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חברים יקרים,
אני שמח לבשר לכם כי השנה קיבלה המועצה את אישור משרד הפנים להקמת אגף אסטרטגי, 

זאת לנוכח רצון המועצה לקדם
תכניות אסטרטגיות למימוש מיידי, ועתידי.

תכנון אסטרטגי הוא המפתח הנכון לקידום המועצה אל עבר יעדים ומטרות אשר ייצרו
עבורנו ועבור ילדינו את העתיד, משכך האגף יפעל בשיתוף הקהילה נציגי הוועדים 

המקומיים והנבחרים.
האגף יפעל יתכנן ויקדם תכניות שונות בתחומי העשייה השונים והמגוונים של המועצה,
וכן ינהל את מחלקת הוועדים המקומיים, אשר נועדה במהותה לנהל ולקדם את פעילות

ופיתוח היישובים בראייה עתידית ובהתאם לקדמה. האגף יזום ויקדם את התרבות

הארגונית בשים דגש ייחודי על תודעת השירות לתושב באמצעות הכשרות מקצועיות שונות.
אני סבור כי תכנון אסטרטגי עתידי, תוך הבניית תהליכים חינוכיים, חברתיים, 

כלכליים, ותרבותיים הוא אבן יסוד בקידום המועצה אל עבר השגת מטרות ויעדים 
שיובילוה לבניית עתיד מבטיח לתושבינו.

לא בכדי בחרתי לפתוח את ראשית דבריי בחשיבותה של הידיעה לאן בכוונתנו להגיע 
בסופו של תהליך, אני מאמין כי תכנון נכון, הבנייה נכונה, למידה ויצירה הם אלה 

שיביאונו אל מחוזות נפלאים.
אני מאחל לכולנו שנת עשייה פורייה ומבורכת, מלאת יצירה ועשייה ברוכה.

דבר ראש המועצה
1. יו“ר הוועדה -משה דדון ראש המועצה .

2.  פיני תורן- מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
3. יניב שושני-חבר מליאה בית זית.

4. אביגיל הורוביץ- יו"ר ועד הורים "עין הרים".
5. פרופ' אמיר אלעמי- חבר מליאה רמת רזיאל.

6. רו"ח רם בראל- חבר מליאה שורש.
7. עו"ד אמיר זוהר- צור הדסה.

8. זאב הראל- יו"ר ועד מקומי טל שחר.
9. אלרואי קנבל – עו"ד תושב טל שחר.

10.  ד"ר יגאל שושן- רמת רזיאל.
11. יוני אלמוג- מנכ"ל חברה כלכלית.

12. ירון ארמוזה- חבר מליאה נוה אילן.
13. פרופ' אהוד זיו- מוצא עלית.
14. דני טרגן- יו"ר ועדת תקציב.

15. ליאור נבות- צור הדסה.
16. אופיר אלקלעי- מנכ"ל האיגוד המקצועי.

17. יובל רובין- עורך עיתון "בקיצור".
18. בהג'ת ברהום- עין רפה.

19. יואב שמחי- יו"ר ההסתדרות הלאומית.
20. זהבית בלומנפלד- חברת מליאה צור הדסה.

21. יהודית בואנו- צור הדסה.
22. שמוליק שני- חבר מליאה צובה.

23. דגנית אלטמן- חברת ועד נחושה.
24. ורד כהן- היועצת המשפטית למועצה.

משה דדון
ראש המועצה

" אם אינך יודע לאן אתה הולך, אתה עלול למצוא את עצמך במקום שאינך מעוניין להיות בו"
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חברי הועדה לתכנון אסטרטגי



 תכנון אסטרטגי- בראשות מנהל האגף פיני תורן

קידום יישום חזון ראש המועצה, הובלת תהליכי התכנון במועצה, ביצוע מעקב ובקרה על 
עבודת ועדות המועצה השונות, ריכוז עבודת מטה על פי נושאים שיוכתבו על ידי

ראש המועצה, קידום יזמות חברתית וקהילתית.

מחלקת ישובים

מתן מענה לצרכי היישובים שבתחומי המועצה, הנחיית ועדי הישובים הדרכתם וביצוע 
מעקב ובקרה על פעולותיהם.

פרויקטים לאומיים "מועצה ללא אלימות"

קידום אקלים מועצתי מבוסס ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן 
ושמירה על זכויות אדם.

מחלקת תחבורה

טיפוח מערך ההיסעים ומתן מענה לצרכי התושבים בחינוך הפורמלי 
ובחינוך הבלתי פורמלי

תחומי אחריות



תהליך עבודה

מביטים קדימה רואים רחוק
מובילים באיכות החיים

תושב מרוצה

אגפי
המועצה

וועדים
מקומיים

גורמי
חוץ

תושבים



האגף יחזק יכולת התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת ההחלטות, 
תוך פיתוח תרבות ארגונית מבוססת תכניות פעולה אסטרטגיות,

התוויית הדרך ליישומן ובקרה על ביצוען.
האגף יפעל לסינכרון בין אגפי המועצה ויחידות המשנה לעבודה 

סדורה על פי מדיניות אחידה, יקיים שיח דינאמי ויבחן את 
מטרות הארגון באופן תמידי נוכח השינויים וההתפתחויות 

המתרחשות במועצה.

חזון



מטרות פנים ארגוניות:

קידום חזון ראש המועצה ובחינת יישומו בכל יחידות המועצה והיישובים בתחומה.

 פיתוח תרבות ארגונית מבוססת תכנון אסטרטגי .
 התמקצעות מנהלי הארגון.

