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  דבר ראש המועצה
 

 קהילת התושבים במועצה האזורית מטה יהודהושגשוג ל העצמה, צמיחה

בבסיס היעדים שהצבתי כמו גם , 2012תוכנית העבודה לשנת דים בבסיס מעו

  . עם כניסתי לתפקיד לפני כשלוש שנים ,לעצמי כראש מועצה

העמקת בצמיחה כלכלית וב ,השנה האחרונה אופיינה במעורבות חברתית

, הוצאנו לפועל את התוכנית האסטרטגית לחינוך; תחושת השייכות לקהילה

תוכנית האב לתיירות וחקלאות אושרה בוועדה המחוזית וגובשו אמנות שירות 

רמת חינוך , מקורות הכנסה, בים איכות חייםזאת על מנת לאפשר לתוש. חדשות

  .ורמת שירותים נלווים מהגבוהות בארץ

נשענת על העקרונות שהותוו באמנת השירות  2012תוכנית העבודה לשנת 

אלה עקרונות . אדיבות ויעילות, המועצתית תוך הקפדה יתרה על מקצועיות

השנים  בעשרותלעצב את פניה של המועצה האזורית מטה יהודה  מבקשים

  .הקרובות

  

  התוכנית האסטרטגית לחינוך

נמשיך ביישום המלצות התוכנית האסטרטגית למערכת  2012ת שנבמהלך 

הבניית נרטיב אזורי : בהם, לפי סדרי העדיפויות שנקבעו בתוכניתהחינוך 

, ליווי מנהלים ;ליווי וחיזוק צוותי חינוך ;ובניית מנהיגות חינוכית קהילתית

, תיכון אור בצור הדסה: בצע בינוי קבע של בתי ספר חדשיםנ. גננות וסייעות

והרחבת בית תיכון עין נקובה עין ראפה , ד המזלג"ממ, ד האלה נחושה"ממ

כמו כן נמשיך להוביל וללוות יוזמות ופרויקטים חינוכיים בבתי . הספר השחר

  .הספר ובגני הילדים

  

  היחידה לפיתוח כלכלי

תה של היחידה לפיתוח כלכלי שהוקמה נרחיב את פעילו 2012במהלך שנת 

בחודשים האחרונים על מנת למנף את אפשרויות התעסוקה לטובת יזמים ובעלי 

הפניה למקורות  ;בחינת כדאיות כלכלית ;מידע עסקיהיחידה תעניק . עסקים

ליווי וסיוע  ;קורסים וסדנאות לניהול והקמת עסק ;ייעוץ וליווי עסקי ;מימון

אימון עסקי ו ;ווי וסיוע בקבלת הטבות ומענקיםלי ;מול משרדי ממשלה

חיזוק החוסן החברתי היא המטרה  .העצמה ופיתוח מיומנויות ניהול עסקל

ליווי תהליכי השינוי ביישובים וליווי , יישובים ובין יישובי המועצהתוך הב

  .כניות כלכליות ודמוגרפיותות

  

  תוכנית האב לתיירות

כנית האב לתיירות שאושרה השנה על תחל הטמעתה של תו 2012במהלך שנת 

גבוהה ביצוע כנית חשיבות ולתבוועדה המחוזית נקבע כי . ידי משרד הפנים
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מיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של את  מאפשרתשהיא  משום

ופנאי של המרחב הבין מטרופוליני של  ישראל כריאה ירוקה ומוקד תיירות נופש

בהיבט . שוב ומועצהיי, פרט: וש רמותלהחלטה יש משמעות בשל .ירושלים

דונם יוכל ליצור יזמות תיירותית בשטח של  2.5-כל בעל נחלה המחזיק ב, הפרט

יוכלו היישובים להקצות , בו בזמן. מסעדנות ועוד, בתי בד, יקבים: מטר 500עד 

, מרכזי מבקרים, בתי הארחה, פיתוח מלוניות: בכלל זאת, שטחים לתיירות

  .רט ועודספו, נופש, קטיף

  

  רווחה לתושבים

יוקם מטה חברתי מועצתי הכולל את מערך המתנדבים  2012במהלך שנת 

, ותיקים על מנת לבנות מנגנוני קישור וחיבור בין אגפי המועצהוומועדוני ה

יוקם מערך מתנדבים מועצתי לשגרה ולשעת , כמו כן. תושבים ובתי הספר

אגף הרווחה יפעל לפי העקרונות  .חירום ותורחב פעילותו של מרכז יום לקשיש

  .המותווים באמנת השירות שגובשה בשנה האחרונה והופצה לתושבים

  

  תרבות במטה יהודה

נמצב את היכל התרבות מטה יהודה כאחד מהיכלי התרבות  2012במהלך שנת 

מיטב אמני ישראל יעלו על הבמה תוך שדרוג השירות לקהל . המובילים בישראל

פתיחת תוכנית לנפעל להגדלת מספר המנויים בהיכל ו. עיםהתושבים שיגיע למופ

  .ששהמיועדת לגילאי שנתיים עד  לילדיםמופעים 

  

מימוש הפוטנציאל הרב הטמון נועדה להמשיך את  2012תוכנית העבודה לשנת 

למצב את המועצה האזורית תושבי המועצה האזורית מטה יהודה ובמרחב וב

  . חבי הארץראוכלוסיות ממטה יהודה כמוקד משיכה אטרקטיבי ל

  

  ,בברכה

  

  

  

 משה דדון
  ראש המועצה האזורית מטה יהודה

  

  

  

  

  

  

  

עצהדבר ראש המו
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  לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה
  

  חזון
 .ובעלת תחושת שייכות גאה, חזקה, קהילת מטה יהודה מאוחדת •
מוקד משיכה אטרקטיבי לאוכלוסיות כזורית מטה יהודה מועצה א •

מהטובים רמת חינוך ושירותים נלווים , איכות חייםעם , מרחבי הארץ

 . בארץ
  .עצמאיות כלכלית ובעלות תחושת שייכות, קהילות פורחות חברתית •

  .רות לתושב מתוך אחריות ניהוליתיש •

מקום מכל , מימוש הפוטנציאל בכל זמן, מידע בקצות האצבעות •

  .ובאמצעות כל מכשיר

מתן מענה שלם ו, אמצעים מחזית הטכנולוגיהעזרת בשירות מתן  •

   .לתושבים

ולהוות מודל לחיקוי בכל התחומים , להטביע חותם ומודלים חדשניים •

  .לרשויות אחרות
  

  ערכי ליבה
 ."ואהבת לרעך כמוך. "האדם כערך עליון •
  .סובלנות ואנושיות בכל עשייה, סבלנות •

  .גנות והגינותהו, יושרה •

  .ה על צרכיםעשייה העונָ ומעצב מעורבות תושבים כערך מלווה  •

  .כשהתושב במרכז ,מעגל מקיף ושלם של עשייה •

 .התושב, מוסר עבודה ונאמנות למעסיק שלנו •
  

  המועצה והמזכירותראש אמנת לשכת 
בסטנדרטים  מענה יעיל ומוגדר לפניות תושביםאנו מתחייבים למתן  •

  .והגדרת שעות קבלת קהל, מועצתיים אחידים

  .נטיבאגף רלאו למחלקה המפנה ל ,תחנה ראשונה למענההמזכירות היא  •

  .בלה מענה ראויייה שלא קילאחר פניינתן פניות ציבור הטיפול ב •

  קבלת קהל 

  .18:00 - 13:00יום שני : ראש המועצה •

  .17:30 - 12:00שני וחמישי ימים  :אגפים •

  מענה טלפוני 

  . 16:00 - 8:00, כל יום •

  .העברה אוטומטית למרכז שליטה ובקרהביתר הזמן  •

  מענה לפניות 

  .יום 14 :תשובה למכתב או פקס •

 .שעות 48 :ל"תשובה לדוא •
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  פניות ציבור 

  .הימקבל הפני ל ידיע ,ורישום על דף ייעודי הקליט •

  .כהן גילהבאחריות יה יטיפול בפנ •

  .שעות 24מענה ראשוני עד  •

  .בקרה, )מכתב(גיבוי במסמך , טלפון אישי :ימים 7מענה תוך  •

  .ימים 7עד  ,מזכיר המועצהאו אום פגישה עם ראש המועצה ית •
  

  על-מטרות
 .אחריות ניהולית לביצוע מדיניות ,מועצה חזקה ואיתנה •
  .מועצההבין מערכות  סינרגיה •

  .שירות איכותי לתושב •

  .זמינות ונגישות המידע לתושבים ,שקיפות מלאה •

  .ועצהמוהשתייכות לגאווה תחושת  •

  .כבסיס למתן שירות טוב יותר לתושבים ,סביבת עבודה נעימה ואיכותית •

  .היישובים והמועצה, בין התושביםותיאום פעולה  ףשיתולפיתוח כלים  •

  .עצמאות יישובית •

  .גונית-קהילה אזורית רביצירת שילוב בין קהילות ייחודיות ל •

 שיפור השירותיםלמען הגדלת הכנסות והעמקת גביית הארנונה  •

  .יםלתושב
  

  יםנתיש-רביעדים 
  .שנתית-תוכנית רב •

, אמנה, קבלת קהל, מוקד: פיתוח והטמעה של אמצעים לייעול השירות •

  .בקרה

 ,אמנת פנים, בקרת משימות, *8108, תיאום, פיקוח ובקרה משולבת •

  .ז"לו

, שכר, גזברות, גבייה: ארגון והפעלה של מחלקות התפעול במועצה •

  .ועדים

  . על פי סל שירותים ,שוביםתקציב מינימום ליי •

  .ישוביםיפיתוח מנגנון בקרה ב •

 ,כתיבת נהלים והטמעתם, הכשרות, באמצעות הדרכות וח אדםפיתוח כ •

  ".המועצה כמשפחה"וחיזוק תחושת טיפוח סביבת העבודה 

  .סוף למאגר מידע מועצתיהמשך אי •

  .נוכחות מתמדת, יחסי ציבור, המשך מיתוג •

  .גיבוש ספר נהלים מועצתי •

רשימת הגדלת תפוצת , שך פיתוח ועדכון אתר האינטרנט המועצתיהמ •

  . בניית רשת חברתית מועצתית תומכת קהילה, הדיוור האלקטרוני

, פיתוח קהילתי, ייעוץ ארגוני: ישוביםימתן כלי ניהול ומשאבים ל •

  .אתרי אינטרנט יישוביים, מדידות

 לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה
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ורות הכנסה איתור מק .אחוז 95של יעד עד  העלאת אחוז גביית ארנונה •

  .פעולות לצמצום הגירעון, טיפול בבעיות, נוספים
  

  מימוש יעדיםזמנים ללוח 
  

 הערות 2015 2014 2013 2012 2011 היעד
-כנית רבות

 )ש"תר(שנתית 
+      

פיתוח והטמעה 
של אמצעים 

 לייעול השירות

+      

פיקוח ובקרה 
, תיאום, משולבת

בקרת , *8108
אמנת , משימות

 ז"לו ,פנים

+  
 הזנה

+  
 הטמעה

    

ארגון והפעלה 
של מחלקות 

התפעול 
, גבייה: עצהבמו

, שכר, גזברות
 ועדים

 +
גזברות 

 גבייה

 +
ועדים 

 שכר

    

ימום תקציב מינ
ליישובים על פי 

 סל שירותים

 +  
 200 

 ח"אש

+  
 350 

 ח"אש

    

פיתוח מנגנון 
 ישוביםיבקרה ב

 +
חיצונית 

 ח"רו

ל ע+ 
 בסיס
 מודל 

מודל    
מי גור

 סיכון
  + כוח אדם פיתוח 

 
 +

 בתהליך
    

איסוף למאגר 
 מידע מועצתי

+  
בניית 
 מאגר

+  
קליטה 

 והזנה

שדרוג    
בסיס 

 הנתונים
, מיתוגהמשך 

, יחסי ציבור
 נוכחות מתמדת

 +  
 אתר

 +  
 שידרוג

 +  
מיתוג 

 תיירות

   

גיבוש ספר 
  נהלים מועצתי

+ +  
 בתהליך

    

מתן כלי ניהול 
ומשאבים 

 וביםישיל

מידע     + 
 תקציבי

, יהיבנ
תקציב 

 מינימום
העמקת גביית 

יעד  - ארנונה
 ).יהיגב 95%

85% 86%  95%   

 שכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצהל
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   2012לשנת  על ויעדים-מטרות
 אחריות ניהולית לביצוע מדיניות -מועצה חזקה ואיתנה 

  .ועדים, גזברות, שכר, גבייה: מחלקות תפעול המועצהת ארגון והפעל •

  .אחוז 95עד יעד של ארנונה העלאת אחוז גביית  •

  .איתור מקורות הכנסה נוספים •

  .גיבוש ספר נהלים מועצתי •

  .המשך איסוף למאגר מידע מועצתי •

  .פעולות לצמצום גירעון •
  

 מועצההסינרגיה בין מערכות 
  ).אמנת פנים( כנית אמון ותמיכה בין אגפי המועצהובניית ת •

ה ולא כאגפים כקבוצפעולה , מעבר מעשייה נקודתית לעשייה משותפת •

שקיפות , פגישות עדכון שוטפות עם מנהלי ומנהלות אגפים. בודדים

  .פרויקטים ובקרת משימות בקרת, שיתוף משימות ותוצריםו

הטמעת המערכת ככלי , הלי הזנת נתוניםונ .הטמעת מאגר מידע מועצתי •

  .אסטרטגי

  .)מוקד(ותפעול מרכז שליטה מועצתי הקמת  •

  .תי והטמעתוהמשך גיבוש ספר נהלים מועצ •

את כלל הפעילויות החברתיות המרכז  ,"השולחן החברתי"פורום תפעול  •

   .מכל האגפים
  

 שירות איכותי לתושב
  .איכות השירות לשבקרה להטמעת מדדי אמנת השירות ככלי לפיקוח ו •

מדור , מוקד :הפעלת אמצעים למתן מענה יעיל מהיר ואיכותי לתושב •

  .שירותהת אמנ, פניות הציבור

  .בנושאי מתן שירות וח אדםת כהדרכו •

  .שדרוג מערכות מחשוב •

 .מערכת שליטה במשימות פנים מועצתיות •
  

 שקיפות ונגישות מידע
מהירה על בסיס קבוע בכל  המשך הטמעה ופיתוח של כלים להפצת מידע •

בניית רשתות , שיפור ושדרוג מתמיד של אתר המועצה: הערוצים

 עאיגרת מיד, טרונירשימת דיוור אלק ,חברתיות תומכות קהילה

  .פרסום במקומונים, פיתוח רדיו חינוכי, )IVR(נה קולי מע ,)ניוזלטר(

  .ביקורות ונהלים, מחלקת ועדים, מבקר המועצה: הפעלת מנגנוני בקרה •

  ".מבט על מליאת המועצה" :הזנת נתונים באתר •

  .קבלת קהל •

  

  

 לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה
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  מועצהוהשתייכות לגאווה תחושת 
  .מיתוג מועצה אזורית מטה יהודה •

, קבלת פנים למצטיינים .הדגשת הישגי המועצה ותושביהותדמית  •

פרויקטים מושכי פיתוח תמיכה ב, הגשת מועמדויות לפרסים, לקצינים

  .פארק מועצהדוגמת עניין 

  .פעילויות פנאי, כרטיס תושב :ותמודעות באמצעות נוכח •
  

 לתושבים סיס למתן שירות טוב יותרסביבת עבודה נעימה ואיכותית כב
  .ריהוט, משרדים, מבנה -  פור מתמיד של סביבת העבודהשי •

  .המשך תמיכה בלימודי עובדים •

כתיבה והטמעת נהלים , פעילויות גיבוש ורווחה :"המועצה כמשפחה" •

  )וכדומהל בֶ ֶא , אשפוזים ממושכים, שמחות(המתייחסים לחיי העובדים 

 כוח אדםניתוח עיסוקים וניוד , ישומויו כוח אדםכנית פיתוח ות •

  .התאםב

  .בניית מסלול ואופק קידום ופיתוח אישי •
  

 היישובים והמועצה, בין התושבים תיאוםפעולה ו ףשיתולפיתוח כלים 
  .חות"הפקת דו, ז"חוכרטיס מקוון של לשיתוף פיתוח תוכנה  •

  .אתרי אינטרנט יישוביים •

  .לכל יישובמסרונים סל  •
  

 עצמאות יישובית
, פיתוח קהילתי, ארגוני ייעוץ: שוביםימתן כלי ניהול ומשאבים לי •

  .אתרי אינטרנט יישוביים, מדידות

תקציב מינימום ליישובים על פי סל שירותים מוגדר ומחולק לשירותי  •

  .חובה

בין היישובים כדי להוזיל את שיתוף פעולה איגום משאבים באמצעות  •

  .השירותים

  .סיוע וקידום הצמיחה ביישובים חלשים •

  .הסדרת נושא מסים •

  .ועדות ביקורתבסיוע שובים יבקרה בי הטמעת מנגנוני •
  

 גונית-קהילה אזורית רביצירת ייחודיות לשילוב בין קהילות 
  .ישוביםימערך גישור להסדרת סכסוכים ב •

  .הקצאת תקציב לביצוע פעילויות קהילתיות •

  .ישוביםיעידוד שיתופי פעולה בין ה •

  .העצמת קהילות יישוביות •
  

 לשכת מזכיר המועצה ומזכירות המועצה
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  תיירות וחקלאות, אגף פיתוח
  

  חזון
אגף פיתוח תיירות וחקלאות הינו זרוע ביצועית של המועצה לנושאי  •

 . מבני ציבור ומערכות ביוב, מבני חינוך, פיתוח תשתיות
שמירה על  ,אגף הפיתוח אחראי על פיתוח וקידום הפעילות התיירותית •

דום פרויקטים חקלאיים וליווי חקלאי המועצה כמועצה חקלאית תוך קי

  . המועצה

ראש  ל ידיייזום וביצוע של המשימות שייקבעו ע ,אנו פועלים לניהול •

, תוך שמירה על אמינות ,בכל תחום פיתוח שיידרש ,המועצה והמליאה

  . ועמידה בלוח זמנים, טיב הביצוע

ת לשירו תיירות וחקלאות במטה יהודה שואפים, צוות אגף פיתוח, אנו •

  .איכותי לכל תושבי ולכל עובדי המועצה וזאת ללא תנאי וסייג
 

  מטרות ויעדים
 .שובים וברחבי המועצהיפיתוח תשתיות בי •
  .ליווי ההרחבות עד גמר אכלוס •

  .גנים, כיתות, בתי ספר :הקמת מבני חינוך •

  .הקמת מבני ציבור •

  .איגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספים •

  .ישובי המועצהיכלל פיתוח מערכת ביוב ל •

  ). מתקני סניקה ,מכוני טיהור שפכים(אחזקת מתקני ביוב  •

  .זמים והיזמיםיתיירות וליווי המ, קידום ופיתוח עסקים •

  .יםיליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלא •

  . שבים לחקלאותהגדלת מקורות המים המּו •
  

  פרויקטים בביצוע ובתכנון
  .יחד להוצאת כל המשימות לפועלאגף הפיתוח והחברה הכלכלית פועלים 

 
 .מעונות יוםוגני ילדים  ,בתי ספר הקמת •
, ביצוע ביוב ביישובים נס הרים, ה"נתיב הל כון טיהור שפכיםמהגדלת  •

  .מאסף עדולם מערב ,טל שחר ,קו מאסף בקוע

  .אשתאול, תרום: ביוב ליווי ישובים המתחילים בביצוע תשתית •

  .שדרוג כביש כניסה לנווה אילן •

 ,שוביםישנתית לקידום תשתיות ומבני ציבור בי- לת התוכנית הרבהפע •

 .בהתאם למדיניות המועצה
  . תוכנית תלת שנתית ,בדק בית במוסדות חינוך •

הטמעת התוכנית והקמת צוות מקצועי לקידום  .תוכנית אב לתיירות •

  .התיירות
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  .תוכנית אב לחקלאות •

