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 דברי פתיחה
 

 

 שלום רב, 

 

 . 2020  לשנתהעבודה של המועצה האזורית עמק המעיינות כנית מוגשת לכם בזאת ת

ק ונבנה בשיתוף פעולה של כל מנהלי המחלקות והאגפים  ודי ומעמיה יסת היכניהתו  תנכה  תהליך

 במועצה.  

החשובות    מתמקדת במטרותוהתוכנית מבטאת את חזון המועצה, מטרותיה וסדרי העדיפות שלה,  

 ר שיקדמו ויבטיחו את צמיחת האזור ויישוביו.ביות

הפוליטיהשנה,   המצב  הממשלו  המורכב  בשל  ימשפיער  אש  תיהגרעון  תקציבי שירוים  על  ת 

המועצהת,  הרשו החברתי  ומעבר  במדד  יותר  גבוה  בפני    –כלכלי  -לדירוג  עומדים  אתגרים  אנו 

 בה בניהול התקציב המועצתי. תקציביים מורכבים מתמיד המחייבים ריסון ואחריות ר

מצי  אמ  תצממינוף והע  שהמועצה עוסקת בהם:האתגרים המרכזיים  עם זאת, לא נוותר על קידום  

פיתוח סביבת חיים   ,וטיפוח מערכות החינוך והקהילה  פיתוח,  יתהצמיחה הדמוגרפזי והפי  יתוחהפ

ואטרקטיבית,   ייחודית  השירות איכותית,  מערך  של  מתמדת  גו  השבחה  כל  לישובים    וניועל 

תחושות  ולתושבים והעמקת  האזורי,  במרחב  ומגזרים  גבולות  חוצי  פעולה  שיתופי  וביסוס  יצירת   ,

  .האזורית יותלידרת והסווכייהש

 

חיזוק מאמצי  כנית העבודה:  ומקבלים ביטוי ותנופה בתהמרכזיים  ראוי להזכיר תחומים ופרויקטים  

המשך פיתוח קידום הקמת הישוב מיטל,  ל הקהילות שלנו וברחבי המועצה,  הצמיחה והפיתוח בכ

מגוונים עבודה  מקומות  ויצירת  "מעברים"  כלכלי  של  חדת  נבמתכו  -)באמצעות  ם  ע  תושותפשה 

האז הירדןהמועצה  עמק  האזוריים  ורית  החדשנות  ובינוי  המשך    ,(ומרכזי   החינוךמערכת  פיתוח 

מטרדים ,  מוסדותיהו הקמת  ובאיומי  העמק  חקלאות  על  המאיימות  בגזרות  מאבקים  הובלת 

ניהול    תו כניות  השלמת  סביבתיים, החקלאות,  בתחומי  הפתוחים, אב  המתארוות  השטחים    כנית 

 .יםתושבול יםישובל השירותמקת וטיוב המשך תהליכי העו עמק,לנית לולהכ

המשיך בתנופה ובעקביות לכנית ווונתנו להיצמד לת, בכוכל האיומים והאתגרים שלפתחנו  למרות

 במאמצי פיתוח האזור. 

 

 החוברת כוללת גם:

 . 2020ריכוז תקציב המועצה לשנת  •

 . 2019 כנית הפיתוח לשנתדו"ח ביצוע של ת •

 . 2020לשנת  חותהפיוכנית לתט במ •

 

 

 .וטובה מוצלחת ת עבודה ופעילותשנלכולנו  נאחל

 

 

 בברכה, 

 

 יורם קרין 

 . ראש המועצה 
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 חזון המועצה
 

 הילה רב דורית, משפחתית ושורשית בתוך עמק כפרי וירוק. ת קהיול •

בלנות, סות, נושיואערכים של  לשלב בין קהילות ייחודיות לקהילה אזורית רב גונית המושתתת על •

 ק חברתי. צדת ווחיתפ

 שייכות דרך משימתיות קהילתית, חדשנות ואתגרים. שת תחו לייצר •

 של עמק המעיינות.יל לפיתוח וצמיחה כמקור נביעה וחיות בוהל •

 

 

 מטרות אסטרטגיות 
 

 דמוגרפי, חברתי, כלכלי וסביבתי.  –תהליך צמיחה כולל בעמק קידום  •

 .כמקום אטרקטיבי לבקר ולחיות בו קעממיצוב הו יתדופיתוח סביבת חיים איכותית וייח •

 .םיבהמגוונים והמתעדכנים של הישובים והתוש םמתן שירות איכותי, יעיל וזמין, הקשוב לצרכי •

יצירת והעמקת שיתופי פעולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב האזורי, כבסיס לחדשנות מוניציפלית וחיזוק קהילתי  •

 כלכלי. 

 והקהילות.  יזוק הסולידריות בין הישוביםחו, ם לעמקישבהתו העמקת תחושת שייכות •

 כנרת עמקים.  לכויתוף פעולה עמוק בפעילות אשאמצעות ש ב ותהשתלבות אקטיבית במגמת חיזוק האזורי •
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 2020מטרות מרכזיות לשנת 
 

   וצמיחה קהילה

 היערכות אזורית כוללת לתהליך הצמיחה: •

 .מתיימקצמיחה ל יםבושהי לכ סתהשלמת תהליכי ליווי וכני ✓

כוללת:   ✓ בישובים בראייה  מוגברת  לצמיחה  והיערכות  ופיתוח   ניהול מותאמים, מערך שירותים  כליפיתוח קהילתי 

 תומכות צמיחה.יה ניובתשתיות 

 ליווי נקלטים וישובים בתהליכי הקליטה והאקלום באזור ובישוב.  - תך" עוברים אי" חיזוק תכנית ✓

 יגות מקומית בישובים. הנומ הולני רתשד תתמיכה בהצמחופיתוח, חיזוק  •

 .א'שלב  ביצוע תשתיותמלוא השכונה הזמנית ואכלוס  - מיטל ישובההקמת  •

 ה.ביכורשובי יקהילתי משותף למרחב יפאלי ומוניצייצירת מודל ניהול  •

 .שום מדורג של תכנית האב לגיל השלישיייילת תח •

 .(הרגשולם וירלח) י רומתנדבים אזפעילים קהילתיים ומערך  שכלול ופיתוח •

 ת לתחום.אי/אחרהקמת "תיק בריאות" מועצתי ומינוי שיפור הטיפול בתחום הבריאות:  •

 ך.ת החינום ומערכו, התושביי המחבר את היישוביםקהילתשביל כשביל עמק המעיינות   פיתוח •

 לתיות.המשך פיתוח תרבות הפנאי האזורית והיישובית כגורם מחולל קהי •

 .ת צעירות ויזמיםפחומש רעבו  תי,רחב-קיסע-הקמת מרחב קהילתי •

 

 

   רות לתושב יש

  דים במערך השירות הכולל ודיוק הצרכים וחלוקת התפקי  מת מהלך למידההשל:  לתושב  רמת השירותומערך  שיפור   •

 ת ההתאמות הנדרשות. והטמעקבלת החלטות , ר(תוף ציבו)תוך שי

הארגונים   םת, בשיתוף פעולה עריו זות אהתארגני ע" יישובי המועצה לכללהרחבת האפשרויות למתן שירותים שונים  •

 הכלכליים האזוריים. 

 . התושביםתקשורת עם מידע ובצרכי התושב, של הנגשת   קידום תפיסה, הממוקדת •

 

 

 חינוך 

 חותרת לקידום מצוינות ערכית ולימודית, ופיתוח מתמיד של ייחודיות חינוכית. ינוכית אזורית ההובלת מנהיגות ח •

 . י הישובים ומשאבי המועצהלצרכ תוך התאמהורמלי החינוך הלא פ תוכערמב  ועצהמה תדוון דרכי עבעדכ •

 במרחב המועצה. לדים ני היקיום תהליך חשיבה וקבלת החלטות בסוגיית ניהול ג •

 :ספר גדול(  )העמק כבית "עמק חינוך"כנית ותב באה השלב יישום •

 .STEMתכנית פיתוח והטמעת  ✓

 דשנות לוגי וחעידן טכנולוגי, כמרכז לפיתוח טכנו - ם כותוב ,ווניםגמ םייהמשך פיתוח והפעלת מרחבים אזור ✓

 חינוכית.   

