
תחבורה- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
מביתם אל ,בחינוך הרגיל והמיוחד, ניהול כולל של מערך ההסעות לכלל תלמידי המועצה

, באמצעות נהגי האוטובוסים הצהובים וקבלני המשנה; מוסדות החינוך וחזרה בבטחה

לאורך כל שנת הלימודים

שנתי מהמקרים100%-  בSLA-עמידה ב

הפעלת מערך היסעים מועצתי סדור 

ומקצועי
מנהלת תחום השירותשנתי פניות בחודש30תיעוד לפחות מעקב ובקרה באמצעות טופס פניה פנימי, תיעוד פניות התושבים במערכת סיטיקונקט

לצורך מתן מענה לפניות תושבים הנוגעות להסעות, בניית תסריטי שיחה למוקד
 פניות לאורך 50-טיפול מלא על ידי מוקדן ב

השנה
מנהלת תחום השירותשנתי

בניה והטמעה של טופס הזמנת הסעה לגורמי המועצה השונים
 מהזמנת ההסעות על ידי גורמי מועצה הן 100%

דרך הטופס
מנהלת תחום דיגיטציהשנתי

באמצעות בקרה ומעקב על הבדיקות , עמידה בתנאי הבטיחות באוטובוסים הצהובים

החודשיות המתבצעות על ידי קצין הבטיחות
קצין בטיחות בתעבורהשנתיזיהוי כל התקלות בטרם חל אירוע בטיחותי

וידוא קיומו של מערך נאמני ; חיזוק הקשר מול רכזי ההיסעים בבתי הספר ובישובי המועצה

על מנת לאפשר קיומו של מערך היסעים איכותי , חידוד האמנה להתנהגות בהסעות; הסעות

ויעיל לתלמידי המועצה

 מפניות ההורים מגיעות קודם לרכז 50%לפחות 

ההסעות
מנהלי מוסדות חינוךשנתי

שיפור השירות ותחושת המוגנות 

בהסעות התלמידים

שיפור ושמירת מקצועיות נהגי האוטובוסים הצהובים על ידי השתלמויות והכשרות חודשיות 

ושנתיות

השתתפות מלאה של נהגי מועצה בכל 

( מועדים6לפחות )ההשתלמויות 
קצין בטיחות בתעבורהשנתי

מעבר לטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת צפיה ; שידרוג  המצלמות באוטובוסים הצהובים

ותחקור אירועים חריגים

מצלמה תקינה ומשדרת אונליין בכל אוטובוס 

צהוב
2

מנהל מוקד , קצין בטיחות בתעבורה

ביטחון

שנתי ביקורות בחודש5לפחות להגברת בטיחות התלמידים המוסעים, קיומו של מערך ביקורות שטח על קבלני הסעות
יחידת , קצינת ביטחון מוסדות חינוך

האכיפה המועצתית

, טיוב הנתונים, הבניית תהליך אסטרטגי למול אגף החינוך לקבלת נתוני תלמידים מוסעים

מענה לתושב ופתרון בעיות

 מערך נתונים מלא ומטוייב של תלמידי 15/07-ב

מוסדות החינוך
3

מנהל , מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד

מזכירת אגף חינוך, אגף חינוך

הבניית תהליכי עבודה עם הגורמים 

השותפים במועצה בתחום ההסעות
תקציבאית אגף חינוךשנתי מהמלוות בהשתלמות80%השתתפות יצירת נהלי עבודה אחידים למלוות ההסעות וביצוע השתלמות

של תקנון הסעות וכללים לארגון הסעה (באתר המועצה)פרסום 
דף מעודכן של מחלקת תחבורה באתר המועצה 

(המתחדש)
2

מנהלת תחום , דוברת המועצה

דיגיטציה

חדשנות והתייעלות בתחום ההסעות 

באמצעות הטמעת תהליכי דיגיטציה

פיתוח אפליקציית הורים , לניהול מערך ההסעות" טרפיקל"הפעלה שוטפת של תוכנת 

ותלמידים

הטמעה מלאה במחלקת התחבורה ואצל 

משתמשי הקצה
מנהלת תחום דיגיטציה3

הובלת תהליכים לשיפור ההתניידות 

והתחבורה הציבורית במרחב
גיבוש תוכנית פעולה והוצאתה אל הפועל, ניתוח מסקנות מהאקתון תחבורה

 המלצות 2יישום והוצאה אל הפועל של לפחות 

מהאקתון תחבורה
שנתי

, קצין בטיחות, הנדסה, דוברות

חינוך, אכיפה

הובלה אפקטיבית של מטה הבטיחות 

בדרכים

כתיבת תוכנית עבודה שנתית מול בתי . ניהול כולל של מטה הבטיחות בדרכים במועצה

הנדסה ויישובים, דוברות, אגף החינוך, הספר
שנתיהקמת ועדת בטיחות בדרכים