  .עדולםבעגור  ןקולחימי מאגר  •

  .ליווי וקידום יזמים ועסקים ,פיתוחהקמת יחידה כלכלית ל •
  

  תקציב שנתי
  

  תקציב  סעיף
  ח "אש 40  משרדיות

  ח"אש 100  פיתוחותכנון 
  ח"אש 1,200  החברה הכלכלית
  ח"אש 330   תיירות ואירועים

  ח"אש 700  מחלקת תיירות
  ח"אש 2,370  סך הכול

  
  

  לוח זמנים, תקציב אומדן -פרויקטים 
  

אומדן  פרויקט
 )ח"אש(

 הערות סיום מתוכנן  מצב

ספר  יבת
ד צור "ממ

 'שלב ב ,הדסה

לפני קבלת  6,000
הרשאה 
ממשרד 

 החינוך

אוגוסט 
2012 

 

בית ספר 
תיכון צור 

 הדסה

אישור שלב  40,000
 'א

אוגוסט 
2013 

 

ערכות יה 8,000 בדק בית 
 לביצוע

אוגוסט 
2012 

 

חודשים  10 מכרז 8,200 מאסף בקוע
 תחילתמ

 עבודה

 

 ש נתיב"מט
 ה "הל

 ע "בהכנת תב  הליך תכנון 15,000

חודשים  10 מכרז 9,500 ביוב נס הרים 
 תחילתמ

 עבודה

 

פברואר  בביצוע 7,350 ביוב מוצא
2012 

 

פברואר  בביצוע 4,000 ביוב אורה
2012 

 

תשתיות 
 ישוביםי

10,000    

כביש כניסה 
 ג.גאולפני ל

 נווה אילן

   2012אפריל  סוף תכנון 4,000

  תיירות וחקלאות, אגף פיתוח
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אומדן  פרויקט
 )ח"אש(

 הערות סיום מתוכנן  מצב

 ללאים כביש
 אבא

לביצוע עד  בביצוע
 2011סוף 

 5-ל הערכה 2012ינואר 
 מ"ק

בית ספר 
 ד נחושה"ממ

ממתין  15,000
 לאישור

אוגוסט 
2012 

 

בית ספר 
עין תיכון 

עין  -נקובה 
 הפאר

   בתכנון 10,000

בית ספר 
שני ממלכתי 

צור הדסה ב
 )סנסן(

אוגוסט  בתכנון 15,000
2013 

 

כיתות טל  6
 שחר

אוגוסט  כנוןבת 3,000
2013 

 

מבנה חוגים 
 צור הדסה

בביצוע שלב  20,000
 4,500' א

 ח"אש

אוגוסט 
2012 

 

חיבור ביוב 
 ש"גיזו למט
 טל שחר

  2012מאי  גמר תכנון 800

גן ילדים 
 אביעזר

אוגוסט  תכנון 1,200
2012 

 

גן ילדים כפר 
 אוריה

אוגוסט  תכנון 1,200
2012 

 

גן ילדים דו 
 כיתתי נחושה

אוגוסט  תכנון 2,000
2012 

 

גן ילדים בר 
 גיורא

אוגוסט  תכנון  1,200
2012 

 

  

  תיירות וחקלאות, אגף פיתוח
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  מחלקת תיירות וחקלאות

 .תחקלאית ועסקי ,קידום ופיתוח פעילות תיירותית •
  .הטמעת תוכנית אב לתיירות •

 .שוביםיהמיזמים והי ,ליווי היזמים •
 .ליווי החקלאים וקידום נושאים חקלאיים אזוריים •
 .שתיות בשטח המועצהליווי ואישור מעבר ת •
 .הפעלת קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים •
 .קיום פסטיבלים ואירועי תיירות במועצה •
 .לענף התיירות בחבל מטה יהודה" הלב הירוק"מיתוג  •

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  תיירות וחקלאות, אגף פיתוח
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  ף לשיפור פני הכפר והסביבההאג
  

  חזון
, נקיים כבישים, היטב ומתוחזקת מטופחת יהודה מטה אזורית מועצה •

 .נקייה וסביבה נקיות מדרכות
 .כולל שילוט, מתוחזקות וחשמל ביוב מערכות •
 מניעתו הפסולת מרב מחזור, להטמנה המועברת הפסולת כמות הקטנת •

 .חממה גזי פליטת
 .ריתאסול אנרגיה לייצור מעבר ,ואנרגיה מים בזבוז מניעת •
 .הפצת מחלת הכלבת ומניעת חיסונם, בכלבים טיפול •
 .היטב מתוחזקים חינוך ומוסדות ילדים גני •
 .ופיקוח אכיפה ידי על הסביבה זיהום מניעת •
 בקבוקי: פסולתשבהם תופרד  המועצה ביישובי מחזור מרכזי בניית •

 .וסוללות קרטון, עיתון נייר, פלסטיק
 .לריסוק והובלתו הגזם איסוף ,ישוביםיב גזם איסוף ימרכז בניית •
השנה  .חינוך ובמוסדות ילדים בגני וחלוקתם קומפוסטרים רכישת •

 .ליווי הדרכה וייעוץ להפעלתםגני ילדים ב 40-הוכנסו קומפוסטרים ב
 אחר ומעקב פיקוח, לתושבים וחלוקתם ביתיים קומפוסטרים רכישת •

 .בקומפוסטרים השימוש
 הפסולת הפרדת אחר ויעקוב ידריך, שילמד) פרויקטור( עובד קליטת •

 ).החינוך מינהל עםיתוף בש( בקומפוסטרים נכון ושימוש
 .המועצה של עזר חוקי על הפיקוח חיזוק •
 .מים זיהום מניעת, פסולת השלכת מניעת •
 .דומהוכ רכב גרוטאות של מטרדים מניעת •
 ושמירת כוזרי, הניקיון חוק פי על לפיקוח מתנדבים להכשרת קורסים •

 .תקופתיות והשתלמויות, מתנדבים מאגר עם קשר
, סביבה ואיכות קיימות בנושא עצהוהמ ביישובי לאוכלוסייה קורסים •

 .הסביבה על לשמירה המודעות הטמעת לצורך
 .המועצה ליישובי בכניסות שילוט •
על ידי  בפסולת טיפול למשטר יישוביםקבוצת  או יישוב והכנסת ליווי •

 כמות והקטנת הםב שימוש, ריםקומפוסט הכנסת, במקור הפרדה

 .להטמנה הפסולת
 .סולארי בחשמל לשימוש המועצה לתושבי וסיוע הכוונה •
 וואיזחל טו מזיקים, חרקים נגד חינוך מוסדותבו ילדים גניב ההדבר •

 .התהלוכה
 המועצה לתושבי שוטפים שירותים נותןשיפור פני הכפר והסביבה  אגף •

  .וקריאות תקלותבהתאם ל חינוך ולמוסדות
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  מטרות ויעדים של מחלקות האגף

  תברואה מחלקת

 .הסביבהטיפוח  רמת והעלאת, ניקיונה על שמירה, הרשות חזות שיפור •
 חזות לשיפור שנתיות-ורב שנתיות עבודה תוכניות לתכנון אחריות •

 .ניקיונה על ושמירה הרשות
 מרחבוב המועצה ביישובי, שוטפות ניקיון עבודות לביצוע אחריות •

 .הרשות שבתחום
 .שפהא פינוי •
 .גזם •
 .יםפירטי אתרי אשפה •
 .מזיקים והדברת תלהשמד אחריות •
 .עובדים צוות ניהול •
 ומאתרים מהיישובים אשפה לפינוי, משנה קבלני על ופיקוח ניהול •

 .המועצה במרחב
  .מועצה עובדי באמצעות אשפה לפינוי חלקי מעבר •
 ביקורות כגון, עזר חוקי בתקנות מעוגנותה פעולות ביצוע על פיקוח •

 .פירטיים אשפה אתריבו, בחצרות, ביישובים
 .הבריאות משרד מול מים דגימות •

  

  חשמל מחלקת

 המועצה בבניין, המועצה ביישובי החשמל מערכת של שוטפת אחזקה •

 .חינוך ובמוסדות
 .תפר קו ביישובי טחוןיהב תאורת במערכת טיפול •
 .לצורך התאםב, ישוביםיל תאורה וגופי עמודים הוספת •
 .החדשות בשכונות התאורה מערכות לע פיקוח •
 .חשמל עבודות לביצוע מכרזים הקמת •
 .מועצתיים לאירועים חשמל מערכת ביצוע •
 .חשמל בנושא המועצה מחלקות לכל והכוונה ייעוץ •
 .חשמל חברת מול ותיאומים פגישות, מטלות ביצוע •
 מזג פגעי עקב, בטיחותיים למפגעים לקריאות דחופים שירותיםמתן  •

 .וכדומה שריפות, אוויר
  

  וטרינרית מחלקה

 .יהודה במטה הכלבים כל וחיסון טיפול •
 .שמעוניין למי חתולים חיסון •

 האגף לשיפור פני הכפר והסביבה
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 שחרורם, חיסונם, בהם טיפול, המועצה ברחבי משוטטים כלבים לכידת •

 .הרדמתם או/ו
 .מזון בעסקי ופיקוח ביקורת •
 .ממשלתית הסגר תחנת תהפעל •

  

  ישיםוכב ביוב אחזקת תמחלק

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

  

  דות חינוךומוס ילדים גני אחזקת תמחלק

 .הילדים גני של שוטפת אחזקה •
 .יהםעל ופיקוח, הספר בבתי הבית לאבות שוטפת באחזקה סיוע •
 .בכלל במועצה האגפים ולכל, בפרט ה"שפ באגף למחלקות סיוע •
באמצעות שני עובדי גינון שיהיו כפופים  לאחזקת גנים המחלקה תגבור •

קמפוס בית  עובדים אלה יתחזקו את גני הילדים ואת. למנהל המחלקה

 .חטיבה ויד חריף, הכולל בית ספר יסודי, הספר הר טוב
בגינון שאר בתי הספר שיטפלו , שני עובדים נוספים שאיפה לקבלת •

 .במועצה ובתחזוקת גני ילדים לפי אזורים
 בכל התשתיותיושלמו  2012 בשנת .ילדים גני 30-בכ גינון תשתיותהקמת  •

  .גנים 90-כ ,הילדים גני
 

  עסקים רישוימחלקת 

 .עסקים לרישוי בקשות קבלת •
 הגשתו, טכניות דרישות במפרט עמידתן מבחינת לרישוי בקשות בדיקת •

 .הנדרשים והמסמכים האישורים כל
: נוספים רישוי גורמי עם בתיאום ,ןלאישורו בקשות לבחינת אחריות •

 .אש וכיבוי משטרה, ובנייה לתכנון הוועדה, הבריאות משרד
 לתקנות בהתאם עסקים רישוי היתרי מתןב אדמיניסטרטיבי טיפול •

 .העזר וחוקי
 .ברשות מורשים עסקים קובץ ניהול •
 .המשפטי היועץ לנוהלי בהתאם, מורשים בלתי עסקים נגד טיפול •
  .ובקרה אגרות, שילוט יבנושא טיפול •

 שיפור פני הכפר והסביבההאגף ל
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  מינהל חינוך
  

  חזון
 .גמישה ופורצת דרך וך במטה יהודה תהיהאנו שואפים כי מערכת החינ •
מיצוי אישי לכל תלמיד ותלמידה הבוחרים מערכת החינוך תאפשר  •

 .לממש את יכולותיהם ועוצמותיהם במסגרותיה
, מובילים ובעלי ערכים לאומיים, מטפחת תלמידים גאיםהמערכת  •

וסביבתיים הניזונים ממרחבי חינוך  קהילתיים ,ציוניים, דמוקרטיים

 .ומגוונים עשירים
  .מפתחת ומעצימה מנהלים ועובדי הוראה כמנהיגים חינוכייםהמערכת  •

  
 ערכי ליבה

הפוטנציאל מצות חינוך מיטבי ולקבל לכל ילדי מטה יהודה למתן הזכות  •

  .ן הזדמנויות חברתיוכחלק מהמחויבות ליצירת שווי ,האישי

לות הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי למגוון הקהי •

  . החברתיות במטה יהודה

  .השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את פעילות מינהל החינוך •

יהוו חלק אינטגרלי במערכת וערכיים חינוכיים , שיקולים פדגוגיים •

  . ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית

  . מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם •
  

  מוביליםערכים 
  .יכותמעורבות ושי •

  .קיימות סביבתית אקטיבית •

  .אחריות לאומית וקהילתית •

  .נתינה והתנדבות •

  .ן הזדמנויותושווי •

  .איכות ומצוינות •

  .קבלת השונהו כבוד האדם •

  .מקצועיות •
  

 עקרונות המועצה בנושא חינוך
 . והבית ת הספרחיזוק הקהילתיות וצמצום המרחק בין בי •
 .התאמת מערכת החינוך לקליטת אוכלוסיות חדשות •
הלומדים מחוץ מספר מתן מענה חינוכי מיטבי ומגוון על מנת לצמצם את  •

 .לרשות
 .הקטנת מספר התלמידים בכיתות הלימוד ובגנים •
  יסודיים -תלמידים ובתי הספר העל 500- הגבלת בתי הספר היסודיים ל •

  .תלמידים 850- ל
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  ב"תשע ת הלימודיםשנלנתוני תלמידים 

  הגיל הרך

  ילדים 400 - מעונות יום  11
 

  גני ילדים

  תלמידים 2,153 -  גנים 91

  תלמידים 140 - א "גידול ביחס לשנת תשע
  

  מספר תלמידים  בתי ספר יסודיים

   2,614  מ"מ בתי ספר 5

   952  ד"ממ בתי ספר 4

   520  ערבי בית ספר 1

   350  ימוכר שאינו רשמבתי ספר  2

  4,436   סך הכול

  תלמידים  341 -  א"ביחס לשנת תשעגידול 
  
  

  ב"תשעמספר תלמידים   א"תשעמספר תלמידים   יסודיים- בתי ספר על

   212   82  תיכון צור הדסה

   820   845  תיכון הר טוב

   700   681  תיכון עין כרם

   285   198  תיכון עין ראפה

  2,017  1,806  סך הכול
  
  

  שנתיות - ל רבע-מטרות
  . מיצוב מערכת החינוך כמובילה ופורצת דרךהמשך תהליך  •

 .אזורית במערכת החינוך של מטה יהודהיצירת גאווה  •
של מטה במערכות החינוך הבוחרים ללמוד העלאת מספר התלמידים  •

  .ההישגים והאקלים המיטבי, איכותן ברמת הערכיםיהודה מתוך בשל 

רכיהן ומתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצ •

  .תוערכי תחברתי, תרגשינה מבחיהבניית אקלים מיטבי תוך , הייחודיים

  .בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות •

 כוח אדםוגיוס  החינוךהעצמה אישית ומקצועית של מנהלים וצוותי  •

  . איכותימקצועי ו

, לכלל העוסקים בעשייה החינוכית פיםמרחב חינוכי משותשפה ויצירת  •

גופים תלמידים ו, הורים, צוותי החינוך, משרד החינוך, מועצה: בהם

  .מקצועיים

 מינהל חינוך
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  שנתיים -יעדים רב
והבניית  ת פורום מנהלי בתי ספר כמנהיגות חינוכית קהילתיתיהבני •

 .נראטיב חינוכי מקומי
יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות , פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות  •

  . ערכית ולימודית, חברתית, להתפתחות אישית

  .מודיים של כלל התלמידיםשגים הליהובלה של תוכניות להעלאת ההי •

  .כנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספריצירת תשתיות ט •

עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה המאפשרות  •

  . למידה איכותית בגנים ובבתי הספר

אסטרטגית ההרחבה והקמה של מוסדות חינוך בהלימה לתוכנית  •

  .למערכת החינוך

, עוץ ארגונייי: ותים החינוכייםוהצו המורים ,התמקצעות המנהלים •

  .השתלמויות, גיל הרךהפורום , פורום מנהלים

  .הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך •

  .בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה •

גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי למוסדות  •

 . משאבים כלכליים לעשייה חינוכיתהחינוך כחלק ממערך איגום 
 .חינוך מיוחד, מחוננים: מתן מענה לאוכלוסיות קצה •

  
  2012 יעדים לשנת

סדר  ל פייישום המלצות התוכנית האסטרטגית למערכת החינוך ע .1

 :עדיפות
 צור תיכון :בינוי קבע והצטיידות, ליווי מנהלים, פדגוגי המשך ליווי •

 צור משותף ד"ממ, נחושה ד"ממ ,ראפה עין - נקובה עין תיכון, הדסה

  .הדסה

 צוות בחירת, שיתוף ועדים והורים: חדשים ילדים גני ופתיחת הקמה •

  .בינוי קבע וזמני, חינוכי עם משרד החינוך

 אילן נווה, מיכה שדות, נחושה -  קבע ומבנה זמני מבנה, הצטיידות •

  .ותרום

 מענה, הדסה צור מ"מ יסודי: חדשות מסגרות של והקמה תכנון בדיקת •

 .קצה לאוכלוסיות ומענה הדתית לאוכלוסייה יסודי-על למסגרת
 .המשך תהליך שינוי המיפוי בחינוך הממלכתי •

 
 
 

 מינהל חינוך
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  :חדשים שנקלטו בשנתיים האחרונות םמנהליליווי והעצמת  •

  ת/המנהל  בית הספר

  חווה מיגדל  ודיהר טוב יס

  רוית גדנקן  לביא

  שרה דמסקי  האלה

  גיבחזי ש  תיכון אור צור הדסה

  אלי ניסנהולץ  ישיבה תיכונית נחשון

  יוסי שרבי  מתתיהו

  סחר עיראקי  יסודי ראפהעין  -נקובה עין 

  ראיד מסארווה  תיכוןעין ראפה  -עין נקובה 
 
הוספת כוח אדם וסיוע לגני ילדים ובתי הספר : מיטוב מערכת החינוך •

ת העצמ ;)הרחבה בהמשך(יוזמות חינוכיות במערכת  ;לשם מענה אישי

המכון  -הכנסת פדגוגיה חדשנית לבתי הספר  ;)הרחבה בהמשך(צוותים 

  .ת"רשת אמי, מכון ברנקו וייס, לחינוך דמוקרטי

: הבניית נרטיב אזורי ובניית מנהיגות חינוכית קהילתית למטה יהודה .2

ליווי גננות , ליווי מנהלים חדשים וותיקים, ליווי וחיזוק צוותי החינוך

  .וסייעות

תוך , מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכית יצובמהמשך תהליך  .3

 . מינהלההתמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה בקרב עובדי 
וגני הילדים אשר החדשים בתי הספר של וניהולי ארגוני , ליווי פדגוגי .4

 .ב"א ובתשע"הוקמו בתשע
ה הערבית לשם יליווי פדגוגי וארגוני של בתי הספר והגנים לאוכלוסי .5

  .ישגיםקידום ה

 תיכון אור :ב"א ובתשע"בינוי קבע של בתי הספר אשר הוקמו בתשע .6

עין  ;)קרובלביא ו(המזלג ד "ממ ;נחושהב האלה ד"ממ ;צור הדסהב

 .בית ספר השחרהרחבת  ;פהאנקובה עין ר
 .הקמה וליווי פדגוגי של בית ספר יסודי נוסף בצור הדסה .7
  .מערכת החינוךהלומדים ב ם שלנתוניהקמת בסיס  .8
ימוש תוכנית התקשוב הלאומית והמשך שיפור המערך הטכנולוגי בבתי מ .9

