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לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה
חזון








קהילת מטה יהודה מאוחדת ,חזקה ,גאה ובעלת תחושת שייכות.
מועצה אזורית מטה יהודה כמוקד משיכה המסמל איכות חיים ,חינוך
ושירותים נלווים מהטובים בארץ.
קהילות פורחות חברתית ,עצמאיות כלכלית ובעלות תחושת שייכות.
שירות לתושב מתוך אחריות ניהולית.
מידע בקצות האצבעות ,מימוש הפוטנציאל בכל זמן ,מכל מקום
ובאמצעות כל מכשיר.
קדמה ושימוש באמצעים מחזית הטכנולוגיה ,מתן מעגל שלם של
פתרונות מתקדמים.
להטביע חותם ,ליישם מודלים חדשניים ולהוות מודל לחיקוי בכל
התחומים לרשויות אחרות.

ערכי ליבה







האדם כערך עליון" .ואהבת לרעך כמוך".
סבלנות ,סובלנות ואנושיות בכל עשייה.
יושרה ,הוגנות והגינות ,לאורם נלך.
מעורבות תושבים כערך מלווה ומעצב עשייה העונה על צרכים.
מעגל מקיף ושלם של עשייה ,כשהתושב במרכז.
מוסר עבודה ונאמנות למעסיק שלנו ,התושב.

מטרות-על










מועצה חזקה ואיתנה  -אחריות ניהולית לביצוע מדיניות.
תיאום בין מערכות המועצה.
שירות איכותי לתושב.
שקיפות מלאה ,זמינות ונגישות המידע לתושבים.
תחושת גאווה והשתייכות למועצה.
סביבת עבודה נעימה ואיכותית ,כבסיס למתן שירות טוב יותר לתושבים.
פיתוח כלים לשיתוף פעולה ותיאום בין התושבים ,היישובים והמועצה.
עצמאות יישובית.
שילוב בין קהילות ייחודיות ליצירת קהילה אזורית רב-גונית.

יעדים רב-שנתיים
 תוכנית רב-שנתית.
 פיתוח והטמעה של אמצעים לייעול השירות :מוקד ,קבלת קהל ,אמנה,
בקרה ,אמנת פנים
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לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה

















פיקוח ובקרה משולבת ,תיאום ,בקרת משימות ,אמנת פנים.
ארגון והפעלה של מחלקות התפעול במועצה :גבייה ,גזברות ,שכר.
הקמת מחלקת ועדים.
תקציב קבוע ואחיד ליישובים ,על פי סל שירותים.
פיתוח מנגנון בקרה ביישובים.
פיתוח וטיפוח כוח אדם.
מיתוג פנימי "העובד כשגריר".
טיפוח סביבת העבודה.
הטמעת מאגר מידע של המועצה.
המשך מיתוג ,יחסי ציבור ,נוכחות מתמדת.
המשך גיבוש ספר נהלים של המועצה.
שדרוג אתר האינטרנט של המועצה ,הגדלת תפוצת רשימת הדיוור
האלקטרוני.
הרחבת הפעילות ברשתות חברתיות תומכות קהילה.
מתן כלי ניהול ומשאבים ליישובים :ייעוץ ארגוני ,פיתוח קהילתי,
מדידות ,אתרי אינטרנט יישוביים.
העלאת אחוז גביית ארנונה עד יעד של  .44%איתור מקורות הכנסה
נוספים ,טיפול בבעיות ,פעולות לצמצום הגירעון.

מטרות-על ויעדים לשנת 3116
מועצה חזקה ואיתנה  -אחריות ניהולית לביצוע מדיניות
 בקרה מתמדת בהפעלת מחלקת הגבייה.
 הקמת מחלקת ועדים.
 העלאת אחוז גביית ארנונה (יעד .)44%
 איתור מקורות הכנסה נוספים.
 המשך גיבוש ספר נהלים של המועצה והטמעתו.
 המשך איסוף למאגר מידע של המועצה והטמעתו.
 צעדי התייעלות וחיסכון ,קיצוץ  32%בתקציב.
 טיפול בחובות פיגורים  -יישור קו.
תיאום בין מערכות המועצה
 סיום אמנת הפנים והשקתה.
 המשך תיאום ,פיקוח ובקרה לפרויקטים ומשימות של מחלקות המועצה.
 הטמעת מאגר מידע של המועצה .נוהלי הזנת נתונים ,הטמעת המערכת
ככלי אסטרטגי.
 פיתוח המוקד המוניציפלי והרחבת פעילות.
 המשך גיבוש ספר נוהלי המועצה והטמעתו.
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שירות איכותי לתושב
 הטמעת מדדי אמנת השירות ככלי לפיקוח ולבקרה של איכות השירות.
 מענה יעיל ,מהיר ואיכותי לתושב :מוקד ,מדור פניות הציבור ,אמנה.
 הדרכות כוח אדם בנושאי מתן שירות.
 מערכת שליטה במשימות פנים מועצתיות.
 קידום פרויקטים המשפרים את איכות חיי התושבים ,Buss on call :מופעי
קיץ ,שילוט אחיד.

שקיפות ונגישות מידע
 המשך הטמעה ופיתוח של כלים להפצת מידע מהירה על בסיס קבוע בכל
הערוצים :שילוט אלקטרוני ,עמדות מידע ,שדרוג אתר המועצה ,בניית
רשתות חברתיות תומכות קהילה ,רשימת דיוור אלקטרוני ,איגרת מידע
(ניוזלטר) ,מענה קולי ( ,)IVRפיתוח רדיו קהילתי ,מקומונים ,עיתון
מועצה מקוון.
 הפעלת מנגנוני בקרה :מבקר המועצה ,מחלקת ועדים ,ביקורות ונהלים.
 הזנת נתונים אודות ישיבות המליאה ופרוטוקולים באתר האינטרנט
תחת לשונית מידע לתושב  מליאת המועצה  מבט על מליאת
המועצה.
 קבלת קהל.
תחושת גאווה והשתייכות למועצה
 המשך מיתוג חיצוני של מועצה אזורית מטה יהודה.
 מיתוג פנימי "העובד כשגריר".
 מודעות באמצעות נוכחות :כרטיס תושב ,פעילויות פנאי.
 מופעי קיץ בחודשים יולי ואוגוסט ,בימים חמישי ושישי.
סביבת עבודה נעימה ואיכותית כבסיס למתן שירות טוב יותר לתושבים
 המשך תמיכה בלימודי עובדים.
 טיפוח כוח אדם ,פעילויות רווחה לטובת העובדים.
 עידוד המוטיבציה באמצעות הטבה חודשית.
 תוכנית פיתוח כוח אדם ויישומה ,ניתוח עיסוקים וניוד כוח אדם
בהתאם.
 בניית מסלול קידום ופיתוח אישי.
פיתוח כלים לשיתוף פעולה ותיאום בין התושבים ,היישובים והמועצה
 פיתוח והטמעת מערכת שליטה ובקרה.
 המשך הקמת אתרי אינטרנט ליישובים ,סל מסרונים לכל יישוב.
 קידום ברשתות חברתיות תומכות קהילה.
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 שילוט אלקטרוני.
 קידום מודל אשכולות יישובים.
עצמאות יישובית
 מתן כלי ניהול ומשאבים ליישובים :ייעוץ ארגוני ,פיתוח קהילתי,
מדידות ,אתרי אינטרנט ליישובים.
 הגדלת החזר הארנונה ליישובים (מותנה באישור משרד הפנים).
 סיוע ליישובים ייחודיים (יעד  554אש"ח ליישוב).
 קביעת מס ועד מינימום.
 הטמעת מנגנוני בקרה ביישובים (ועדות ביקורת ,מבקר המועצה).
הבלטת המאפיין הקהילתי במטה יהודה
 מערך גישור להסדרת סכסוכים ביישובים.
 תקציב פעילות קהילתית מובנה בתוך תקציב היישוב.
 שיקוף הפעילות הקהילתית בין כלל יישובי המועצה.
 העצמת קהילות ביישובים וחיבור תושבים חדשים לחיי היישובים
והמועצה.
 העלאת השתתפות מועצה בשכר ענ"ק (עובד נוער וקהילה).
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אגף פיתוח ,תיירות וחקלאות
חזון







אגף פיתוח תיירות וחקלאות הינו זרוע ביצועית של המועצה לנושאי
פיתוח תשתיות ,מבני חינוך ,מבני ציבור ומערכות ביוב.
אגף הפיתוח אחראי על פיתוח וקידום הפעילות התיירותית ,ושמירה על
המועצה כמועצה חקלאית תוך קידום פרויקטים חקלאיים וליווי חקלאי
המועצה.
אנו פועלים לניהול ,ייזום וביצוע של המשימות שייקבעו על ידי ראש
המועצה והמליאה ,בכל תחום פיתוח שיידרש ,תוך שמירה על אמינות,
טיב הביצוע ,ועמידה בלוח זמנים.
אנו ,צוות אגף פיתוח ,תיירות וחקלאות במטה יהודה שואפים לשירות
איכותי לכל תושבי המועצה ולכל עובדי המועצה וזאת ללא תנאי וסייג.

מטרות ויעדים










פיתוח תשתיות ביישובים וברחבי המועצה.
ליווי ההרחבות עד גמר אכלוס.
הקמת מבני ציבור.
איגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספים.
פיתוח מערכת ביוב לכלל יישובי המועצה.
אחזקת מתקני ביוב (מכוני טיהור שפכים ,מתקני סניקה).
קידום ופיתוח עסקים ,תיירות וליווי המיזמים והיזמים.
ליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלאיים.
הגדלת מקורות המים המּושבים לחקלאות.

פרויקטים בביצוע ובתכנון
אגף הפיתוח והחברה הכלכלית פועלים יחד להוצאת כל המשימות לפועל.
 הגדלת מכון טיהור שפכים נתיב הל"ה.
 ביצוע ביוב ביישובים נס הרים ,קו מאסף בקוע ,טל שחר ,מאסף עדולם
מערב.
 ליווי בביצוע תשתית ביוב ביישוב תרום.
 שדרוג כביש כניסה לנווה אילן.
 הפעלת התוכנית הרב-שנתית לקידום תשתיות ומבני ציבור ביישובים,
בהתאם למדיניות המועצה.
 בדק בית במוסדות חינוך ,תוכנית תלת שנתית.
 הטמעת תוכנית אב לתיירות.
 הגדלת תקן נחלה.
 קולחי עגור עדולם.
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מחלקת תיירות וחקלאות









קידום ופיתוח פעילות תיירותית ,חקלאית ועסקית.
הטמעת תוכנית אב לתיירות.
ליווי היזמים ,המיזמים והיישובים.
ליווי החקלאים וקידום נושאים חקלאיים אזוריים.
ליווי ואישור מעבר תשתיות בשטח המועצה.
הפעלת קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים.
קיום פסטיבלים ואירועי תיירות במועצה.
מיתוג "הלב הירוק" לענף התיירות בחבל מטה יהודה.

פרויקטים תיירותיים בתכנון ובביצוע






תחנות מידע ושערי כניסה.
הכנת ספר טיולים של מטה יהודה.
הקמת יער "הלב הירוק" של המועצה ,שישמש מקום התכנסות ומרכז
אטרקציות.
הקמת מערך  GISתיירותי שיחובר למערכות ארציות של אתרי התיירות
במועצה.
הקמת מוקד הכוונה לתיירות.
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האגף לשיפור פני הכפר והסביבה
חזון




















מועצה אזורית מטה יהודה מטופחת ומתוחזקת היטב ,כבישים נקיים,
מדרכות נקיות וסביבה נקייה.
מערכות ביוב וחשמל מתוחזקות.
הקטנת כמות הפסולת המועברת להטמנה ,מעבר לפינוי פסולת המופרדת
במקור.
מניעת בזבוז מים ואנרגיה ,מעבר לייצור אנרגיה סולארית.
טיפול בכלבים ,חיסונם ומניעת הפצת מחלת הכלבת.
גני ילדים ומוסדות חינוך מתוחזקים היטב.
מניעת זיהום הסביבה על ידי אכיפה ופיקוח.
איסוף גזם מבתי התושבים.
רכישת קומפוסטרים וחלוקתם בגני ילדים ובמוסדות חינוך.
רכישת קומפוסטרים ביתיים וחלוקתם לתושבים .פיקוח ומעקב אחר
השימוש.
חיזוק הפיקוח על חוקי עזר של המועצה.
הקמת מחלקת פיקוח.
מניעת השלכת פסולת ,מניעת זיהום מים.
מניעת מטרדים של גרוטאות רכב וכדומה.
קורסים להכשרת מתנדבים לפיקוח על פי חוק הניקיון ,ריכוז ושמירת
קשר עם מאגר מתנדבים ,והשתלמויות תקופתיות.
קורסים לתושבים בנושא קיימות ואיכות סביבה ,לצורך הטמעת
המודעות לשמירה על הסביבה.
הצבת שילוט בכניסות ליישובי המועצה.
הכוונה וסיוע לתושבי המועצה לשימוש בחשמל סולארי.
הדברה בגני ילדים ובמוסדות חינוך נגד חרקים ,מזיקים וזחל טוואי
התהלוכה.