  החינוך )אזוריות ויישוביות(. ותמערכוסוגי הגילאים  ל טווחיחינוכי רציף ומותאם לכ מענה ✓

 ישובים:תאם לצמיחת הכות החינוך בההמשך היערכות להתאמת מוסדות ומער •

    .כולו , שדרוג פיזי של המתחם"תדו ש"ת בי"ס חמצה :ו"שדה אליה קמפוס"פיתוח וחידוש  ✓

 .בינוי, שדרוג ושיפוץ מוסדות החינוךתהליך עקבי של  ✓

 

 

 ותעסוקה יזמות  ,כלכליפיתוח 

ן ושיווק שלב נוסף ת תכנו, הובלכת מפעלים מחוללי תעסוקה לאזורלוס ופיתוח פארק צבאים ומשים אכקידו •

 . בפארק

 . ירדן עם ותףשמ תעשייה רוזא - 'שער ירדן'קידום הקמת והפעלת  •

 מיזם משנה מציאות בשער ירדן. תכנון  •

 פיתוח פרויקטים בתחומים שונים להגדלת רווחיות החברה הכלכלית. •
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 ליזמות וחדשנות. ת מרחבים עידוד הקמ •

,  מהלך לשותפות אזורית מלאה באגודת המים האזוריתיים(  ויישום )במשותף עם הארגונים המשקיים האזור  הובלת •

ווקעדר קרלהס  יתנכותו ליישובי המועצהלת הכנסות  דגהת  לשם חיזוק הסולידריות האזורית והגדלת   -  ממקרקעין 

 משאבי הישובים.

 :ךלצור ,ק הירדןמתווה משותף עם עמ ים במעברתכנית  הקמת והפעלת •

 . הנגשת תעסוקה ופרנסה  - העצכלים ומענים לתושבי המו מתמשך של פיתוח ✓

 . צה עבי המוברח םיזמיופיתוח כלים לעידוד יזמות  ✓

 

 

 תשתיותפיתוח תכנון ו

 צה. אב רחבה וכוללנית למרחב התכנוני והסטטוטורי של כלל שטחי המוע השלמת תכנית •

של  ושדרו  ההקמשיפור,   • ציבורתשתיות  ג  ובישובים  וספורטינוך  ח,  מבני  למהלכי    -  במועצה  ובתמיכה  בהתאמה 

 . הצמיחה היישוביים

 . ףונו ריצה ,יכהלה ים,ירישות העמק בשבילי אופנ משךה •

 אחזקה רציפה של שבילים, אתרים ומתקנים במרחב האזורי.  - שיפור פני העמק •

 . חמי ומבני המועצהת במתשיפור הבטיחות והנגישו •

 

 

 חקלאות

 מחירי המים לחקלאות. להסדרתבק האזורי מאשותפות ב •

 הכנת תכנית אב לחקלאות המחר וחתירה ליישומה ההדרגתי.  •

 .דןעשל חוות  תרי וטוטהסדרה סט השלמת •

 

 

 סביבה 

פיתוח   • ובטבעזהיר  ורי  אזניהול  בסביבה  התחשבות  תכניתוך  של  מתמשך  ויישום  תכנון  השטחים   אב   ת,  לניהול 

 .ן תכנית האב הכוללנית(מתכנו )כחלק הפתוחים

 מאמץ מתמשך למניעת וצמצום מטרדים סביבתיים משמעותיים )תחנת כוח, מפגעי אבק, רעש וריח(.  •

 ת חקלאית.לוספה ירך פינועמבל יפוטה השלמת •

 י )במרחב האזורי ובישובים(. וח הסביבתהעמקת הפיק •

 קום ופיתוח הירדן הדרומי. קידום יישום תכנית האב לשי •

 

 

 ביטחון 

 היישובים. השלמת צוותי צח"י והכשרתם בכל •

 

 

 איכותי  הארגון  ה

 נה. ידהמ דם דרמטיים בתקציבים מצבמציאות של קיצוצי שמירה על איזון תקציבי •

 . חוצי ארגון, ופיתוח דפוסי עבודה דוק הקשר בין מחלקותיההי, עצהת מטה המודועבב תמידפור מיש •

 .דים המקומיים והנהלות הישוביםהטמעה ושכלול מתמיד של דפוסי עבודה מול הווע •

 .הצעוהמ ותירושיפור נגישות התושב לשי לייעול עבודת הארגון - ודיגיטלייםגיים פיתוח והטמעת תהליכים טכנולו •

 ההחלטות ושירותיות הארגון.  תונים ומידע, לצורך ייעול ושיפור איכות קבלתך מרכזי של נמער תקזותחת והקמ •
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 אגף כספים  

 

 ייעוד המחלקה:  

 .הארגון של הכספית היכולת הגברת תוך מיטבית בצורה  האזורית המועצה של  הכספית המערכת הפעלת •

 .הפיתוח בייצתק חוםובת גילרה  יבצקתה בתחום פיננסיים  פתרונות מתן •

 

 

 :  2020לשנת ות רטמ

   מימוש פוטנציאל ההכנסות העצמיות של הרשות.  .1

   למועצה.ייעול, ריכוז והנגשת אפשרויות תשלומי התושבים  .2

   בקרת הפעילות הפיננסית של הוועדים המקומיים. .3

   תקציב מועצה מאוזן ומבוקר. .4

   ומחיקות חוב.  י פשרהוע הסכמצית בוצעמהפחתת יתרות הפיגורים בארנונה בא .5

 קט בלוח זמנים כמתחייב בהסכמים.ביצוע שני פרוייקטים מרכזיים של המועצה תוך ביצוע תשלום למבצעי הפרוי .6

 

     

 עבודה:  ניתוכת 

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 

 עדכון שומת ארנונה 

השלמת מדידות בתחומי המועצה וסיום 

 סקר הנכסים 
 ר דצמב

עם שומה מוסכמת  תוהעברכום דיון יס

 חברת נתיבי הגז 
 יוני

 הגדלת שיעור גביה 

 דצמבר  כלל מועצתי 96% -הגעה ל 

 דצמבר  מושבי המועצה 85% -הגעה ל 

2 

ביצוע תשלומי מועצה באמצעות אתר  

 המועצה

הצבת אופציה לתושבים לבצע את כל 

התשלומים השונים באמצעות אתר  

 המועצה

 מרץ

 " בוש ק ת"תי ציית פוא תמעטה
"  פתיחת אופציית השימוש "בתיק תושב

 . e.p.rבתכנת 
 פברואר 

3 

מעקב אחר הדוחות הכספיים של הוועדים 

 המקומיים

עמידה בדרישות הביקורת בכל הקשור 

עדים ולהתנהלות הכספית של הו

 המקומיים

 יוני

 בניית תכנית הבראה ליישוב מנחמיה
  פע" יתנכופיקוח ובקרה על יישום הת

 אש רמו קבעשנ יעדים
 במהלך השנה

 במהלך השנה עמידה ביעדי התקציב הרבעוניים ע התקציב מעקב ובקרה על ביצו 4

 קידום הרחבת מעגל זכאים למחיקת חובות 5
הגדלת ההיקפים הכספיים של הסכמי  

 הפשרה ומחיקת החובות 
 דצמבר 

6 
  -וך במועצה בנייה ושיפוץ של מוסדות החינ

 "ס שדות יברור ו, בי"ס דידסויל עשקד יסודי ו

ליווי ופיקוח כספי צמוד לרבות הכנת 

 תכנית מימון במקרה הצורך 
 במהלך השנה
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   יתוחסה ופדנה   הנדסהף אג

 

 

 ה:  ק לד המח עויי

ומדים לרשות המועצה בשיתוף ובאמצעות החברה  ביצוע פרויקטים בהתאם לתוכניות ותקציבים אשר ע •

 כלית. הכל

ישובים ובצורה שתאפשר גיוס משאבים ופיתוח מושכל /המועצה יכלצוריות בהתאם דיתע חהכנת תוכניות פיתו •

 ומבוקר. 