  .כיתות חכמות ותוכניות לימוד ממוחשבות, מעבדות מחשב: הספר

המשך הובלה וליווי של יוזמות ופרויקטים חינוכיים בבתי הספר ובגני  .10

 .כפי שיפורטו להלן, הילדים
  

  2012 -בבתי הספר ובגני הילדים יוזמות ופרויקטים 
תוכנית לכלל מערכת החינוך אשר מטרתה  .מות ככלי לדיאלוג ערכיקיי •

 אהבת הארץ, אחריות אישית, מחויבות סביבתית ם שלערכי פיתוח

כמו טיפוח  אמצעות פעילויות לשמירת הסביבה והטבעזאת  .ומנהיגות

 מינהל חינוך
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, תוכניות מחזורהפעלת , בבעלי חייםטיפול , בבתי הספרגינות וחממות 

על תשפיע עשייה זו . ות סביבתית ואחריות אישיתסדנאות לפיתוח מודעו

  .תלמידינו במישור הערכי וכן במישור החברתי ובמישור הרגשי

לבחור יוזמות  בתי ספראנו מאפשרים ל. ךיוזמות ופרויקטים בחינו •

ת המינהל לפיתוח שופרויקטים ייחודים אשר עומדים בקנה אחד עם תפי

  .התלמידים וההורים ,אקלים מיטבי חיובי בקרב צוותי ההוראה

בשיתוף המכון לחינוך  .'ח-'מחנכים בכיתות ז שניחינוך אישי באמצעות  •

  .בבתי הספר עין כרם והר טוב ,דמוקרטי

ת עולם המבקשת להוציא מהכוח אל שכחלק מתפי .בתי ספר מנגנים •

אנו מעודדים , כישוריועל פי  כל אחד, הפועל מצוינות בקרב התלמידים

  .בבתי הספרה נגינל םקורסיהפעלת 

יועצים בעזרת מסוימים בתי ספר אנו מלווים  .יועצים ארגוניים •

פיתוח חזון בית , העצמהארגוניים אשר עובדים עם ההנהלה והמורים על 

  .ספרי ייחודי ומתן מענים חברתיים וחינוכיים לכלל התלמידים

אנו מובילים תוכניות לפיתוח מצוינות אישית  .תוכניות לפיתוח מצוינות •

מתוך מגמה לאפשר לתלמידים בבתי הספר ימודית בתחומים שונים ול

  .רבים ככל האפשר להביא לידי ביטוי את יכולותיהם וכישוריהם

התוכנית תורמת . מנוף לקידום נושא התרבות .תוכניות סל תרבות •

של חשיבה מעמיקה ושל , להנחלת ערכים ונורמות של התנהגות נאותה

בהצגות מתוך רפרטואר  פר צופיםתלמידי בתי הס. רגישות חברתית

מקיימים מפגשים עם ו ,איכותי ומבוקר שסל התרבות הארצי מציע

  .קולנועהמוזיקה וה, פלסטיתהאמנות ה, תחומי הספרותאמנים ב

, בכל בתי הספר פועלות תוכניות ייחודיות להעשרה תוכניות העשרה •

, ךלפיתוח יצירתיות והרחבת ידע תוך שיתוף פעולה של מינהל החינו

  .דיםקרן קרב והורי התלמי, משרד החינוך
  

  2012 - העצמת עובדי הוראה 
פורום בהשתתפות מנהלי  .מינהל חינוך בהנחיית ראש פורום מנהלים •

להבנות מנהיגות  ת הפורוםמטר .מפקחי בתי הספרוסגניהם , בתי הספר

העצמת השותפים  .היגות זונחינוכית קהילתית וליצור שפה משותפת למ

 . שאים משמעותייםוקידום נו
קיימות , מתמטיקהכמו  השתלמות מנהלים מקצועית בתחומים יעודיים •

  .ככלי לדיאלוג ערכי ועוד

, פורום המיועד לגננות .בהנחיית ראש מינהל חינוך פורום הגיל הרך •

מטרת הפורום . מפקחות גני ילדים ואנשי חינוך, סייעות חינוכיות

, החינוך בגיל הרך קידוםם ללחשוב יחד על דרכי, להבנות שפה משותפת

  .להעצמת צוותי הגנים ולהבניית שיתופי פעולה עם ההורים

 מינהל חינוך
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ת מטר .באחריות מנהלת מחלקת הגיל הרך השתלמות סייעות גני ילדים •

להרחיב את היקף עשייתה של הסייעת החינוכית בגן  ההשתלמות

הנחיה בנושאים אשר הסייעת יכולה  ניתנת .לפעילות חינוכית ופדגוגית

  .תוך כדי העצמתה, הנחות בגןל

במטרה ליצור שפה  ימי עיון משותפים לגננות ולסייעות החינוכיות •

 .ללמד ולחדש על מנת לקדם את החינוך בגיל הרך, משותפת
נציגי , בו שותפים נציגי מינהל החינוךשפורום  ישוביתיגיל הרך הועדת  •

וע בתחום אנשי מקצו ירות הפסיכולוגי החינוכיהשמנהל , משרד החינוך

לדון בנושאים המשותפים למשרד החינוך  הפורום מטרת .הגיל הרך

  .הלי עבודה בתחום הגיל הרךוולמועצה על מנת ליצור שיתופי פעולה ונ

נציגי מינהל  .בהנחיית ראש מינהל חינוך ועדת היגוי חינוך מיוחד •

ואנשי  שירות הפסיכולוגי החינוכימנהלת ה, נציגי משרד החינוך, החינוך

צוע בתחום החינוך המיוחד דנים בתכנים משותפים לקידום שיתופי מק

 .הפעולה וההתמקצעות בתחום החינוך המיוחד

  תיאום ופיתוח , מחלקת תפעול

מטרת המחלקה היא להוביל חשיבה אסטרטגית תכנונית לפיתוח מוסדות 

ובכלל זה איסוף  ,ולספק תשתית מנהלתית לכל מערך החינוך, חינוך במועצה

  .הפעלתו ופיקוח על תכנון מערך ההסעות, רכישת ציוד, פיתוח מבנים, מידע
  
  .רכי בינוי במערכת החינוךואיתור ותכנון צ .1

ישובים שעוברים יהשגת אישורים ממשרד החינוך לבניית גני ילדים ב .1.1
נווה , אדרת, אביעזר, לוזית, כפר אוריה, בית מאיר, נחושה: הרחבה

  .תעוז, תרום, אילן
שרד החינוך לבניית בתי ספר חדשים והרחבת בתי השגת אישורים ממ .1.2

ד "ממ, תיכון צור הדסה, פהארעין  -  תיכון עין נקובה: ספר קיימים
  .השחר בית הספר, )צור הדסה(ד לביא "ממ, )נחושה(האלה 

  :גן ילדיםאו ת ספר יתהליך קבלת אישור לבניית ב .1.3
נתונים של גידול אוכלוסיית התלמידים  ל פיהגדרת הצורך ע .1.3.1

  ).גודל, שלב חינוך, מגמה(ייחס להרחבות בהת
ת מגמת בי, ת הספרישובים שיזינו את ביהחלטה על מיפוי הי .1.3.2

  .ושלב החינוך הספר
ומותאם  ת הספרה לפי גודל בייאיתור המגרש המתאים לבני .1.3.3

  .לנגישות תעבורתית
  .בית הספרה למשרד החינוך לקבלת אישור פרוגרמה לתכנון יפני .1.3.4
  .צההמוע ל שםהעברת הקרקע ע .1.3.5
  .יםיהכנת מסמכי קרקע עם כל הנתונים הסטטוטור .1.3.6
ועדת היגוי משותפת ליחידות המועצה וב ית/בחירת אדריכל .1.3.7

  .וההורים
, וכן קבלת אישור משרד החינוך ,הכנת תוכניות המבנה ואישורן .1.3.8

  .אדריכלים ומאשרי תוכניות

  מינהל חינוך
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יה בפחות ימשא ומתן מול משרד החינוך לקבלת הרשאה לבנ .1.3.9
  .הליךכדי לזרז הת ,שלבים

  .יהיהעברת תוצאות מכרז לקבלת אישור להתחלת בנ .1.3.10
  .במשרד הפנים) תקציב בלתי רגיל( ר"התבאישור  .1.3.11
  .המשך טיפול על ידי אגף הפיתוח במועצה .1.3.12

  .טיפול בהצטיידות מוסדות החינוך .2

  .טיפול בתחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך .3
 .בניית מערך הסעות לתלמידים ופיקוח על הפעלתו .4

  
  תוכנית שנתית -תיאום ופיתוח , מחלקת תפעול

  
  פרויקט    

 חודש
 תקציבים תחזוקה בדק בית בינוי הצטיידות הסעות

מעקב   ינואר
  .שוטף
פניות 
  .ציבור

דיווחים 
למשרד 
  החינוך

תחילת 
קבלת 
  נתונים

  .אישור
תחזית 

  .ג"לתשע
מעקב 

לקבלת 
  .הרשאות

  

איסוף 
  נתונים

מעקב 
  .שוטף

חידוש 
  ,הסכמים

, מזגנים
  אזעקות

ישור א
תקציב 

2012.  
  .מעקב

הזמנות 
קבועות 

מול בתי 
  .הספר

מעקב   פברואר
  .שוטף
פניות 
  .ציבור

דיווחים 
למשרד 
  החינוך

קבלת 
  .נתונים
  .תמחור

 ח"מוס
  חדשים
הכנת 

  ר"תב

מעקב 
  .התקדמות

הכנות 
ג "לתשע
קבלת 

, הרשאות
איסוף 
נתונים 

  .ג"תשעל

הכנת 
  .ר"תב

סדר 
  .עדיפויות

  .מעקב
  שוטף

  מעקב
תקציב 

2012.  

  .מעקב  מרץ 
פניות 

  הציבור

הכנת 
  .ר"תב

גיבוש 
  רשימות

  .מעקב
  הכנות

להגשת 
בקשות 

ה יבני
למשרד 
  החינוך

מעקב 
  .פיתוחו

גיבוש 
תכנית 
  עבודה

  מעקב  מעקב
  שוטף

תחזיות   אפריל
  .ג"לתשע
פניות 
  ציבור

הכנות 
  למכרז

  .מעקב
גיבוש 

פתרונות 
חלופיים 

  ג"לתשע

  .מעקב
גיבוש 

  כניתות

מעקב   מעקב
  לרכש

  מינהל חינוך
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  פרויקט    
 חודש

 תקציבים תחזוקה בדק בית בינוי הצטיידות הסעות

גיבוש   מאי
תחזיות 

  .ג"לתשע
  .מעקב
פניות 
  .ציבור
ועדת 

  התמדה

הוצאת 
הזמנות 

  רכש

  .מעקב
גיבוש 

פתרונות 
  חלופיים

גיבוש 
  .החלטות
תוצאות 

  מכרז

מעקב   מעקב
ביצוע 

תקציב 
2012  

החלטות  יוני
  ,ג"לתשע
עדכון 
, נתונים
 מעקב

מעקב 
 הזמנות

  .מעקב
תשובת 
משרד 
 החינוך

למבנים 
 יבילים

מעקב 
 לסיכום

 העבודות

 מעקב .מעקב
לפתרונות 

 חלופיים

קשר עם  יולי
בתי 

  .הספר
פניות 

 הציבור

מעקב 
 ניפוק
  ציוד

 השלמות

  .מעקב
פתרונות 
 חילופיים
למחסור 

 בבינוי

. מעקב
תחילת 
עבודות 

פתרונות 
 חילופיים

 .מעקב
הכנות 

לפתיחת 
 ל"שנה
 ג"תשע

מעקב 
פתרונות 
לפתיחת 

 ל"שנה
 ג"תשע

קשר עם  אוגוסט 
בתי 
  .רהספ

פניות 
  .הציבור

ועדת 
 הסעות

מעקב 
 ניפוק
 ציוד

קבלת 
 מבנים

  ,חלופיים
 חלופות 

מעקב 
ביצוע 

 עבודות

הכנות 
לפתיחת 

 ל"שנה
 ג"תשע

מעקב 
פתרונות 
לפתיחת 

 ל"שנה
 ג"תשע

מעקב  ספטמבר
פתיחת ל

. ל"שנה
פניות 

 הציבור

. השלמות
על  מעקב

חוסרים 
ובלתי 

 צפוי

, מעקב
פתיחת 

 ל"שנה
 ג"תשע

. השלמות
 במעק

 מעקב
 לתקלות

 מעקב

  . מעקב אוקטובר
פניות 

 הציבור

גמר 
, ניפוק

הסקת 
 מסקנות

  מעקב
למבנים 
 חדשים

 מעקב
גמר 

 עבודות

הכנת  מעקב
 תקציב

2013 

  . מעקב נובמבר
פניות 

 הציבור

 מעקב
 שוטף

 מעקב
 שוטף

גמר 
 עבודות

 מעקב
 שוטף

הכנת 
תקציב 

2013 
  . מעקב דצמבר

פניות 
 הציבור

  מעקב
איסוף 
 נתונים

 ד"עלתש

 מעקב
 שוטף

איסוף 
 נתונים
 ד"לתשע

  מעקב מעקב
גמר 

אישור 
 תקציב

2013 
  

 מינהל חינוך
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  קת הגיל הרךמחל

מעונות יום  -מערכת הגיל הרך פועלת לקידום והפעלת מערכות גיל רך מיטביות

תפקידנו . שש שנים לפעוטות ולילדים מגיל שלושה חודשים עד - וגני ילדים

חינוכי ייחודי לכל פעוט וילד לפתח ולתמוך במערכות ולאפשר מחד מענה 

בהתאם לגילו ולצרכיו ההתפתחותיים ומאידך מענה מערכתי לכלל גני הילדים 

  .והמעונות

חינוך , חינוך התיישבותי :מערכת הגיל הרך במטה יהודה מציעה מגוון מסגרות

כולם בפיקוח משרד החינוך . מגזר ערבי וקיבוצים, ממלכתיחינוך , ממלכתי דתי

  .מועצהבנהל החינוך ובאחריות מי

הכינה מחלקת הגיל הרך תוכנית עבודה לשנת הלימודים , על מנת לעמוד ביעדים

  .ב בהלימה למסקנות התוכנית האסטרטגית"תשע
  

  רישום

 10%גידול של , ילדים 2,200ב נפתחה ברישום של "שנת הלימודים תשע •

  .גנים חדשים 4נפתחו  .משנה שעברה

מועדי הרישום לגני הילדים ולבתי לפרסום מחלקת הגיל הרך נערכת  •

, באמצעות איגרות להוריםג "לשנת הלימודים תשעהספר היסודיים 

 . מודעות בעיתונות המקומית ואתר המועצה
הכנת מערכות המחשוב לצורכי רישום דרך החברה לאוטומציה  •

 .בגנים ובמשרדי המועצה, באמצעות האינטרנט
 .צים ופרסום השיבוציםשיבו ,עיבוד והקלדה ,איסוף נתוני הרישום •
 .תושבים חדשים ומענה לתושבים עוזביםשל קליטה ועדכון  •
ג "ישובים והפיקוח לקראת שנת הלימודים תשעימפגשים עם הנהגות ה •

 .לפתיחת גנים חדשים בהתאם לרישום
 .ג"במגזר הערבי בתשע 3-4היערכות לפתיחת גנים לגילאי  •

  

  שעות פעילות גנים -מעטפת הגן 

הארכה של הכוללת ל הגנים במועצה לתוכנית אופק חדש השנה נכנסו כ •

העמקה של תהליכים היא המטרה . 14:00יום הלימודים עד השעה 

  .טיפוח הקשר עם הילדים ועבודה בקבוצות קטנות, םיפדגוגי

או לחילופין פתרון פרטי  ,ישובים קיימים צהרונים במבנה הגןי 23-ב •

  .בגנים המועצה מעודדת פתיחת צהרונים. מוסדר אחר

לפתיחה מוקדמת של המועצה דואגת , "סנוניות בוקר"במסגרת פרויקט  •

 כיום מופעל .בהתאם לדרישת ההורים ,בבוקר 7:15בשעה  ,גנים

  .בשאיפה להרחיבו, גנים בלבד 3-בהפרויקט 
  

  כוח אדם

הסיוע  .ח"שאלף  800גנים סייעות נוספות בעלות של  23-השנה שובצו ב •

  .27-ם מהילד היגילאי-ילדים או בגנים רב 32-מיותר בהם שניתן בגנים 

  מינהל חינוך
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היענות מהירה לצרכים , המטרה היא לאפשר יחס אישי לכל ילד וילדה •

  .ולהשרות אווירה רגועה וחיובית ,בגן
  

  פיתוח והעצמה של הצוותים החינוכיים

, הכשרה בדוד יליןרבות ללימודים דוגמת הגם השנה יצאו סייעות  •

  .רולימודי תוא' לימודי גמול א

מפגשי סייעות חינוכיות מתקיימים אחת לחודשיים והשתלמויות  •

  .העצמה והעשרה, גיבוש, לפיתוח צוות
  

  מערך מסייע

יחודיים ילרשות צוותי הגנים עומד צוות מקצועי לעזרה וליווי צרכים  •

רות יש, מפקחות, מינהל החינוך ם שלנציגי המערך המסייע כולל .בגן

  .יועצות, )אזורי לחינוך מיוחד /ה יישובי מרכז תמיכ( א"מתי, פסיכולוגי

קליטת אנשי מקצוע  ל ידיתוכנית המחלקה לעבות את המערך המסייע ע •

  .וקלינאית תקשורת מרפא בעיסוקכמו נוספים 

לטפל  השנה החלה מחלקת הגיל הרך ,וליווי הצוותים תבנוסף להדרכ •

  . הוריםללימוד קבוצות וסדנאות ולקיים בנושא הדרכת הורים 
  

  וכניות העשרהת

ת ככלי לדיאלוג ערכי הינה תוכנית מועצתית לקידום תוכנית קיימּו •

ותכלול ממשיכה גם השנה התוכנית  .נושאים הקשורים לאיכות הסביבה

  .גניםעשרים הרחבת תוכנית הפחתת פסולת והפעלת קומפוסטרים בעוד 

כפר  ,ורטיגוות בישתלמו בסדנת קיימּו ,יעותיגננות וס ,צוותי הגנים •

  .אמנות אקולוגי

 ן"תלהשנה מופעלת לראשונה תוכנית מוזיקה בגנים במסגרת  .מוזיקה •

יד חריף ומרכז אמנויות מועצה הבשיתוף  ,)תוכנית לימודים נוספת(

  .פיקוח משרד החינוךבו

  .מופעלות שתי תוכניות שבועיות .קרן קרב •

  .מנות שוניםאבשלושה מופעים מתחומי יצפו הילדים  .סל תרבות •

השתתפות המועצה  .אה למוזיאון על פי בחירת צוות הגןייצ - ןמוזיאו •

  .בהסעות

יקבלו צוותי  ,"אורח חיים בריא" ,נושא השנתי של משרד החינוךעל פי ה •

  .הגנים הדרכה והשתלמויות בנושא
  

  יכות וגאוות יחידהיתחושת ש

  .יום עצמאות משותף לכל גני הילדים יתקיים גם השנה •

  .וט וקביעת דגל הלאום ודגל המועצה בכל גןשיל -" פרויקט הגן שלנו" •

  .מותאמת לילדיםההכנה של מפת מטה יהודה  •
  

 מינהל חינוך
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  פיתוח ובינוי

ת לבניית גנים ומעונות "הוגשה בקשה למשרד החינוך ולמשרד התמ •

ערכות לקליטת יוכחלק מה ,חדשים ביישובי המועצה לאור ההרחבות

  .במערכת חוק חינוך חובה 4עד  3לאי יג

נפגשים עם  הפיתוח מחלקת הגיל הרך ומינהל החינוךבמסגרת תוכנית  •

נבדקות רשימות , ישובים והוריםינציגי ועדי ה, נציגי משרד החינוך

 מוגשת בקשה למשרד החינוך. השנים הבאות שלושצפי גידול לוהילדים 

  .שיבוץ גננות וסייעות ועוד, הצטיידות, איתור מבנה הכוללת
  

  "מהבית לבית הספר" - מעברים

בפרויקט . מופעלת באזור עדולם ,"מהבית לבית הספר" ,ית מעבריםתוכנ •

שובים שאותרו על ידי הגננת כזקוקים לתגבור יי 13- משתתפים ילדים מ

תופעל ובתי הספר למשותפת לגני הילדים והתוכנית  .'לקראת כיתה א

  .בהתאם לשינויים באזורי המיפוי

, זנוח, בעת ישעיהוג, שדות מיכה: מוקדי פעילות 4-מתקיימת בהתוכנית  •

  . אדרת

לפעילות ולביקורים בבית הספר  מגיעים ילדי הגנים במסגרת התוכנית •

כרות עם מסגרת יבית הספר מקיים מפגשי הורים לה; כיתותבחווייתית 

   .בגני הילדיםמבקרים  'ילדי כיתות א ;ספרהבית 
  

  טיפוח והעשרת תשתיות הגנים

גנים שופצו  30 .גנים 20-ב במסגרת בדק הבית שופצו ושודרגו התשתיות •

  .בשנה שעברה

  .הצטיידות גנים חדשים וגנים ותיקים על פי בקשות הצוות החינוכי •

  .הותאם גן אקוסטי לליקויי שמיעהוהוכשר  •

בשנה שעברה הוכנס פיילוט של מתקני חצר ניידים . מתקני חצר •

, שולחן פיקניקכוללת ה רּכעֶ ה. חלופה למתקנים הקבע הגדוליםהמהווים 

, דוכן מכירות, ן ציורכ, מתקן כדורסל, בית בובות, ורת שיווי משקלק

הוכנה תוכנית  .גנים נוספים 10-ל השנה ומתקני החצר הוכנס .שולחן בוץ

  .המשך לשדרוג המתקנים

כולל בניית תשתיות  ,המועצה אישרה תוכנית גינון בכל גני הילדים •

 .פתטותחזוקה שו
  

  מעונות יום

 פוץ והרחבת מעונות קיימים ובינוי מעונות ת בקשות לשי"הוגשו לתמ •
 .יום חדשים

 .ת ואמונה"נעמ, ו"ויצ: ת והארגונים המפעילים"קשר עם התמ •
 .הנחיות רישום ומעקב מול הקיבוציםות "קשר עם התמ •
 .ת במעונות"סיורים וביקורים עם הפיקוח של התמ •