06

האגף לשיפור פני הכפר והסביבה

מטרות ויעדים של מחלקות האגף
מחלקת תברואה















שיפור חזות סביבת המועצה ,שמירה על ניקיונה ,והעלאת רמת הטיפוח.
אחריות לתכנון תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות ,לשיפור חזות
הסביבה ולשמירה על ניקיונה.
אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות ,ביישובי המועצה ובמרחב
שבתחום המועצה.
השלמת תוכנית לטיפול בפסולת ומעבר לפינוי אשפה בשני זרמים :יבש
ורטוב.
המשך איסוף הגזם על פי תוכנית מבתי התושבים
פינוי מזבלות פיראטיות מפאתי היישובים.
התקנת מכלי אשפה מוטמנים ביישובים בעלי תשתית מתאימה והוצאת
פחי האשפה.
הדברת מזיקים.
ניהול צוות עובדים.
ניהול ופיקוח על קבלני משנה ,לפינוי אשפה מהיישובים ומאתרים
במרחב המועצה.
פינוי אשפה באמצעות עובדי מועצה ובמשאית חדישה המצוידת
בטכנולוגיה לניקוי פחים ,שמירה עליהם והחלפה לפח חדש בעת הצורך.
דגימות מים בשיתוף משרד הבריאות.
הקמת מחלקת פיקוח נפרדת שתאכוף את חוקי העזר של המועצה.
ליווי גני הילדים בהפרדת פסולת והפעלת קומפוסטרים.

מחלקת חשמל










אחזקה שוטפת של מערכת החשמל ביישובי המועצה ,בבניין המועצה
ובמוסדות חינוך.
טיפול במערכת תאורת הביטחון ביישובי קו תפר.
הוספת עמודים וגופי תאורה ליישובים ,בהתאם לצורך.
פיקוח על מערכות התאורה בשכונות החדשות.
הקמת מכרזים לביצוע עבודות חשמל.
ביצוע מערכת חשמל לאירועי המועצה.
ייעוץ והכוונה לכל מחלקות המועצה בנושא חשמל.
ביצוע מטלות ,פגישות ותיאומים מול חברת חשמל.
מתן שירותים דחופים לקריאות למפגעים בטיחותיים עקב פגעי מזג
אוויר ,שריפות וכדומה.
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מחלקה וטרינרית





טיפול וחיסון לכל הכלבים במטה יהודה.
לכידת כלבים משוטטים ברחבי המועצה ,טיפול בהם ,חיסונם ,שחרורם
ו/או הרדמתם.
ביקורת ופיקוח בעסקי מזון.
הפעלת תחנת הסגר ממשלתית.

מחלקת אחזקת ביוב וכבישים







אחזקה שוטפת של מערכת הביוב.
החלפת קטעי תאי ביוב ישנים או פגומים.
אחזקה שוטפת של כבישים ומדרכות ,תיקון בורות.
גיזום עצים המסכנים את התנועה בכבישים.
כריתת עצים מסוכנים ביישובים ובמוסדות חינוך.
ביצוע מטלות נדרשות לאגפי המועצה.

מחלקת אחזקת גני ילדים ומוסדות חינוך






אחזקה שוטפת של גני הילדים.
סיוע באחזקה שוטפת לאבות הבית בבתי הספר ,ופיקוח עליהם.
סיוע למחלקות באגף שפ"ה בפרט ,ולכל האגפים במועצה בכלל.
תגבור המחלקה באחזקת גינון לגני ילדים ולמוסדות חינוך.
הקמת מחלקה נפרדת לאחזקת גינון במוסדות חינוך.

מחלקת רישוי עסקים








קבלת בקשות לרישוי עסקים.
בדיקת בקשות לרישוי מבחינת עמידתן במפרט דרישות טכניות ,והגשת
כל האישורים והמסמכים הנדרשים.
אחריות לבחינת בקשות ולאישורן ,בתיאום עם גורמי רישוי נוספים:
משרד הבריאות ,הוועדה לתכנון ובנייה ,משטרה וכיבוי אש.
טיפול אדמיניסטרטיבי במתן היתרי רישוי עסקים בהתאם לתקנות
וחוקי העזר.
ניהול קובץ עסקים מורשים ברשות.
פעולה נגד עסקים בלתי מורשים ,בהתאם לנוהלי היועץ המשפטי.
טיפול בנושאי שילוט ,אגרות ובקרה.
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חזון






אנו שואפים כי מערכת החינוך במטה יהודה תהיה גמישה ופורצת דרך.
מערכת החינוך תאפשר מיצוי אישי לכל תלמיד ותלמידה הבוחרים
לממש את יכולותיהם ועוצמותיהם במסגרותיה.
המערכת מטפחת תלמידים גאים ,מובילים ובעלי ערכים לאומיים,
דמוקרטיים ,ציוניים ,קהילתיים וסביבתיים ,הניזונים ממרחבי חינוך
עשירים ומגוונים.
המערכת מפתחת ומעצימה מנהלים ,גננות וצוותי חינוך כמנהיגים
חינוכיים.

ערכי ליבה






מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי ולמיצוי
הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת שוויון הזדמנויות חברתי.
הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי למגוון הקהילות
החברתיות במטה יהודה.
שאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה כל פעילות של מינהל החינוך.
שיקולים פדגוגיים ,חינוכיים וערכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת
ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית.
מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם.

ערכים מובילים









מעורבות ושייכות
קיימּות סביבתית אקטיבית
אחריות לאומית וקהילתית
נתינה והתנדבות
שוויון הזדמנויות
איכות ומצוינות
כבוד האדם וקבלת השונה
מקצועיות

מטרות-על רב-שנתיות
 המשך תהליך מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת דרך.
 יצירת גאווה אזורית במערכת החינוך.
 העלאת מספר התלמידים הלומדים במערכות החינוך במטה יהודה מתוך
בחירה בהן ,לאור האיכות ,רמת הערכים ,ההישגים והאקלים המיטבי.
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מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות ,בהתאם לצורכיהן
הייחודיים ,תוך הבניית אקלים מיטבי למתן מענה רגשי ,חברתי וערכי.
בניית רצף חינוכי מגיל ינקות עד בגרות.
העצמה אישית ומקצועית של מנהלים ,גננות וצוותי חינוך וגיוס כוח
אדם מקצועי ואיכותי.
יצירת שפה משותפת לכלל העוסקים בעשייה החינוכית :מועצה ,משרד
החינוך ,צוותי חינוך ,הורים ,תלמידים וגופים מקצועיים.
הבניית רצף חינוכי לכל אורך היום ,על מנת לאפשר מענה מיטבי לילדים
ולבני נוער ,תוך יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים הרלבנטיים במרחב
החינוכי.

יעדים רב-שנתיים












הרחבה והקמה של מוסדות חינוך בהלימה לתוכנית האסטרטגית
למערכת החינוך ,תוך מתן מענה לכלל האוכלוסיות במטה יהודה.
מתן מענה לאוכלוסיות קצה :מחוננים ,חינוך מיוחד ,בעלי צרכים
מיוחדים.
הבניית פורום מנהלי בתי הספר וסגניהם כמנהיגות חינוכית קהילתית
של מטה יהודה ,על מנת ליצור נרטיב חינוכי משותף ולמידת עמיתים,
תוך שיתוף הפיקוח במשרד החינוך.
פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות ,יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות
להתפתחות אישית ,חברתית ,ערכית ולימודית.
הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים.
יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר.
עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה המאפשרות
למידה איכותית בגנים ובבתי הספר.
התמקצעות מנהלים ,מורים ,גננות ,סייעות חינוכיות וצוותים חינוכיים:
ייעוץ ארגוני ,פורום מנהלים ,פורום הגיל הרך ,השתלמויות.
בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה.
גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך ומהמגזר השלישי כחלק ממערך
איגום משאבים כלכליים למוסדות החינוך.

יעדים לשנת 3116
 .3המשך יישום המלצות התוכנית האסטרטגית למערכת החינוך.
 .5הבניית נרטיב אזורי ובניית מנהיגות חינוכית קהילתית למטה יהודה:
ליווי וחיזוק צוותי חינוך ,ליווי מנהלים חדשים וותיקים ,ליווי גננות
וסייעות.
 .1המשך תהליך מיצובו של מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכית ,תוך
התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה בקרב עובדי המינהל.
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ליווי פדגוגי ,ארגוני ומינהלי של בתי הספר וגני הילדים החדשים אשר
הוקמו בתשע"ב ובתשע"ג.
ליווי פדגוגי וארגוני של מערך גני הילדים בכפרים עין נקובה ועין ראפה
והמשך קליטת ילדים בגיל  0-1במערכת החינוך.
ליווי פדגוגי וארגוני של בית הספר היסודי ובית הספר התיכון בכפרים
עין נקובה ועין ראפה .המשך בניית בית הספר התיכון והשלמת המבנה
הארגוני לכיתות ז' עד י"ב.
ליווי פדגוגי של בתי הספר הצומחים במועצה והמשך סיוע בניהול:
תיכון אור ,ממלכתי יסודי צומח ,ממלכתי דתי לביא ,משלב קרוב,
ממלכתי דתי האלה.
המשך בינוי הקבע של בתי הספר אשר הוקמו בתשע"ב ובתשע"ג :תיכון
אור ביישוב צור הדסה ,ממלכתי דתי האלה ביישוב נחושה ,תיכון עין
נקובה עין ראפה ,הרחבת ממלכתי יסודי השחר ביישוב טל שחר,
והרחבת ממלכתי יסודי צומח ביישוב צור הדסה.
ליווי פדגוגי וארגוני לבתי הספר אשר אושרו על ידי הרשות למעבר
מהמוכר שאינו רשמי לרשמי :משלב קרוב ,קס"ם (קהילה ,סביבה,
מקום) ,וואחד אל סאלם בנווה שלום.
ליווי פדגוגי וארגוני של הגנים החדשים אשר נפתחו בשנת תשע"ג:
בנחושה (שני גנים) ,גן חינוך מיוחד  -תקשורת בשריגים ,בעין נקובה
(שני גנים) ,בעין ראפה ,בכפר אוריה ,בבקוע ,בצור הדסה ,בצלפון,
במבוא בית"ר.
פיתוח ובינוי מעונות יום .קידום בינוי שני מעונות יום חדשים בנס
הרים ובצור הדסה; ליווי יישובים בהקמה של מעונות יום על פי צורך.
תכנון וחשיבה רב-מערכתית לשם הקמת מסגרת אשר תיתן מענה
לתלמידי תיכון אשר אינם מתאימים למסגרות העיוניות הרגילות
וזקוקים ללימוד בקבוצות קטנות ,תוך שילוב במגמות לימוד
טכנולוגיות והכנה ממוקדת לתעודת בגרות.
המשך הבניית בסיס נתונים ממוחשב של כל תלמידי מטה יהודה,
בתיאום עם מחלקת טכנולוגיות מידע.
המשך מימוש תוכנית התקשוב הלאומית והמשך שיפור המערך
הטכנולוגי בבתי הספר :מעבדות מחשבים ,כיתות חכמות ,מעבדות
מדעים ,תוכניות לימודיות ממוחשבות ,רובוטיקה וכדומה.
קליטת מנהל/ת שירות פסיכולוגי חדש/ה במטה יהודה .הבניית חזון
מחודש לשירות הפסיכולוגי ושיתופי פעולה באופן מיטבי עם מסגרות
החינוך.
המשך הובלה וליווי של יוזמות ופרויקטים חינוכיים בבתי הספר ובגני
הילדים ,כפי שיפורטו להלן.
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יוזמות ופרויקטים בחינוך בבתי הספר ובגני הילדים



















