
בטיחות- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
מחזיקי רכב ועובדי מועצהשנתי במספר רכבים מעורבים25%הורדת ;  הגעה ותחקור בזמן אמת של התאונהתחקור תאונות של רכבי מועצה מעורבים

בדיקת רכבים
כלים כולל  )130ביקורת תלת חודשית של צי הרכב ; ביקורת חודשית של אוטובוסים

(ציוד חירום
מחזיקי רכבשנתי

בקרה על מוסכים שמבצעים טיפולים ותיקוני רכב
, פרט לאוטובוסים)צמיגים , השואת מחירים בתיקונים גדולים, קבלת הצעות מחיר

(לא כולל רכבי ליסינג
מנהלת תחבורהשנתי

מנהלת תחבורהשנתיבדיקה של איכות הטיפולים לפחות פעמיים בחודשביקורת של מוסכי ליסינגבטיחות בתחבורה

 ברכבים ואוטובוסים למניעת שיחת saver oneהמשך התאמת מערכת 

מסרונים תוך כדי נהיגה
מנהלת מחלקת תחבורה,ל מועצה"מנכ1,2 מכשירים לאוטובוסים8הוספת 

ל מועצה מנהלת מחלקת התחבורה"מנכשנתי מהתלונות שמתקבלות100%טיפול ותיעוד של  על נהגים שמבצעים עבירות9967*טיפול בתלונות דרך 

מנהלת משאבי אנוששנתיהתמקצעות והכרת הרכב לפי כמות החלפת עובדים ונהגים צעיריםהדרכת נהגים חדשים שמתקבלים לעבודה ובני משפחה נהגים צעירים

ל מועצה מנהלת מחלקת התחבורה"מנכ2,3 רכבים בשנה10החלפה של לפחות ; צימצום הוצאות והקטנת זיהוםהמשך החלפה של רכבים ומעבר לרכב היברידי או חשמלי

גזברות,מנהלת תחבורה,ל"מנכשנתי2023מעבר לרכישות בשנת , במידה ולא תהיה אספקה של יבואניםבדיקה ומציאת פתרון של החלפת רכביםחידוש צי רכב

חברי ועדת רכב1,3,4קבלת החלטות בנושא רכישות ובקשות מיוחדות;  מפגשים3כינוס ועדת רכב

מנהלת מחלקת תחבורהB83החלפת אוטובוס ורכישת  וולבו  שנה14החלפת אוטובוס צהוב לאחר 

מנהלת מחלרת תחבורהשנתיכולל השתלמות בת יומיים,  ימים לאורך השנה5השתלמות נהגי אוטובוס

בתאום עם מנהלי אגפים1,3שתי השתלמויות בשנההשתלמות למחזיקי רכב חורף וקיץ

מנהלת משאבי אנוששנתי ימים בשנה4; שמירה על תעודת מקצועהשתלמות של קצין הבטיחותהדרכות מקצועיות

מנהלת משאבי אנוש1,2,3 ימים במהלך השנה3; חידוש תעודה; הרחבת ידעהשתלמות יועץ בטיחות מוסדות חינוך

מנהלת מחלקת התחבורה3שיפור הידע בבטיחות של הנהגים לפני פתיחת שנת הלימודיםהשתלמות נהגי קבלן המסיעים תלמידים

סיורים ובקרה בתחנות הסעה של תלמידים בישובים
לפחות ,  בדיקה של ליקויי בטיחות בהסעות והעברת התלונה למנהלת תחבורה

פעמיים בשבוע
מנהלת מחלקת תחבורהשנתי

מנהלי בתי ספר2,3,4בדיקת אישורים ותקינות אוטובוסים של קבלני הסעותביקורת אוטובוסים לפני יציאה לטיולים

מנהלי בתי ספר2,3 שעות4כל קבוצה ;  שמירה על רמה מקצועיתעזרה ראשונה, כיבוי אש: ארגון השתלמויות למוריםבטיחות במוסדות חינוך