 מינהל חינוך
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 .וחהתוכניות טיפול ושילוב ילדים בשיתוף הרו -  "פעוטות בסיכון"ועדת  •
צוות רב מקצועי לליווי והדרכת  ."פעוטות בגיל הרך"פרויקט איתור  •

  . בשישה מעונות יום, הורים וילדים, צוותים

  רות הפסיכולוגייהש

השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל לקידום הרווחה הנפשית של הילדים 

באמצעות תהליכים , החל מגיל הגן וכלה בתיכון, במסגרות החינוכיות

  .ם ופרטניים ברמת הצוות החינוכי וברמת התלמיד הבודדמערכתיי
  

  תוכנית שנתית -השירות הפסיכולוגי 
  

  סיום פעילות משימות / פעולות חודש

 ינואר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

  אבחונים במרכז המשלים •

קבוצות הנותנות מענה רגשי לילדים פתיחת  •

  טל שחר , מתתיהו, בבתי הספר צור הדסה

  שילוב, ועדות השמה •

  אבחונים לוועדות •

 שירות פסיכולוגי בבתי הספרפרויקט  •

 כל החודש

 פברואר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

בבתי הספר צור לילדים  רגשי 'קבעבודה  •

  טל שחר , מתתיהו, הדסה

  אבחונים במרכז המשלים •

  שילוב, ועדות השמה •

  אבחונים לוועדות •

  להורים בגני עדולם ס"פרויקט מהבית לבי •

  שירות פסיכולוגי בבתי הספרפרויקט  •
 שארות בגןיהערכות בשלות לה •

 כל החודש

 מרץ
  ,האקלים ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור •
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת  •

 החינוכית
  טיפול במצבי חירום  •

סיום ועדות 
 מ"ח

סוף  -חוזרות 
  מרץ

  

  מינהל חינוך
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  סיום פעילות משימות / פעולות חודש

  אבחונים במרכז המשלים •

בבתי הספר צור לילדים  רגשי 'קבעבודה  •

  טל שחר , מתתיהו, הדסה

  אבחונים לוועדות, שילוב ,ועדות השמה •

  ס"ביפרויקט מהבית ל •

   שירות פסיכולוגי בבתי הספרפרויקט  •

  ארות בגןשיהערכות בשלות לה •

 רות פסיכולוגייכנס מנהלי ש •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אמצע מרץ

 אפריל
, עוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקליםיי •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

  אבחונים במרכז המשלים •

בבתי הספר צור לילדים  רגשי 'קבעבודה  •

  טל שחר , מתתיהו, דסהה

  שילוב ,ועדות השמה •

  אבחונים לוועדות •

  להורים בגני עדולם  ס"פרויקט מהבית לבי •

   שירות פסיכולוגי בבתי הספרפרויקט  •

  הערכות בשלות להישארות בגן •

 מעברים •

 

 מאי
, עוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקליםיי •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  במצבי חירום טיפול •

  אבחונים במרכז המשלים •

בבתי הספר צור לילדים  רגשי' קבעבודה  •

  טל שחר , מתתיהו, הדסה

  שילוב, ועדות השמה •

  אבחונים לוועדות •

 ס להורים בגני עדולם"פרויקט מהבית לבי •
   שירות פסיכולוגי בבתי הספרפרויקט  •

 שארות בגןיהערכות בשלות לה •
ויקט סיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפר •

  חדש

 מיסודי לחטיבה, ס"סדנאות מעברים מגן לבי •

  
  
  
  

-אמצע מאי 

ועדות השמה 

 חדשות 
-סוף מאי 

ועדות השמה 

  לגנים 

  סוף מאי

  סוף מאי

  סוף מאי
 

  מינהל חינוך
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  סיום פעילות משימות / פעולות חודש

 יוני
, ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

  מיסודי לחטיבה, ס"מגן לביסדנאות מעברים  •

  לילדים רגשי 'קבעבודה  •

  אבחונים במרכז המשלים •

  מ"ועדות שיבוץ ח •

  מ"ערר על שיבוצים לח •

  ס"פרויקט מהבית לבי •

  סיכומי שנה •

  שיבוץ פסיכולוגים  •

  תוכנית הדרכות שנתית •

  

  

 אמצע יוני
  

  

  

  

  אמצע יוני
 

  יולי
ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  •

זוק הלמידה של כלל המערכת מניעה וחי

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

  אבחונים במרכז המשלים •

  מ"ערר על שיבוצים לח •

תוכנית , שיבוץ פסיכולוגים, סיכומי שנה •

  תוכנית ישיבות צוות שנתית , הדרכות שנתית

  היערכות לפתיחת שנה  •

 חופשה שנתית  •

  

  

  

  

  

  אמצע יולי

  אמצע יולי

  

  

משבוע אחרון 

 יולי

 אוגוסט
  חופשה שנתית  •

  היערכות לפתיחת שנה •

  חינוך ה רכתהשתתפות בימי היערכות של מע •

 טיפול במצבי חירום  •

עד שבוע אחרון 

 1.9.12אוגוסט 

 ספטמבר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

יבוץ וש ותמועדי ועדות השמה שנתי •

  פסיכולוגים לוועדות

  היכרות במערכות •

 סוף ספטמבר

  מינהל חינוך
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  סיום פעילות משימות / פעולות חודש

  ס"ישיבות שילוב בי •

  טיפול רגשי במערכות ' גיבוש קב •

 אבחונים במרכז המשלים  •

 אוקטובר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

 בתי ספרישיבות שילוב  •
  טיפול רגשי במערכות 'קב •

  אבחונים במרכז המשלים •

 

 נובמבר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

 טיפול במצבי חירום  •
  אבחונים בכלל , שארות גןיה ,מ"צפי ילדי ח •

  הגשת תקציב •

  עבודה במערכות •

  ביצוע אבחונים •

  םרגשי לילדי 'עבודה קב •

  אבחונים במרכז המשלים •

 

 דצמבר
 ,ייעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים •

מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת 

  החינוכית 

  טיפול במצבי חירום  •

  כנס פסיכולוגים ארצי •

  עבודה במערכות •

  ביצוע אבחונים  •

  רגשי לילדים 'עבודה קב •

  אבחונים במרכז המשלים •

 
 
 

 תחילת דצמבר

  וריכוז קשרי קהילה עת נשירה וביקור סדירהיחידה למני

והעלאת הגלויה והסמויה אחוזי הנשירה  וצמצום תמניעהיחידה פועלת ל

תלמידים הנכללים במסגרת חוק היא אוכלוסיית היעד  .שיעורי הלמידה

הלומדים בבתי , הנמצאים בסכנת נשירה 18חינוך חובה ותלמידים עד גיל 

הודה ותלמידים הלומדים מחוץ ספר שבתחום הרשות האזורית מטה י

  .למסגרות מטה יהודה

  מינהל חינוך
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  על-תומטר
להבטיח ביקור סדיר של תלמידים , להבטיח ביצועו של חוק לימוד חובה •

  . בבתי הספר ובגני הילדים

גישור ופניות בית הספר למענה לפניות הורים ו: ריכוז קשרי קהילה •

באופן גלוי  ,רבמטרה למנוע מצב של נשירת תלמידים מבתי הספ, ביניהם

  .או סמוי

 וטיפוחמנהלי מוסדות החינוך  והתקשורת מולתהליכי הדיווח שיפור  •

   .החל מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה, קשרי העבודה עם צוותי החינוך

, ןבבעיות התלמידים בזמן אמת או בסמוך למועד התרחשותטיפול  •

  . למסלול לימודים תקיןוחזרה  ,הנשירמניעת 
  

  ידהפעולות היח
  .למוסד חינוכינרשמו איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא  •

קשר רצוף עם בתי  על ידי ,איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה •

  .עובדי נוער וקהילה, רכזים, יועצים, מנהלים ,הספר

  .טיפול בתלמידים למניעת נשירה •

  .ייעוץ והכוונה ,שיחות אישיות עם התלמיד והוריו •

ת וצוות פדגוגי בבית הספר /צל דרכי טיפול והתערבות יועהחלטות ע •

  .םומעקב אחר יישומ

  .על פי התאמה בית יביקור •

  .תוך בניית תוכנית חזרה, הבאת תלמיד לבית הספר •

  .רווחה במידת הצורך ,פקיד סעד ,ס"טיפול יחידני ומשותף עם עו •

ות שירהפנייה ל, רות הפסיכולוגיהשאו קשר עם פסיכולוגית בית הספר  •

  .הפסיכולוגי החינוכי במידת הצורך

  .השתתפות בוועדהופנייה לוועדת החלטה  •

  .השתתפות בוועדהופנייה לוועדת השמה  •

בהתאמה לצורכי  ,טיפוליות- ת התערבות חינוכיותושותפות בבניית תוכני •

  .הפרט

  . פיקוח מחוזי/ פגישה עם פיקוח  •

  . ל המטופלבקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי ש •

במעברים מבית ספר יסודי  לאיתור מסגרות מתאימות סיוע וייעוץ •

  . מחטיבה לתיכון, לחטיבה

 .איתור וקליטה של תלמידים המתאימים למסגרת ,הפעלת מועדונית •
דיווח שוטף על כל תלמיד  - )קצין ביקור סדיר( ס"קבעדכון תוכנת  •

  .ס"קבותלמיד בטיפול 

  מינהל חינוך
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  .חודשאחת ל -) 2טופס (ח "שליחת דו •

  .השתתפות בוועדות פדגוגיות •

  .השתתפות בוועדות שילוב •

 .אחת לחודש - סים"קבהשתלמות  •
  שנתיתתוכנית  -היחידה למניעת נשירה 

  
  סיום פעילות משימות/ פעולות  חודש

 ינואר
 -שיחות אישיות , מעקב וליווי של תלמידים •

  ד"מעברים ממ ,ייעוץ והכוונה

ם קשר עם גורמי, דרכי טיפול ומעקב •

פנייה לוועדת , ח"הפנייה לשפ, מטפלים

שותפות בבניית  ,ועדת השמה, החלטה

  טיפוליות-ת התערבות חינוכיותותוכני

  פיקוח מחוזי/ פגישות עם פיקוח  •

, ישיבת צוות, מעקב תיק אישי - מועדונית •

ועדת , ח התקדמות מהמחנכות"קבלת דו

 היגוי

כל השנה עם דגש 

: תחילת שנה

-  ספטמבר

  .אוקטובר

: ע שנהאמצ

  .ינואר - דצמבר

 אפריל -מרץ 

 פברואר
, יועצות, ס"פגישות קבועות עם הנהלת בי •

מעקב וליווי של . צוות בין מקצועי

  תלמידים

ח ביצוע "דו, מעקב תיק אישי -מועדונית  •

 תקציב מועדונית

  חטיבה תיכון

  

 יסודי

 מרץ
צוות בין  ,יועצות, ס"הנהלת בי -פגישות  •

 - ימי סיור , ידיםמעקב וליווי תלמ. מקצועי

  הכרת מסגרות

' תוכנית מעברים מכיתה ו - מעברים  •

 -מועדונית  .ס"לחטיבה עם יועצות בי

ח "דו, ישיבת צוות מעקב תיק אישי

  התקדמות

בתי ספר יסודיים 

  חטיבה תיכון

 אפריל
צוות בין  ,יועצות, ס"הנהלת בי -פגישות  •

- ימי סיור , מעקב וליווי תלמידים. מקצועי

  רותהכרת מסג

קשר עם היועצות לתאום  - מעברים  •

  שיבוצים בחטיבה

  . ועדות התמדה •

תלמידי  - מעקב אחר תיק אישי  -מועדונית  •

 מועדונית

  חטיבה תיכון

 בתי ספר יסודיים

  מינהל חינוך



40 
 

  סיום פעילות משימות/ פעולות  חודש

 מאי
. בין מקצועיצוות , יועצות, ס"בי -פגישות  •

  מעקב וליווי תלמידים

  ועדות התמדה •

  שיבוץ תלמידים בחטיבה -ח יועצות "דו •

, תקציב מועדוני -ח ביצוע "דו -ית מועדונ •

ח "דו ,מעקב תיק אישי, ישיבת צוות

וועדת היגוי . התקדמות מהמחנכות

 מועדוניות

  בתי ספר יסודיים

  תיכון / חטיבה

 
  

  

 בתי ספר יסודיים

 יוני
למיד והוריו סיוע וייעוץ לת -שיבוצים  •

  במציאת מסגרת מתאימה

קבלה לתלמידי  ועדת -מועדונית  •

  תיק אישי מעקב, המועדונית

 תיכון / חטיבה 
  יסודי

 

  יולי
  יאום שיבוץת -קשר עם הפיקוח  •

 ועדת קבלה, ישיבת צוות -ועדונית מ •
 

 אוגוסט
  המשך שיבוצי תלמידים ומעקב •

 תקציב מועדונית -ח ביצוע "דו •
 

 ספטמבר
בסכנת נשירה בניית מאגר מידע תלמידים  •

  איסוף נתונים, ומעקב

צוות בין , יועצות, ס"בי, פיקוח -פגישות  •

  מעקב וליווי. מקצועי

ייעוץ  - שיחות אישיות תלמיד והוריו  •

. קבלת החלטות טיפול ומעקב, והכוונה

  ח"הפנייה לשפ, עם גורמים מטפלים קשר

בניית , ועדת השמה, פנייה לוועדת החלטה •

  טיפוליות -ת התערבות חינוכיותותוכני

  שיתיק אי מעקב - מועדונית •

 

 אוקטובר
קשר עם מנהלי בתי הספר ויועצים לבחינת  •

התלמידים בתוך המערכות השתלבותם של 

 הלימודיות

 

 נובמבר
צוות בין  ,יועצות, ס"פגישות עם הנהלת בי •

ווי של תלמידים על פי מעקב ולי. מקצועי

  התאמה אישית

תקציב  - ח ביצוע"מילוי ושליחת דו •

  מועדונית

 

  מינהל חינוך



41 
 

  סיום פעילות משימות/ פעולות  חודש

תלמידי  - אישי  מעקב אחר תיק - מועדונית •

  מועדונית

 דצמבר
שיחות אישיות , מעקב וליווי תלמידים •

קבלת  ,ייעוץ והכוונה -  תלמיד והוריו

 ומעקב אחר יישומם החלטות דרכי טיפול
, ח"הפנייה לשפ, קשר עם גורמים מטפלים •

  . לוועדת השמה, פנייה לוועדת החלטה

 -ניות התערבות חינוכיותבניית תוכ •

  טיפוליות

  פיקוח מחוזי/  ם פיקוחפגישות ע •

ח "קבלת דו ,מעקב תיק אישי - מועדונית •

 התקדמות מהמחנכות

  תיכון / חטיבה
  

  

  

  

  

  

  

  יסודי

 

   חינוך מיוחדל היחידה

היחידה לחינוך מיוחד מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים ופועלת למען 

דה לאפשר לכל ימטרת היח. רכיהםושילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצ

 אנו. רכת החינוךמיד למצות את יכולותיו ולהשתלב באופן מיטבי במעתל

על מנת לאפשר  ,מסגרות החינוך המיוחד במטה יהודה שואפים להרחיב את

  .נו מענה בסמוך לביתםילתלמיד
  
  

אוכלוסיית מקבלי   מטרות
 השירות

 מועדים  תהליך

מפקחת חינוך  תיאום ועדות
נציג חינוך  / מיוחד

  התיישבותי 
  ח"שפ

  רווחה מנהלה
  גני ילדים/בתי ספר

יחידות  - ח "שפ
 חוץ

  ז שנתי"תיאום לו
  שיבוץ. ו / השמה. ו

הזמנת מרכז לילד 
ולמשפחה 

  )בעדיפות(
או הזמנת אולם 

  ישיבות
תיאום ועדות 

  לתלמידים ותיקים
 ז שנתי"תיאום לו

  
  

  ספטמבר
  

  דצמבר -אוקטובר 
 דצמבר -אוקטובר 

 / מסגרות לימודים ריכוז נתונים
 הורים

  שאלון
  
  
  

 ח פסיכולוגי"דו

 :תלמיד ותיק
  דצמבר - נובמבר

 :תלמיד חדש
  מרץ -ינואר 

 :תלמיד ותיק
 דצמבר - נובמבר

 :תלמיד חדש

  וךמינהל חינ
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אוכלוסיית מקבלי   מטרות
 השירות

 מועדים  תהליך

 מרץ -ינואר 

  גנים/ בתי ספר  דיוני ועדות השמה
  תלמידים ותיקים

  
  תלמידים חדשים

  
 ילדי גני ילדים

  
  ועדת השמה

  
  ועדת השמה

  
 ועדת השמה

  
 מרץ -ינואר 

  )רשות(
מאי  -אפריל 

  )רשות(
סוף מאי  -אמצע 

 )רשות(

מפקח  ל ידיועדה ע פניות הורים ועדות ערר
 ועדת ערר

  יוני  -ינואר 
 )משרד החינוך(

ועדת השמה 
 חריגה

  פניות הורים
 פקיד סעד

ועדת השמה 
באישור משרד 

 החינוך

דצמבר  -יוני 
 )משרד החינוך(

זימון ועדות השמה 
לאחר קבלת 

ל תום עהחומר הח
הגורמים  ידי

 הרלוונטיים

  ח מטה יהודה"שפ
פיקוח 

  א"מתי/מ"חנ
  ארגון הורים ארצי

  גנים/ בתי ספר 
  תלמידים/ הורים 

  ח חוץ"שפ
 שוביס הי"עו

זימון ועדה בדואר 
  רשום

  
  