קיימּות ככלי לדיאלוג ערכי .תוכנית לכלל מערכת החינוך אשר מטרתה
פיתוח ערכי מחויבות סביבתית ,אחריות אישית ,אהבת הארץ ומנהיגות.
במסגרת התוכנית מתקיימות פעילויות לשמירת הסביבה והטבע .הוקמו
גינות וחממות בבתי ספר ,פינות חי ,תוכניות מחזור ועוד .גובשו
פרויקטים לשם חיבור נושא הקיימות לקהילה ולתוכנית הלימודים של
בית הספר .אנו מאמינים כי עשייה זו משפיעה על תלמידינו במישור
הערכי ,במישור החברתי ובמישור הרגשי.
יוזמות ופרויקטים בחינוך .אנו מאפשרים לבתי ספר לבחור יוזמות
ופרויקטים ייחודים אשר עומדים בקנה אחד עם תפישת מינהל החינוך
לפיתוח אקלים מיטבי חיובי בקרב צוותי ההוראה ,התלמידים וההורים.
חינוך אישי באמצעות שני מחנכים בכיתות ז'-ח' .בבתי ספר תיכון.
תיאום וליווי ניסוי בתחנת החלל הבינלאומית .במסגרת הפרויקט
נחשפים תלמידי בית ספר תיכון לתחום המדע והטכנולוגיה תוך העמקה
בפרויקט אישי .הפעילות משלבת לימוד עם העצמת התלמידים כשותפים
משמעותיים בתהליכי מחקר מדעיים.
תוכנית תעשיידע .ליווי מנהלי בתי ספר על ידי מנהלי חברות היי-טק
וחשיפתם לעולם התעשייה והכלכלה; קבוצות למידה בנושאים הנוגעים
לשילוב בין תעשייה ואקולוגיה.
בתי ספר מנגנים .עידוד קורסים לנגינה בבתי הספר.
יועצים ומלווים פדגוגיים וארגוניים .לשם העצמת בתי הספר ,יועצים
פדגוגיים וארגוניים מלווים את צוותי הניהול .מטרת הליווי היא פיתוח
חזון בית ספרי ,ייחודיות ומענה חברתי וחינוכי לכלל התלמידים.
תוכניות לפיתוח מצוינות .תוכניות לפיתוח מצוינות אישית ולימודית
בתחומים שונים בבתי הספר.
תוכנית סל תרבות .התוכנית תורמת להנחלת ערכים ונורמות של
התנהגות נאותה ,חשיבה מעמיקה ורגישות חברתית .התלמידים צופים
בהצגות מתוך רפרטואר איכותי ומבוקר מטעם סל תרבות ארצי
ומקיימים מפגשים עם אמנים מתחומי הספרות ,האמנות הפלסטית,
המוזיקה והקולנוע.
תוכניות העשרה .בכל בתי הספר פועלות תוכניות ייחודיות להעשרה,
לפיתוח יצירתיות והרחבת ידע ,בשיתוף פעולה של מינהל החינוך ,משרד
החינוך ,קרן קרב והורי התלמידים.
חידון התנ"ך האזורי .לתלמידי כיתות ה'-ו' בכל בתי הספר הממלכתיים
והממלכתיים דתיים ,לשם חיבור למורשת ישראל ולתנ"ך .ההכנה
לחידון כוללת לימוד עיוני וסיורים מודרכים באתרים במטה יהודה
המוזכרים בסיפורי התנ"ך.
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העצמת עובדי הוראה















פורום מנהלים .פורום בהנחיית ראש מינהל חינוך בהשתתפות מנהלי
בתי הספר ,סגניהם ומפקחי בתי הספר .המטרה היא להבנות מנהיגות
חינוכית קהילתית בעלת שפה משותפת ,תוך העצמת השותפים וקידום
נושאים משמעותיים במערכת החינוך.
השתלמויות מנהלים מקצועיות .בתחומים ייעודיים כגון מצוינות ,הכלה
והיערכות למעבר לניהול עצמי.
פורום הגיל הרך פורום בהנחיית ראש מינהל חינוך בהשתתפות גננות,
סייעות חינוכיות ,מפקחות גני ילדים ואנשי חינוך .המטרה היא להבנות
שפה משותפת ,לחשוב על דרכים להעצמת החינוך בגיל הרך ,להעצמת
צוותי הגנים וליצירת שיתופי פעולה עם ההורים.
ימי עיון משותפים לגננות ולסייעות החינוכיות .לקידום החינוך בגיל
הרך ,יצירת שפה משותפת וקידום נושאים שעל סדר היום של המועצה,
בהם קיימּות כבסיס להנחלת ערכים ,קידום אקלים מיטבי ,הכלה ועוד.
השתלמות סייעות גני ילדים .העצמה והרחבת היקף עשייתה של
הסייעת החינוכית בגן לפעילות חינוכית ופדגוגית .באחריות מנהלת
מחלקת הגיל הרך.
ועדת הגיל הרך יישובית .פורום בהשתתפות נציגי מינהל החינוך ,נציגי
משרד החינוך ,מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי ואנשי מקצוע
בתחום הגיל הרך .מטרת הפורום לדון בנושאים המשותפים למשרד
החינוך ולמועצה על מנת ליצור שיתופי פעולה ולהבנות נוהלי עבודה
בתחום הגיל הרך.
ועדת היגוי חינוך מיוחד .פורום בהנחיית ראש מינהל החינוך
ובהשתתפות נציגי מינהל החינוך ,נציגי משרד החינוך ,מנהל/ת השירות
הפסיכולוגי החינוכי ואנשי מקצוע בתחום החינוך המיוחד .בפורום דנים
בתכנים משותפים לקידום שיתופי הפעולה וההתמקצעות בתחום החינוך
המיוחד.
ועדת חינוך של המועצה .בהשתתפות נציגי ציבור ואנשי חינוך ,במטרה
ללוות את מינהל החינוך במימוש המלצות התוכנית האסטרטגית
למערכת החינוך.
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מחלקת תפעול ,תיאום ופיתוח
מטרת המחלקה היא להוביל חשיבה אסטרטגית תכנונית לפיתוח מוסדות חינוך
במועצה ,ולספק תשתית מנהלתית למערך החינוך ובכלל זה איסוף מידע ,פיתוח
מבנים ,רכישת ציוד ,תכנון ופיקוח על מערך ההסעות.
 .1איתור ותכנון צורכי בינוי במערכת החינוך.
 .3.3קבלת אישורים ממשרד החינוך לבניית גני ילדים ביישובים העוברים
הרחבה ולשם מימוש חוק חינוך חינם לגילאי  0-1ביישובים בית מאיר,
כפר אוריה ,לוזית ,אביעזר ,אדרת ,נווה אילן ,תרום ,תעוז ,מבוא בית"ר,
אשתאול ,טל שחר ,עין ראפה.
 .3.5קבלת אישורים ממשרד החינוך לבניית בתי ספר חדשים ולבניית שלבי
ג' בבתי הספר שהוקמו במועצה בשנים תשע"א ותשע"ב ומעקב ביצוע על
ידי גורמי המקצוע :תיכון עין נקובה עין ראפה ,תיכון אור צור הדסה,
ממלכתי דתי האלה נחושה ,יסודי צומח צור הדסה ,יסודי קרוב (הר
סנסן) ,יסודי קס"ם.
 .3.1הרחבת בתי ספר קיימים :הוספת שש כיתות לבית ספר השחר ,מבנה
מנהלה בית ספר הר טוב ,הוספת  35כיתות לבית ספר עין כרם.
 .5תהליך קבלת אישור לבניית בית ספר או גן ילדים.
 .5.3הגדרת הצורך על פי נתונים של גידול אוכלוסיית התלמידים
בהתייחס להרחבות (מגמה ,שלב חינוך ,גודל).
 .5.5החלטה על מיפוי היישובים שיזינו את בית הספר ,מגמת בית הספר
ושלב החינוך.
 .5.1איתור המגרש המתאים לבנייה לפי גודל בית הספר ומותאם לנגישות
תעבורתית.
 .5.0פנייה למשרד החינוך לקבלת אישור פרוגרמה לתכנון בית הספר.
 .5.2העברת הקרקע על שם המועצה.
 .5.0הכנת מסמכי קרקע עם כל הנתונים הסטטוטוריים.
 .5.1בחירת אדריכל/ית בוועדת היגוי משותפת ליחידות המועצה
וההורים.
 .5.1הכנת תוכניות המבנה ואישורן ,וכן קבלת אישור משרד החינוך,
אדריכלים ומאשרי תוכניות.
 .5.4משא ומתן מול משרד החינוך לקבלת הרשאה לבנייה בפחות שלבים,
כדי לזרז התהליך.
 .5.34העברת תוצאות מכרז לקבלת אישור להתחלת בנייה.
 .5.33אישור התב"ר (תקציב בלתי רגיל) במשרד הפנים.
 .5.35המשך טיפול על ידי אגף הפיתוח במועצה.
 .6טיפול בהצטיידות מוסדות חינוך חדשים וותיקים.
 .4טיפול בתחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך בתיאום עם יחידות המועצה.
 .5תיאום מערך הסעות לתלמידים ופיקוח על הפעלתו בשיתוף מחלקת
תחבורה.
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מחלקת תפעול ,תיאום ופיתוח  -תוכנית שנתית
פרויקט
הסעות
חודש

ינואר

הצטיידות בינוי
אישור
מעקב שוטף .תחילת
תחזית
פניות ציבור .קבלת
לתשע"ד.
נתונים
דיווחים
מעקב
למשרד
לקבלת
החינוך
הרשאות

פברואר

מעקב שוטף .קבלת
פניות ציבור .נתונים.
תמחור.
דיווחים
מוסדות
למשרד
חינוך
החינוך
חדשים
הכנת
תב"ר

מרץ

הכנת
מעקב.
פניות הציבור תב"ר.
גיבוש
רשימות

אפריל

תחזיות
לתשע"ד.
פניות ציבור

הכנות
למכרז

מעקב
התקדמות.
הכנות
לתשע"ד.
קבלת
הרשאות
ממשרד
החינוך.
איסוף
נתונים
לקראת 5430
מעקב.
הכנות
להגשת
בקשות
בנייה
למשרד
החינוך
מעקב.
גיבוש
פתרונות
חלופיים
לתשע"ד
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בדק בית
איסוף
נתונים

הכנת
תב"ר.
סדר
עדיפויות

תחזוקה תקציבים
אישור
מעקב
תקציב
שוטף.
.5431
חידוש
הסכמים מעקב.
הזמנות
מזגנים,
משקורים ,קבועות
אזעקות מול בתי
הספר
מעקב
מעקב
תקציב
שוטף
5431

מעקב
פיתוח.
גיבוש
תוכנית
עבודה

מעקב

מעקב
שוטף

מעקב.
גיבוש
תוכנית

מעקב

מעקב
לרכש
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פרויקט
הסעות
חודש

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

גיבוש
תחזיות
לתשע"ד.
מעקב.
פניות ציבור.
ועדת התמדה
החלטות
לתשע"ד.
עדכון
נתונים.
מעקב
קשר עם בתי
הספר.
פניות הציבור

בדק בית
גיבוש
החלטות.
תוצאות
מכרז

תחזוקה
מעקב

תקציבים
מעקב
ביצוע
תקציב
5431

הצטיידות בינוי
מעקב.
הוצאת
גיבוש
הזמנות
פתרונות
רכש
חלופיים

מעקב
לסיכום
העבודות

מעקב

מעקב
לפתרונות
חלופיים

מעקב
תחילת
עבודות.
פתרונות
חלופיים
מעקב
ביצוע
עבודות

מעקב
הכנות
לפתיחת
שנה"ל
תשע"ד
הכנות
לפתיחת
שנה"ל
תשע"ד

מעקב,
פתיחת
שנה"ל
תשע"ד

השלמות.
מעקב

מעקב
לתקלות

מעקב
פתרונות
לפתיחת
שנה"ל
תשע"ד
מעקב
פתרונות
לפתיחת
שנה"ל
תשע"ד
מעקב

מעקב
למבנים
חדשים
מעקב שוטף

מעקב גמר מעקב
עבודות

מעקב.
מעקב
תשובת
הזמנות
משרד
החינוך
לבינוי חדש
מעקב.
מעקב
פתרונות
ניפוק
חלופיים
ציוד.
השלמות למחסור
בבינוי
קבלת מבנים
קשר עם בתי מעקב
ניפוק ציוד חלופיים.
הספר.
חלופות
פניות הציבור
לבלת"מ
ועדת הסעות

השלמות.
ספטמבר מעקב אחר
פתיחת שנת מעקב על
חוסרים
הלימודים.
פניות הציבור ובלתי
צפוי
גמר ניפוק,
אוקטובר מעקב.
פניות הציבור הסקת
מסקנות
מעקב
נובמבר מעקב.
פניות הציבור שוטף
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גמר
עבודות

מעקב

הכנת
תקציב
5430
הכנת
תקציב
5430
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פרויקט
הסעות
חודש