לקראת פתיחת קייטנות ולקראת , בדיקת בטיחות של מבנים במהלך השנה

פתיחת שנת לימודים
מנהלניות ואבות ביתשנתימרכזים חברתיים, מעונות, גנים, בקרת ביצוע בתי ספר; חות למוסדות" הוצאת דו

מנהלניות ואבות ביתשנתיעמידה בנוהלי בטיחותהכנת תוכנית בטיחות לאירועים המוניים בבית הספר

שיתוף פעולה עם קצינת ביטחון מוסדות חינוך בנושא בדיקות תחנות הסעה 

במוסדות חינוך
קצינת ביטחון מוסדות חינוךשנתי צירוף קצינת ביטחון מוסדות חינוך לבדיקת הסעות

מנהלת מטה בטיחות, מהנדסת מועצהשנתיפגישות לפי בקשת הישובים; קידום בטיחות בישובים בנושא כבישיםפגישות יזומות עם מנהלי קהילות וועדות תכנון

מנהלת מטה הבטיחות, מהנדסת מועצהשנתיטיפול במפגעים בכבישים לפי הצורךי"פגישות יזומות עם נציגי נת

חברי ועדת תנועה1,4לפחות שתי פגישות בשנה; כינוס הוועדה לפי צרכי הישובים וטיפול במפגעיםכינוס ועדת תנועה

צוות אגף הנדסהשנתימתן אישור של תוכניות הסדרי תנועה קידום פרויקטים חדשים פעם בשבועייםפגישות שוטפות עם מהנדסת המועצה

שיפור תשתיות בישובים 

וכבישים בינעירוניים
מנהל אגף סביבה ותפעולשנתיחות כאשר לא חונים כחוק"מתן דו; ביצוע סידורי חניהי בשטחי בני שמעון"בכבישי נת, קידום הסדרי תנועה בתחנות דלק

מחלקה משפטית של המועצה, ל מועצה"מנכשנתימציאת פתרון מי אחראי על הכביש עקב תביעות משפטיות( לשעבר40כביש )המשך טיפול בכביש נופי לפורה 

ראש המועצה1הכנת תוכניות פגישה בהקדם עם משרד התחבורה לאחר הבחירותהמשך גיוס משאבים במשרד התחבורה קידום פרויקטים

מנהלת מטה בטיחות, ראש מועצהשנתי2023המשך מעקב ביצוע לשנת 264כביש , 25שבילי אופניים מברוש לכביש 

אגף סביבה ותפעולשנתישיתוף פעולה עם אגף סביבה ותפעולבקרה בישובים בנושא חידוש תמרור וצבע

רכז נגישותשנתילבתים פרטיים ושטחים ציבוריים לפי הצורך; הוספת חניות נכים לפי דרישהחניות נכים

אגף הנדסהשנתי תאונות0-שאיפה ל; סיורים ומבדקי בטיחות באתריםהדרכת קבלני בניה לפני כניסה לשטח

אגף סביבה ותפעול, ל המועצה"מנכשנתיעמידה בזמנים הנדרשים;  מליקויי הבטיחות100%-טיפול בסקרי סיכונים במתחמי המועצהבטיחות בעבודה

מנהלת משאבי אנוששנתישמירה על תעודה ממונה הבטיחות; שמונה  ימים בשנההשתלמות ממונה בטיחות

מהנדסת המועצהשנתיעמידה בתקנים של משרד החינוך; ביקורים שגרתייםמעקב של מבנים חדשים בחינוך

אחראי אנרגיה ישובי2,4עמידה ביעדים מוגדריםבקרה ופיקוח על מלאי דלק וגז בישובים בשוטף ובחירוםמוכנות מיטבית לחירום

מנהלי מרכולים ביישובים2,4ביצוע של שתי ביקורות בשנהבקרה ופיקוח על מלאי מזון במרכולים של הישובים בשוטף ובחירוםמוכנות מיטבית לחירום