 צועית. יית ובנוית, ארגתכנונחינה ים מבובגורים בישמ ויקידום ההרחבות ובינ •

 צה. ביצועית של מחלקות המוע/זרוע תכנונית •

 ביצוע הגשות למשרדי ממשלה השונים כדי לקדם פרויקטים וגיוס משאבים. •

 

 

 :  2020לשנת ות רטמ

לי של אמסימקכלכלית בתשתית ובנייה ציבורית תוך ניצול החברה הפרויקטים באמצעות ובקרת ביצוע  ,ווייל .1

    ה עם החברה הכלכלית.לו"ז ברור וידוע תוך שיתוף פעולוב באיכות גבוהה  תקציבים,

ר ומתוכנן  דווח מסלאפשר פית ידכם יהכנת תוכניות פיתוח עתידיות, כולל מיפוי ותעדוף בתחומי הפיתוח השונ .2

      . די לאפשר גיוס תקציבים לפרויקטיםוכ

 השלמת תכנית אב לשטחים פתוחים. .3

 .לניתתוכנית מתאר כול נתהכ .4

 ף וירדנה. ת לבית יוסהכנת תב"עו .5

 .המשך -מיטל  -הקמת יישוב  .6

 

 

 עבודה:  ניתתוכ

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 
דוע ב ברור וייצק תוב ביצוע פרויקטים בלו"ז

 פיתוח השנתיתפי תוכנית ה לע
  במהלך השנה  אין חריגות מלוח הזמנים או תקציב 

 דית לביצוע עתיכניותוי הכנת מלא 2
יות מגירה  ח קיימות תוכנבכל תחום פיתו

 שה והפעלהלהג
 במהלך השנה

 מרץ השלמת התוכנית נון תוכנית אב לשטחים פתוחיםכת 3

 דצמבר  תתוכניאישור ה תינללכו הכנת תוכנית מתאר 4

 דצמבר  הפקדת תוכנית בוועדה מחוזית בית יוסף/הכנת תב"ע לירדנה 5

 ספטמבר  יישוב קבע שתיות לתחילת ביצוע ת טלמיב הקמת יישו 6
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 ישוי ופיקוח ר   גף הנדסהא

 

 

 ייעוד המחלקה:  

י תכנון  ושביה בגופתו המועצהייצוג  ,יוננכת עמתן היתרי בנייה בזריזות, אכיפת חוק התכנון והבנייה, מתן מיד •

 שונים.

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

      ח. ום טרטור של הלקוימינובמ מתן היתרי בנייה במינימום זמן .1

העמקת הפיקוח והגשת כתבי אישום ידה על כך שכל בנייה במועצה היא בהתאם לחוק וההיתרים, מע .2

  . הצורך תבמיד

         . םינשוה וןנקידום וליווי תב"עות בגופי התכ .3

 .ת תוכנית "רישוי זמין" בוועדהלעהפ .4

 

 

 : תוכנית עבודה

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

 וועדה תהליכי ההפעלת דיגיטציה ב 1
הפעלת תהליכים בתיאום עם צוות 

 דיגיטציה
 יוני

2 
 של הוועדה  הגעה לממשק סביר עם התובע

במקרים שלא נמצא   כתבי אישום הגשת

 בשנה( 15  - הכרהע) חר אפתרון 
 ר במדצ

 דצמבר  משוב חיובי מתושבים ביעילות 4אספקת טופס  

 דצמבר  בוועדה מחוזית יםבדיונ  95%נוכחות  תזי"עות בוועדה מחוווי תביל 3

 יוני רי בנייה יופקו במערכת רישוי זמיןהיתכל  מערכת רישוי זמין  הטמעת  4
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   המועצהמזכיר 
 

 

 : על  ת ו מטר

     .של מנגנון המועצה עילה גנת וירומא הודעב •

   . ניהול כלכלי מבוקר של שכר וכ"א •

   .חיזוק מיומנויות מקצועיות לעובדים ומנהלים •

   . הטמעת תרבות ארגונית מבוססת שירות ומקצועיות •

   ה הארגונית. חיזוק תחושת השייכות והגאו •

    .הד הגברת המודעות למניעת הטרדות מיניות במקום העבו •

 

 

 : 2020נת של  ת ו רמט

 . שם שיפור שביעות הרצון משירותי המועצהשיפור הנגישות למידע בקרב הציבור והעובדים ל .1

 . יותנכרון התהליך לשם שיפור שביעות הרצון ואפקטיביוזם בין האגפים וס ,מותאם ,קידום תפיסת שירות קל .2

  ות.קלחמ המ בשולתים נתקידום שירותי מוקד ופניות ציבור המתכללים את כלל המענים הני .3

  . דה תומכים ומקדמים חזון ותוכניות אסטרטגיותמבנה ארגוני ותהליכי עבו  .4

 

 

 עבודה: וכנית ת 

 ח זמנים לו מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 

מערכת הדיוור מופעלת בקלות, באופן שוטף  

 ובשת"פ עם היחידות השונות

מע' הפצת המידע ברמה יעילה 

 ומקצועית יותר 
 במהלך השנה

 אפריל יבת ביצוע / יום טסטיםסמ פעילש דחה צהעואתר המ

שדרוג האפליקציה והמוקד לפלטפורמה  

 אחודה עם האתר 

מהפניות למחלקות ע"י   40%הורדת 

  מענה במוקד
 דצמבר 

2 
הלים מעודכן וזמין לעובדים בפורטל  ספר נ

 הארגוני 

י העובדים  באמצעות  "שימוש שוטף ע

 הפורטל 
 ספטמבר 

 "זםיו םמותאל "קקידום תפיסת שירות  3
החל  םדיגיטליימובילים ף של סוזור נחמ

 2021-ממאי וגולש ל
 יוני

 במהלך השנה יישום תהליך ארגוני ע"פ תוכנית עבודה מבנה ארגוני חדש  התאמה והטמעה של 4
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   משאבי אנוש מזכיר המועצה 
 

 

 : 2020מטרות לשנת 

  . א "מיסוד עבודה מאורגנת ויעילה במחלקת מש .1

   .ורים או נושאים(פ סקטה מובנה )ע"כר הד ערךת מעומצאבובדים ומנהלים לעי פיתוח מקצוע .2

  .א לעובדים ומנהלים"הנגשת מידע מיחידת מש .3

  . ניהול תהליך הפרישה בצורה מיטבית .4

  . הטמעת דפוסי עבודה מול מנהלי אגפים ותאגידים .5

    .קידום מעמד האישה .6

 .יתצתועיה המחיזוק ההכרות בין העובדים ובין העובדים לעש .7

  

 

 ה: ודבעתוכנית 

 לוח זמנים  ה צלח ה מדדי  ם ייעד רה מט

1 

הטמעת מודול טפסים מובנים במערכת  

 השכר

שימוש בטפסים ומכתבים מובנים 

 במערכת השכר 
 במהלך השנה

חלוקת עבודה אפקטיבית בין בעלי 

 התפקידים במחלקה 
 במהלך השנה הורדת עומסים ושביעות רצון מנהלים

  WEB  -ה כתהמשך הטמעת מער
ות ולי מ "ע WEB -ב חווהשלמת די

 בהסעות, גן השלושה, אשפה
 מרץ

2 

 השתלמויות פיתוח אישי ומקצועי לעובדים 
הדרכות אחת מקצועית ואחת  2ביצוע 

 לפי נושא
 דצמבר 

יצירת תהליך עבודה מיטבי מול "עמיתים"  

 לטובת מיצוי זכויות עובדים
 יוני ביצוע פעילות אחת משותפת לפחות

  תוא תוכנישובנת וקמות למנהלי מחלתלהש

 ה מקושרת תקציב עבוד
 אוגוסט  קיום הדרכה

ביצוע הדרכה למניעת הטרדה מינית לעובדי 

 בתי הספר 
 אוגוסט קיום הדרכה 

3 
פלטפורמת מידע לעובדי המועצה )טפסים,  

 נהלים, מידע אישי, מידע ארגוני(

פלטפורמה פעילה ומעודכנת כחלק 

 דש מאתר המועצה הח
 ץרמ

 וםזי באופן השריהפ ךניהול תהלי 4
פגישות הכנה עם עובדים חצי שנה לפני  

 מועד הפרישה 
 במהלך השנה

5 

ישיבות עבודה מובנות של מחלקת מש"א אל  

מול מנהלי אגפים ומחלקות בהתאם לחלוקת  

 העבודה

 במהלך השנה ישיבות רבעוניות עם מנהלי אגפים  4קיום 

6 

פעילות  -( וןקידום מעמד האישה )בארג

 ויוניתושה יבשחמעודדת 
 מרץ גש הדרכה לעובדים פמ

 להניע שיתופי פעולה בקרב גורמים פעילים

 בתחום הקהילה לקידום מעמד האישה בעמק 

שת"פ עם מחלקות נוספות בארגון יום  

 או היום למניעת אלימות נגד נשים האישה 
 נובמבר 

7 
חיזוק ההכרות בין העובדים, ובין העובדים 

 מועצתיתה יהלעש
 במהלך השנה השנה  רךואים לדוב ע ישגפמ 4ביצוע 

 



 

 

  

 11 

 

   בשומיח   מזכיר המועצה

 

 