דצמבר

הצטיידות בינוי
מעקב שוטף
מעקב
מעקב.
פניות הציבור איסוף
נתונים
לתשע"ה

בדק בית
איסוף
נתונים
לתשע"ה

תחזוקה
מעקב

תקציבים
מעקב
גמר
אישור
תקציב
5430

מחלקת הגיל הרך
מערכת הגיל הרך מפעילה את מעונות היום וגני הילדים לפעוטות ולילדים מגיל
שלושה חודשים עד שש שנים .תפקידנו לפתח מערכות מיטביות המאפשרות
מחד גיסא מתן מענה חינוכי ייחודי לכל פעוט וילד בהתאם לגילו ולצרכיו
ההתפתחותיים ,ומאידך גיסא מתן מענה מערכתי לכלל גני הילדים והמעונות.
מערכת הגיל הרך מציעה מגוון מסגרות השייכות לחינוך התיישבותי ,חינוך
ממלכתי דתי ,ממלכתי ,מגזר ערבי וקיבוצים .כל המסגרות בפיקוח משרד
החינוך ובאחריות מינהל החינוך במועצה.
רישום
 שנת הלימודים תשע"ג נפתחה ברישום  5,244ילדי גן ,גידול של 34%
יחסית לתשע"ב .נפתחו  33גנים חדשים.
 מחלקת הגיל הרך נערכת לקראת רישום לשנת הלימודים תשע"ד
באמצעות האינטרנט ,בגנים ובמשרדי המועצה.
מעטפת הגן  -שעות פעילות גנים
 אופק חדש .זו השנה השנייה שבה מופעלת תוכנית אופק חדש בגני
הילדים ובמסגרתה מוארך יום הלימודים עד השעה  .30:44המטרה היא
העמקה של תהליכים פדגוגים ,טיפוח הקשר עם הילדים ועבודה
בקבוצות קטנות.
 צהרונים .ברחבי המועצה פועלים  12צהרונים ,גידול משמעותי יחסית
לתשע"ב ( 50צהרונים) .הצהרונים מופעלים במבנה הגן .מונתה אחראית
צהרונים במטרה ליצור אחידות בין מסגרות הצהרונים.
 סנוניות בוקר .המועצה דואגת לקדם פתיחה מוקדמת של הגנים בשעה
 ,1:32בהתאם לצורכי ההורים.
כוח אדם
 השנה שובצו  14סייעות נוספות ב 14-גני ילדים .הסיוע ניתן בגנים שבהם
יותר מ 13-ילדים או בגנים רב-גילאיים שבהם  51ילדים ומעלה .המטרה
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היא לאפשר יחס אישי לכל ילד וילדה ,היענות מהירה לצרכים ואווירה
רגועה וחיובית בגן.
 לקראת שנת הלימודים תשע"ד אנו שואפים להקטין את מספר הילדים
בכל גן באמצעות פתיחת גנים נוספים.
פיתוח והעצמה של הצוותים החינוכיים
 גם השנה יצאו  34סייעות לתוכנית הכשרה במכללת דוד ילין ,לימודי
גמול א' ולימודי תואר.
 השתלמויות ומפגשי סייעות חינוכיות מתקיימים בפעם בחודשיים,
לפיתוח צוות ,גיבוש ,העצמה והעשרה.
מערך מסייע
 לרשות צוותי הגנים עומד צוות רב-מקצועי לעזרה וליווי צרכים יחודיים
בגן .המערך המסייע כולל את נציגי מינהל החינוך ,מפקחות ,שירות
פסיכולוגי ,מרכז תמיכה יישובי  /אזורי (מתי"א) ,יועצות.
 עיבוי המערך המסייע על ידי קליטת פסיכולוג מומחה לבעיות התנהגות
בגיל הרך.
 הפעלת סדנאות הדרכה והכוונה להורים.
תוכניות העשרה
 תוכנית קיימות ככלי לדיאלוג ערכי .הרחבת תוכנית הפחתת הפסולת
והפעלת קומפוסטרים בעוד עשרים גנים.
 הדרכות צוותים חינוכיים בנושאי קיימות .גננות וסייעות חינוכיות
ישתלמו בסדנת קיימות בוורטיגו  -כפר אמנות אקולוגי.
 תוכנית מוזיקה .תוכנית מוזיקה מוסדרת בגנים במסגרת תל"ן .התוכנית
הינה בשיתוף המועצה ומרכז אמנויות יד חריף ובפיקוח משרד החינוך.
 קרן קרב .שתי תוכניות העשרה שבועיות לתלמידי בתי הספר היסודיים.
 סל תרבות .השנה יצפו הילדים בשלושה מופעים מתחומי אמנות שונים.
 מוזיאון .יציאה לביקור במוזיאון על פי בחירת צוות הגן .השתתפות
המועצה בהסעות.
 מהבית לבית הספר .בתוכנית משתתפים ילדים מ 31-יישובים שאותרו
על ידי הגננת כזקוקים לתגבור לקראת כיתה א' .התוכנית מופעלת
ביישובי עדולם ומתקיימת בארבעה מוקדי פעילות.
 תוכנית מעברים .תוכנית המשותפת לגני הילדים ולבתי הספר ופועלת
בהתאם לשינויים באזורי המיפוי .במסגרת התוכנית מתקיימים:
 oביקורים של ילדי הגנים בבית הספר ,פעילות חווייתית בכיתות.
 oמפגשי הורים להיכרות עם מסגרת בית הספר.
 oביקורים של ילדי כיתות א' בגני הילדים.
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יצירת תחושת שייכות וגאווה
 אירוע יום עצמאות משותף לכל גני הילדים יתקיים גם השנה.
 פרויקט הגן שלנו שילוט וקביעת דגל הלאום ודגל המועצה בכל גן.
 מפת מטה יהודה הכנה של מפה המותאמת לילדים.

רישום גני ילדים  -תוכנית שנתית
חודש

פעולות  /משימות

ינואר

 הכנה לרישום ,קליטת תושבים ,עדכון תושבים עוזבים
 רישום לכיתות א'  -רישום לתושבים חדשים ומעברים
 רישום ,אגרות לימודי חוץ הסעות דיווח

פברואר






מרץ

 קליטת הנתונים למערכת הממוחשבת
 הקלדת טופסי רישום

אפריל








הכנה לרישום מערכת האוטומציה
קליטה ועדכון תושבים
אישור לימודי חוץ
קבלת העתקי רישום אתר

תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה ,עדכון מצבת תלמידים
הגשת טפסים מצבת תלמידים
הקלדת טופסי רישום כיתה א'
הגשת טפסים לפתיחת גנים חדשים

מאי

 רישומים או ביטולים ,העברות
 ארגון תיקי רישום :הסדרים כספיים וטופסי רישום

יוני

 המשך תהליך רישום ,בדיקה  -הסדרים כספיים
 אישורים לפתיחת גנים חדשים
 הכנה לשיבוצים

יולי

 המשך תהליך רישום ,הסדרי תשלום
 התחלת תהליך השיבוץ
 טיפול בערעורים על שיבוץ

אוגוסט






ספטמבר

 הזמנת טופסי רישום ,בדיקת מצבת תלמידים
 עדכון אוטומציה ,מחלקת גבייה ,רשימת גני ילדים ,מדבקות

המשך תהליך רישום
עדכונים  -מחלקת גבייה
פרסום שיבוצים באינטרנט
טיפול בערעורים על שיבוץ
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חודש

פעולות  /משימות
 הזמנת טופסי רישום לשנה הבאה (עד  32לחודש)
 המשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונות

אוקטובר

 קיבוצים  -עדכון רשימות ,חיובים כספים שכר לימוד ,תוכנית
קרב ,סל תרבות ,ביטוח ,אגרת לימודי חוץ
 הזמנת דיסקים לרישום כיתה א' לתשע"ד

נובמבר

 הכנה לשנת הלימודים תשע"ד  -הזמנות ,הצעות מחיר ,טפסי
רישום

דצמבר

 הכנה לשנת הלימודים הבאה :הזמנת עבודה לטופסי רישום
ואגרות להורים.
 הזמנת הסייעות למפגש הדרכה לקראת רישום.
 בניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדים.

מעונות יום (ויצ"ו ,אמונה ,נעמ"ת)  -תוכנית שנתית
חודש

פעולות  /משימות

ינואר

 היערכות לשנת הלימודים הבאה  -רישום ,מעקב וקשר עם
הארגונים והתמ"ת
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה והמלצות
לטיפול

פברואר

 קשר עם התמ"ת  -הנחיות רישום ,מעקב
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות
לטיפול

מרץ






קשר עם התמ"ת לגבי הנחיות רישום
פתיחת רישום והעברת הנחיות התמ"ת למנהלות המעונות
מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת
מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה והמלצות
לטיפול

אפריל






קשר עם התמ"ת לגבי הנחיות רישום ,פתיחת רישום
העברת הנחיות התמ"ת למנהלות המעונות
מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת
עבודה מול  0מעונות (בשיתוף הרווחה) ביקור במעונות היום,
תצפיות ,הדרכה ,המלצות לטיפול
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חודש

פעולות  /משימות

מאי

 עדכונים ופגישות לקבלת החלטה בנושא מעונות שנסגרים או
נפתחים
 מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות
לטיפול

יוני

 עדכונים ופגישות לקבלת החלטה בנושא מעונות שנסגרים או
נפתחים
 מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות
לטיפול

אוגוסט

 התארגנות לגבי פתיחת שנה
 העברת שאלונים למשרד התמ"ת
 ועדות פעוטות בסיכון (פרטני לכל ילד)

ספטמבר





ליווי התארגנות מעונות יום .קשר עם מנהלות המעונות
איתור ילדים למעונות  -התארגנות המעונות
קשר עם משרד התמ"ת (ממונה מחוזית)  -קליטת ילדים
וקביעת דרגת שכר לימוד
קשר עם מפקחות של ארגוני הנשים  -פתיחת שנה
קשר עם הארגונים  -לגבי תקן של כיתות
קשר עם עו"סים ביישובים
טיפול בפניות הורים
מעקב לקליטת ילדים במערכת  -כל השנה





ליווי התארגנות מעונות יום .קשר עם מנהלות המעונות
איתור ילדים למעונות  -התארגנות המעונות
קשר עם משרד התמ"ת (ממונה מחוזית)  -קליטת ילדים
וקביעת דרגת שכר לימוד ,מפקחות ,ארגוני הנשים
עו"ס ביישובים
טיפול בפניות הורים
מעקב לקליטת ילדים במערכת
היערכות לפתיחת פרויקט איתור פעוטות בסיכון התפתחות
ביקורים משותפים במעונות התמ"ת (בדיקת סטנדרטים
במעונות) עד יוני







אוקטובר
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חודש

פעולות  /משימות

נובמבר

 היערכות לפתיחת פרויקט איתור פעוטות בסיכון התפתחותי
 בניית צוות רב-מקצועי ,פסיכולוגית התפתחותית ,מרפאה
בעיסוק ,קלינאי תקשורת ,עו"ס
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה,המלצות
לטיפול

דצמבר

 מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת
 מעונות  -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה,המלצות
לטיפול

השירות הפסיכולוגי החינוכי
השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל לקידום הרווחה הנפשית של הילדים
במסגרות החינוכיות ,החל מגיל הגן וכלה בתיכון ,באמצעות תהליכים
מערכתיים ופרטניים ברמת הצוות החינוכי וברמת התלמיד הבודד.
חודש
ינואר

פעולות  /משימות


ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים .כל החודש
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קבוצתית רגשית לילדים :בית ספר צור
הדסה ,בית ספר מתתיהו ,טל שחר
ועדות השמה ,שילוב
אבחונים לוועדות
פרויקט שפ"י בבית הספר



כל החודש








פברואר

סיום פעילות







ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
עבודה קב' רגשי לילדים בית ספר צור הדסה,
בית ספר מתתיהו ,טל שחר
אבחונים במרכז המשלים
ועדות השמה ,שילוב
אבחונים לוועדות
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חודש

סיום פעילות

פעולות  /משימות
 פרויקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
 פרויקט שפ"י בבית הספר
 הערכות בשלות להישארות בגן

מרץ




ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' רגשי לילדים בית ספר צור הדסה,
בית ספר מתתיהו ,טל שחר
ועדות השמה ,שילוב ,אבחונים לוועדות
פרויקט מהבית לבי"ס
פרויקט שפ"י בבית הספר
הערכות בשלות להישארות בגן
אמצע מרץ
כנס מנהלי שירות פסיכולוגי




ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' רגשי לילדים בית ספר צור הדסה,
בית ספר מתתיהו ,טל שחר
ועדות השמה ,שילוב
אבחונים לוועדות
פרויקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
פרויקט שפ"י בבית הספר
הערכות בשלות להישארות בגן
מעברים




ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' טיפול רגשי לילדים בית ספר צור
הדסה ,בית ספר מתתיהו ,טל שחר
ועדות השמה ,שילוב










