
אגף כספים- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

העמקת חוסנה הכלכלי של הרשות 

והגדלת הכנסותיה על ידי המשך הליך 

בחינת שומות ארנונה

שומה מעודכנת
שומות מוסכמות לפחות של 

נישום אחד
4

ראש , יועצים משפטיים, גיזברית

המועצה

העמקת חוסנה הכלכלי של הרשות 

והגדלת הכנסותיה על ידי המשך הליך 

בחינת שומות ארנונה

4תשלום בפועלתשלום בפועל
ראש , יועצים משפטיים, גיזברית

המועצה

העמקת חוסנה הכלכלי של הרשות 

א "והגדלת הכנסותיה באמצעות גיוס כו

מקצועי

ית/גיוס כלכלן
עובד מקצועי המסייע לגזברית 

תאגידים ועוד, בתחומי כלכלה
א"מנהלת מש, ל"מנכ, גזברית1

ניהול חשבונאי ורישומי מיטבי בתאגידי 

הרשות בדגש גבייה

בחינת מעבר לתוכנה ייעודית לניהול החינוך 

והחוגים לשם קיום ממשק שוטף ותיאום מלא בין 

ספרי המועצה לתאגידיה וביצוע גביית כספים 

פשוטה

חות גיול "דו; התאמות ספרים

 גבייה95%; תקינים ללא חובות
3

, גבייה, הנהלת חשבונות, גזברית

EPR ,ספורט , מנהל אגף תרבות

וחוגים

שיפור השירות הפנימי במועצה
פגישות הנהלת האגף עם אגפי הרשות בתחומים 

שוטפים
הנהלת אגף כספים3קיום מפגש עם אגפי המועצה

מנהלת רכש, ל"מנכ, גזברית3מכרז חדשש"יציאה למכרז יועממינהל תקין

ש"יועמ, מנהלת רכש, גזברית3מכרז חדשש וביקורת"יציאה למכרז שרותי הנהחמינהל תקין

ל"מנכ, הנדסה, גזברית3משרדים מותאמיםשיפוץ משרדים באגף הכספיםשיפור תנאי העבודה באגף

עדכון ועריכת דוח המעקב החדש בכל חודשרים"מעקב ובקרה תב- ניהול תקין
הפחתת פערי התזרים המימוני 

בשיעור ניכר
גזברית, סגנית ותקציבאית ראשיתשנתי

הפצה לרפרנטים במחלקות וקבלת פידבק חוזררים"מעקב ובקרה תב- ניהול תקין
הפחתת פערי התזרים המימוני 

בשיעור ניכר
גזברית, סגנית ותקציבאית ראשיתשנתי

2ח שנתי אחד"לפחות דוהיטל ואגרה- הקמה ושוטף , חות עומק"דומים וביוב- ניהול תקין

מנהלת , סגנית ותקציבאית ראשית

מנהל מחלקת מים וביוב ,הגבייה 

והגזברית

שיפור השירות הפנימי במועצה
טיוב מסלולי ההרשאה להקמת הזמנות במועצה 

ובתאגידיה בדגש חתימת תקציבאית על כל הזמנה

מסלולים מוגדרים בכל אגף 

ומחלקה
1

מנהלת , סגנית ותקציבאית ראשית

, מנהלת רכש, חשבונות ראשית

גזברית

טיוב והתייעלות הכנת השכר , שיפור

במועצה ובתאגידיה
הסבה והטמעת התוכנה החדשה

השלמה מלאה של הסבת 

התוכנה החדשה והפקת תלושי 

100%שכר ניאותים ב

1

מנהלת , מנהלת חשבונות ראשית

, ל"מנכ, חשבות השכר, משאבי אנוש

ח המועצה"רו, גזברית

1קיום מכרז מסגרת ערוך וחתוםמכרז מסגרת עבור תחומי השיפוצים
, הנדסה, ש"יועמ, מנהלת רכש

סביבה ותפעול

2קיום מכרז מסגרת ערוך וחתוםמכרז מסגרת נגישות
מנהלת תחום , ש"יועמ, מנהלת רכש

נכסים

רכש ומכרזי המועצה- ניהול תקין 
תוכנית רב שנתית למיכרוז פעולות ושירותים 

שטרם הוסדרו
גזברית, ש"יועמ, מנהלת רכש3מכרז תקין לנושא אחד לפחות

1מכרז שמאותהפחתת עלות שמאים
, וועדה מקומית, מנהלת הרכש

גזברית, ש"יועמ, הנדסה

מעבר לתשלום מקוון בגין רכישת מכרזי הרשות 

ותאגידיה באתר המועצה
2ביצוע תשלומים בפועל באתר

מנהלת , רכזת התחום, מנהלת הרכש

הגבייה

ניהול וביסוס התחום מחדששיפור תחום מכרזי ההנדסה ונוהל היועצים
מזכירת האגף בקיאה 

ומתמקצעת
גזברית, מנהלת רכש, מזכירת האגףשנתי

אמצעי תשלום זמינים ונוחיםשיפור השירות לתושב
הכנסת אפליקציית תשלום 

לערכת הגבייה
גזברית, מנהלת הגבייה2

1מרכזייה מקצועית ומענה מלאהחלפת המרכזייה תוך מתן דגש למחלקת הגבייהשיפור השירות לתושב
ל ומנהל "עוזרת מנכ, מנהלת הגבייה

מנהל תחום תקשורת, הדיגיטל

הגדלת הכנסות הרשות באמצעות שומת 

אמת בארנונה
התחלת ביצוע סקר נכסים ומדידות

הליך מדידה פעיל באחד מישובי 

המועצה
גזברית, מנהלת הגבייה4