 : 2020 ת שנ מטרות ל 

    . לטובת מחלקות המועצהמערכות מידע מתקדמות, אמינות וזמינות  .1

    . ם לקידום הנגישות לשירותי המועצהיי והטמעה של מערכות ושירותים דיגיטליוליו .2

     .יןהד  תוארוהמידע ובהתאם להת טחניהול מדיניות ונהלי אב .3

    . שדרוג מערכות ותשתיות .4

 

 

 תוכנית עבודה: 

 ם י מנלוח ז הצלחה  דימד יעדים  מטרה 

1 

 מרץ התחנות פועלות 7דרוג תחנות עם מערכות הפעלה חלונות ש

המידע התפעוליות  'המלצה לניהול מער

 המרכזיות
 בר אוקטו מתוקצבת  2020-2023תוכנית אב לשנים 

 מרץ שיונות ופועלותיר עם נותהתחכל  365 סלאופי מעבר תמלשה

2 
מכרז למערכת ארכיון דיגיטלי למסמכי  

 הארגוני הרשות והמייל 
 דצמבר  שליפת מסמכים בקלות עי המחלקות

3 

ת באופן  ורשאמידע ומערכת האבטחת  ניהול

 שוטף

י גורם  "מידע עבטחת סקר חוזר של א

 חיצוני בלתי תלוי
 יוני

 דצמבר  ות שננקטו במהלך השנה ולעפח וד DRPת ששוואתום תכנית הישויתכנון 

4 

 דצמבר  סיום פרויקט  השלמת חיבור בניינים לסיב החדש

 יוני השרת מגובה  העברת טייפ גיבוי לשרת החדש

 דצמבר  סיום פרויקט  חיבורים לרשת המצלמות 
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   וןכיאר  זכיר המועצהמ

 

 

 : 2020ת נ לשמטרות 

  שנים. ה ךרלאו  נותעייהמ קמשבות בעיתיתיעוד ההתפתחות של הה .1

  .ןילכל המעוני יםמוניציפליים לצד מסמכים ימכים היסטורנגישות של מס .2

  . סיוע באיתור מסמכים וחומרים עבור עבודות מחקר של סטודנטים .3

  .ליווי והדרכה של עובדי הרשות וארכיונאי הישובים בנושאי שימור ידע ומסמכים .4

 

 

 דה: בות עכניות 

 ח זמנים ול ה ח ל מדדי הצ ים יעד מטרה 

1 

 דצמבר  מהחומר ההיסטורי סרוק  25%  סריקה וטיפול של המסמכים ההיסטוריים

המשך יצירת מערך מתנדבים לתרגומי 

 מסמכים

 -שים תרגום ורכל המסמכים הד

 מתורגמים 
 דצמבר 

2 

הטמעת תהליכי עבודה בין הארכיון ליחידות 

וגע לשליחה ושליפה ה בנהשונות במועצ

 ם ניגדמאו

 דצמבר  ובדות ע"פ הנוהלעת קולחכל המ

 שימור המפות  3

לערך( עברו שימור,  300כל המפות )

חסון מקום אות בנסרקו, קוטלגו ונמצא

 תקין 

 דצמבר 

 דצמבר  ביצוע  מפגש שנתי לארכיונאי הישובים 4
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 )שיפור פני העמק(  שפ"ע אגף

 

 

 : האגף ייעוד

     .הצעהמוי שובייוי בשתול יםתיאיכו  יציפאלייםמונ שירותיםמתן  •

 

 

 : 2020 מטרות לשנת 

 איוש והסדרת תחומי שירות נדרשים.  .1

 ת חקלאית במרחב המועצה.ל בפסוליפוהט תשינוי מדיניו .2

 הסדרה וייעול אספקת המים במנחמיה.  .3

 יה. אפליקצהמוקד והעות מצבארות והקשר עם התושב ישיפור הש .4

 ס לטרקטורים. ביה"הסדרת תהליכי עבודה ב .5

 ולת. ספים בפינוי פסונ םת תחומירדסה .6

 שיפור באכיפה המועצתית.  .7

 מניעת כלבת.  .8

 רותים" של כלל המועצה.י השרך "מע  עבודה מטהרותי האגף במסגרת יהסדרת ש .9

 

 

   :כנית עבודהות 

 נים ח זמלו הצלחה  ימדד יעדים  מטרה 

1 

 יוני פעיל פקח מוכשר ו נוסף י  נרהכשרת פקח וטרי

 ועצתינה חשמל מממו הפעלת
  3-והתנתקות מ 2%ריכה של בצה יריד

 ני חשמל מועצתייםמו
 במהלך השנה

 הסדרת תחום הבטיחות במועצה
פעילה ומפוקחת   ,קנית תת חותוכנית בטי

 ע"י ממונה בטיחות 
 ינואר 

 העברת אחריות לטיפול האגודות/חכ"ל 2
, בוע, בתשלוםק  ולפעמתנהל מערך ת

 עצההמו רבות וללא מימוןא מעולל
 יוני

 במהלך השנה ירידה בפחת המים  5% ה ימהמים במנחת רכ עמ זקת אחת יטדרוג שש 3

 מוניציפאליהפעלת מוקד מועצה  4
מוקד   -מוקד ומוקדן/ית  ל/תמנה קליטת

 פעיל בחלק מהיממה 
 מרץ

 יוני ידי גורם חדש לל ענוהביה"ס מ  ביה"ס לטרקטורים פועל במתכונת חדשה 5

6 

 דצמבר  ה יאחוק מאושר במל לת עודפתפסו אישור חוק עזר

 מרץ משאית חדשה פעילה חדשה  סחת משאית דיטקל

בניית משטחים ומסתורים נוספים ביישובי 

 צהעהמו
 דצמבר  משטחי בטון בישובים 35הוספת 

 ביצוע פעולות פיקוח על בריכות שחיה 7
בשטח   חותלפ  ברכות 10-בוצע פיקוח ב 

 המועצה
 אוקטובר 

 מרץ הלילה ויעיפעת נייד רות ווטרינרית בישוביםישידת הפעלת ני 8

  רותים של האגףיכלל סעיפי הש   דרתגהסיום   9
רותי מקבל הגדרה ברורה  יכל סעיף ש

 הפעלתו ת שיטלבנוגע 
 יוני
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  מוקדשפ"ע אגף  

 

 

   ייעוד המחלקה: 

 עצה. תושבי המות זמין ואיכותי ל רושיפיתוח ושימוש במוקד ככלי למתן  •

 

 

 : 2020שנת מטרות ל 

 . מועצתי מוקד תלעהפ ידי על תוריהש שיפור .1

 . למוקד תפקידים בעלי בין   הממשק ושיפור הטמעה .2

 . גףאה של רותיהש אמנת יעדי עדכון .3

 רותים של אגף שפ"ע. יסיוע בהפעלת מערך הש .4

 קיום שגרות ניהול במוקד.  .5

 

 

 : דהת עבותוכני

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 

 מועצתי  א"כ תבאמצעו המוקד עלתפה
  מוקדנית ידי על חלקית שוימא מוקד

 הודעב בימי  בוקר תרמשמ, המועצ
 מרץ

 עבור נהלים וכתיבת תרחישים התאמת

 המוקד

  דריםומוג כתובים התרחישים מרבית

 הרלוונטיות  במערכות
 יוני

2 

 ינוי לי תפקידים לבע הדרכה יום חצי בוצע במועצה תפקידים לבעלי הדרכה ביצוע

 ים רגולת ביצוע

  בעל לכל תלפחו אחד ייסבס תרגיל קיום

 מול משמעותי  קממש לו יש אשר , תפקיד

 וקדמה

 יוני

3 
 של בפועל לביצועים רותיהש אמנת התאמת

 האגף  מחלקות

  אמנת סעיפי כלל של שמחד אישרור

 האגפיים  רותיהש
 דצמבר 

4 
שליטה וסיוע בניהול הפינוי של פסולת 

 תעשייתית וחקלאית

ף וטהשמרכזי בניהול  גורםהמוקד מהווה 

 הפינוישל מערך 
 דצמבר 

5 

כלל הפניות ם בניהול מרכזי יוז להוות גורם

המגיעות למוקד המועצה, תוך הטמעת 

 דה על פי נהליםובטכנולוגיות וע

המוקד מנהל פניות על פי תרחישים 

 קבועים תוך השתפרות ולמידה מתמדת
 דצמבר 
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 ביטחון שפ"ע ף אג

 

 

 : המחלקה ייעוד

 ים לשעת חירום. ישובה והמועציה והכנת השובייוהביטחון של תושבי המועצה  חושתרת תוהגב רופשי •