אפריל











מאי






סיום וועדות
ח.מ.
חוזרות  -סוף
מרץ
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חודש

פעולות  /משימות






אבחונים לוועדות
פרויקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
פרויקט שפ"י בבית הספר
הערכות בשלות להישארות בגן
סיכום פרויקט שפ"י והגשתו ובקשה לפרויקט
חדש
סדנאות מעברים מגן לבית ספר ,מיסודי
לחטיבה




ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
סדנאות מעברים מגן לבית ספר ,מיסודי
לחטיבה
עבודה קב' רגשי לילדים
אבחונים במרכז המשלים
ועדות שיבוץ חינוך מיוחד
ערר על שיבוצים לחינוך מיוחד
פרויקט מהבית לבית ספר
סיכומי שנה
שיבוץ פסיכולוגים
תוכנית הדרכות שנתית



ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
אמצע יולי
ערר על שיבוצים לחינוך מיוחד
אמצע יולי
סיכומי שנה ,שיבוץ פסיכולוגים ,תוכנית
הדרכות שנתית ,תוכנית ישיבות צוות שנתית
היערכות לפתיחת שנה
משבוע אחרון
חופשה שנתית
יולי



יוני












יולי








אוגוסט

סיום פעילות

 חופשה שנתית
 היערכות לפתיחת שנה
 השתתפות בימי היערכות של מע' חינוך
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חודש

סיום פעילות

פעולות  /משימות
 טיפול במצבי חירום

ספטמבר



ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
מועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים
לוועדות
היכרות במערכות
ישיבות שילוב בי"ס
גיבוש קב' טיפול רגשי במערכות
אבחונים במרכז המשלים



ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
ישיבות שילוב בי"ס
קב' טיפול רגשי במערכות
אבחונים במרכז המשלים



ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
צפי ילדי ח.מ ,.השארות גן ,אבחונים בכלל
הגשת תקציב
עבודה במערכות
ביצוע אבחונים
עבודה קב' רגשי לילדים
אבחונים במרכז המשלים



ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת
החינוכית
טיפול במצבי חירום
כנס פסיכולוגים ארצי
עבודה במערכות








אוקטובר






נובמבר








דצמבר
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חודש

סיום פעילות

פעולות  /משימות
 ביצוע אבחונים
 עבודה קב' רגשי לילדים
 אבחונים במרכז המשלים

היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר וריכוז קשרי קהילה
מטרת היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר היא להבטיח את ביצועו של חוק
לימוד חובה ,למנוע נשירה גלויה וסמויה ולהבטיח ביקור סדיר של תלמידים
בבתי הספר ובגני הילדים.
אנו מטפלים בתלמידים במסגרת חוק לימוד חובה ובתלמידים עד גיל 31
הנמצאים בסכנת נשירה ,בבתי ספר שבתחום המועצה האזורית מטה יהודה
ובתלמידים הלומדים מחוץ למסגרות שבמועצה האזורית מטה יהודה.
במסגרת ריכוז קשרי קהילה נותנת היחידה מענה לפניות הורים ולפניות בית
הספר בכל הקשור לגישור בין הורים ובית הספר במטרה למנוע נשירת תלמידים
באופן גלוי או סמוי.

מטרות-על






מטרה לשנת תשע"ב :שיפור תהליכי הדיווח והתקשורת מול מנהלי
מוסדות החינוך וטיפוח קשרי העבודה עם צוותי החינוך ,מגן הילדים ועד
לחטיבה העליונה.
טיפול בבעיות התלמידים בזמן אמת או בסמוך למועד התרחשותן ,כדי
למנוע נשירה ולהחזיר את התלמידים למסלול לימודים תקין.
איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסד
חינוכי.
איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קשר רצוף עם
מנהלים ,יועצים ורכזים בבתי הספר ,ועם עובדי נוער וקהילה.

פעולות היחידה








שיחות אישיות עם התלמיד והוריו .ייעוץ והכוונה.
החלטות על דרכי טיפול ועל התערבות יועצ/ת וצוות פדגוגי בבית הספר.
מעקב אחר יישומן.
ביקורי בית על פי התאמה.
הבאת תלמיד לבית הספר ,תוך בניית תוכנית חזרה.
טיפול יחידני ומשותף עם עו"ס או פקיד סעד במידת הצורך.
קשר עם פסיכולוגית בית הספר או השירות הפסיכולוג ,הפנייה לשפ"י
במידת הצורך.
פנייה לוועדת החלטה והשתתפות בוועדה.
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פנייה לוועדת השמה והשתתפות בוועדה.
שותפות בבניית תוכניות התערבות חינוכיות-טיפוליות.
פגישה עם פיקוח או פיקוח מחוזי.
בקרה ודיווח על נשירה גלויה וסמויה בתיקו האישי של המטופל.
סיוע וייעוץ לאיתור מסגרות מתאימות במעברים מבית ספר יסודי
לחטיבה ,מחטיבה לתיכון.
הפעלת מועדונית .איתור וקליטה של תלמידים המתאימים למסגרת.
עדכון תוכנת קב"ס (קצין ביקור סדיר) .דיווח שוטף על כל תלמיד
ותלמיד בטיפול קב"ס.
שליחת דו"ח (טופס  )5פעם בחודש.
השתתפות בוועדות פדגוגיות.
השתתפות בוועדות שילוב.
השתלמות קב"סים פעם בחודש.

היחידה למניעת נשירה  -תוכנית שנתית
חודש
ינואר

פעולות  /משימות






סיום פעילות

מעקב וליווי של תלמידים ,שיחות אישיות  -כל השנה ,עם
דגש על תחילת
ייעוץ והכוונה ,מעברים ממ"ד
שנה :ספטמבר -
דרכי טיפול ומעקב ,קשר עם גורמים
אוקטובר.
מטפלים ,הפנייה לשפ"ח ,פנייה לוועדת
ועל אמצע שנה:
החלטה ,ועדת השמה ,שותפות בבניית
דצמבר  -ינואר,
תוכנית התערבות חינוכיות-טיפוליות
מרץ  -אפריל
פגישות עם פיקוח  /פיקוח מחוזי
מועדונית .מעקב תיק אישי ,ישיבת צוות,
קבלת דו"ח התקדמות מהמחנכות ,ועדת
היגוי

פברואר

 פגישות קבועות עם הנהלת בית הספר,
יועצות ,צוות בין מקצועי
 מעקב וליווי של תלמידים
 מועדונית .מעקב תיק אישי ,דו"ח ביצוע
תקציב מועדונית

מרץ

 פגישות  -הנהלת בית הספר ,יועצות ,צוות
בין מקצועי.
 מעקב וליווי תלמידים ,ימי סיור  -הכרת
מסגרות
 מעברים .תוכנית מעברים מכיתה ו'
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חטיבה תיכון
יסודי

בתי ספר יסודיים
 /חטיבה תיכון

מינהל חינוך

חודש

סיום פעילות

פעולות  /משימות
לחטיבה עם יועצות בית הספר
 מועדונית .ישיבת צוות ,מעקב תיק אישי,
דו"ח התקדמות

אפריל



פגישות  -הנהלת בית הספר ,יועצות ,צוות
בין מקצועי
מעקב וליווי תלמידים ,ימי סיור  -הכרת
מסגרות
מעברים .קשר עם היועצות לתאום
שיבוצים בחטיבה
ועדות התמדה
מועדונית .מעקב אחר תיק אישי ,תלמידי
מועדונית



פגישות  -בית הספר ,יועצות ,צוות בין
מקצועי
מעקב וליווי תלמידים
ועדות התמדה
קבלת דו"ח מהיועצות .שיבוץ תלמידים
בחטיבה
מועדונית .דו"ח ביצוע  -תקציב מועדוני,
ישיבת צוות ,מעקב תיק אישי ,דו"ח
התקדמות מהמחנכות
ועדת היגוי מועדוניות






מאי








יוני

 שיבוצים  -סיוע וייעוץ לתלמיד והוריו
במציאת מסגרת מתאימה
 מועדונית .ועדת קבלה ,מעקב תיק אישי

יולי

 קשר עם הפיקוח ,תיאום שיבוץ.
 מועדונית .ישיבת צוות ,ועדת קבלה

אוגוסט

 המשך שיבוצי תלמידים ומעקב
 דו"ח ביצוע תקציב מועדונית

ספטמבר

 בניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה
ומעקב ,איסוף נתונים
 פגישות  -פיקוח ,בית הספר ,יועצות ,צוות
בין מקצועי ,מעקב וליווי
 שיחות אישיות תלמיד והוריו  -ייעוץ
והכוונה ,קבלת החלטות טיפול ומעקב.
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חטיבה תיכון
בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים
חטיבה  /תיכון

בתי ספר יסודיים

חטיבה  /תיכון
יסודי
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חודש

סיום פעילות

פעולות  /משימות
קשר עם גורמים מטפלים ,הפנייה לשפ"ח
 פנייה לוועדת החלטה ,ועדת השמה ,בניית
תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית
 מועדונית .מעקב תיק אישי

אוקטובר

 קשר עם בתי הספר לבחינת השתלבותם של
התלמידים במערכת הלימודית

נובמבר

 פגישות עם הנהלת בית הספר ,יועצות ,צוות
בין מקצועי .מעקב וליווי של תלמידים על
פי התאמה אישית
 מילוי ושליחת דו"ח ביצוע ,תקציב
מועדונית
 מועדונית .מעקב אחר תיק איש

דצמבר








מעקב וליווי תלמידים ,שיחות אישיות
תלמיד והוריו  -ייעוץ והכוונה ,קבלת
החלטות דרכי טיפול ומעקב אחר יישומן
קשר עם גורמים מטפלים ,הפנייה לשפ"ח,
פנייה לוועדת החלטה ,לוועדת השמה
בניית תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית
פגישות עם פיקוח /פיקוח מחוזי.
מועדונית -מעקב תיק אישי,קבלת דו"ח
התקדמות מהמחנכות.

חטיבה  /תיכון

יסודי

היחידה לחינוך מיוחד
היחידה לחינוך מיוחד מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים ופועלת למען
שילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצורכיהם .מטרת היחידה לאפשר לכל
תלמיד למצות את יכולותיו ולהשתלב באופן מיטבי במערכת החינוך .אנו
שואפים להרחיב אל מסגרות החינוך המיוחד במטה יהודה על מנת לאפשר
לתלמידינו מענה בסמוך לביתם.
בשנת הלימודים הנוכחית הוקם גן תקשורת חדש ונפתחו כיתות חינוך מיוחד
נוספות בבתי הספר .מערך החינוך המיוחד שודרג הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט
הארגוני ,בהתאם להמלצות ועדת ההיגוי לחינוך מיוחד.
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מטרות
תיאום ועדות

ריכוז נתונים

אוכלוסיית מקבלי תהליך
השירות
תיאום לו"ז שנתי
מפקחת חינוך
מיוחד  /נציג חינוך ועדות השמה /
ועדות שיבוץ
התיישבותי
הזמנת מרכז לילד
שפ"ח
ולמשפחה
רווחה מנהלה
(בעדיפות)
בתי ספר  /גני
או הזמנת אולם
ילדים
ישיבות.
שפ"ח  -יחידות
תיאום ועדות
חוץ
לתלמידים
ותיקים.
תיאום לו"ז שנתי
מסגרות לימודים שאלון
 /הורים

דו"ח פסיכולוגי

דיוני ועדות
השמה

בתי ספר  /גנים
תלמידים ותיקים
תלמידים חדשים
ילדי גני ילדים

ועדות ערר

פניות הורים

ועדת השמה
חריגה

פניות הורים
פקיד סעד

מועדים

ספטמבר
אוקטובר  -דצמבר

אוקטובר  -דצמבר

תלמיד ותיק –
נובמבר  -דצמבר
תלמיד חדש -
ינואר  -מרץ
תלמיד ותיק –
נובמבר  -דצמבר
תלמיד חדש -
ינואר  -מרץ