  

 בדיקה טלפונית

יום לפני  16
  עדהוהו התכנסות

  
  
  
 ימים לפני 7

 ועדהוה התכנסות

הודעה על החלטת 
 ועדת השמה

  יםהור
  גני ילדים/בתי ספר

 ס"קב

שבועיים לאחר  דואר רשום
 הועדה התכנסות

  ח "שפ ועדות שיבוץ
פיקוח 

  א"מתי/מ"חנ
מנהלי בתי ספר 

  מטה יהודה
מחלקת חינוך 

  רשויות חיצוניות
  
  
  
  
  
  

  מחלקת רווחה
 ס"קב

  החלטות שיבוץ
 בניית ,היערכות

מסגרות לימוד 
  ברשות 

 העברת חומר
הוועדה 

) שיבוץ/השמה(
  צעות הדוארבאמ

  השמה. החלטות ו
  ד פסיכולוגית"חו

  השמה. שאלון ו
  החלטות שיבוץ

  אישור לימודי חוץ
איתור פנימייה 

  טיפולית
איתור מסגרות 

 עמלניות

  יוני -פברואר 
  יולי -יוני 

  
  
  
  
  
  

  יוני -פברואר 
  
  
  
  

  יוני -פברואר 
 יוני -פברואר 

  מינהל חינוך
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אוכלוסיית מקבלי   מטרות
 השירות

 מועדים  תהליך

הודעה על החלטת 
 ועדת שיבוץ

  הורים
  מסגרות לימוד

 ס"קב

  
 דואר רשום

  
 אוגוסט -פברואר 

 -ועדות שיבוץ 
 ערר

דיון בשיתוף מפקח  פניות הורים
 / ח"שפ / מ"חנ

 הורים

 יולי -יוני 

הסעות תלמידי 
מ למסגרות "חנ

 הלימוד

 -מחלקת תחבורה 
רכז הסעות אגף 

הסעות משרד 
  החינוך גזברות

 הורים

. העברת החלטות ו
  שיבוץ / השמה

אישור הסעות 
  מחוץ לתחום

אישור תקציב 
  מקרים חריגים

הודעות זמני הסעה 

 אוגוסט -יולי 

מחלקת  מ"ליווי הסעות חנ
' חב/תחבורה

  הסעות
/ א"מחלקת כ

  גזברות
 הכשרת מלווים

איתור ואישור 
  מלווים

  
 השתלמות

  אוגוסט -ינואר 
 אוגוסט -יולי 

  פיקוח/א"מתי סייעות אישיות
  מסגרות לימוד

  הורים
  משאבי אנוש

 קתמחל - א"מתי

חינוך הכשרת 
 סייעות

אישור הקצאת 
  שעות

  איתור סייעות
אישור מחלקת 

  משאבי אנוש
הודעות דואר לבתי 

  הורים/ספר
 הכשרת סייעות

  אוגוסט -יולי 
  
  
  

 מאי -דצמבר 

  מחלקת רווחה ועדות החלטה
  הורים

 מסגרות לימוד

  
השתתפות בדיון 
 במחלקת רווחה

  
אחריות מחלקת 

 רווחה

הסעות לטיפולים 
 רפואייםפרא 

  הורים
 מועדוניות

  צהרונים/
  גזברות

 מחלקת תחבורה

אישור בקשות 
  הורים

  זמני פעילות
  אישור תקציב 

העברת בקשות 
 למחלקת תחבורה

  ספטמבר) ימים 10(
  ספטמבר

  
  ספטמבר
 ספטמבר

 ז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץוכיר
  .מתן אישור לבקשות לימודים מחוץ לאזור הרישום •

  )בתי ספר, יישובים, עיתונות, אתר המועצה(ל "זר מנכפרסום הוראות חו •

  .אזורי רישום פרסום •

  .מועדי הגשת הבקשות פרסום •

  מינהל חינוך
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  .ע"חט, ב"חט ,אישור בקשות לתלמידי טרום חובה •

  .אישור בקשות למוכר שאינו רשמי •

 .לימוד בפנימייה •
אוכלוסיית מקבלי   מטרות

 השירות
 מתן מענה  תהליך

ריכוז 
  נתונים

  מסמכים וקשה הגשת ב הורים
ג טופס בקשה "רק ע

  ) דואר / מייל(
  קבלת הבקשה  /אישור 

 )טלפון / מייל(

ימים מיום  10
 קבלת הפנייה

אישור 
  לימודי חוץ

מנהל  / מזכירות
  ס"ס קב"בי

  ח"שפ
 הורים

ח "התייעצות וקבלת דו
  בכתב

  ד במקרה הצורך"חו
הודעה להורים ולמסגרת 

 )דואר(הלימוד 

יום מיום קבלת  14
 נייההפ

אישור 
  לימודי חוץ

  מסמכיםוהגשת בקשה  הורים
  ג טופס בקשה "ע
  ) דואר / מייל(

קבלת הבקשה  /אישור 
 )טלפון/מייל(

 14- אישור ראשוני
יום מיום קבלת 

 הפנייה

מחוץ 
ור זלא

  הרישום

 

 / מחלקת תחבורה
  ח "רכז הסעות שפ
  במקרה הצורך 

ועדת ובקשה ל
 התמדה / חריגים

  ד"העברת בקשות וחו
ס במקרה "ד קב"חו

  הצורך
הודעה להורים ולמסגרת 

  הלימוד

אישור כולל הסעה 
  יום  60עד 

מותנה באישור 
 ועדת חריגים

אישור 
 לימודי חוץ 

  מסמכיםוהגשת בקשה  הורים
  )דואר(ג טופס בקשה "ע

קבלת הבקשה  / אישור
 )טלפון(

ימים מיום  10
 קבלת הפנייה

כולל אגרה 
 ללא זכאים

  מסמכים ות בקשה הגש מחלקת רווחה
ג טופס בקשה "רק ע

  ) דואר / מייל(
קבלת בקשה /אישור 

 )טלפון / מייל(

ימים מיום  10
 קבלת הפנייה

אגרות 
 לימודי חוץ

מסגרות  / רשויות
  חיצוניות מאושרות 

  גזברות 
  פיקוח חינוך מיוחד 

מחלקת ללימודי 
 )משרד החינוך(חוץ 

קבלת חומר ואישור 
  בקשה 

  ית הערכה תקציבית שנת
  העברת דרישת תשלום 
אישור פיקוח לתלמידי 

  מ "חנ
 בקשות קיזוז

ימים מיום  10
  יהיקבלת הפנ
  אוקטובר

 45ביצוע תשלום עד 
 יום

  
  

  מינהל חינוך
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  אגף חברה ונוער
  

 חזון
 היא, המודעת לאחריות על סביבתה, ערכית ומעורבת, חברה מנהיגה •

טחון לאנשיה ומהווה קרקע יחסונה ותומכת המעניקה ב הבסיס לקהילה

  .איתנה לגדילה וצמיחה של חבריה

, נתינה ועזרה לזולת, אהבת האדם, אדם אשר פועל לקידום הסובלנות •

את מצעיד את עצמו ו - היוזם ומשפיע לשיפור איכות החיים בקהילתנו

  .משפחתו לעתיד מוצלח ומשמעותי

בקהילת מטה יהודה ומעודדים תושבים אנו שואפים להטמיע ערכים אלו  •

  .סביבתםלמען לפעול למען עצמם ו

   מחלקת נוער

  ת עולםשתפי

  . עים על החברה והסביבהילים ומשפימוב ,בעלי ערכיםילדים ונוער  •

ערכית , גוף מקצועי לפעילות חינוכיתהיא מחלקת הנוער במטה יהודה  •

  .ותרבותית לילדים ונוער
  אמנת השירות

בהקפדה  ,יםרכי התושבומענה לצנותן וער במטה יהודה צוות מחלקת הנ •

, קשובים וזמינים לכל הורהאנו . ותוך ראיית האינטרס הציבורי הרחב

נו העשרה חווייתית ינעניק לילד, ביושר וללא משוא פנים. נער ותושב

נפעל ביעילות . במחויבות לחדשנות חינוכית מתמדת, מלמדת ומרתקת

יותה החינוכית והערכית של המועצה ובמקצועיות ונוביל את מדינ

  .בתחום הנוער

 מטרות
 ,הפעילות הערכית חיזוק ומיסודהיא  המטרה העיקרית של המחלקה •

  .ומיסוד המחלקה בקרב יישובי המועצה כגוף מקצועי

  .ילדים ובני נוער ערכיים ומובילים חברתית יפוחט •

ביישובי  פעילות חברתית וערכית ל ידיע ה חינוכית ותרבותיתויחו הענקת •

  .מטה יהודה

  .מועצתית-כמות ואיכות פעילות הנוער הכלל הגדלת •

 .פעילות תנועות הנוער והפעילות הערכית במועצה חיזוק ומיסוד •
 .יזוק שיתוף הפעולה עם המגזר הקיבוצי והערבי בפעילות המועצתיתח •
 .חיזוק והגברת המעורבות של ההנהגות היישוביות •
בין ותנועות הנוער והגיל המודרכות עידוד יחסי גומלין בין קבוצות  •

 .הקהילה
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  ים לשנה הקרובהיעד

שבוע הנוער יבליט את מנהיגות הנוער וצוותי . שבוע הנוער במטה יהודה •

יתקיימו יום חילופי  םאירועיהבמסגרת  .ההדרכה ויחזק את עשייתם

 .ערב הוקרה למנהיגות הצעירה במעמד ראש המועצהו ,שלטון במועצה
תוך שאיפה לייצוג של כלל מגזרי ואזורי , ת נוער רשותיתמיצוב מועצ •

 .המועצה
הגדלת מספר ימי העיון וההשתלמויות לכלל עובדי ומדריכי נוער  •

העשרה , )אחת לחודש(תוך מתן דגש על יצירת סטינג קבוע , והרחבתם

  .וישיבות אזוריות קבועות, )חיצונית ופנימית(רלוונטית 

  .עילותווהרחבת פ, מיצוב מרכז ההדרכה •

, מספר המשתתפים בפעילויות תנועות הנוער במועצההגדלת המשך  •

כמו כן המשך הגדלת מספרי המשתתפים . נוספים בכל תנועה 20%

 .בקורסי הכשרה והדרכה בקיץ של תנועות הנוער
יצירת  ל ידיע, נוער עם הנהגות היישובים לקתחיזוק הקשר של מח •

  .כלל הישוביםועדות נוער יישוביות ונאמני נוער מקרב 

  היחידה לקידום נוער

  ת עולםשתפי

  ."לא לוותר על אף אחד ולא לוותר לאף אחד" •

  אמנת השירות 

רות איכותי לכל נער ונערה יהיחידה לקידום נוער נותנת מענה וש •

בהכנה , תמיכה להשתלבות בעולם התעסוקהבהמעוניינים בליווי ו

בליווי , ויותלהשלמת שנות לימוד או בגר, ל"לשירות משמעותי בצה

  . טיפולי או בהכנה לנהיגה בטוחה וקורסים מקצועיים

  .נפעל במחויבות עמוקה כלפי כל נער ונערה בתחומי הרשות •

יכולתו להתמודד ולהיות אחראי לחייו באנו מאמינים באדם באשר הוא ו •

  .ירה אכפתית ומכבדתוולסביבתו תוך יצירת או

ית וקבלת האחר בשאיפה חשיבה חיוב, אנו פועלים למען פיתוח מודעות •

  . ליצור התפתחות וצמיחה אישיים בדרך לבגרות ועצמאות

  מטרות

 .השלוחה בעין נקובה קידום ושכלול •
 גופיםמחלקות ושימוש במשאבים מקומיים ויצירת שיתופי פעולה עם  •

 .באזור הפועליםמקצועיים 
 .לעמוד בקריטריוני משרד החינוךעל מנת הכנסת מערך תומך למידה  •
כלים למציאת עבודה באמצעות , ענה לכל נער המעוניין לעבודמתן מ •

 .והשתלבות בעולם התעסוקה
 .ל"העלאת המוטיבציה לגיוס ושירות משמעותי בצה •

  אגף חברה ונוער
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 . חיזוק הקשר עם ההורים והפיכתם לחלק מהתהליך השיקומי •
  

  יעדים לשנה הקרובה

במסגרת שיתופי פעולה עם מחלקת נוער ואגף . לנערות הקמת בית חם •

וחה לשם הרחבת המענה הניתן כיום לנערות והבאתן למיצוי הרו

 .פוטנציאל אישי מקסימלי
במסגרתו יחוו הנערים תהליך של  .הקמת עסק חברתי לבני נוער •

ויקבלו כלים  בישראללמידה והבנה של שוק העבודה  ,התנסות

 .משמעותיים לעתיד
ביטוי  בו יוכלו הנערים לבוא לידיש ,הקמת תשתית להפעלת רדיו אזורי •

  .את הכישורים שלהם ולפתח

  מחלקת תרבות

  ת עולם שתפי

חיזוק הקהילות במטה יהודה דרך חיי  ."נער חסון גדל בקהילה חסונה" •

  .תרבות עשירים

, חיזוק ופיתוח הקהילות במטה יהודהמחלקת תרבות שמה דגש על  •

  . בעזרת הכלי התרבותי

ומעניק להם חוסנה של הקהילה מחזק את השייכות והזהות של חבריה  •

במקום כזה יכולים לצמוח תושבים  .תחושת ביטחון במקומם ובסביבתם

  . וילדים הפועלים לאיכות חיים ואהבת אדם

  אמנת השירות

ולתמוך , להדריך, לעודד, המחלקה מתחייבת לעמוד לרשות התושבים •

  .שוביםיבפעילויות תרבות בי

הפנאי של  מחלקת תרבות תפתח תוכנית ענפה ורב גונית בתחום תרבות •

  .כלל תושבי מטה יהודה

  מטרות

הכשרת הוועדות . כל יישובי המועצהבועדות תרבות מקצועיות  הקמת •

  .ישוביםביחיי תרבות עשירים ומגוונים  תריליצוסיוע 

 .אירועי תרבות מועצתיים •
 .בניית אשכולות יישוביים לפעילויות תרבות משותפת •
  .שוביםייבקורס יזמי תרבות  פתיחת •

 .ישובימוטיבציה לפעולה של המבוגר בכ -ר בין תרבות ונוער הקשחיזוק  •
מסורת ל המותאמתשנת הפעילות הבאה לתוכנית עבודה שנתית  •

 .ולמורשת התושבים
  רובהיעדים לשנה הק

המחלקה תוביל קורס הכשרה לרכזי תרבות . ועדות תרבות מקצועיות •

את  ועדות תרבות איכותיות המחלקה תלווהטיפוח במסגרת . ישוביםיב

  אגף חברה ונוער
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כנית עבודה שנתית ובמתן תמיכה וכלים לפעילות וועדות בבניית תוה

  . תרבותית מוצלחת

, מפגשים במהלך השנה להעשרה 2יתקיימו  ,ישוביםיועדות הפועלות בול •

  .הפריה ותמיכה מקצועית
כנית ותופתיחת  מספר המנויים בהיכל התרבותהגדלת . היכל התרבות •

  .פעים לקטניםמו - 6עד  2ם בגילאי חדשה לילדי

  .המחלקה תפיק ותוביל אירועים מועצתיים. אירועים מועצתיים •

ישובים לפעול יחד יהמחלקה תעודד את ה. ישוביםיניית אשכולות ב •

) לפי אשכולות(ועדות אזוריות  3ותקים במהלך השנה הקרובה לפחות 

 .ישוביםיעם נציגי ה
, חריף המחלקה תפתח בשנה הקרובה שתי שלוחות חדשות ליד .חוגים •

  .ישובי עדולםיה ליוהשני הועין נקוב הפאהאחת לעין ר

  

  תרבות תורניתמורשת ומחלקת 

  ת עולם שתפי

 בקרב תושבי המועצה מסורת ומורשת העם היהודיההעמקת הזהות  •

 .לדורות הבאים ןוהנחלת
  רותישהאמנת 

ויוזמת  המורשת והתרבות היהודית תלהעמק נותנת מענה המחלקה •

 חילונים -ם רבדיה במכלול ות בקרב תושבי המועצהפעילות לקירוב לבב

  .ומבוגרים צעירים ,ודתיים
תיצור , המחלקה תפעל במרץ למען הקניית ערכי היהדות ומורשת ישראל •

  .פעילויות שיקרבו לבבות ויעמיקו את הקשר והזהות היהודית

 מטרות
  .חגי ישראלהמסורת היהודית ו אודותהעמקת הידע  •

  .חילונים לדתייםסיות במטה יהודה ובין חיזוק הקשר בן האוכלו •

  .יצירת זיקה למורשת היהודית •

  .שת היהודית והאתנית לדורות הבאיםהנחלת המור •

  .ישוביםיקשר עם המנהיגות הרוחנית בה חיזוק •

 .להגדיל את מספר הפעילים והמשתתפים בפעילות המחלקה •
  יעדים לשנה הקרובה

 .או ארבעה חודשים אחת לשלושה ,מועצתיים לנשים אש חודשמפגשי ר •
 .פעילויות בנושא זהות יהודית ל ידיהעמקת הקשר עם בני הנוער ע •
בת מצווה ייחודית בשיתוף מחלקת הנוער לכל ילדי / הפעלת תוכנית בר  •

 .המועצה
 .כנית פעילות ייחודית להעשרת והעצמת הרבנים במועצהות •

  
  

  אגף חברה ונוער
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  שירותי דת תמחלק

  ת עולםשתפי

 שירותיומספקת  את שמירת הדת לתושבי המועצהת אפשרהמחלקה מ •

  .דת איכותיים

  אמנת השירות

רישום , עירובין, בתי כנסת, מקוואות שירותי דת אחראית על תמחלק •

  .בתי עלמין וקבורה, כשרויות, תעודות רווקות, נישואין

  .את נושאי הדת בתחום המועצה מטפלת ומקדמת המחלקה •

בתי עלמין , ביןעירו, מקוואות ם שלדאג לתחזוקה השוטפת ולבנייתנ •

  . ואחזקתם םפיתוח, ובתי כנסת

 . נסייע ונתמוך בתושבי המועצה בטקסי החיים ובקיום מצוות הדת •
קשר מתמיד עם נעמוד לשירותו של התושב ביום ובלילה ונהיה ב •

  .רבנים ובלניות, ישוביםיהמשרתים בקודש ב

  מטרות

שיראו במחלקה כתובת על מנת  לחזק את הקשר עם תושבי המועצה •

 .הדתיים משמעותית לטקסי החיים
טהרת המשפחה , משרד הדתות - הקשר עם מוסדות הדת במדינה  לחזק •

 .יחידה להנצחת החיילה -ומשרד הביטחון  ,בישראל וטהרת הבית
 . טקסי החיים הדתייםב ןסיוע למשפחות והדרכת •
 . למסד את הקשר האזורי לקברי צדיקים •
  .מבנים ולוגיסטיקה - תחזוקת הקיים •

  ם לשנה הקרובהיעדי

 שתתאפשר על מנת ,לחבר שני בתי עלמין לרשת החשמל. בתי עלמין •

  . שעות החשכהקבורה בתאורה ו

  .בשני בתי עלמין, השלמת ספסלי ישיבה במתחם בית הלוויות •

  .השלמת מתקני גניזה בשני בתי עלמין •

 33-ב לפתור בעיות תקצוב הולם וראוי לרכישת סולר להסקה. תמקוואו •

  .שותמקוואות בר

  .מקוואות הזקוקים לשיפוץ 3 לשפץ •

 מקוואות 33-ל מציאת פתרון והסדר כספי לרכישת חומר חיטוי וניקוי •

  .ברשות

לדאוג שיהיו אשר יש  ,בתי כנסת 75שובי המועצה יבי. בתי כנסת •

  .כיאה לבתי כנסתכראוי ומתוחזקים 

   .ברשות בתי כנסת 4- בצביעה ומיזוג , לסייע בנושא שיפוץ •

  . שוביםיי 4-א הרחבת בתי כנסת בלסייע בנוש •

 מחזורים ,סידורי תפילה( בתי כנסת 44-סיוע ברכישת תשמישי קדושה ל •

  ). וכדומה

   .שוביםיי 40-ב עירוביןלשפץ ולתקן . עירובין •

  אגף חברה ונוער
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 .ישוביםי 5-בנייה והקמה של עירובין ב •
  .על פי המתבקש, ביישובים שבהם אין רב תקנים לרבנים סיוע ובקשת •