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

 .המועצתי םוריהח מערך חיזוק .1

 .בישובים הביטחון מרכיבי וקחיז .2

 .ךדות החינובמוס  האבטחה תמר שיפור .3

 

 

 דה: עבו ניתתוכ

 לוח זמנים  הצלחה  ימדד ם דייע  ה ר טמ

1 

  - המועצה של נותהכונ צוותי תושלששל  בניה

 ן "אית, רפואה, מהריסות חילוץ

 פתיחה מפגש םקיו,  מלאה א"כ מצבת

 צוות  ללכ השתלמות/ותרגיל
 דצמבר 

 מלונית יתנכתו קידום
  במשרד ואישורו מלונית תיק כתיבת םסיו

 נים פה
 מרץ

 דצמבר  פעילה  קשר תרש יצתמוע  תדר עם קשר  ממסר הקמת

 םנוספי יריםשכ י"צח  צוותי 5 הכשרת
  תרגיל, הכשרה עוברים נוספים צוותים 5

 פעיל ל"וחמ
 דצמבר 

2 
 ר במדצ חמ"לים נוספים כשירים ופעילים 5 חמ"לים יישוביים 5מת קה

 דצמבר  ים שנבחרובוגדר חדשה ביש ובים נוספיםיש 4 -ות בשדרוג גדר

3 

 ת לשעת חרום( וו)צ חל"צת כשירות אהעל

 בתי הספר  5 -ב
 מרץ בית ספר בכל   יל אחדותרג הרכדביצוע ה

ד מבתי  באחלא ביצוע תרגיל פתע פינוי מ

 הספר 
 מרץ בוצע יל תרג

 יוני  ד החינוךמשר ידי ומאושר על בתיק כתו רום מכלול חינוך יתיק חחידוש וכתיבת 

 ץמר רושנוהל כתוב ומא לתי פורמלילי חינוך בויכתיבת נוהל ט
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   יםורטקלטר "סבישפ"ע אגף 

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

  . רגונישינוי מבנה א .1

  שימור הקף פעילות.  .2

 

 

 תוכנית עבודה: 

 לוח זמנים  צלחה ה  ימדד יעדים  מטרה 

 יוני מנהל תפעול ראוי נקלט ומתפקד  תפעול קליטת מנהל  1

2 

 ה ודעבה שימור מספר תלמידי טרקטור בשנת

 120  תלמידים ישראלים . 1

 80 ם ם תאילנדייידלמ. ת2

  15      . תלמידים ערבים 3

 דצמבר 

שימור מספר תלמידי מלגזה בשנת העבודה 

  
 דצמבר  150  מספר התלמידים מוכשרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 רישוי עסקים שפ"ע אגף 
 

 

 : 2020 לשנת  ת ו מטר

 . החדשה הרפורמה מעתטה .1

 . וחפיק מערך הקמת .2

 

 

 עבודה: תוכנית 

 מנים לוח ז לחה הצ ידמד יעדים  מטרה 

1 
  לעסקים העסק שיונותיר כלל העברת סיום

 לצמיתות שהוגדרו

 ונותשייהר כלל של במעבר הטיפול סיום

 לתקופתי
   ברדצמ

2 
 בר דצמ לפחות  םקיסע 20 על פיקוח ביצוע עסקים לרישוי  פיקוח מערך הפעלת

 בר דצמ במועצה בריכות  15-ב פיקוח צועיב שחיה בריכות על פיקוח ביצוע
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  תברואהו אחזקהשפ"ע אגף 

 

 

 : הק להמח  עודיי

 יר ויעיל.ועצה תוך מענה מההמת קוחלי אחזקה ולוגיסטיקה לכל משירותמתן  •

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

 שיפור חזות מבני ומרחב המועצה. .1

 התייעלות והתמקצעות מחלקת אחזקה.  .2

 . המועצהתחום מוסדות חינוך במניעת שריפות בסביבת  .3

 רועים. ילאת וריפור השיש .4

 . ייםיעלות אחזקת שבילי אופניתה .5

 עלות במערכת החשמל.יתיוה רשיפו .6

 פר. הסי בתם  חיזוק הקשר ע .7

 

 

 תוכנית עבודה: 

 לוח זמנים  חה הצל  ימדד יעדים  מטרה 

1 

 דצמבר  עוז הושלם גינון ציבורי סביב גיל סיום פיתוח וגינון מרכז עידן

 פיתוח גינון בקימרון 
 להעיפ איכותית הימערכת השק

 התנועה ושת איי פיתוח של
 ספטמבר   

 ספטמבר  שלםיכורה הוער בז נוגינון ציבורי מרכ במרכז נוער ביכורה נון יגתוח יפ

 מרץ הוצאת עובד אחד להכשרות קהחלדי המ של עוב פיתוח מקצועי 2

3 
דות החינוך ביצוע פעולת מניעת שריפות במוס

 רחבי המועצה בו
 ל יראפ זק ת ובעלות ניוותאין שריפות משמע

4 
  ,)אבלות, שמחות עיםוריעודי לאירור יהפעלת ג

 רועי מועצה(יא
 בר טמספ םמצויד ומותאגרור, פעיל, 

 מרץ מכרז פעיל ועובד ביצוע אחזקת שבילי אופניים על ידי זכיין  5

6 

 מרץ קיימת אפשרות לחיבור גנרטור  רום לקימרון ייצירת חיבור גנרטור ח

 ן למזגניםוכה/חיסלמערכת שליט וןסייביצוע נ
ילות ון בפעכסלחי וצלחמומוכח  יוןניס

 ים נגמז
 יוני

 יוני התקיימה השתלמות איכותית ר הספ בבתי 'בית אבות'קיום השתלמות ל 7
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 וטרינריה שפ"ע אגף 

 

 

 עוד המחלקה: יי

בעלי החיים ומ בעלי ןבימחלות  התפשטות אוו/ ור על ידי מניעת מפגעים והתפרצותציבת הריאועל ברה שמי •

 ם לאדם. החיי

 . קרהברת ובקו פור איכותו באמצעות תהליכיעילות למען שיפוון פיקוח על המז •

ענה , ואכיפה ומתן מלי החייםהחיים תוך מניעה והקלה על סבלם של בעינה של משק בעלי סיוע בהחזקתו התק •

 פגועים. לי חייםלבע

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

 כלבת. עת מני .1

 רי בישובים.ינ רטור השירות הופושי .2

 הקמת מערך לשעת חירום.  .3

 טרינרי. ויקוח הומערך הפ תלוהגד רוגדש .4

 

 

 : עבודהתוכנית 

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  רה מט

1 

 צההמחמד בשטח המועת חיסון חיו
מוחזקים  בשטח הרשות מהכלבים 90%

 ברישיון
 במהלך השנה

 השנהבמהלך  לפחות  םישוטטכלבים מ 60ידת כל םטיטוהורדת מספר הכלבים המש 

 השנהלך במה חתולים 500חיסון של לפחות /רוקיע וב הפחתת כמות חתולי הרח

 בקרבת הישובים סיית התנים ל אוכלו לודי
ברים  ועמ  50 / תנים בשנה 200דילול 

 דה לבדיקת מעב
 נהך השבמהל

2 

 רות וטרינרי מועצתיתיהפעלת ניידת ש
עבודה ית תוכנ פי על ניידת פעילה

 סדורה
 נהך השלהבמ

 במהלך השנה ד לפחותח אוב שימת בגינה אחת מוק ת כלבים גינ הקמת

יה,  ע, וטרינר)טב טו"סהקמת מערך נאמני  

 סביבה(
 במהלך השנה קיום כנס יסוד לנאמנים מהישובים

 מרץ רום וטרינרית כתובהיתוכנית ח הקמת מערך וטרינרי לשעת חירום 3

 רי על עסקיםפיקוח וטרינ רת הגב 4
 ת מזון, תברוא חפיקו עוביצ

 ןומז  תרלמכינקודות קצה  15-ב
 במהלך השנה
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 ידה סביבתית חי שפ"ע  אגף
 

 

 ייעוד המחלקה: 

 מפגעים וסיכונים סביבתיים לתושבים. , מניעתה נאותהבטחת איכות סביבה •

 ציבור.תועלת כלל הם לוחיוניקיון השטחים הפת בי הטבעשמירה על משא •

 . תידעבואיכות חייהם של התושבים בהווה  מעןת ל נות הקיימוו רהטמעת עק •

 

 