ינואר  -מרץ
ועדת השמה
(רשות)
אפריל  -מאי
ועדת השמה
(רשות)
אמצע  -סוף מאי
ועדת השמה
(רשות)
ועדה על ידי מפקח ינואר  -יוני (משרד
החינוך)
ועדת ערר
יוני  -דצמבר
ועדת השמה
(משרד החינוך)
באישור משרד
החינוך
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אוכלוסיית מקבלי תהליך
מטרות
השירות
שפ"ח מטה יהודה זימון ועדה בדואר
זימון ועדות
רשום
פיקוח חנ"מ /
השמה לאחר
מתי"א
קבלת החומר
ארגון הורים ארצי
החתום על ידי
בתי ספר  /גנים
הגורמים
הורים  /תלמידים בדיקה טלפונית
הרלבנטיים
שפ"ח חוץ
עו"ס הישוב
דואר רשום
הודעה על החלטת הורים
בתי ספר  /גני
ועדת השמה
ילדים
קב"ס
החלטות שיבוץ
שפ"ח
ועדות שיבוץ
היערכות בניית
פיקוח חנ"מ /
מסגרות לימוד
מתי"א
העברת חומר
מנהלי בתי ספר
הוועדה
מטה יהודה
(השמה/שיבוץ)
מחלקת חינוך
רשויות חיצוניות באמצעות הדואר
החלטות ו .השמה
חו"ד פסיכולוגית
שאלון ו .השמה
החלטות שיבוץ
אישור לימודי חוץ
איתור פנימייה
טיפולית
מחלקת רווחה
איתור מסגרות
עמלניות
קב"ס
הודעה על החלטת הורים
דואר רשום
מסגרות לימוד
ועדת שיבוץ
קב"ס
דיון בשיתוף
פניות הורים
ועדות שיבוץ -
מפקח חנ"מ /
ערר
שפ"ח  /הורים
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מועדים
 30יום לפני קיום
הוועדה

 1ימים לפני
הוועדה
שבועיים לאחר
קיום הוועדה

פברואר  -יוני
יוני  -יולי

פברואר  -יוני

פברואר  -יוני
פברואר  -יוני
פברואר  -אוגוסט
יוני  -יולי

מינהל חינוך

אוכלוסיית מקבלי תהליך
מטרות
השירות
מחלקת תחבורה  -העברת החלטות ו.
הסעות תלמידי
רכז הסעות ,אגף השמה  /שיבוץ
חנ"מ למסגרות
אישור הסעות
הסעות משרד
הלימוד
מחוץ לתחום
החינוך ,גזברות,
אישור תקציב
הורים
מקרים חריגים
הודעות זמני
הסעה
ליווי הסעות חנ"מ מחלקת תחבורה  /איתור ואישור
מלווים
חב' הסעות
מחלקת כ"א /
השתלמות
גזברות
הכשרת מלווים
אישור הקצאת
מתי"א  /פיקוח
סייעות אישיות
שעות
מסגרות לימוד
איתור סייעות
הורים
אישור מחלקת
משאבי אנוש
מתי"א  -מחלקת משאבי אנוש
הודעות דואר
חינוך הכשרת
לבתי ספר  /הורים
סייעות
הכשרת סייעות
מחלקת רווחה
ועדות החלטה
השתתפות בדיון
הורים
במחלקת רווחה
מסגרות לימוד
אישור בקשות
הסעות לטיפולים הורים
הורים
מועדוניות /
פרה-רפואיים
זמני פעילות
צהרונים
אישור תקציב
גזברות
מחלקת תחבורה העברת בקשות
למחלקת תחבורה
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מועדים
יולי  -אוגוסט

ינואר  -אוגוסט
יולי  -אוגוסט

יולי  -אוגוסט

דצמבר  -מאי

אחריות מחלקת
רווחה
( 34ימים)
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר

מינהל חינוך

ריכוז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץ








מתן אישור לבקשות לימודים מחוץ לאזור הרישום.
פרסום הוראות חוזר מנכ"ל באתר המועצה ,עיתונות ,יישובים ,בתי ספר.
פרסום אזורי רישום.
פרסום מועדי הגשת הבקשות.
אישור בקשות לתלמידי טרום חובה ,חטיבת ביניים ,חטיבה עליונה.
אישור בקשות למוכר שאינו רשמי.
לימוד בפנימייה.

מטרות
ריכוז
נתונים

אישור
לימודי חוץ

אישור
לימודי חוץ

מחוץ
לאישור
הרישום

תהליך

אוכלוסיית
מקבלי השירות
הגשת בקשה ומסמכים
הורים
רק על גבי טופס בקשה
(מייל  /דואר)
אישור קבלת הבקשה (מייל
 /טלפון)
מזכירות  /מנהל התייעצות וקבלת דו"ח
בכתב
בי"ס קב"ס
חו"ד במקרה הצורך
שפ"ח
חו"ד במקרה הצורך
הורים
הודעה להורים ולמסגרת
הלימוד (דואר)
הגשת בקשה ומסמכים
הורים
רק על גבי טופס בקשה +
צילום ת.ז וספח (מייל /
דואר)
אישור קבלת הבקשה (מייל
 /טלפון)
העברת בקשות וחו"ד
מחלקת
תחבורה  /רכז חו"ד קב"ס במקרה הצורך
הודעה להורים ולמסגרת
הסעות שפ"ח
במקרה הצורך הלימוד
בקשה לוועדת
חריגים /
התמדה
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חודשים מרץ עד
יולי

 34ימים מיום
קבלת הפנייה
 30יום מיום
קבלת הפנייה

אישור ראשוני 30
יום מיום קבלת
הפנייה

אישור כולל
הסעה עד  04יום
מותנה באישור
ועדת חריגים

מינהל חינוך

מטרות
כולל אגרה
ללא זכאים

אגרות
לימודי חוץ

תהליך

אוכלוסיית
מקבלי השירות
מחלקת רווחה הגשת בקשה ומסמכים
רק על גבי טופס בקשה
(מייל  /דואר)
אישור קבלת הבקשה (מייל
 /טלפון)
קבלת חומר ואישור בקשה
רשויות /
הערכה תקציבית שנתית
מסגרות
העברת דרישת תשלום
חיצוניות
אישור פיקוח לתלמידי
מאושרות
חנ"מ
גזברות
בקשות קיזוז
פיקוח חינוך
מיוחד
מחלקת לימודי
חוץ (משרד
החינוך)
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חודשים מרץ עד
יולי
 34ימים מיום
קבלת הפנייה

 34ימים מיום
קבלת הפנייה
אוקטובר
ביצוע תשלום עד
 02יום
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אגף חברה ונוער





האגף ימשיך ביישום תוכנית החומש כפי שנקבעה בשנת  ,5444בהתאם
לחזון ראש המועצה.
בשנת העבודה הבאה יינתן דגש נוסף להנעת יישובים חלשים ,תוך שיתוף
ציבור התושבים שהינו אבן יסוד ביצירת שינוי אמיתי ומשמעותי.
תוכנית העבודה האגפית השנתית כוללת את המרכיבים העיקריים
שבוצעו בשנת העבודה החולפת.
להלן רשימת מטרות ויעדים מדידים נוספים אותם הוסיפה כל מחלקה
לתוכנית השנתית .יעדים אלו מדגישים צרכים שעלו מהשטח.

מטרות ויעדים של מחלקות האגף
יחידת קידום נוער
 פיתוח השירות לנערות בסיכון גבוה .החל מינואר  5431כ 32-נערות
יקבלו מענה דרך בית חם המוקם בימים אלה.
 פיתוח מענה תעסוקתי לנוער בסיכון .לפחות  44%מהנערים הלומדים
יגיעו לעצמאות כלכלית וליציבות תעסוקתית (פתיחת חשבון בנק ,מקום
עבודה קבוע) ,וילוו על ידי חונך.
 פיתוח סיירות הורים מקומיות .עד לחופשת סוכות יוכשרו לפחות 2
סיירות הורים ב 2-יישובים ,כחלק ממעורבות הורים קהילתית בלילות
סופי השבוע והחופשים (סוכות ,חנוכה ,פסח ,החופש הגדול).

מחלקת נוער
חיזוק ומיסוד המנהיגות הצעירה ומועצת הנוער של המועצה






בחירות דמוקרטיות מייצגות למועצת הנוער.
מפגשים מונחים על בסיס קבוע אחת לחודש.
פעילויות שיא בהנהגה והובלה של מועצת נוער.
תקציב ייחודי למועצת נוער בשנת .5431
שבוע הנוער ויום חילופי שלטון.

חיזוק והידוק קשרי הגומלין בין מחלקת נוער לקהילות ביישובים





חיזוק הקשר בין ענ"ק  /מדריך למועצה.
הקמת ועדות נוער בכל היישובים.
חיזוק הקשר בין צוות מרכזי מחלקת נוער לוועדי יישובים וועדות נוער.
חיזוק תנועות הנוער ביישובים.
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מחלקת ספורט
 החלפת רצפה לפרקט באולמות הספורט בהר טוב ובעין כרם.
 הכשרת חדר כושר כולל רכישת ציוד בבית הספר הר טוב.

מחלקת תחבורה
 צמצום קווים והתייעלות לשם חיסכון כספי ,תוך הימנעות מפגישה
ברמת שירות.
 תכנון טוב יותר של מערך ההיסעים הקיים ,תוך עדכון הקווים החדשים
שהתווספו.

המחלקה לתרבות תורנית
 השתלמות רבנים .השתלמות העשרה וגיבוש לרבני המועצה המזכה
בגמול בשכר ,בהיקף של  044שעות .מדדים להצלחה:
נוכחות מלאה והשתתפות עקבית ופעילה.
o
חלוקת תעודות סיום.
o
יישום הלמידה בתחום הקהילה.
o
 אירוע בר מצווה קבוצתי .חגיגת בר מצווה משותפת לקבוצת נערים
מהיישובים ,בהתאם להיענות התושבים .חגיגת בר המצווה כוללת
תפילה בכותל ,סיור וארוחה משותפת ועוד .יעדים מדידים:
הבעת רצון משפחות ובני נוער להשתתף.
o
 34משתתפים לפחות.
o

המחלקה לשירותי דת ושירותי רבנות
בתי עלמין
 לחבר את בית העלמין בתירוש לרשת החשמל הארצית על מנת לאפשר
תאורה לקבורה בשעות החשכה.
 השלמת ספסלי ישיבה במתחם בית הלוויות ,בשני בתי עלמין.
 השלמת מתקני גניזה בבית עלמין שריגים ובבית עלמין גיזו.
 פתיחת חלקות קבורה חדשות בבתי העלמין בנס הרים ובשריגים.
מקוואות
 פתרון בעיות תקצוב לרכישת סולר להסקה ב 13-מקוואות במועצה.
 שיפוץ  1מקוואות ,ביישובים זנוח ,זכריה ואשתאול.
 בעקבות קיצוצי תקציב משרד הדתות ,סיוע במציאת פתרון והסדר כספי
לרכישת חומרי חיטוי וניקוי ל 11-מקוואות.
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בתי כנסת
 מעקב אחר מצב תחזוקה של  10בתי הכנסת הקיימים ביישובי המועצה.
 סיוע בשיפוץ ,צביעה ומיזוג של  0בתי כנסת.
 סיוע בהרחבת בתי כנסת ב 0-יישובים.
 סיוע ברכישת תשמישי קדושה ל 00-בתי כנסת (סידורי תפילה ,מחזורים
וכדומה).
עירובין
 שיפוץ ותיקון עירובין קיים ב 01-יישובים.
 תכנון והקמה של עירובין חדש ב 5-יישובים.

מחלקת תרבות
 התאמת מערך ועדי תרבות מתוך ההרחבות ביישובים ושיתופם בפעילות
המועצתית.
 יד חריף .הקמת שלוחות לפעילות אחר הצהריים ב 1-בתי ספר יסודיים:
עין ראפה האלה והר טוב.
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חזון





אגף הרווחה פועל לקידום צורכי הרווחה האישית והחברתית של תושבי
המועצה ,בעת שגרה ובעת חירום.
אגף הרווחה שואף לסייע לכל תושב במצב של משבר בשל מוגבלות,
מצוקה כלכלית ,קשיי תפקוד ,אבטלה ,חולי או תאונה.
אגף הרווחה מבקש לקדם את עצמאות האדם ,המשפחה או הקהילה
לניהול חייהם ולבחירת תנאי קיומם תוך שיתוף בתהליכים ובהחלטות.
אגף הרווחה פועל ליצירת שינוי ,ברוח ערכים של מתן כבוד ,הימנעות
מאפליה ושמירה על האתיקה המקצועית.

קוד אתי .ערכים מובילים









עצמאות ואחריות של האדם לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו.
שוויון ואפשרות לקיים חיים חופשיים ממחסור בצרכים בסיסיים.
קידום יחסי גומלין חיוביים בין האדם לזולתו.
היעדר אפליה בין אנשים על בסיס מאפיינים מולדים או התפתחותיים,
והענקת זכויות ועזרה שווים לכל אדם.
חברה מאורגנת ומתפקדת על פי עקרונות דמוקרטיים.
שיתוף הפרט בתהליכים ובהחלטות הקשורים לרווחתו ולתנאי חייו
האישיים.
צנעה ופרטיות לכל אדם.
מתן אפשרות לבחירה עצמית של הפרט בכל תחומי חייו ,כולל קבלת
סיוע מהחברה ומאנשי מקצוע ,וצמצום מרבי של כל מרכיב של כפייה
ביחסי הגומלין שלו עם סביבותיו.