מטרות חוץ ארגוניות:

  שירות איכותי ויעיל לתושב.
 ישובים בעלי חוסן קהילתי.

 צמיחה כלכלית במועצה.
 יזמות חברתית כלכלית וקהילתית.

 ניצול אתגרים והזדמנויות לקידום המועצה

מטרות



ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות של המועצה, מתוך ראייה מערכתית ותיאום
     עם ראשי האגפים והמנהלים.

 קידום תכניות עבודה מדידות ותלויות תקציב.
 מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה והטמעה של המסקנות והלקחים שהופקו 

     מהשנה החולפת.
 סינכרון ושיתוף פעולה עם האגף למערכות מידע בהיזון מאגרי המידע והנתונים 

     המועצתיים.
 הנעת אמנת הפנים וסינכרון ממשקי פעולה ברמה הפנים מועצתית.

 הובלת צוותי חשיבה מועצתיים מבוססי שיתוף ציבור וגורמים מקצועיים שונים 
     בנושאים בהם פועלת המועצה כגון: קהילה, חברה,כלכלה, חינוך קיימות ועוד

 ניהול מערך ההכשרות המועצתי תוך בחינת התאמה בין צרכי המועצה לצרכי העובד.
 ניהול ומעקב אחר יישום החלטות ראש המועצה וביצוען.

פיתוח תרבות תכנונית )חשיבה כתיבה וביצוע( ביישובי המועצה והתאמת התכניות 

     לחזון ראש המועצה.
 אמנת שירות לתושב ומעקב על יישומה.

 חיזוק התפיסה הקהילתית ביישובים ופיתוח כלים לפתרון אתגרים יישוביים.
 זיהוי מגמות הזדמנויות ואתגרים ברמה מועצתית ועיבודם לכדי ניירות עמדה ככלי

     עזר בתהליך קבלת ההחלטות.
 איגום משאבים בין ישובים.

 קידום יזמות חברתית וכלכלית חוצת ארגון.
מפגשי עבודה קבועים, למידת עמיתים והנחלת ידע מקצועי פנימי וחיצוני .

 שיתוף פעולה והיזון חוזר עם האגף למערכות מידע.

יעדים



 הובלת תחום הכשרות העובדים והתאמה לצרכי הארגון.
פיתוח כלים לבקרה על אמנת השירות לתושב.

קבלת נתונים ממאגרי המידע הקיימים במועצה, עריכה וניתוח המידע והפיכתו לניירות עמדה 

     כבסיס לקבלת החלטות. 
 מעקב ובקרה אחר עבודת ועדות המועצה השונות.

 כתיבת פורמט לתכניות עבודה אגפיות מבוססות מדדים ותקציב.
 יצירת כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר תכניות עבודה.

 הכשרות מנהלים: מפגשי מנהלים כל רבעון ומפגש מסכם.
ליווי כתיבת אמנת הפנים.

 הקמת בית מועצה חדש שיאפשר מתן שירותים מתקדמים לתושב.
 הקמה והובלת וועדה לתכנון אסטרטגי – עתיד המועצה.

יצירת תשתית לכתיבת תכנית אב אסטרטגית למועצה.
 קידום שיתוף הציבור בתהליכי חשיבה קודמים לקבלת החלטות.

 קידום איגום משאבים אזורי ומועצתי בין היישובים .
 השתתפות בתכניות לאומיות לחוסן קהילתי כגון "מועצה ללא אלימות".

 בקרה שוטפת על פעולות ותקציבי היישובים.
 עידוד ניהול תקין בישובים על ידי מתן פרס כספי.

קיום הכשרות לוועדים ולמנהיגות היישובים.

 הדרכת יישובים בכתיבת תכניות עבודה תלויות תקציב.
 קידום פיתוח ושיווק אזורי תעשייה.

 בחינת הקמת מכללה אקדמית עתידית שתתמקד בנושאים ייחודיים למטה יהודה: חקלאות, 
      תיירות, מע' אנרגיה מתחדשות.

 קידום שינוי יעוד ל– 60 - דונם לישוב על פי צרכים.
 קידום וליווי פיתוח מיזמים כלכליים כגון הקמת תחנות כח, ומוקדי משיכה ברמה לאומית.

 עיקרי תכנית העבודה



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

ינואר

מפגש מנהלים                 הכשרת ועדים בסיסי

מפגש מנהלים               בחינת מאגרי מידע

בקרה על תקציבי ישובים        הכשרת ועדים מתקדם

סמינר ועדים                הפקת תכניות עבודה 2016סמינר ועדים                             אמנת הפנים

מפגש מנהלים            בקרה על דו“חות כספיים יישוביים

למידת עמיתים בישובים ועדים    עיר ללא אלימות פעילות קיץ

הנעת תהליך הוועדה האסטרטגית

 הפקת פורמט לתוכניות עבודה 2016אמנת השירות

מפגש מנהלים מסכם

בחינת מאגרי המידע

פברואר

מארס

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר



שם                  תפקיד                טלפון                טלפון נייד                דוא“ל

פיני תורן          מנהל האגף       02-9900945    052-7250982

מירי דדון         מזכירת האגף     02-9900945    052-2459771

שמעון רונן                                  02-9914519    052-7250703
02-9914618

ליאורה יפרח                                 02-9900921     052-7250673

סיון כהן-טופל                                02-9900869     052-7250828

מחלקת
ישובים

מועצה 
ללא אלימות

מנהל
מחלקת תחבורה

pini@m-yehuda.org.il

mirid@m-yehuda.org.il

liora@m-yehuda.org.il

sivan@m-yehuda.org.il

shimonr@m-yehuda.org.il


