            (348,127)            (353,349)            501מוקדנים - שכ''ע1761000110
(1,719)                 (1,719)                 (1,813)                 (1,960)                 501מתנות1761000514

             349,639             349,639             349,941             355,309הכנסות
            (349,639)            (349,639)            (349,941)            (355,309)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ ביטחון

42   ביטחון | 4201    מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שיחזור של ארועים בטחוניים | 42011   שדרוג | 420111   מוקד שוטף
קרן בני שמעון
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זהו עמוד ריק
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