אמנת השירות










אנו מתחייבים להתייחס לכל פונה בכבוד ,להקפיד על עבודה בהתאם
לכללי האתיקה תוך שמירה על סודיות ,רגישות ומקצועיות.
בפניות חירום לתת מענה ראשוני ביום הפנייה ,בכל שעה משעות היממה.
להיענות לפניות שוטפות תוך לא יאוחר מ 1-ימי עבודה.
להגיע לבית התושב או ליישוב בכל פנייה שתידרש.
להעניק ייעוץ במצבי משבר לפרט ,קבוצה או קהילה.
להעניק לכל פונה טיפול משפחתי ו/או זוגי על ידי צוות מומחה עד שנה,
על פיט קריטריונים של משרד הרווחה.
לסייע בהקמת קבוצות להורים וקבוצות לנוער ביישובים.
לקיים לפחות פעם בחודש ועדת תכנון טיפול לילדים בסיכון ,בשיתוף
ההורים.
לקיים פעם בחודש ועדת זכאות לפניות תושבים.
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מטרות







הקמת מערך שירותים איכותיים על ידי צוות מקצועי ומיומן בהתאם
למדיניות המועצה ,משרד הרווחה וחוקי המדינה.
עובדים סוציאליים כוננים בכל שעות היממה .פנייה דרך מוקד החירום.
מתן מענה מהיר ומקצועי על פי הערכת צרכים לכל תושב ,משפחה,
קבוצה או קהילה במצב מצוקה.
פניות התושבים מקבלות מענה על ידי עובדים סוציאליים מרחביים על
פי נושאים :ילדים בסיכון ,ילדים עם צרכים מיוחדים ,נכויות ,קשישים,
משברים משפחתיים ,עבודה מערכתית קהילתית ועוד.
לפעול כאגף יוזם .לקדם תוכניות מניעה ,להפעיל פרויקטים ולקדם
תשתית שירותים מגיל רך עד זקנה.

תוכנית עבודה ויעדים
 שיפור ניהול הידע ואיסוף נתונים של אגף רווחה.
 הצטרפות לתהליך רפורמה של משרד הרווחה.
 טיפול באוכלוסייה במצב חירום לאומי.
נשים
 המשך פעילות מועצת נשים והרחבת פעילותה.
הגיל הרך
 איתור תינוקות בסיכון במעונות היום על ידי צוות רב-מקצועי.
 תוכנית יחדיו ,להקמת קבוצת אמהות לילדים בגיל הרך.
 הכרה בתינוקות כתינוקות בסיכון על פי חוק פעוטות בסיכון.
ילדים ונוער
 הצטרפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון.
 הקמת מועדונית משותפת רווחה-חינוך בחבל עדולם.
 המשך פעילות מועדונית משותפת רווחה-חינוך בעין נקובה.
 המשך פעילות מועדונית ביתית בעין נקובה.
 סיוע בפעילות קיץ לילדים בסיכון.
 הפעלת קבוצות ביישובים בנושאים מגוונים :סמכות הורית ,מיניות,
התמכרויות וכדומה.
 המשך פעילות בית חם לנערות בשיתוף קידום נוער.
 המשך פעילות מרכז נוער וצעירים בחבל עדולם.
משפחות
 המרכז לילד ולמשפחה .מתן מענים טיפוליים לזוגות ,למשפחות ולילדים
באמצעות מוזיקה ,אמנות ומגוון שיטות טיפול.
 תעסוקה לרווחה  -קבוצה המסייעת לתושבים במציאת תעסוקה.
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צרכים מיוחדים
 הפעלת מע"ש  -מרכז תעסוקה שיקומי.
 שילוב תינוקות עם צרכים מיוחדים במסגרת מעונות יום שיקומיים.
קשישים
 המשך ליווי והקמה של מועדוני ותיקים ביישובים.
 הרחבת הטיפול בקשישים באמצעות העמותה לזקן  -קהילה תומכת,
מרכז יום לקשיש ,ופעילות  04פלוס.
 פעילות לניצולי שואה .שיתוף נערים וניצולים בכתיבת סיפורי חיים.

54

55
47

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
חזון








תוכנית מפורטת חדשה למטה יהודה ,מי ,544/המגדירה זכות מגורים,
תיירות וחקלאות.
יישום תוכנית אב לתיירות שאושרה על ידי ועדה מחוזית.
מתן שירות עם צוות מקצועי מעודכן ,יעיל ומייעץ.
מתן שירותים באמצעות אתר האינטרנט :אינפורמציה לתושב אודות
סטטוס תיקי ועדה; קביעת פגישות עם צוות הוועדה.
בניית אתר אינטרנט ( GISמערכת מידע גיאוגרפית) של הוועדה.
שמירה על איכות החיים של התושב תוך אכיפה מיידית בשטח לבנייה
לא חוקית ושימוש במדיה ממוחשבת מן השטח.
העברת מידע ממהנדסת המועצה טרם פעולות ביצוע לפרויקטים
לאומיים בתחומי המועצה.

אמנת הוועדה המקומית ומחלקת מהנדסת המועצה












הוועדה המקומית כוללת ארבע מחלקות :רישוי ,תכנון ,פיקוח
ושמאויות.
הוועדה אחראית בפני התושב למתן שירותי ייעוץ לתכנון ואישור
תוכניות במסגרת הזכויות המאושרות.
הוועדה אחראית על אכיפת הבנייה על פי תוכניות שאושרו ועל מיצוי
הדין עם העוברים על החוק.
הוועדה אחראית לייזום תכנון לשיפור זכויות ,כחלק מקידום לפיתוח
אזורי בכל התחומים.
צוות הוועדה אחראי לשיפור מתמיד בהנגשת המידע לתושב וקיצור זמן
המתנה.
הוועדה אחראית למתן ייעוץ לתושבים ,ליישובים וליזמים ,תוך פרישת
הכלים הסטטוטוריים המאושרים.
צוות התכנון אחראי לליווי הליך התכנון עד הגשת תוכניות מפורטות.
צוות הוועדה אחראי למתן שירות בנועם ובמקצועיות באופן שוטף.
מחלקת מהנדסת המועצה אחראית למעקב שוטף אחר פרויקטים
לאומיים בתחומי המועצה ולדיווח שוטף לתושבים אודות שלבי הביצוע.
המחלקה אחראית על הגשת התנגדויות ,תוך יידוע הציבור על ההליכים.
מחלקת מהנדסת המועצה אחראית לביצוע מעקב אחר הרחבות אשר
החלו בתהליך למימוש.
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תוכנית עבודה 3114-3116
 הכנת תוכנית סטטוטורית חדשה למועצה .קביעת זכויות וייעודי קרקע
שיאפשרו את הסמכות המקומית.
 הכנת תוכנית סטטוטורית לזכויות חקלאיות לכל שכבות החקלאות:
פנים יישוב ,עוטף יישוב ,שטחים פתוחים.
 תוכנית מפורטת לכפרים עין נקובה ועין ראפה.
 תוכנית מפורטת ליישוב מוצא עילית.
 טיפול בגבולות המועצה ,עדכון תחום מוניציפאלי ליישובים מול משרד
הפנים.
 ארגון כלים ממוחשבים למתן מידע למתכננים בוועדה .כולל שכבות
תב"ע ותמ"א על גבי תצלום אוויר מעודכן.
 קליטת צוות מפקחים וארגון מחדש של תחומי אחריות הפיקוח.
 הפרדת אזור פיקוח בצור הדסה ומזלג שטח עירוני הדורש טיפול שוטף
אינטנסיבי .התאמות אזורי הפיקוח עם המחלקה לאיכות הסביבה.
 ליווי יישובים בתוכניות מפורטות ומורחבות ,כולל הטמעת שימושי
תיירות וחקלאות.
 הסדרת רישוי מבני ציבור.
שלבים למימוש
 תוכניות סטטוטוריות .צוות המתכננים שנבחר החל בתכנון כולל
במועצה.
 החל גיבוש מדיניות עם יו"ר הוועדה והצעת חלופות לתכנון.
 הגדרת זכויות חקלאיות תיקבע בתוכנית הכוללת בהתאם למסמך
מדיניות של משרד החקלאות.
 תכנון מפורט לכפרים .בשנת  5434אושר תקציב חלקי לתכנון מוצא וכן
לכפרים עין נקובה ועין ראפה .נבחר משרד מתכנן .בשנת  5431נציג
חלופות .לאחר בחירת חלופות תתבצע פנייה למימון על ידי משרד
התיירות וסיוע משרד השיכון בתכנון כולל.
 כלים ממוחשבים .בחודש ספטמבר  5435נפתח ערוץ אינטרנט של
הוועדה למתן סטטוס תיק לתושבים .בשנת  5431יתגבש אתר הנדסי
למתן אינפורמציה כוללת.
 פעימה ראשונה לרישוי גני ילדים במבנים קיימים ביישובים (תוכנית
שנתית) .הכנת כ 54-היתרים למבנים קיימים והתאמתם לתקנים.

מטרות-על רב-שנתיות
הוועדה המקומית
 השלמת תוכנית מפורטת לכל אשכולות המועצה תוך שלוש שנים.
 השלמת תוכנית למתן זכויות חקלאיות תוך  31חודשים.
 השלמת תוכניות מפורטות ליישובים מוצא ,עין ראפה ועין נקובה.
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 השלמת מחשוב  GISבוועדה ומתן מידע ממוחשב.
 השלמת ארכיב תוכניות ממוחשב.
 הגדרת גבולות שיפוט ליישובים מול משרד הפנים.
מחלקת מהנדסת המועצה
 ניהול מערך לוגיסטי מלא לכל הפרויקטים הלאומיים במועצה ,תוך
יידוע יישובים על עבודות צפויות.
 שליטה מלאה בכל תוכניות הביצוע של פרויקטים :קו הרכבת המהירה
לירושלים (רכבת  ,)A1כביש מס'  ,3הקו החמישי לירושלים מקורות,
הרחבת כביש .11
 ניהול מערך התחייבויות היישובים למימוש הרחבות ,כולל סיום שלב ב'
ופרטי גמר.
מחלקת שמאויות בוועדה
 מתן שירות מהיר למבקשי היתר.
 ייעוץ שמאות לתוכניות חדשות.

תוכנית ארבע-שנתית
3115 3114 3116 3113

היעד  /שנה
מחשוב מערכות גיאוגרפיות

++

מחשוב מערכות מידע לתושב

++

מחשוב ארכיב
גבולות שיפוט יישובים
תוכנית אב
תוכנית אשכול עדולם
תוכנית שאר האשכולות

++
++
++

++
++

תוכנית זכויות חקלאיות

++
++

++
++

מיצוי אישור  1,444יחידות דיור
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אגף מנהלה ,רכש וביטחון
מטרות-על
 שמירה על בסיס התקציב להפעלת המשימות המוטלות על האגף ברמה
נאותה וראויה.
 השלמת פרויקטים בהתאם לתוכנית החומש.
 תקצוב פרויקטים ייחודיים להגברת תחושת הביטחון והיערכות למצב
הביטחוני הכללי.

מטרות ויעדים של מחלקות האגף
מחלקת רכש
ארגון חומר לאחסון ,מיפוי נכסי מועצה ,טיפול באינוונטר כנדרש בחוק
 המשך אחסון חומר המועצה בארכיון חיצוני וטיפול מקצועי כנדרש.
 מיפוי נכסי מועצה.
 טיפול באינוונטר.
 רכש טובין לאגפי המועצה ולמוסדותיה.

מחלקת מערכות מידע










הקמת יחידת רישום למאגרי מידע.
מערכת  ERPלמערך הגבייה (מספר משלם לפי ת.ז. ).
המשך פעימה שנייה במוסדות החינוך.
ביצוע פעימה שלישית בבתי הספר התיכוניים.
משרד ללא נייר לכל אגפי המועצה.
מכרז למערכת  GISלוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
הקמת יחידת למידה מרחוק לחטיבות ביניים ולתיכונים.
מחשוב בתי הספר סנסן ועין ראפה.
רישום לגני ילדים באינטרנט.

מחלקת מנהלה
שיפור חזות המועצה ושדרוג תקשורת
 אחזקה נאותה של בניין המועצה.
 הטמעת נוהלי עבודה על בסיס אמנת שירות פנימית.
 הסדרת חניה לעובדים ולאורחים.
 התאמת חבילה בקשר הסלולרי בהתאם להתפתחויות בשוק.
 הרחבת ציר תקשורת ,הקלטות ,חיבור תחבורה במרכזייה.
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אגף מנהלה ,רכש וביטחון

מחלקת בטיחות
טיפול בנושא בטיחות כמתחייב מהחוק והתקן במתקני משחקים במוסדות
חינוך וביישובים
 אחשרת מתקני המשחקים על פי תקן בגני הילדים וביישובים ,על ידי
חברת אחזקות.
 ביצוע תוכנית רב-שנתית לבטיחות אש ובטיחות כללית בכל מוסדות
המועצה ,בהתאם לנדרש מהתקנים.
 השלמת מתקני המשחק והספורט ביישובים ,מתקציב מפעל הפיס.
 ביצוע הדרכות והשתלמויות ייעודיות.