  ז אזורי לאמנויות מרכ - יד חריף

  ת עולםשתפי

   .במה לחינוך ויצירה עבור תושבי מטה יהודה מעניק יד חריף •

  .למצוא ולגלות את האמנות כדרך חיים ,לפתח כישורים •

   אמנת השירות

 . אהבה ורגישות לזולת, הקשבה, כבוד, ערכים של מקצועיותלקדם  •
 .מענה של איכות ויצירתיותלתת  •

  מטרות

  .ישובים במועצהיה ןממגוו, תלמידיםהר הגדלת מספ .קהל יעד •

  .ת מחלקה לציור ומחלקה לתיאטרוןפתיח .התחדשות •

מתן תשובות מקצועיות ועדכניות בכל התחומים  .התמקצעות מתמדת •

  .הנלמדים

  .יצירת במה לאמנים ויוצרים במטה יהודה •

  .וביסוס הלהקות האתניותחיזוק  •

  .במופעים בכל מטה יהודה השתתפות •

  .הבוגרת הקורסים לאוכלוסייהרחבת תחומי ה •

  יעדים לשנה הקרובה

ספר הבתי  ,במועצה מחלקותה, ישוביםיעם ה הידוק שיתופי הפעולה •

  .משרד החינוךו

הרבות  אפשרויותלושל יד חריף  מגוון העשייהמודעות לחשיפה ו •

 .בבתי הספרו ישוביםיב וחשיפת התוצרים הופעות ,פעולה לשיתופי

  .הספר וגני הילדיםביסוס הקשר המקצועי עם בתי 

מגוון המציעה  מחלקה מקצועית בעלת שם ארצי .הקמת המחלקה לציור •

  .נוער ובוגרים ,קורסים לילדים

קבוצות יוצרות בשכבות גיל שונות מפיקות  .הקמת המחלקה לתיאטרון •

  .תיאטרון מקורי

תוך דגש על יחס אישי  ,יקה והמחולזבמחלקות המו הגדלת המשתתפים •

  .לכל משתתף

  .בחיי התרבות והחינוך של מטה יהודה גורם משפיע להוות •

  וחינוך גופניספורט  תמחלק

  ת עולםשתפי

  .מטפחים ושומרים את חוסנם הגופני ,תושבי מטה יהודה בריאים •

  אמנת השירות

  אגף חברה ונוער
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ספורט של ה מצוינותחת ומעודדת פמטמחלקת ספורט וחינוך גופני  •

  .ייצוגיה

, חוגי, עממי - מימדיו נפעל במרץ על מנת לתת שירותי ספורט על כל •

 . מקצועני
ולטפח את בריאותם של , לחנך, קהל על מנת לחזקהנדאג להגיע לכלל  •

  .ודההתושבים במטה יה

  מטרות

 .כמכשיר לחיים בריאים לנפש ולגוףמיצוב הספורט במועצה  •
  .)רוציםימ, צעדות( ספורט עממיפעילויות קידום  •

 .הוספת מתקני ספורטו שדרוג •
מינהל הספורט וקרן  ,רשויות וארגוני הספורטחיזוק הקשרים עם  •

 .המתקנים של הטוטו
 .ניהול אגודות ספורט וקידום הספורט הייצוגי •
   .ספורט פעילותלולמשוך את התושבים  לעניין •

שבהם אין  שוביםיבי במיוחד, ספורטהאירועי ב ולתמוך ללוות, לסייע •

 .פעילויות ספורט
 .רט אחדלשאוף שבכל יישוב יתקיים לפחות חוג ספו •

  יעדים לשנה הקרובה

שדרוג . החלפת רצפת פרקט באולמות בתי הספר בעין כרם ובהר טוב •

 המגיעים, אולם הספורט יאפשר פעילות יותר נוחה למשתמשים

שדרוג התנאים יהפוך את הפעילות לחוויה ויגרום  .לאימונים

בעזרת  .לספורטאים הפעילים להמשיך בפעילות ולאחרים להצטרף

מקומיים נשיג את התקציב בעלי עסקים ו וד הכדורסלאיג, הטוטו

  .הדרוש

לזכרו של , ג בעומר"בל מספר המשתתפים במסע אופני הרים הכפלת •

  .ל"שרון אדרי ז

רגל -קיום ליגת קטעל ידי  לאזור המזלג וההר הרחבת פעילות המחלקה •

  .רבים שוביםיאשר תאגד בתוכה י

  תחבורה לקתמח

  ת עולםשתפי

ובהקפדה על  נקיםמפרכבים ב ,בטוח ויעיל, מהיר ,אדיב שירות הסעות •

   .זמנים ותלוח

  אמנת השירות

  .אדיב וחסכוני, יעיל, עובדי המחלקה יקפידו על מערך היסעים בטוח •

ניתן מענה בכל עת לה נידרש ונטפל בכל תלונה או בקשה בתשומת לב  •

  .ובאופן מהיר

  אגף חברה ונוער
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  וסעים וים בהם מוק 1,000- מיותר מחלקת תחבורה מפעילה מדי יום

המחלקה . שוביםיי 60-מוסדות חינוך ול 200- תלמידים ל 7,000- מיותר 

 . קבלני משנה 15-נהגים ואנשי צוות וכ ,עובדים 35מונה 
 פעוטונים :מחלקת תחבורה דואגת לשינוע מגוון האוכלוסייה ברשות ,

הסעות , קשישים, תלמידי חינוך רגיל, תלמידי חינוך מיוחד, ילדי גנים

 .הסעות למדור ספורט וגורמי חוץ, חריףלחוגים ביד 
  מטרות

 שירותי הסעות מאורגנות לתושבי מטה יהודה וגורמי חוץ מתן, 

מטה יהודה הכלכלית באמצעות האוטובוסים של המועצה והחברה 

  .וקבלני הסעות שזכו במכרז

 תכנון יעיל יותר בקווי הסעות  על ידי ,התייעלות בהוצאות היסעים

  .חיסכון בהוצאותו

 םההיסעיכנת סדרן ומחשוב מערך והטמעת ת ךהמש.  
  הכלכליתניצול רכב עצמי טוב יותר והגדלה בהכנסות המועצה והחברה 

 .מטה יהודה
 מעקב אחר קבלת הכספים  ,הגשת הדיווחים למשרד החינוך בזמן

 .מהמשרד
 כולל הכנת  ,שיפור ושדרוג שיתוף הפעולה מול מינהל החינוך במועצה

 .מאגר נתונים עדכני
  רובהעדים לשנה הקי

 חיזוק ושיפור רמת שירות ההסעות.  

 גיבוש צוות עובדי המחלקה וצוות ההנהלה.  

 שיתוף פעולה עם רשויות שכנות לחיסכון בעלויות.  

   לצי מחלקת התחבורהאוטובוסים חדשים  2רכישת. 
 רכישת אוטובוס חדש לחברה הכלכלית מטה יהודה. 
 ליטת שני נהגים חדשיםק.  

 אגף חברה ונוער
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  אגף רווחה
  

  יעדים חדשים והמשך תוכניות - 2012תוכנית עבודה לשנת 
  

  לוח זמנים  תפוקות  משימה  יעד  יחידה
אגף 

 -הרווחה 
  כללי

הטמעת אמנת 
  רות יהש

יוזמות נוספות 
מטעם הרווחה 

להפצת מידע 
רותי ילגבי ש

, הרווחה
פרסום 

בעיתונים על 
פעילויות 

לתיות קהי
  בוצתיותוק

הנגשת 
 םהשירותי
  לתושבים

  

  לאורך השנה

הטמעת 
  מחשבים

הטמעת 
  העבודה 

אורות "ב
  ".רווחה

כתיבת תיקי 
תושבים באופן 

ממוחשב 
 ל פיע ועבודה

התוכניות 
החדשות של 

  המועצה

שימוש שוטף 
  במחשב

  לאורך השנה

עבודה מתוכננת 
  מול תקציב

בניית תקציב 
תואם צרכים 

 ,והכנסות
 בליווי ייעוץ

  מקצועי

ערכות יה
תקציבית 

  ובקרה שיטתית

  לאורך השנה

פעילות 
בתחום 
  הנשים

מפגשים   מועצת נשים
ם של יחודשי
ת נשים מועצ

ס "בליווי עו
  ויועץ ארגוני

פרויקטים 
קהילתיים 

 שלשובים יבי
העצמת נשים 

  נשים ל ידיע

  לאורך השנה

פרסום , שיווק  הרצאה לנשים  
  וארגון הערב

 100-ערב ל
  תושבים

  2012אר ינו

מטה 
  חברתי

 הקמת מטה
חברתי מועצתי 

הכולל את 
מערך 

המתנדבים 
ומועדוני 

  ותיקיםהו

בניית מנגנוני 
קישור וחיבור 

האגפים בין 
 ,במועצה

התושבים ובתי 
  הספר

בסעיפים  ורא
מועדוני ותיקים 

ומערך 
  מתנדבים 
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מועדוני 
  ותיקים

מתן מענה 
חברתי תרבותי 

לוותיקי 
 ,שוביםיהי

בקהילתם 
ביבתם ובס

  הטבעית

ליווי מקצועי 
וסבסוד כספי 

של הרשות 
המקומית 

בהקמה ובליווי 
  של המועדונים

  .מועדונים 20
סים קט

לפתיחת 
המועדונים 

  ושילוט

לאורך שנת 
  העבודה

מערך 
  מתנדבים

הקמת מערך 
מתנדבים 

מועצתי לשגרה 
  ולשעת חירום

מיפוי כל 
ל המתנדבים ע

  יישובים פי
  

בניית מערך 
מתנדבים 

רת ויצי
מקומות 
  התנדבות

תיק לכל יישוב 
עם שמות 

  .המתנדבים
 50גיוס לפחות 

מתנדבים 
  .נוספים

ערב מועצתי 
  .למען המתנדב

 3לפחות 
פרויקטים 
, נוער המשלבים

ותיקים 
  ומתנדבים

  
  
  

 3תוך 
  חודשים

  
  2012 מאי

עבודה 
  קהילתית

 - ליווי הרחבות
סיוע לקהילות 

  בשינוי

ליווי של   
שלושה 

: ישוביםי
נחם , תלוזי

  ונחושה

  במהלך השנה

ליווי הרחבות 
  חדשות

יצירת צוות 
יהודה (מועצתי 

רענן , חדד
, ןאהרונסו

דפנה בירן 
לבחינת ) אשתר
  הנושא

על פי החלטת 
  הצוות

  במהלך השנה

מערך 
  סטודנטים

המשך תפעול 
היחידה 

לסטודנטים 
לעבודה 

  סוציאלית

הדרכה 
  לסטודנטיות

יקטים פרו
מיוחדים 
שיינתנו 
  טיםלסטודנ

  במהלך השנה

ייעוץ 
  כלכלי

ליווי משפחות 
הזקוקות לייעוץ 

כלכלי על ידי 
ס ומומחה "עו

  בתחום

חבירה 
לעמותת 

  "פעמונים"

 15-ליווי של כ
למען , משפחות

שיפור בניהול 
  התקציב הביתי

  לאורך השנה

  אגף רווחה
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שיפור הטיפול   מגזר ערבי

  היבאוכלוסי
העמקת 

העבודה של 
עובד חדש 

  במגזר

תוכנית שנתית 
שא קשישים בנו

והתערבויות 
ת מניעתיו

והקמת צוות 
ייחודי למגזר 

  הערבי

  במהלך השנה

איתור הילדים   גיל הרךה
בסיכון בשלב 

  מוקדם

פרויקט 
במעונות יום 

לאיתור וטיפול 
בילדים בסיכון 

צוות  ל ידיע
 :מקצועי- רב

מרפאה 
, בעיסוק

, יתפסיכולוג
קלינאית 
 ,תקשורת

  ס"בהנחיית עו

איתור ילדים 
י עם קשי

, התפתחות
ליווי , טיפול

ומעקב אחר 
הילדים תוך 

שיתופי פעולה 
סים "עם העו

המרחביים 
והנחיית 
   .ההורים
 5-עבודה ב

  ותמעונ

  במהלך השנה
  

שיפור הטיפול 
בגיל הרך במגזר 

  הערבי

תפעול 
  משפחתונים 

לתינוקות 
 0-3לגילאים 

שנים במגזר 
  הערבי

משפחתונים  7
  בכפרים

פתיחת 
משפחתונים 

1.9.2012  
בקרה ופיקוח 

  שוטף

ילדים 
  ונוער

טיפוח ילדים 
עם קשיי 
  תקשורת

הקמת קבוצה 
לילדים עם 

קשיי תקשורת 
במושב צור 

אשר , הדסה
תיתן מענה 

לצרכים 
  החברתיים

 15-קבוצה ל
ילדים בגילאים 

6-12  
  

  2011דצמבר 
  

  פתיחה

פעילות לנוער 
בסיכון בחווה 

טיפולית בצורה 
  הדסה

 15-מענה ל  חבירה לחווה
  ילדים ונערים

  2012פברואר 
  

  שירות חדש

סדנאות חוק 
  נוער

מתן הרצאות 
פקידות  ל ידיע

  .סעד
  הטמעת החוק

הרצאות  4
להעלאת 
המודעות 

לאיתור ילדים 
  וחובת הדיווח

בתיאום עם 
מנהלי 

  מסגרות

יחידה 
להתמכרויות 

  בני נוער

ס בחצי "עו
משרה תפעל 

טיפול , רלאיתו
ומניעה בנושא 

  התמכרויות

נערים  15
  בטיפול פרטני

  ממשיך

  אגף רווחה
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ילדים 

  ונוער
פעילות ושיתופי 

פעולה עם 
" חוות אורי"

  משדות מיכה

שיתוף פעולה 
עם החווה 

בהקמת מערכי 
טיפוח לילדים 

  בסיכון

  מענה טיפולי 
  נערים 15- ל

  

  עובד וממשיך

מועדונית 
ס "בי, לילדים

  מתתיהו

ך במציאת צור
כוח אדם או 

עמותה 
  מפעילה

  

  הגנה ומענה 
ילדים  15- ל

  בסיכון

  פתיחה
  2012ינואר 

מועדונית 
" ארפאד"

, במגזר הערבי
משותפת 

  לרווחה לחינוך

להמשיך 
  פעילות

 15-מענה ל
ילדים בסיכון 

  מהמגזר הערבי

  עובד

פעילות קיץ 
   לילדים בסיכון

סיוע בשילוב 
ילדים 

בקייטנות 
כי ותכנון מער

התערבויות 
בקיץ לילדים 

  בסיכון

 120-מענה ל
  םילדי

אוגוסט  -יולי 
2012  

ת ומועדוני 2
ביתיות לילדים 

  . בסיכון
  העין נקוב

המשך תפעול 
  ילדים 11- ל

מתן מענה 
  מקצועי

  במהלך השנה

מרכז נוער 
  וצעירים

 15-מתן מענה ל
נערים בסיכון 

  בחבל עדולם

חתימת הסכם 
חוות "עם 

  "אורי
וערב חשיפה 

  .להורים
  ס פתיחהקט

, נערים 15גיוס 
פעילות 
ית מקצוע

 3ומגוונת 
  פעמים בשבוע

  2011דצמבר 
  

  שירות חדש
  
  

לקראת 
  האביב

בית חם 
  לנערות

הקמת בית 
איכותי 

צועי ומק
לנערות לאחר 

  שעות הלימודים

שיפוץ מבנה 
, מתאים

הגדרות 
עולה שיתופי פ

עם קידום נוער 
  ח אדםווגיוס כ

 15-מענה ל
  נערות

  2012ינואר 
  

  שירות חדש

מרכז לילד 
  ולמשפחה

רכז שיפוץ מ
  לילד ולמשפחה

  אישור תקציבי
  

טקס לפתיחת 
המרכז 

  המתחדש

התאמת המבנה 
  לצרכים במרכז

  2012ינואר 
  

ייקבע 
  בהמשך

  
טיפולים זוגיים 

  ומשפחתיים
 45- טיפול ל  

  משפחות
  ממשיך

  ממשיך 15- טיפול ל  גיוס נעריםטיפול במוזיקה 

  אגף רווחה
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  נערים  לבני נוער

מרכז לילד 
  ולמשפחה

טיפול באמנות 
  לילדים 

 15- טיפול ל  איתור ילדים
  ילדים

  ממשיך

טיפול בילדים 
נפגעי עבירות 

  מין

  צורךה על פי  על פי הצורך  
  

קבוצות 
  מתוכננות

ערב חד פעמי 
להורים לגיוס 

פים משתת
לקבוצות נוער 

ומבוגרים 
  באורה

שיתוף פעולה 
  עם המרפאה

  2011דצמבר   משתתפים 50

ם קבוצת הורי
במושבים אורה 

 בעתג, עמינדב
  יערים

מפגשים  10  שיווק ופרסום
עלאת לה

המודעות 
בנושא גיל 
  ההתבגרות

פתיחה 
  2011ר דצמב

קבוצת נערים 
, במושבים אורה

גבעת  ,עמינדב
  יערים

מפגשים לבני  6  גיוס הנערים
לאת נוער והע

המודעות 
לאתגרי גיל 
  ההתבגרות

התחלה 
  2011דצמבר 

קבוצת הורים 
תעוז  יםבמושב

  תרוםו

ים מפגש 10  גיוס הורים
להעלאת 

המודעות לגיל 
  ההתבגרות

לקראת מרץ 
2012  

קבוצת הורים 
 נס יםבמושב

גיורא  בר, הרים
  ומטע

ים מפגש 10  גיוס הורים
להעלאת 

המודעות לגיל 
  ההתבגרות

  2012מרץ 

ון קבוצה בדמי
 .מודרך לילדים

אבן  ת ספרבי
  העזר

הכנת הילדים 
וקבלת אישור 

  הורים

ע טיפולי סיו
לילדים עם 

  עיות רגשיותב

  2012ינואר 

קבוצה לילדי 
 .רושיםהורים ג

ית ספר אבן ב
  העזר

הכנת הילדים 
וקבלת אישור 

  הורים

לדים סיוע לי
המתמודדים 

עם גירושי 
  הוריהם

  2012פברואר 

טיפול באמצעות 
בישול לילדים 

ם עם קשיים בני
ת בי .רגשיים

  מתתיהו ספר

הכנת הילדים 
וקבלת אישור 

  הורים

 סיוע טיפולי
  ייחודי לילדים

  2012ינואר 

 ת כדורגלקבוצ
נערים ילדים ול
  עין נקובהב

שיתוף פעולה 
עם אגף חברה 

ונוער 
ומפעילֹות 

חמש קבוצות 
  כדורגל

  

