
ל המועצה"מנכ- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מחלקת אסטרטגיה2מימוש מלא בכל הגופיםביצוע בקרה חצי שנתית לכל המחלקות וגופי המועצה

מימוש תכנית העבודה של המועצה 

תוך שיפור הבקרה והמצויינות בביצוע
 בניהול השוטףplannerהטמעת שימוש בתוכנת 

ניהול מלא של תכנית עבודה שנתית של מחלקות 

כל , ושל משימות שוטפות מול מנהלי האגפים, ל"המנכ

Planner-זאת באמצעות ה

ראשי תחומים, צוות מטה1

סיכום תפיסה ותחילת מימוש- ניהול הידע 
, אגף תפעול וסביבה, מעבר אגף ישובים ואסטרטגיה

לניהול ידע בפורטל, ל"וכל מחלקות מנכ
אחראית דיגיטציה, מחלקת אסטרטגיה2

מחלקת אסטרטגיה, ראש אגף חינוך3סיכום והצגת עבודת הצוות"חינוך מצוין וצופה פני עתיד"התנעה מחודשת לנושא מימוש התכנית האסטרטגית

מימוש התכנית האסטרטגית
מעבר מתכנית אסטרטגית והמלצות -  צוותים שסוכמו 

לתכנית עבודה
צוות מטה, צוותים מובילים2הטמעת תכניות עבודה לכל הצוותים שסוכמו

העמקה בנושא עבודה רוחבית על ידי פורום ראשי תחומים 

וקבלת המלצות
ראשי תחומים2הצגת מסקנות ותכנית עבודה

התיאום , שיפור העבודה הרוחבית

והסינכרון

סינכרון ופרסום , קליטה והטמעה של מערכת לתכנון

אירועי המועצה
דוברת המועצה, אחראית דיגיטציה2מערכת מוטמעת ונמצאת בשימוש שוטף

צוות מטהשנתיימי צוות/ העשרות / קיום שתי פעילויות משותפות שיפור תהליכי העבודה המשותפים בצוות מטה

קליטה , הגדרות תפקיד וממשקים:  סגן ראש המועצה

תקינה בצוות
צוות מטה2כתיבת מסמך הגדרת תפקיד

דוברת המועצה, אחראית דיגיטציה1העלאת האתר לאווירהטמעת אתר מועצה חדש

מנהלת השירות, אחראית דיגיטציה1מערכת מוטמעת ופעילהחדשה (CRM)קליטת מערכת קשרי לקוחות 

הטמעת תפקיד מנהלת השירות - תרבות ותודעת שירות 

וקידום התחום מול האגפים והמחלקות
מנהלת השירותשנתימימוש מלא של תכנית העבודה בתחום השירות

שיפור השירות והדיגיטציה
בתהליכי " מסע לקוח"ביצוע תהליכי שיפור שירות מבוססי 

ליבה

 תהליכים במחלקות המועצה 6סיום והטמעה של 

השונות
שנתי

ראשי , צוות מטה, מנהלת השירות

תחומים

קידום תהליך לאיגום המידע כבסיס לקבלת החלטות 

מבוססת נתונים
אחראית דיגיטציהשנתימימוש איגום המידע בשני עולמות תוכן

1מערכת מוטמעת ופועלתcall centerקליטת 
, מנהל תקשורת, אחראית דיגיטציה

אגף כספים

אגף הנדסה3סיום ביצוע פינת האוכל והפעלתהמימוש פינת אוכל לעובדים

מחלקת משאבי אנוששנתי מפגשים וימי העשרה לקבוצה4קיום קבוצת מצויינות לעובדים מצטיינים וראויים לשבחהמועצה כמקום עבודה אטרקטיבי

מחלקת משאבי אנוש, צוות מטה2קבלת החלטה ובניית תכנית עבודה בהתאםבחינת הצטרפות לפיילוט עבודה מהבית