 : 2020רות לשנת טמ

 קיון של מתקני המיחזור. יוהנ שיפור הנראות .1

 .ותהטמעת עקרונות הקיימות במערכות החינוך והקהיל .2

 מצום השלכת פסולת ברשות הרבים. צ .3

 יבתיים.  טרדים סבומ עיםפיקוח על עסקים למניעת היווצרות מפג .4

 חזור. עול תהליכי מיייהסדרה ו .5

 

 

 תוכנית עבודה: 

 לוח זמנים  לחה צה  ידדמ יעדים  מטרה 

1 
 ר מפסולתיחזוני מהסדרה וניקוי מתק 

 שהושלכה בתוכם 

  15-צטברה בניקוי ופינוי פסולת שה

מיחזוריות ביישובי  10-קרטוניות וב 

 המועצה

 במהלך השנה

2 

שום  זמות לייביות וליווי ותמיכה בפעילויו

נוך ת במערכות החיומעקרונות הקיי

 בקהילותו

ת ומיוז  2-ו בקהילותיוזמות  3ביצוע 

 החינוך דותבמוס
 במהלך השנה

 במהלך השנה רועי אכיפהיבא  50%תוספת של  צוע פעולות אכיפה מוגברתיב 3

4 
למניעת   ביצוע ביקורת יזומה בעסקים,

 היווצרות מפגעים ומטרדים סביבתיים
 נהך השבמהל ם ברבעון יקעס 5פחות בליקורת  ע ביצוב

5 

 במהלך השנה קבלן  םעתום הסכם ח סטילקטיעול מערך איסוף פסולת י

 טת עבודה אחרת לאיסוף קרטונים שית ינבח
יצירת פתרון קצה לשיטת איסוף אחרת  

 המגדילה את הכמויות
 במהלך השנה
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 ואכיפה  פיקוחשפ"ע אגף 

 

 

 : 2020לשנת  ת רו מט

 נרי. ירפיקוח וט דרוג ש .1

 .יפהליכי אכדרוג תהש .2

 ות. יבשוידרוג פינות גזם יש .3

 יה.חשכות שיפור הפיקוח על ברי .4

 . תכלב מניעת .5

 

 

 תוכנית עבודה: 

 נים זמ  לוח לחה הצ ימדד יעדים  ה ר טמ

1 

 הכשרת פקח וטרינרי נוסף 
מוכשר ופעיל במשרה   נוסף פקח וטרינרי

 חלקית לפחות
 מרץ

 חות פלרית פה וטרינרועי אכיי א 50 ביצוע
במהלך   רועי אכיפה וטרינריתיא 50נרשמו 

 הנשה
 במהלך השנה

 יתביבתס הפאכי רועיי א 12ביצוע 
רועי אכיפה סביבתית יא 12נרשמו 

 השנהבמהלך 
 במהלך השנה

 י אכיפה בפארק המעיינות רועי א 20ביצוע 
רועי אכיפה בפארק  יא 20נרשמו 

 השנה המעיינות  במהלך 
 ך השנההלבמ

 יטלי דיג המענור פיש 2
  רניתן לשלם קנסות באמצעות את

 המועצה
 מרץ

 ספטמבר  ישובים לפחות 2-מוסדרות ב ודותקנ 2 שוביותיפינות גזם י 2הסדרת  3

 ביצוע פעולות פיקוח על בריכות שחיה 4
ברכות לפחות בשטח   10-בוצע פיקוח ב 

 המועצה
 קטובר או

 ם וביהישדילול אוכלוסיית התנים בקרבת  5
  עבריםמו  50 / ים בשנהנת 200דילול 

 לבדיקת מעבדה 
 דצמבר 
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  ה אשפשפ"ע ף אג

 

 

 ד המחלקה: וע יי

 יותר. טובה בהים בצורה שבמתן שירות לתו -איכות חיים  •

 

 

 : 2020 לשנת  מטרות 

 שיפור מערך פינוי האשפה הביתית. .1

 ועצה.מה שובייבי יתוששיפור מערך איסוף פסולת ג .2

 ולת עודפת. דרת פינוי פססה .3

 אצירה.  שיפור תשתיות משטחי כלי .4

 י.שיפור מערך איסוף הגזם המוניציפאל .5

 בפסולת אורגנית.  טיפולה יךהלת וגדרש .6

 

 

 כנית עבודה: ות 

 ח זמנים לו הצלחה  ימדד יעדים  מטרה 

1 

  ם יבששבוע זרלאיסוף של פעם בר מעב

 וב בכל המועצה טרו

  שוגשבים בני מווע בששבב פינוי פעם

 ביכורה
 יוני

 מרץ ת חדשה פעילהיאמש קליטת משאית דחס חדשה 

 מרץ עילפ תיאיכונהג  סולתת הפקליטת נהג חדש למחלק

2 
קיבוצים לאיסוף פסולת גושית   2צרוף 

 באמצעות מנוף 

פסולת גושית נאספת מהקיבוצים על פי 

 תוכנית
 יוני

 דצמבר  במליאהמאושר   רק עזוח עודפתפסולת  וית חוק עזר פיניקחק 3

4 
ים ביישובי פסבניית משטחים ומסתורים נו 

 המועצה
 ר מבדצ ביםבישומשטחי בטון  35הוספת 

 במהלך השנה 20% -הורדת העלות טיפול בגזם ב עול הטיפול בגזםיי 5

 שיפור פתרון קצה לפסולת אורגנית  6
 -ביחס ל  10% -בהורדת עלויות לטון 

2019 
 נהבמהלך הש
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 צמיחה אגף 

 

 : אגףה  יעודי

סדורה, מיקוד וסנכרון מכלול רית זוא מיחהית צנכישום תיבוש ויישובי המועצה, גביהצמיחה  ליכיהתקידום  •

 ות המועצה במשימה אסטרטגית זו. צי מחלקמאמ

 

 

 : 2020מטרות לשנת 

   .שובייהול הייוהנחה האגף מהווה מקור ידע עדכני לסוגיות הצמי .1

   .חת היישובימגברת החוסן הקהילתי ולצהיישובית להק המנהיגות זויח .2

   .וריתות האזהשייכ חיזוק הסולידריות ותחושת .3

     .תעסוקה כמנוע צמיחהו כלכלה מקומית מקיימת )כמ"מ(ידום והובלת תחום ק .4

   .יםצתיים ומועיהקמת יחידת מידע ואסטרטגיה והפעלתה בדיוני עומק יישוב .5

 .וב החדש מיטלהייש קידום .6

 

      

 עבודה:  ניתכות 

 ם זמני לוח   חה מדדי הצל  יעדים  רה מט

1 

פרי מודדות עם אתגר ניהול המרחב הכתה

י, והנחלת ידע רלוונטי רובד-וטון הדלבש

ע"פ סוגיות  לי תפקידיםובים ובעלייש

 מקצועיות רלוונטיות   

 צתמפת דרכים מומל/קיים מודל כללי

בר קיימא  צומח ב הישוהי להתנהלות

 היישובים והצגתו להנהגות

 ייונ

היישוב ת קיימא של ה ביסגיבוש תפ

 כלית כל הבחינמהמשתנה 
 דצמבר 

רותים יהש ערךן מכועד יךהלתמת השל

  2021סוגיות הליבה וביטויו בתקציב  4-ב

 ומודל האצלת הסמכויות 

 דצמבר 

פיתוח מודל איתנות קהילתית ויצירת 

 ודהדרכי עב
 דצמבר 

2 

  םווי לבעלי תפקידים מכהנייניית כלים ולקה

סן הקהילתי, ם הצמיחה והחובישובים לקידו

 צההמועהגתית ביישובי דה הנותטיפוח עו

כנס  )יים בעמק ללהגות כמפגשי הנ 4

הנהגות, סיור בעמק, מוגנות בינואר, גיוס  

 (משאבים

ך הלבמ

 השנה

רכזי צמ"ד וחברי וועדות  ביצוע הכשרת 

 חדשים לפחות םדיקילי תפ בע 15-ל
 יוני

ורת בכלל קיהשלמת מינוי וועדות ב

צוע הכשרה לוועדות ובים, וביהייש

 בשויימכל לפחות נציג  - פעילות

ך הלבמ

 השנה

, דיסה לתפקיד, ייעודנת כנהפקת ס

אחריות וסמכות להנהלות יישובים, 

והעברתה להנהלות חדשות הנכנסות 

 לתפקיד

 יוני

שיח הקהילתי לקידום ה רההכשהפקת 

 ם יבישו 10לנציגות של לפחות  והעברתה
 יוני

מחזור ד' קורס עתודת מנהיגות  חת פתי

 יםתפשתמ 15ת עם לפחות תיילקה
 דצמבר 

 תי ודל נקטיפו

יישובים / צבר ישובים הנמצאים   5-7

באתגר ניהולי מורכב מקבלים מענה  

 ייחודי ואינטנסיבי

ך הלבמ

 השנה
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3 
חזקת זהות ושייכות  ילתית מהה קווייצירת ח