  אגף רווחה
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  לחינוך

צרכים 
  מיוחדים

קבוצה להורים 
לדים עם לי

צרכים מיוחדים 
  0-6גילאי 

מתן מענה רגשי   גיוס הורים
 הותמיכ

להורים במשך 
  מפגשים 10

  2011נובמבר 

ערב חשיפה 
לאוכלוסיות עם 
  צרכים מיוחדים

  2011נובמבר   העברת מידע  גיוס הורים

הקמת פורום 
בנושא צרכים 

מיוחדים 
בשיתוף 
ס "עו, תושבים

  ומשרד הרווחה

יית תוכניות בנ  גיוס שותפים
בנושא צרכים 

  מיוחדים

  במהלך השנה

  מתן תעסוקה  ש"מע
בוגרים  15- ל

הסובלים 
  מפיגור

חבירה 
ופי פעולה ושית

עמותת עם 
  ישראל אלווין

שיפור התנאים 
ים הפיזי

במקום בניית 
מערך תעסוקה 

  נוסף

  ממשיך

מתן מענה   קשישים
ליותר תושבים 

מצעות בא
העמותה 

  לקשיש

העמקת 
שיתופי 

הפעולה עם 
תה העמו

לקשיש ובניית 
תוכניות 

  משותפות

הרחבת 
קהילה ה
 .תומכתה

הרחבת 
משתתפים 
במרכז יום 

לקשיש מרחבי 
   .מועצהה

  +60הרחבת 

  לאורך השנה

סדנאות בנושא 
העברה בין 

דורית 
  לקשישים

הרצאות  6  ארגון הערבים
 תאלהעל

 המודעות
  בתחום

  לאורך השנה

פעילות בנושא 
  ניצולי שואה

שיתוף נערים 
וניצולי שואה 

מאזור בית 
קריית , זית

מעלה , ענבים
 ,החמישה

  שורש

הרצאות  10
וכתיבת סיפורי 

חיים בשיתוף 
  הנוער

  לאורך השנה

אגף 
  הרווחה

  עבודה שוטפת
  לאורך השנה

עובדים  ל ידימתן מענה לפניות התושבים ע
  :סוציאליים מרחביים בנושאים שונים

, קשישים, נכויות ,ילדים עם צרכים מיוחדים
  .נוער בסיכון ועוד, משברים משפחתיים

על פי , לתית ומניעתיתעבודה מערכתית קהי
  מיפוי צרכים

  אגף רווחה
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אגף 
  וחההרו

תכנון וטיפול 
  לילדים בסיכון

ישיבות ועדת 
  החלטה

המורכבת 
-מצוות רב

  מקצועי

בניית תוכנית 
  .לילדים בסיכון

  .100- מופנים כ
מעקב אחר 

ילדים 
  בפנימיות

מדי שבועיים 
  1.9.10-מ

מתן מענה 
לפניות בית 

משפט בנושא 
רי דין סד

  ואפוטרופסות

כתיבת 
  תסקירים

 140-כ
  תסקירים

על פי בקשת 
  ת משפטבי

מתן מענה 
במסגרת חוק 

  הנוער

כתיבת 
תסקירים 

וטיפול 
בקטינים 

  ובמשפחות

ילדים  240-כ
  בשנה

דרישות  ל פיע
  בשטח

תפעול שוטף של 
  האגף

  ,ישיבות צוות
   ,הדרכות

  ,השתלמויות
הערכות 

  עובדים

  ,תפעול יעיל
מתן מענה 

מהיר ומקצועי 
  לתושב

  כל השנה

חירום 
  בשוטף

מתן מענה לכל 
 קריאות

חירום בנושא ה
, ילדים

חסרי , קשישים
ישע בסיכון 

  מיידי

  כוננות חירום
שעות  24

ביממה של 
  פקידי סעד

ל פי ע  הצורך ל פיע
  הקריאה

דעה הו
למשפחות 

חללים בתאונות 
  דרכים

ליווי המשטרה 
ל עלמשפחה 

  ס "עו ידי

  הצורך על פי  הפניה ל פיע

  

  אגף רווחה
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  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
 

  חזון
, מגורים, המגדירה זכויות לתיירות, למטה יהודה חדשה תכנית כוללות •

 . וחקלאות
 . יעיל ומייעץ, רות עם צוות מקצועי מעודכןימתן ש •
מתן סטטוס . ושב דרך האינטרנטכנית ניהול תיקי בקשות לתופתיחת ת •

  .תיק

 . אוגרפייאינטרנטית למידע גמתן אינפורמציה במדיה  •
  .בוועדה GISמחשוב  •

יה לא ישמירה על איכות החיים של התושב תוך אכיפה מיידית לבנ •

  . שימוש במדיה ממוחשבת מן השטחוחוקית בשטח 

העברת מידע ממהנדסת המועצה טרם פעולות ביצוע לפרויקטים  •

 . לאומיים בתחומי המועצה
 

  המועצה תהוועדה המקומית ומחלקת מהנדסאמנת 
 פיקוח ,תכנון, רישוי :הוועדה המקומית כוללת ארבע מחלקות •

 . ושמאויות
רותי ייעוץ לתכנון ואישור יהוועדה אחראית בפני התושב למתן ש •

  .כניות במסגרת הזכויות המאושרותות

כן על מיצוי וכניות שאושרו ותעל פי ה יהוועדה אחראית על אכיפת הבני •

  .הדין עם העוברים על החוק

כחלק מקידום לפיתוח  ,לשיפור זכויותותכנון ויזום ידה אחראית להווע •

  .אזורי בכל התחומים

וקיצור זמן  צוות הוועדה אחראי לשיפור מתמיד בהנגשת המידע לתושב •

  .המתנה

תוך פרישת  ,םמיליזו יםליישוב, יםייעוץ לתושב ןהוועדה אחראית למת •

  .הכלים הסטטוטוריים המאושרים

  . כניות מפורטותותעד הגשת  הליך התכנוןיווי ללצוות התכנון אחראי  •

  .רות בנועם ובמקצועיות באופן שוטףיצוות הוועדה אחראי למתן ש •

מחלקת מהנדסת המועצה אחראית למעקב שוטף על פרויקטים לאומיים  •

 . בתחומי המועצה
הליכים התוך יידוע הציבור על  ,אחראית על הגשת התנגדויותהמחלקה  •

  . המתבצעים

הרחבות אשר אחר דסת המועצה אחראית לבצע מעקב מחלקת מהנ •

  .החלו בתהליך למימוש

של שלבי הביצוע אודות  יםווח שוטף לתושביאחראית לדהמחלקה  •

  .יקטים לאומייםפרו
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  2013-2012כנית עבודה ות
קביעת זכויות וייעודי קרקע . כנית סטטוטורית חדשה למועצהוהכנת ת •

 .שיאפשרו את הסמכות המקומית
: לכל שכבות החקלאות וטורית לזכויות חקלאיותטכנית סטוהכנת ת •

  .שטחים פתוחים, שוביעוטף י, שוביפנים י

  . הפאעין ר ,העין נקוב ,תכנון כולל לכפרים מוצא •

  .תכנון כולל ליישוב מוצא עילית •

ישובים מול משרד יעדכון תחום מוניציפאלי ל, טיפול בגבולות המועצה •

  .הפנים

כולל שכבות . בוועדה ניםן מידע למתכנארגון כלים ממוחשבים למת •

  .יר מעודכן של המועצהועל גבי תצלום או א"ע ותמ"תב

  . במגוון נושאים יםלתושב הפקת חוברות הסברה •

  שלבים למימוש 

נסתיים תהליך בחירת מתכננים לתכנון כולל  .ריותטוכניות סטטוות •

 .במועצה
   .וןר הוועדה והצעת חלופות לתכנ"עם יו ניותיגיבוש מדיחל  •

משרד החקלאות  ל ידיהוחלט ע 2010בשנת  .כנית לזכויות חקלאיותות •

  . הוחל הליך יציאה למכרז מתכננים. כניתוגיבוי תקציבי מלא לתתת ל

להגשת  יםהנחיית התושב. מדיניות למתן היתרים לפעילות לא חקלאית •

  .כנית האב לתיירות כפי שאושרהוכניות התואמות את רוח תות

וכן  אושר תקציב חלקי לתכנון מוצא 2010בשנת  .ריםתכנון מפורט לכפ •

נציג  2012נבחר משרד מתכנן ובשנת  .הפאעין רו הלכפרים עין נקוב

  .חלופות

ייפתח ערוץ אינטרנט של הוועדה  2012בשלהי שנת  .כלים ממוחשבים •

  . יםסטטוס תיק לתושב ןלמת
  

 שנתיות-רב מטרות
 הוועדה המקומית

  .שכולות המועצה תוך שלוש שניםכנית מפורטת לכל אוהשלמת ת •

  .חודשים 18כנית למתן זכויות חקלאיות תוך והשלמת ת •

  .הועין נקוב הפאעין ר ,מוצא יםישוביכניות מפורטות לוהשלמת ת •

  .דה ומתן מידע ממוחשבבווע GISהשלמת מחשוב  •

  .יםהשלמת ביצוע כלי אינטרנטי למידע לתושב •

  . כניות ממוחשבוהשלמת ארכיב ת •

  .ניםשובים מול משרד הפית שיפוט ליהגדרת גבולו •

  מחלקת מהנדסת המועצה

תוך  ,מועצהבניהול מערך לוגיסטי מלא לכל הפרויקטים הלאומיים  •

  .ישובים על עבודות צפויותייידוע 

  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
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בת המהירה קו הרכ :כניות הביצוע של פרויקטיםושליטה מלאה בכל ת •

 ,קורותהקו החמישי לירושלים מ ,1 'כביש מס ,)A1 רכבת(לירושלים 

  . 38הרחבת כביש 

 'כולל סיום שלב ב, ישובים למימוש הרחבותיניהול מערך התחייבויות ה •

  . פרטי גמרו

  מחלקת שמאויות בוועדה

 .מתן הדרכה וקבלת משוב תושב •
  .הנחיית הצוות לשמאויות •

  
   מהנדסת/ ועדה  כנית חומשות

 
 2015 2014 2013 2012 2011 היעד

    ++ ++ אוגרפיותימערכות ג מחשוב

    ++ ++ מחשוב מערכות מידע לתושב
    ++  מחשוב ארכיב 
    ++  שובים יגבולות שיפוט י

     ++ כנית אבות
   ++ ++  ל עדולםוכנית אשכות
  ++ ++   כנית שאר האשכולותות
  ++     כנית זכויות חקלאיותות

 ++     ד "יח 3,000מיצוי אישור 

 
  

  ה המקומית לתכנון ובנייההוועד
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  רכש וביטחון, מנהלהאגף 
  

  חזון
, מקצועי, אגף מנהלה רכש וביטחון חורת על דגלו מתן שירות יעיל •

 לשממוקד מטרה ומתאים בהיקפו לשינויים ולצרכים המשתנים  ,איכותי

 .ויישובי המועצה ,מוסדותה ,אגפי המועצה ועובדיה
 .לתושבי המועצה ולבאים בשעריה הקניית תחושת ביטחון ובטיחות •
  .מתן סביבת עבודה ראויה לעובדי המועצה •

  .ן מועצה ראוי ועדכניימעבר לבני •
  

  ערכי הליבה
 מחלקת מנהלה ורכש

ים ירוקרטוקיצור הליכים ביתוך כדי  ,איכותי ומהיר ,טיפול מקצועי •

 .בנושא הרכש
 .סביבת עבודה ראויה לעובדי המועצה יצירת •
 .עדכונו ורישומו ,עצהשמירה על רכוש המו •
 .ניהול נכסי המועצה •
  .ניהול אינוונטר •

  .ריכוז פעילות ועדת ערר •

  מחלקת מערכות מידע

  .ניהול מערכות המחשוב במועצה ומוסדותיה •

  .רותי תמיכה ותקינות מערכתימתן ש •

  .אבטחת מידע •

 מחלקת ביטחון
  .מקצועיים להגברת תחושת הביטחון לתושבים רותי ביטחוןימתן ש •

  .ברגיעה ובהסלמה ,שובי המועצה לשעת חירוםיועצה ויהכנת המ •

ועובדי מוסדות  כיתות כוננות ,ואימון מערך החירום ,הדרכה ,ווייל •

  .חינוך

   מחלקת בטיחות

ל במוסדות "ניהול מערך הבטיחות כמתחייב מהתקנים וחוזרי מנכ •

  .המועצה ויישוביה

קויים ילטיפול מקצועי לתיקון ה ,הכשרות ,הדרכות: ביצוע כל הדרוש •

  .הבטיחותיים
  

  שירות האמנת 
  רכשו מנהלהמחלקת 

  .ימים 7 -ניפוק הזמנה ממחלקת הרכש  •

   .שעות 24 - ניפוק ציוד ממחסן ליחידות •

  .1יום עבודה  -  תיקון עבודות כלליות •
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  .ניקיון יומי •

  מחשוב -  מחלקת מערכות מידע
רמת  פירוט  נושא טיפול       

  השירות
 הערות

הבטחת  .1
 זמינות

 המערכת

כשירות וזמינות  .א
מערכות 

קריטיות 
 )שרתים(

מערכת 
מרכזית 

שתפקוד לקוי 
יגרום שלה 

להשבתת 
מספר רב של 

 משתמשים

זמן 
-תגובה 

1/2 

 ;שעה
זמן 

 תגובה
חברה 

חיצונית 
 שעות 4 -

טיפול 
ברצף 

עד 
לפתרון 
 הבעיה

טיפול בתקלה  .ב
המשביתה 

 משתמש יחיד

תקלה 
המשביתה 

משתמש יחיד 
ב בהתחש(

בעומס תקלות 
קודמות 
 )קריטיות

זמן 
 - תגובה

 ;שעות 2
זמן 

תגובה 
חברה 

 חיצונית
יום  1 -

 עבודה

טיפול 
ברצף 

עד 
לפתרון 
 הבעיה

מתן שירותי  ביצוע גיבויים .ג
גיבוי מרכזיים 

לשרתים 
ולתחנות 

 עבודה

בסוף כל 
יום 

 עבודה

  

התאמת  .2
המערכת 

 לצרכים

העלאת צרכים   
עד הצגת 

ורך פתרונות לצ
 הכנת הזמנה

עד   
 שבועיים

  

 הצטיידות .3
 

 .א

רכש ציוד 
מחשבים ותוכנה 

לאחר קבלת (
ההזמנה חתומה 

מ "ר ל ידיע
 )וגזבר

שליחת הזמנה 
לספק ושמירת 

עותק לצירוף 
עם תעודות 

מתחייבת  משלוח 
בהתאם 
לנדרש 
 בהזמנה

  

קבלת  .ב  
 הסחורה

  

התקנה אצל  .ג  
 המשתמש 

  

 רכתהד .ד  
 משתמש

  

  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה



69 
 

 ביטחוןמחלקת 
  .הודעה והיערכות לתנועה -הפעלת מערך תגובה מיידית  •

  .שעות מקריאה 24 - קויים במרכיבי ביטחון במוסדות חינוךיתיקון ל •

  .שעות מקריאה 72 -תיקון תקלות במרכיבי ביטחון ביישובים  •

   .חת לשנהא -שובים יתרגול והדרכות י •

  .האחת לשנ - ח "ביקורות ועדת מל •

 .מדי יום -פיקוח שמירה  •
 בטיחות מחלקת 

  .מיידית -טיפול במפגעים  •

  .מבדקים בהתאם לתקנים ולחוק •

  .אחת לשנה - סקר סיכונים במוסדות ציבור  •

  .אחת לשנה -הדרכות  •
  

  שנתיות- רב על-מטרות
 .יצירת הסכמי מסגרת והסכמי שירות ,רכישת טובין •
  .אחזקת מבנה המועצה •

  .שמירת סביבת עבודה ראויה •

  .אבטחת מוסדות חינוך •

  .אבטחת יישובי תפר •

  .אחזקת מרכיבי ביטחון •

  .הפעלת חוק השמירה והיטל שמירה •

  .ה לשעת חירוםיישוביהכנת המועצה ו •

  .אחזקת מתקני משחקים בהתאם לתקן •

   .שוביםייטיפול בבעיות בטיחות במוסדות וב •

  .שדרוג ואחזקה של מערכות המחשוב ,טיפול •

  .הביטוח רכוש המועצה ועובדי •

 ;ביטחון אחת לחודשייםועדת  ;בהתאם לצורך -הפעלת ועדות מכרזים  •

  .ועדת ערר ארנונה וצוות היטל ביוב

  שנתיים-יעדים רב
 .מיפוי נכסי המועצה וניהולם •
 .הסדרתם על פי התקניםומיפוי מתקני משחקים  •
 .הקמת חברת אחזקות למתקני משחקים •
 .אחזקת מקלטים והשמשתם לשהות ממושכת •
 .הכשרתם ושימור כושרם ,י ביישובים"י צחהקמת צוות •
 .הקמת מרכזי חירום •
הקמת מערך אבטחה מרחבי בשילוב החברה לפיתוח ועל בסיס מרכזי  •

  .החירום

 .שדרוג ועדכון מערכות המחשוב •

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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 .מועצהבניין ההקמת  •
  שנתית-תלתתוכנית 

  
 2014 2013 2012 יעד

הקמת 
 מוקד

הרחבת 
 שירותי מוקד

 כל סנטר -

עם שילוב מוקד 
 החברה הכלכלית

 הפעלה שוטף

שובים יי מקלטים
 במעגל 

 3-ו 2

המשך תוכנית 
 שיפוץ

 אחזקה שוטף

הקמת 
מרכזי 
 חירום

סיום בסיס 
הפעלה 
 שריגים

 אחזקה שוטף אחזקה שוטף 

הקמת 
 י"צוותי צח

הקמה 
והכשרה 

 י"צח

הכשרה ותרגול 
 שוטף

הכשרה ותרגול 
 שוטף

תוכנית 
להגנה 

  מרחבית
 

הפעלה 
חלקית 

תאם בה
 לתקצוב

 הפעלה שוטף הפעלה שוטף

שדרוג 
 תקשורת

החלפת 
, מרכזייה
מערכת 

, הקלטות
חיבור 

התחבורה 
והחברה 
 הכלכלית

 אחזקה שוטף אחזקה שוטף

מיפוי 
 נכסים

 אחזקה שוטף אחזקה שטף המשך מיפוי

משרד ללא  מחשוב
פעימה , נייר

במוסדות 
המשך  חינוך

  GISמערכות 

, אחזקה שוטף
שדרוג והתאמה 

 לצרכים

ערכות לבניין יה
 המועצה החדש

ארכיון 
 מועצה

אחזקה 
 שוטף

 אחזקה שוטף אחזקה שוטף

מתקני 
 משחקים

  שיפוץ
 ואחזקה

 אחזקה שוטף אחזקה שוטף

מתקני 
משחקים 
במוסדות 

 חינוך

הוצאת 
מתקנים לא 

 תקניים

המשך הוצאת 
מתקנים לא 

 תקניים

 אחזקה שוטף

תכנון  בית מועצה
ותחילת 

 בנייה

מעבר לבית  בית מועצהבניית 
 מועצה חדש

  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  על ויעדים-מטרות
  מחלקת מנהלה

 .שיפור חזות המועצה
  .שיפור הגינון •

  .שילוט הכוונה חיצוני ופנימי •

  .הסדרת חניה לעובדים ולאורחים •

  .שדרוג הקשר הסלולרי •

  .הקלטותוה ימרכזי - שדרוג הקשר הקווי •

  .אחזקת מבנה המועצה •

  .הילכלית למרכזיוהחברה הכ תחבורהמחלקת חיבור  •

  מחלקת רכש
 .באינוונטר כנדרש בחוק טיפול ,מיפוי נכסי מועצה, ארגון חומר לאחסון

  .המשך אחסון חומר המועצה בארכיון חיצוני וטיפול מקצועי כנדרש •

  .מיפוי נכסי מועצה וניהולם •

  .טיפול באינוונטר וניהולו •

  .שדרוג הזמנות ממחשב - רכש טובין לאגפי המועצה ולמוסדותיה  •

  .ריכוז ועדת ערר להסדרת תיקים פתוחים •

 .פתיחת מזנון לעובדים •
  מחלקת מערכות מידע

 .התאמת מרכז התקשורת למבנה הארגוני החדש
  .ח"השלמת פרויקט מחשוב במוס •

  .משרד ללא נייר לכלל אגפי המועצה •

  .המשך שדרוג מערך המחשוב במועצה •

  .פור נוהלי עבודהיוש סלולארילוב מערך היש •

  .מוסדותיהבות המחשוב במועצה ותמיכה במערכ •

  מחלקת בטיחות
במוסדות  ,במתקני משחקים טיפול בנושא בטיחות כמתחייב מהחוק והתקן

 .ישוביםיחינוך וב
  .בגני הילדים הפעלת חברת אחזקות •

  .הילדים אספקת סל מתקנים שאינם מחויבי אחזקה בגני •

  . ישוביםיהפעלת חברת אחזקה למתקני משחקים ב •

  .בטיחות במוסדות חינוךכנית לוקידום ת •

  .מפעל הפיס מתקציב ישוביםיהשלמת מתקני המשחק והספורט ב •

  .ביםישויסקר בטיחות במתקנים ציבוריים ב •

  מחלקת ביטחון
  .יישוביהובהמועצה  מתן שירותי ביטחון ותחושת ביטחון במוסדות

  .הפעלת חוק השמירה והיטלי השמירה •

   .הקמת מרכיבי ביטחון ותחזוקתם •

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  . חירום אזוריים הקמת מרכזי •