מחלקת משאבי אנוש, צוות מטה3כתיבת מסמך נורמות ותכנית להטמעתועבודה-בחינה והטמעה של נורמות לאיזוני בית

הסדרת אופן טיפול המועצה בתחום 

הביוב
צוות מטה3אישור מליאה למבנה ארגוני שיסוכםסיכום ומימוש מבנה ארגוני נכון לתחום הביוב במועצה

אגף הנדסה, מחלקת ביטחון4תחילת בניה בשטחהקמת מרכז הפעלה חדש

מוכנות לחירום 
על פי תכנית  (מ"צח)מוכנות ואימון צוות חירום מועצתי 

שנתית
מחלקת ביטחוןשנתימ"הדרכה לצח/ הכשרה / תרגול /  מפגשי אימון 4 קיום 

ב"מפקד חבל מג, מחלקת ביטחון3 יישובים שאינם ישובי קו תפר6-כיתות כוננות מבצעיות בהקמת כיתות כוננות ביישובים

שיפור הביטחון והמשילות במרחב 

המועצה וביישובים
ייצוב והפעלה אפקטיבית של יחידת השיטור המועצתי

העברת .  שוטרים לפחות ביחידה6איוש ממוצע של 

ב"הפיקוד למפקד חבל מג
שנתי

מנהל אגף סביבה , ב"מפקד חבל מג

ותפעול

שיפור הביטחון והמשילות במרחב 

המועצה וביישובים
"האשכול"שיפור וייצוב של המענה הביטחוני בישובי 

גיבוש תכנית חדשה . ש בגבעות בר"איוש רציף של רב

הקמת בסיס הפעלה בנבטים. למושבי יחדיו
ב"מג, וועדים מקומיים, מחלקת ביטחוןשנתי

שיפור הניידות והתחבורה במרחב
שימוש בהסעות החוגים להסעת תושבים ברחבי המועצה 

על בסיס מקום פנוי
4מערכת מוטמעת ופעילה

, אחראית דיגיטציה, מחלקת תחבורה

ראש אגף תרבות ספורט וחוגים

שיפור הניידות והתחבורה במרחב
שיפור המענה בתחבורה הציבורית לתושבים על פי זיהוי 

דרישות ופערים
תחבורה442החזרת קו 

גזברית, מנהל אגף אסטרטגיה ויישובים2כתיבת נוהל תרומות והצגת תכנית עבודה לתחוםת משאבים והסדרה כוללת לתחום.קליטת מגייסהסדרה לתחום גיוס המשאבים

שיפור אופן העבודה המשותפת עם 

היישובים בהיבט הפיזי
3תכנית מאושרת על ידי ראש המועצה לכל היישוביםסיכום תכנית הרחבה ברת מימוש לכל יישובי המועצה

אגף אסטרטגיה , אגף הנדסה

סגן ראש המועצה, ויישובים

שיפור אופן העבודה המשותפת עם 

היישובים בהיבט הפיזי

מיפוי פערים במבני ציבור ביישובים המסתמכת על תחזית 

דמוגרפית מעודכנת
3הצגת תכנית חומש לתשתיות ביישובים

אגף אסטרטגיה , אגף הנדסה

סגן ראש המועצה, ויישובים

התנעת פרויקטים בתחום הפיתוח הכלכלייצירת אופק פיתוח כלכלי לטווח הארוך
תקצוב והגדרת אחראי לקידום כל התכניות המאושרות 

בתכנית העבודה
2

ל יזום "מנהל חכ, סגן ראש המועצה

אגף הנדסה, ופיתוח

אחזקה נאותה של הארכיון
קליטת חומר , התקשרות עם ספק מתאים, קביעת נהלים

בחינת מעבר לארכיון סרוק, חדש בצורה מסודרת

ביצוע שנה ראשונה תקינה של קליטת חומר ושימור 

הסדר בארכיון על פי הנהלים
ל"עוזרת מנכ3