 יתזורא

ות ועסקים יוהוקם ופעיל מתחם יזמ

ה יזמית חברתית, ים כקהילקטנ

 ירים צעו נטוורקינג

 ר ספטמב

4 

ה וקם התעסשל תחות תפיסה מתכללת יריצ

 פקידיםלי תתוך מינוף מגוון בע  והכמ"מ

 העוסקים בתחום

יש תוכנית לקידום הכלכלה המקומית 

 המקיימת
 יוני

 מרץ ם' מותאם ומקומימעברירות 'יקם שומ

5 

ישובים  יהאפיון המערכת בהתאם לצרכי 

 הוהמועצ

 ת תוצרי מערכת מוגדרים ברמה המרחבי

 תוחדוום דרה ודיוק תוצרים ויזואליי גה בר דצמ

 נטי מתקדם  משק אינטר חכמים. אפיון מ

המידע ת יצירת מאגר נתונים להזנת מערכ

 יון בהתאם לאפ

פי, בינוי ותב"ע  דמוגר  יםתונר נ קיים מאג

 יישובי המועצה  של כלל
 יוני

דיון ת ילהמידע כמוב תכהפעלת מער

 ומשח יתיישובי לבניית תוכנ - אסטרטגי

 רוחב לבחינת סוגיות -ומועצתי  (ילוטיפ)

כניות ויישובים בדיונים אסטרטגיים לת 6

 חומש
 במהלך השנה

  -בי צידיון אסטרטגי רוחבי בתחום התק

 שב וקעה בתשהם ואבימש
 יוני

 פיתוח המערכת 

  מפהמערכת מידע המציגה פילוחים ע"ג 

 דוחותפשרת בחירת מאו
 דצמבר 

בצורה   יםובשיהי למערכת מוזנת ע"י כל

 קוונת מ
 דצמבר 

גוון צרכים העולים במחלקות למ תחזיותיצירת 

 )מעונות יום, מגרשי משחקים וכו'( 

קיים קובץ מתכלל של מירב הצרכים  

ים עם סדרי עדיפויות ים הידועיתיתשתה

 ותחזיות ע"פ יישובים

 דצמבר 

ממשלתיים, ם אית קולות קורשגמיפוי והנ

קוראים  ות קול יםבי פיתוח מודל להנגשת תקצ

 מתוך האגפים

ציבי  והנגשה של תקה ל עבודקיים מוד

פנים וחוץ באמצעות קולות קוראים  

 ופרסום ליישובים

 דצמבר 

 יםמיפוי השקעות ביישוב

ר חיתוכים  פשוט המאפש כלי ויזואלי

שנים  5-ובחינת ההשקעה בכל יישוב ב

 ת נוורהאח

 יוני

6 

 אכלוס ובינוי קהילתי -ונה זמנית כש
נים מאוכלסים ומקודמת  רווהק  14 לכ

 פים וסנ 6-ל תוכנית
 דצמבר 

קידום, שיווק ובינוי קהילה לקבוצת משפחות  

 (משפחות  70-כ) 1'המיועדות לשלב א

ת תהליכי  סיימו אשות שפחמ 30יש 

ה ומיועדות לתחילת הקליטה והקבל

 2021  ךלבמה 1בנייה בשלב א'

 שנהבמהלך ה

ן  עירגה תוקידום עבודת הוועדות של משפח

צה  ם במוענהלי התחומיבשיתוף פעולה עם מ

 ישובים השכניםוהי

  -יש עבודה שיטתית בוועדות הבאות 

 חינוך, תכנון, קליטה, יזמות/תעסוקה
 שנהבמהלך ה
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 קהילהנוך וגף חיא
 

 

 האגף:  ייעוד

כית ינות חרגמסאנו שואפים לספק  ידה ועד י"ב.מל -לילדי המועצה  יתחום החינוך הפורמאלאחריות על  •

ותאמת לצרכיו של כל תלמיד ולהצמיח בוגר ערכי התורם לסביבתו מתוך זהות יהודית וישראלית ומחובר לחיי המ

 העמק שלנו.  

    

 

 : 2020 לשנת ות מטר

נות הערכית  ך קידום המצויות ,ת החדשנות החינוכית בכל הרצף החינוכיה והעמקה של שפחבהר, הטמעה .1

   .ולהעפי לימודית, והרחבת שיתופוה

   .וך וחקר מגווןלחדשנות, חינכמרכזים  העמקה והתפתחות מרחבי למידה אזוריים הרחבה, .2

חודיות לכל מסגרת יין דגש לתוך מת ,יםובישחשיבה והיערכות להתאמת מערכות החינוך בהתאם לצמיחת ה .3

     י. ואיכות יעחינוכית עם מתן שירות מקצו

 

 

 תוכנית עבודה: 

 ם י זמנלוח   חה צל ה  מדדי יעדים  מטרה 

1 

ך בעמק בוחרות ומשתמשות ומסגרות החינ
בשפת 'עמק חינוך' בהתאם לצרכים 

  ם של כל מסגרתחודייהי

מובילי חינוך מתקיים באופן סדיר  פורום 
כי החדשנות החינוכית יל את תהליובומ

 בעמק.  

אם לשפת תה בניית מו"פים רלוונטיים ב
 .חינוך''עמק 

 תניתכסגרת חינוכית מתקיימת בכל מ
השבועית ברוח 'עמק  במערכת ם ודילימ

וך', אנשי צוות חדשים מכירים חינ
ומיישמים בהתאם לצרכים של המסגרת  

 את שפת 'עמק חינוך' שלהם

 ספטמבר 

ד לבין ן מקצועות הלימוייבור במקה וחעה

על  שגבכלל ובד  stemaianotעקרונות 

 stem -עות המקצו

ל בכ stemaianot שילוב של שפת
 . מסגרותה

בילים תהליכים ות מבחרני המנח
ברוב המסגרות מתקיימים במסגרות. 

יישום פים אשר תומכים ומחזקים את מו"
  .stemaianot ה 

י  ע רלוונטנאסף יד  stemaianotבאתר 

 תומך את התהליךאשר 

 במהלך השנה

ע"י הרחבה   תוהעמקת האפשרויות הקיימ
 ECOSYSTEMS -יזוק הוח

ם נוספות מתחו תויושילוב של שותפ

, ות החינוכיותעמק במסגרה בעשיהת
חיזוק השותפויות הקיימות, בחינה של 

 שותפות אקדמית 

 במהלך השנה

 וך הכרה כמערכת אוטונומית ע"י משרד החינ
שך שיתוף לביצוע והמ  תהחלטוקבלת 

 פעולה לשנת תשפ"א 
 יוני

 מקאנגלית בעפה השהחיזוק 

של כלל המסגרות בכל הרצף  חיבור 
   כי לתהליך.נוחיה

יות ייחודיות בבתי הספר  תוכנ תייבנ
 . לקידום האנגלית

 דצמבר 

ות של בית הספר  שיפור היכולות הדיגיטלי
 לצרכים הפדגוגיים ןעל מנת להתאימ

ם המגדיר את הצרכיספרי  פוי ביתימ

 .פריים אל מול המצב הקייםס הבית
   צוע.דו שנתית לבי תיתכנ

 ' מבוצע חלק א פ"בתש

 יולי 
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2 

ימודי המאפשר  ב ל מרח - "ס "המקפצה וסיב
לתלמידים צמיחה בתחום הלימודי, הרגשי 

כנית ווהחברתי ומתן נקודת זינוק טובה לת
 הבית ספרית 

 פר. בית הס שעות עבודה מוסכמות עם

המקפצה על ידי איש צוות אחד וי ליו
 . ספר-מכל בית

 למקפצה.   ער תקציבי קבוו נמצא מק

 . פרהסי התקיימו שתי ישיבות עם בת

 שנהבמהלך ה

כניות ובור המרחבים האזוריים לתיח

ת בשיתוף עם המסגרות החינוכיות והפדגוגי

 stemaianotכחלק ממערך 

ך עות מתוכלל בתי הספר מלמדים מקצו
 ים במרחבי העמק הלימוד תכנית

 יולי 

ים  ם בהתאם לצרכפיפיתוח של מרחבים נוס
  stemaianotונות של רים ובעק הפדגוג

חב  מר ביןחדש יצירה של שיתוף פעולה 
 למסגרת חינוכית

 ספטמבר 

3 

חינוכית -המשך חיזוק המנהיגות הקהילתית

בגיבוש הקבוצה   בעמק תוך השקעה

 כמובילת חינוך

למנהלי  כיתחינונהיגות נפתח קורס מ

 בלתי פורמליוגיל הרך  - חינוך בישובים

ליווי של מירב ובת מאיה ואפר יתבהנחי

 . םשיפגמ  10נערכו סלומון. 