  . שובים לשעת חירוםיהכנת המועצה והי •

  . שדרוג מוקד ביטחוני משולב עם מוקד המועצה •

  . תוכנית אסטרטגית להגנה מרחבית בשיתוף החברה לפיתוח •
  
 

  2012 תכנון תקציב האגף
  

  רכש ומנהלה  לקתמח תקציב
 הערות מצב תקציב  פרויקט יעד

שדרוג 
 תקשורת

החלפת 
 +ה ימרכזי

 ,ורהתחב
חיבור מערכת 
הקלטות וכל 

 +סנטר 
 +תקשורת 

 דואר

1,049,200 
 ח"ש

מרכזייה 
 בשלבי מכרז

 שוטף +

הוצאות 
בפועל 

1,049,200 
 ח"ש

 תוצאות מכרז שוטף ח"אש 75 ארכיון חיצוני ארכיון
 + אינוונטר

 נכסים
ניהול , מחשוב

 האינוונטר
 ר"תב

  אינוונטר 
 ח"אש 230
נכסים  ר"תב

 ח "אש 200

ארגון  
האינווטר 

 בהתאם לחוק

אחזקת 
 מבנים

מתחם 
 המועצה

  טיפול שוטף ח"אש 70

מתחם  מיםוחשמל 
המועצה 

 והתחבורה

  שוטף ח"אש 400

עבודות 
 קבלניות

לוי יג ,גינון
 דומהאש וכ

  טיפול שוטף ח"אש 120

עבודות 
 ,קבלניות

 קיוןינ

מתחם 
 + המועצה
 תחבורה

   ח"אש 400

ה מותנ  ח "אש 500  שמירה מוקד
 תוצאות מכרז

הוצאות 
 משרדיות

   ח"אש 80 כלל מועצה

 3,054,200  סך הכול 
  ח"ש

 + רים"תב 
  שוטף

 
  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  מחלקת מערכות מידעתקציב 
 הערות תקציב  פרויקט יעד

החברה 
 לאוטומציה

אוטומציה מכרז 
 פיננסי

אוטומציה מכרז 
 שכר

 אוטומציה שוטף

 וצאותתעל בסיס  ח"אש 482
  מכרז

שרד ללא נייר מ מועצה ירוקה
 לכלל האגפים

  ח"אש 150

תמיכה במערכת 
 המידע

שימוש בתוכנות 
' צד ג

והתקשרויות עם 
חברות במסגרת 

כולל  ,מכרז
 יועצים

 ואינטרנט

 .יעוץיכולל שכר ו  ח"אש 735
 אינוהתקציב 

 עוזר לגילי כולל

פרויקט מוסדות 
 חינוך

- מפעל הפיס
 פעימה שנייה 

   ח"אש 2,600

  ח"ש 3,967,000 סך הכול

  

  בטיחות לקתמח תקציב
 הערות מצב תקציב  יעד

הסדרת מתקני 
משחקים על פי 

 התקנים

ח "ליון שימ 1
תקציב תשתיות 

 שוביםיי

תקציב תשתיות  
 ז"שובים וחיי

מתקני מפעל 
 הפיס

 מתקני ספורט 15
ח מפעל "אש 400

 הפיס

ר "דרישת תב 
 ממפעל הפיס

יעוץ יווי ויל
 מקצועי 

אגף , ינהלהאגף מ  ח"אש 60
מינהל  חברה
 חינוך

   ח"אש 20 הדרכות
   ח"אש 10 ציוד מגן אישי

אמצע בטיחות 
 במוסדות חינוך

-  תקציב חינוך  ח"אש 15
 ע"שפ

 ספורט ולמותא
 ח"במוס

-  תקציב חינוך  ח"אש 17
 חברה

-  תקציב חינוך  ח"אש 250 בדק בית בטיחות
 פיתוח

תקציב  - ח"אש 90 סך הכול
 ,בטיחות לאגף

ר "היתר מתב
 ומסעיפי אגפים

 

  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  ביטחון  לקתמחתקציב 
 הערות מצב תקציב  פרויקט יעד

שובים יי מקלטים
 1-2-3 במעגל

 אחזקה שוטף ח"אש 300
 נקלט עובד

-התייעלות 
שליש 

מהנחיות 
 משרד הפנים

אחזקת 
מרכיבי 
 ביטחון

שובי יי 18-ב
 תפר

ח "אש 477
כנגד הכנסה 

קוד ימפ
 העורף

-לות התייע טיפול שוטף
 כנגד הכנסה

תוכנית 
 ישובי עורףיל

 10-פיילוט ל
 שובי עורףיי

ח "אש 100
 ,שובילכל י

מתקציב 
 תשתיות

 3-בוצע ב
 שוביםיי

-התייעלות 
בי ימתקצ

 שוביםיי

תוכנית להגנה 
 מרחבית

תגבור סיורים 
במרחב 
 המועצה

 ,ח"אש 700
סיירים  4

מחברת 
 אבטחה

ביצוע נקודתי  
בהתאם למצב 

 הביטחוני

טיפול  אש כיבוי
במתחם 
המועצה 

וסיוע 
 שוביםילי

  אחזקה שוטף ח "אש 30

אבטחת 
 שובי תפריי

שובי יי 18-ב
 תפר

 ח"אש 1,700
 כנגד הכנסה

 כנגד הכנסה טיפול שוטף

אחזקת  משמר אזרחי
בסיסי הפעלה 

 למתמידים

בהתאם  אחזקה שוטף ח"אש 67
להנחיות 

 משרד הפנים
הוצאות 

 נותוש
, הדרכות
 ,הסעות

 דומהוכ

  טיפול שוטף ח"אש 18

השתתפות 
 א ארצי"הג

על פי הנחיות 
 א"הג

מועבר או    ח"אש 158
מקוזז ישירות 

מתקציב 
 מענק

איגוד ערים 
 לכבאות

השתתפות 
המועצה 

 באיגוד

 ,רשום אצלנו  ח"אש 2,648
אין משמעות 

 לאגף
  

  

  

  

  

  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  רכש וביטחון, מנהלה תקציב מנהלת אגף
 הערות תקציב קטפרוי יעד

הוצאות  םמכרזי
 פרסום

ח "אש 40
כנגד 

 הכנסה

הוצאה 
כנגד 

 הכנסה
ביטוח רכוש  ביטוח

תכולה 
דירקטורים 

 וכדומה

ח "אש 220 ח"אש 700
כנגד 

 הכנסה

הוצאות 
 משרדיות

, ציוד משרדי
, השתלמויות

כיבוד 
 וכדומה

  ח "אש 40

  ח"אש 780 סך הכול 
  
  

  רכש וביטחון, אגף מנהלה
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  אגף כספים
  

  זוןח
 .השקעה בתושב תוך כדי ,עמידה באיזון תקציבי של המועצה •
 .מהתקציב 5%רעון המצטבר למינימום יהפחתה של הג ,תוך חמש שנים •

  
  ערכי ליבה

 .ניהול מערכת תקציב מאוזנת ושקופה •
 .עבודה בהתאם לכללים ונהלים הקבועים בחוק •
 .שוביםיוועדי היוב יםעמידה ביעדי התקציב תוך התחשבות בתושב •
 .שיתוף פעולה מתמיד מול אגפי המועצה •

  
  שירותהאמנת 

לדאוג לעמוד בתקציב המועצה ולעדכן את המועצה לגבי מצב האיזון  •

 .התקציבי וכל צפי לחריגה
 .לדאוג לתזרים מזומן של המועצה תוך בחינה ובקרה על ההוצאות •
 .עמידה בתשלום לספקים בהתאם להתחייבויות •
 ,קשור במדיניות הכלכלית של המועצהשובים בכל היהנחיית האגפים והי •

  .בכדי לעמוד במשימות בהתאם לחוק

 .רישום החשבונות בהנהלת חשבונות עד שבוע מהגעתם •
 .שיתוף פעולה מול אגפי המועצה בביצוע מטרות ויעדי המועצה •

  
  שנתיות- על רב-מטרות

 .2015מהתקציב עד שנת  5%-כשל רעון מצטבר יהגעה למינימום ג •
 .2016עד שנת  85%-יה השוטפת להעלאת אחוז הגבי •
איתור מקורות תקציב על ידי אגפי המועצה ואגף הכספים בכדי להשקיע  •

  .ברווחת התושבים

 .ישוביםיח לתשתיות ב"מלש 60תקציב של  •
האגפים בהתאם  תהתייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובקרה על עבוד •

 .לנהלים
  

  שנתיים-יעדים רב
 .כל שנה 1%-העלאת גביית הארנונה השוטפת ב •
 ).בכפוף לערערים בבית משפט(ח לשנה "מלש 4-גביית היטלי ביוב כחוק כ •
   .ומשרדי ממשלה ,תעשייה ,הגדלת הכנסות ממדידות מגורים •

  .ח בשנה לבסיס השומה"מלש 3עד  2הוספת 

 .שיתוף עם אגפי המועצה בביצוע יעדיהם •
 ,ליםביצוע עיקו ,הגדלת גבייה מפיגורים על ידי אכיפת חובות קשים •

 .פ"והוצל
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והעברת  ,ח בשנה"מלש 3-כ ,רעון מצטבריהעברת עודף תקציבי לכיסוי ג •

 ,בתוספת להיטלי השבחה(ח בשנה "מלש 3- שובים כיעודף לתשתיות בי

 ).ח לשנה לתשתיות"מלש 6-10יעד של 
  

  תוכנית חומש
  

 הערות 2015 2014 2013 2012 היעד
גביית 

ארנונה 
 שוטפת

תלוי  שוטף 85% שוטף 84% שוטף 83% שוטף 82%
בכמות 

המדידות 
כל שנה 

ומצב 
 המשק

גביית 
היטלי 

 ביוב

מאסף 
ש טל "ומט

 +שחר 
מאסף 

ש "ומט
, כסלון
, מוצא
 אורה

הוצאת 
חיובים 

 בהר הגבוה

גביית 
 ההיטלים

תלוי  
בכמות 
עררים 
 ,למחוזי

אגף פיתוח 
ולשכה 

 משפטית

הגדלת 
 הכנסות

 57מדידת 
 ,יישובים
תעשייה 

 ,כללית
גיוס 

פים כס
חיצוני 

 ממשרדים
 ואחרים

משרד   
 ,הביטחון
מחצבות 

 דומהוכ

עם מזכיר 
המועצה 

ומנהל 
 הארנונה

גבייה 
חובות 
 קשים 

ביצוע 
ילוט יפ

הוצאה 
ד "לעו

חיצוני 
התחלת 
הסדרי 

 פשרה

סיום 
טיפול שלב 

 ,ראשון
נוהל פשרה 

 97-כ
 מקרים

המשך 
טיפול 

בחובות 
 קשים

מכרז 
 גבייה חדש

עם מנהל 
 הארנונה

י כיסו
רעון יג

 מצטבר

ח "מלש 3 ח"מלש 3
 העברה

ח "מלש 3
 העברה

בהתאם  
ליכולת 

 התקציבית
תשתיות 

 שוביםיי
העברה של 

ח "מלש 5
בהתאם 
להיטלי 
 השבחה

העברה של 
ח "מלש 3

 ממינהל+ 

העברה של 
ח "מלש 3
 ממינהל+

העברה של 
ח "מלש 3

 ממינהל+ 

יעד 
מקסימלי 

ח "מלש 60
 תשתיות

  אגף כספים
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 הערות 2015 2014 2013 2012 היעד
בקרה 

פיקוח על ו
 נהלים

יעלות התי
, בהסעות

בחינת 
 ,ה"שפ

רכש 
 ופיתוח

דוחות 
רבעוניים 
ושנתיים 

ככלי 
, בקרה

ביקורת 
 שכר

בדיקת 
ס "ביה

 וחינוך

מרכזי 
מחשוב 

 וגבייה

בשיתוף 
מזכיר 

 המועצה

  
  

  2012יעדים לשנת על ו-מטרות
  )2016עד (מהתקציב  5%עון מצטבר של ריהגעה למינימום ג

 .פקח+ שובים יי 57-מדידות ב •
 .במספר 3- כ ,אזורי תעשייה שליד יישוביםמדידות ב •
 .)2013- ממשיך ב(ל "קק, מקורות, מדידות משרד הביטחון •
 .הגדלת הכנסות ממשרדי ממשלה ומגזר שלישי •
  .סיום באיזון •

  

  85%-העלאת אחוז הגבייה השוטפת ל

הסכמי פשרה עם לשכה משפטית ומנהל של שום יהתחלת בחינה וי •

  .טיפול בחובות גבוהים ,חיצוני רך דיןלעו תוהוצאת חוב ,הארנונה

, שכר לימוד - טיפול בחובות המועדים למחיקה מול הלשכה המשפטית  •

עד  2012(ש בית שמש ואחרים "מט, אבו גוש טלזסטון ,מים, ארנונה

2014.(  

בשיתוף עם  .ביצוע עיקולים בפועל ביישובים בעלי גבייה נמוכה ובכלל •

 .יםלשכה משפטית ותוך כיבוד התושב
-וכן עיקולים בפועל  ח"ש 2,000עיקולי בנקים לכל החובות מעל ביצוע  •

 .עיקולי רכב ומשאית
  

  ח"מלש 6-5ת ושוטף היטלי ביוב גביית חובו

 ,מוצא, ש טל שחר"מט, ש בית שמש"הוצאת היטלים למאסף כסלון ומט •

 .ח"מלש 25-כ - ש עדולם "מט
פשרה לגביית ההיטלים שיצאו בכפוף להחלטות בית משפט מחוזי ו •

  .שיקבע היועץ המשפטי למועצה
לשכה משפטית ב, בתי משפטב, בערריםקיימת תלות גדולה  :הערה •

  .אגף פיתוחבו
  

  ח בתשתיות יישובים"מלש 60והשקעת איתור כספים 

 .סיום באיזון תקציבי •
ועדה וכניסת כספים מהיטלי השבחה בהתאם להתקדמות הפרויקטים ב •

  .שנהבח "מלש 20 עד 10-צפי של כ. המקומית

  אגף כספים
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בשיווק פרויקטים של , קיימת תלות גדולה בוועדה המקומית :הערה •

  .בקידום ההרחבות על ידי היישובים, המינהל
  

  רה על עבודת האגפים בהתאם לנהליםהתייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובק

 .תיקון ליקויים בכל האגפים וביקורת פנימית, עמידה בביקורת שנתית •
 .ם בזמן ככלי בקרה וניהול של התקציבהוצאת דוחות רבעוניים ושנתיי •
הידוק בקרה ופיקוח על בתי הספר . המשך התייעלות בחינוך ובתחבורה •

  .המשך התייעלות בהסעות, ועל החינוך

חשב לחינוך , ריכוז תקציב אצל תקציבאי. ייעול עבודת אגף כספים •

 .בקרה על עבודת הגבייה, ורווחה
 .בדיקה ובקרה על ביצוע תקציבי הפיתוח •
 .בקרה ופיקוח על הוצאת הזמנות בשיתוף עם האגפים, דיקהב •
 .בחינת הסכמים מול קבלנים ומכרזים •
מצגות הדדיות והכרת האגפים על ידי עובדי . שיתוף פעולה מול האגפים •

  .אגף הכספים

  אגף כספים
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  החברה הכלכלית מטה יהודה
  

  חזון
  .פריים ותעשייתייםפיתוח מרכזים כ •

  .תשתיתשל  םפרויקטי וניהול זוםיי •

   .הציבור לרווחת ובינוי אנרגיה •

  .התעשייה אזור ופיתוח שיווק •

  .הרחבות ביצוע דרך ישוביםיה ופיתוח לקידום כלכלי צמיחה מנוף יצירת •

 מדדים על פי תיירותיים ופרויקטים וחינוך ציבור מוסדות בניית •

 .מובהקים כלכליים
 
 ההכנסות מקור .חיובי תפעולי לרווח החברה הגיעה 2011 שנת במהלך •

 במתחם פיתוח עבודות החברה ביצעה כן כמו .פרויקטים מביצוע רווחים

  .חוב כהחזר ח"ש 600,000 של בהיקף ,השקעות אפריל
  

  2012-ל יעדים
 תשתיות פיתוח, ציבור ,חינוך מוסדות: נרחב בהיקף פרויקטים ביצוע •

 .הרחבותו
 .דונם 46 לשיווק פיתוח עבודות השלמת •
 מנהל של' ב שלב במסגרת ,התעשייה באזור נוספים דונם 50-כ שיווק •

 . ישראל מקרקעי
 .תומכות למערכות כניסה כולל, בחברה PMO מערך פיתוח •
 משותף במימון ,התעשייה באזור מחזור מפעל להקמת אפשרויות בחינת •

 .חוץ חברת עם
 .המועצה במבני יותראסול ומערכות אנרגטית התייעלות פרויקט •
 . אזורית לתיירות ההיסעים רותיש מערך הרחבת •

  
  2014עד  2013-ל יעדים

 .הארגוני המבנה עיבוי •
 .מיכה שדות ,תירוש ישוביםהי הרחבת •
 .הדסה צור אזורי ספורט מרכז הקמת •
-בנה( BOT בשיטת חברה, מועצה מבנה בנייתל מכרזים וביצוע תכנון •

 .)העבר- הפעל
 .אנרגיה להפקת פסולת ניצולל מחזור מפעל הקמת •

  
  מתוכננים פרויקטים

  מוסדות חינוך

  .הקמת בית ספר תיכון - צור הדסה •

  .'יסודי שלב ב ת ספרבניית בי - צור הדסה •
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  .הקמת מרכז חוגים - צור הדסה •

  .יסודי בסנסן בית ספרבניית  - צור הדסה •

 .הקמת מרכז חוגים -צור הדסה  •
  .הקמת בריכה -צור הדסה  •

  .ת ספר יסודיבי - נחושה •

  .בית ספר -עין נקובה  •

  .בניין מנהלה הר טוב •

  .בית ספר -  טל שחר •

  .גני ילדים •

 הרחבות
  .ביצוע תשתיות להרחבת תירוש •

  .ביצוע תשתיות להרחבת שדות מיכה •

  .מגרשים 12-תשתיות ל -  גיזו •

  .מגרשים 7-השלמת תשתיות ל -שריגים  •

  תשתיות ביוב

   .ביוב בקוע •

  .ביוב נס הרים •

  יפוציםשו תשתיות

  .כביש גישה נווה אילן •

 .בית עם -  שדות מיכה •
 .מגרש כדורסל - שדות מיכה  •
  .מגרש כדורסל -עמינדב  •

  .מגרש כדורסל - מטע •

 .מגרש כדורסל -רוגלית  •
 אזור התעשייהפיתוח תשתיות 

  
  

  רה הכלכלית מטה יהודההחב

  