מחלקת ביטחון
מתן שירותי ביטחון ותחושת ביטחון במוסדות המועצה וביישוביה
 הפעלת חוק השמירה והיטלי השמירה.
 הקמת מרכיבי ביטחון ותחזוקתם.
 הקמת מרכזי שיטור וביטחון אזוריים.
 הכנת המועצה והיישובים לשעת חירום.
 הרחבת מוקד ביטחוני רואה (מצלמות) משולב עם מוקד המועצה.
 ביצוע תוכנית להיערכות כיבוי אש ביישובים.
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אגף כספים
חזון
 איזון תקציבי של המועצה תוך המשך השקעה בתושב.
 תוך חמש שנים ,הפחתה של הגירעון המצטבר למינימום  2%מהתקציב.

ערכי ליבה





ניהול מערכת תקציב מאוזנת ושקופה.
עבודה בהתאם לכללים ולנהלים הקבועים בחוק.
עמידה ביעדי התקציב תוך התחשבות בתושבים ובוועדי היישובים.
שיתוף פעולה מתמיד עם אגפי המועצה.

אמנת שירות







לעמוד בתקציב המועצה ולעדכן את המועצה ב מצב האיזון התקציבי
ובכל צפי לחריגה.
לדאוג לתזרים מזומן של המועצה תוך בחינה ובקרה של ההוצאות.
עמידה בתשלום לספקים בהתאם להתחייבויות.
הנחיית האגפים והיישובים בכל הקשור למדיניות הכלכלית של המועצה,
כדי לעמוד במשימות בהתאם לחוק.
רישום חשבונות בהנהלת חשבונות ,עד שבוע מהגעתם.
שיתוף פעולה מול אגפי המועצה בביצוע מטרות ויעדי המועצה.

מטרות-על רב שנתיות
 הגעה למינימום של גירעון מצטבר כ 2%-מהתקציב עד שנת .5430
 העלאת אחוז הגבייה השוטפת ל 12%-עד שנת .5430

 איתור מקורות תקציב על ידי אגפי המועצה ואגף הכספים ,בכדי
להשקיע ברווחת התושבים.
 הזרמת תקציב חומש של  04מלש"ח לפיתוח תשתיות ביישובי המועצה.
 התייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובקרה על עבודת האגפים בהתאם
לנהלים.

יעדים רב שנתיים





העלאת גביית הארנונה השוטפת ב 3%-כל שנה.
גביית היטלי ביוב כחוק ,כ 0-מלש"ח לשנה (בכפוף לעררים בבית משפט).
הגדלת הכנסות ממדידות מגורים ,תעשייה ומשרדי ממשלה ,תוספת של
 5עד  1מלש"ח בשנה לבסיס השומה.
הגדלת גבייה מפיגורים על ידיי אכיפת חובות קשים ,ביצוע עיקולים
והוצל"פ.
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אגף כספים

 העברת עודף תקציבי לכיסוי גירעון מצטבר ,כ 3-מלש"ח בשנה.
 העברת עודף תקציבי לתשתיות ביישובים ,כ 3-מלש"ח בשנה (בתוספת
היטלי השבחה ,יעד של  0עד  34מלש"ח לשנה לתשתיות).

תוכנית תלת שנתית
3116
היעד
גביית ארנונה  11%שוטף
שוטפת

גביית היטלי
ביוב

הגדלת
הכנסות

גבייה חובות
קשים

כיסוי גירעון
מצטבר

3114
 10%שוטף

מאסף ומט"ש גביית
ההיטלים
טל שחר +
מאסף ומט"ש
כסלון ,מוצא,
אורה ,חיובים
בהר הגבוה
מדידת 21
יישובים,
תעשייה
כללית ,גיוס
כספים חיצוני
ממשרדים,
ואחרים
המשך טיפול
הוצאת
תיקים לעורך בחובות קשים
דין חיצוני,
סיום טיפול
שלב ראשון,
נוהל פשרה
כ 41-מקרים
 3מלש"ח
 3מלש"ח
העברה
העברה
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3115
 12%שוטף

גביית
ההיטלים

הערות
תלוי בכמות
המדידות מדי
שנה ובמצב
המשק
תלוי בכמות
עררים
למחוזי ,אגף
פיתוח ולשכה
משפטית

גביית ארנונה בשיתוף
מזכיר
ממשרד
המועצה
הביטחון,
ומנהל
מחצבות
הארנונה
וכדומה

מכרז גבייה
חדש

בשיתוף מנהל
הארנונה

 3מלש"ח
העברה

בהתאם
ליכולת
התקציבית

אגף כספים

3114
3116
היעד
העברה של
העברה של
תשתיות
 2מלש"ח
 2מלש"ח
יישובים
בהתאם
בהתאם
להיטלי
להיטלי
השבחה
השבחה
בדיקת בתי
בקרה ופיקוח התייעלות
ספר וחינוך,
בהסעות,
על נהלים
בדיקת מערך
דוחות
הביוב,
רבעוניים
ושנתיים ככלי תשתיות
ותחזוקה
בקרה,
ביקורת שכר

הערות
יעד מקסימלי
 04מלש"ח
תשתיות
בחמש שנים

3115
העברה של
 2מלש"ח
בהתאם
להיטלי
השבחה
מרכזי מחשוב בשיתוף
מזכיר
וגבייה
המועצה
ומבקר
המועצה

מטרות ויעדים לשנת 3116
הגעה למינימום גירעון מצטבר של  5%מהתקציב (מטרה מתמשכת עד )3113
 מדידות ב 21-יישובים.
 הוספת פקח למערך הגבייה.
 מדידות באזורי תעשייה שליד יישובים.
 מדידות משרד הביטחון ,מקורות ,קק"ל.
 הגדלת הכנסות ממשרדי ממשלה וממגזר שלישי.
 סיום באיזון.
העלאת אחוז הגבייה השוטפת ל55%-
 התחלת בחינה ויישום של הסכמי פשרה עם לשכה משפטית ומנהל
הארנונה .העברת טיפול בחובות גבוהים לעורך דין חיצוני.
 טיפול בחובות המועדים למחיקה מול הלשכה המשפטית  -שכר לימוד,
ארנונה ,מים ,אבו גוש טלזסטון ,מט"ש בית שמש ואחרים (עד .)5430
 ביצוע עיקולים בפועל ביישובים בעלי גבייה נמוכה ובכלל ,בשיתוף עם
לשכה משפטית ותוך כיבוד התושב.
 ביצוע עיקולי בנקים לכל החובות מעל  5,444ש"ח וכן עיקולים בפועל
ועיקולי כלי תחבורה.
גביית חובות ושוטף היטלי ביוב  3-5מלש"ח
 הוצאת ההיטלים למאסף כסלון ,מט"ש בית שמש ,מט"ש טל שחר,
מט"ש מוצא ,מט"ש עדולם :כ 52-מלש"ח.
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אגף כספים

 גביית ההיטלים שיצאו בכפוף להחלטות בית משפט מחוזי ופשרה שיקבע
היועץ המשפטי למועצה .הערה :קיימת תלות גדולה בנושא זה בעררים,
בבתי המשפט ,בלשכה המשפטית ובאגף הפיתוח.
איתור כספים והשקעת  31מלש"ח בתשתיות יישובים
 סיום באיזון תקציבי.
 כניסת כספים מהיטלי השבחה בהתאם להתקדמות הפרויקטים בוועדה
המקומית .צפי של כ 34-עד  54מלש"ח בשנה .הערה :קיימת תלות גדולה
בוועדה המקומית ,בשיווק פרויקטים של המינהל ,בקידום ההרחבות על
ידי היישובים.
התייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובקרה על עבודת האגפים בהתאם לנהלים
 עמידה בביקורת שנתית ,תיקון ליקויים בכל האגפים וביקורת פנימית.
 הוצאת דוחות רבעוניים ושנתיים בזמן ,ככלי בקרה וניהול של התקציב.
 המשך התייעלות בחינוך ובתחבורה .הידוק בקרה ופיקוח על בתי הספר
ועל מערכת החינוך ,המשך התייעלות בהסעות.
 ייעול עבודת אגף כספים :ריכוז תקציב אצל תקציבאי ,חשב לחינוך
ורווחה ,בקרה במחלקת גבייה.
 בדיקה ובקרה על ביצוע תקציבי הפיתוח.
 בדיקה ,בקרה ופיקוח על הוצאת הזמנות ,בשיתוף עם האגפים.
 בחינת הסכמים מול קבלנים ומכרזים ,בשיתוף עם האגפים.
 מצגות הדדיות והכרת האגפים על ידי עובדי אגף הכספים.
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החברה הכלכלית מטה יהודה
חזון








פיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים.
ייזום וניהול פרויקטים לפיתוח תשתית.
אנרגיה ובינוי לרווחת הציבור.
שיווק ופיתוח אזור התעשייה.
יצירת מנוף צמיחה כלכלי לקידום ופיתוח היישובים דרך ביצוע הרחבות.
בניית מוסדות ציבור וחינוך ופרויקטים תיירותיים על פי מדדים
כלכליים מובהקים.
במהלך שנת  3113הגיעה החברה לרווח תפעולי חיובי .מקור ההכנסות
הוא רווחים מביצוע פרויקטים .כמו כן ביצעה החברה עבודות פיתוח
בבתי הספר ,כחלק מאסטרטגיית ההשקעה של החברה.

יעדים 3116






ביצוע פרויקטים בהיקף נרחב :מוסדות חינוך ,ציבור ,פיתוח תשתיות
והרחבות.
השלמת עבודות פיתוח לשיווק  00דונם.
שיווק כ 24-דונם נוספים באזור התעשייה ,במסגרת שלב ב' של מנהל
מקרקעי ישראל.
פיתוח מערך  PMOבחברה ,כולל כניסה למערכות תומכות.
המשך בחינת אפשרויות להקמת מפעל מחזור ומפעל להפקת אנרגיה
באזור התעשייה ,במימון משותף עם חברת חוץ.

יעדים  3116עד 3114





עיבוי המבנה הארגוני.
הרחבת יישובים.
הקמת מרכז ספורט אזורי צור הדסה.
תכנון וביצוע מכרזים לבניית מבנה מועצה ,חברה בשיטת ( BOTבנה-
הפעל-העבר).

פרויקטים מתוכננים
מוסדות חינוך
 צור הדסה  -הקמת בית ספר תיכון שלב ג' ,והשלמת בניין מנהלה.
 צור הדסה  -השלמת בניית בית ספר יסודי שלב ב'.
 צור הדסה  -הקמת מרכז חוגים.
 צור הדסה  -בניית בית ספר יסודי בסנסן.
 צור הדסה  -הקמת בריכה.
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החברה הכלכלית מטה יהודה











נחושה  -השלמת בית ספר יסודי שלב ב'.
עין נקובה  -הקמת בית ספר תיכון.
בית ספר הר טוב  -הקמת בניין מנהלה ואולם ספורט.
טל שחר  -הרחבת בית ספר יסודי.
הקמת גני ילדים ביישובים :אביעזר ,בר גיורא ,נחושה ,כפר אוריה,
בקוע ,בית מאיר ,עמינדב ,נווה אילן ,מסילת ציון ,טל שחר ,לוזית ,צור
הדסה.
גיזו  -בניית מועדון נוער.
נחשון  -בניית מועדון לקשיש.
שואבה  -בניית מועדון נוער.

הרחבות
 ביצוע תשתיות להרחבת תירוש.
 ביצוע תשתיות להרחבת שדות מיכה.
 גיזו  -תשתיות ל 35-מגרשים.
 שריגים  -השלמת תשתיות ל 1-מגרשים.
תשתיות ביוב
 מאסף נחשון בקוע.
 מאסף נס הרים בר גיורא.
 חיבור גיזו למאסף כפר אוריה.
 שואבה  -שיקום מערכת ביוב.
תשתיות ושיפוצים
 כביש גישה נווה אילן.
 שדות מיכה  -שיפוץ בית עם.
 שיפוץ מגרשי כדורסל ברחבי המועצה.
 שריגים  -שיפוץ בריכת השחייה.
 שיפוץ בית הקשיש בנוחם.
פיתוח תשתיות אזור התעשייה
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