 יוני

  ית בשלבים לגיל הרך במיטל,כנתו ייתנב

היערכות לקליטת ילדים 

 ולשנה"ל תשפ"א  2020 לתחילת במירב

 ,מוכנים לקלוט ילדי מיטל חילונים מירב

ים על עדכני  נתונים ו למירבעד מאי ניתנ

דע מיילדים לקליטה במערכות הגיל הרך. 

ל טל למנהלות הגיבין נציג מי שוטף זורם

 .ציםויבבק ךהר

 מאי

  בתי הספר בלקליטת ילדי מיטל ות ערכיה
 סעים. יקיים מיפוי למיטל. קיים מערך ה

 בתי הספר נערכים לקליטה בתשפ"א 
 מרץ

ר  בתי הספביסוס הרישום והמעברים מהגן ל

 הממ"ד 
 פברואר  קיימת תכנית רישום ובחירה מבוקרת 

בחירה בשלושת  הלת ה של מנעבודה ק הדיו

 ד בתי הספר של הממ"
 מרץ חנת ודיות מובייחעם ספר שלושת בתי ה

: המשך פיתוח  לעל יסודימעברים בין יסודי 

כניות המבוססות על הבנה ושת"פ בין  והת

 בתי הספר 

דרכי  ממלכתילהורי העולים לז' ב ופורסמ

 "ב ניסה לחטהכ
 במהלך השנה

 מכרז מעונות מושבים 

לניהול מתאים  א מפעילרז ונמצבוצע מכ

 יכחינו ,ליפו טי, הנותן מענה המעונות

  .מקצועי בשת"פ עם המחלקהו

קיום דיון במטה המועצה בנוגע להמשך 

 . הפעלת המעונות

 יוני

נות המשלבות ילד נמתן מעטפת מתאימה לג 

 עם סל

עם וכנית ליווי מיטבית יית תבנו בנושאדיון 

   המת"יא, שפ"ח פיקוח ורשות
 מאי

 מרץ ה הזוכ תולסיום המכרז ועבודה מול הבע יכוניים מכרז בתי ספר ת

ביצוע והערכה בפועל לרפורמת החינוך  

 המיוחד

וועדות הזכאות ושיבוצי הילדים מתנהלים 

על פי הנוהל של משרד החינוך,   כסדרם 

 י הספר לבת בבתהרפורמה משת

 יוני

   בתי ספר:

 לב ב' ש -שדות 

 קיים תכנון מפורט   -די וועל יס שקד יסודי

 בקמפוס דרור בנייה תחילת  -דרור 

   2020 ליריסה למבנה באפ נכ -ות דש

הרשאה   קבלת - שק"ד יסודי ועל יסודי

 ממשרד החינוך ותחילת עבודה

קבלה הקצעה ללא מאצינג' של   -דרור 

 הרשות 

 מאי

כות רב שנתית עד לסיום רע יה - דפוס שקמק

 כולל של הבינוי 

 ם. קיים מתווה תקציבי ועבודה על חוסרי  

כיתות  פריסת מוסכת של ת קיימת תכני

   מפוסקב

 נהשה במהלך

 אוגוסט בביכורים M21-ביצוע כיתת הכלה ו  -M21כיתות הכלה ו
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 בינוי מעונות יום
סיום בנייה והגשת בקשה לסמל מעון לפי 

 שה מעונותמילחוראה נהלי הה
 יוני

 נגישות והנגשה:

 התקדמות בנושא הנגישות בבתי הספר 
 וסטאוג נגשה בוצעה הנגישות והה

ת לפתיח יונכנית ביום לתאתבהקיץ שיפוצי 

 תשפ"א 
 אוגוסט 
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  עידן טכנולוגי   גף חינוך וקהילהא 

 

 

 ייעוד המחלקה:  

 ייתית. ים, ויצרנות תעשמדקמת גינולוח טכלהפגיש בין חדשנות חינוכית, מחקר ופיתו •

 ת.  ומויז יהעשתלוגיה, וק בטכניסוה ועדיזור למהאגיש לכל תושבי העמק והנ לאפשר הזדמנות שווה ול •

 קה של היזמות.ם ולעודד תהליך ניסוי וטעיה שהוא לחם חוות חדשיונת לרעיומטפח תומכת הבלהציע סבי •

קה עסקים ותעסוולוגיות, פיתוח טכנ-ת תעשייתיותומזיו ודלעידסיס להעז ולטעות כב  להעניק את החופש לחלום, •

 עבר לו.מק ומבע

 .אומייםובין ל םה אזורייי פעולפושית וקיזחהילתי לק-ינוכיש חומפג הד משיכוקלהוות מ •

 

 

 : 2020 נת ת לשמטרו 

הבוקר  תובשעהפועל  ,בעמק, הנותן מענה לכל הקהילה -STEMנות לתחומי ההפעלת עידן טכנולוגי כמרכז מצוי .1

 באופן רציף ועקבי.  אחר הצהרייםעות שבו

 . בניית שותפויות לעידן טכנולוגי וחשיפה באזור .2

 

 

 ודה: תוכנית עב

 ם י נלוח זמ הצלחה  ידמד ם דייע  רה טמ

1 

  יסודי, חטיבה -קיימות תוכניות לבתי הספר 

ובלמידה  STEMשבהן מתנסים בתכני , תיכוןו

                                          ספרית-כנית הלימודים הביתוהקשורה לת

לפחות,  פועלות שתי קבוצות לכל מסגרת 

שבועי , דיווח 3ר אף ובחלק מבתי הספ

 הבי ליברות לתכנוחמגרת, כל מסל

 במהלך השנה

 במהלך השנה בניית קבוצה אחת של ילדים/נוער  שימור והרחבת קבוצת "אלופי הארדואינו" 

תתבצע   -ותקטנ חונכויות אישיות וקבוצות

 ים הוגנת בין בתי הספר חלוקת משאב
 במהלך השנה נכויותוילדים משולבים בח 20

י,  רונות אזז מצויעידן טכנולוגי מתבסס כמרכ

ם לבתי ידיתוכניות קדם עתבין היתר ומפעיל 

אזור, תהליכי כתיבת עבודות גמר  הספר ב

, השתלמות מורים 'גבעסול'וות בליווי צ

גה,  ך והפסחינורד המקצועית בשיתוף מש

 פים ובנבחרת המנחים "במושילוב צוות עידן 

 סביב עידן נבנית תפיסת מצוינות אזורית  

עתידים  םדזנק וקף עם הקורסים בשיתו 7

ת מורים  ומלתהש ניתנים בעידן טכנולוגי,

פ משותף למורי עידן "מוכרת לגמול, מו

 פ פנימי " הספר ומוומורי בתי 

 במהלך השנה

הפצת ידע מקצועי  רכזכמ לוגיטכנומיצוב עידן 

 ( 'השתלמויות וכולאנשי מקצוע )
 במהלך השנה 

פיתוח ההדרכה בעידן: בניית מאגר מידע  

 וות עידןלטובת צ שיעור ומערכי

מרוכזים בקובץ הדרכה  ורסיםכל הק

 מערכי שיעור.   יפמשותף ל

 לכל הקורסיםהועברו משובים 

 במהלך השנה

2 

נהלים ובניית גי נולורוח סיורים בעידן טכיא

 רוחיסיור ואל
 במהלך השנה ביקורים בשנה  36 -כ

 "פולעל יסודי לתשעות ליסודי הגדלת סל הש

  על יסודי )כולל 24 ,ייסוד 38נכון להיום: 

 ( ונווהקפצה המ

 ,  10סודיים בעוד שעות ליהגדלת ה

 4ד עוב יסודיים לעל
 במהלך השנה
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  ןסיכו עתמני  אגף חינוך וקהילה 

 

 

 :  2020 שנת ל ות מטר

ות סיכוניות בקרב  עם התנהגוילהתמודדות מתן כלים ומידע להורים ואנשי מקצוע להעלאת מודעות ומתן כלים  .1

  נוער.  בני

  כון. פורמלי לטובת נוער בסי לי לבלתין החינוך הפורמכניות עבודה מתואמות ביוממשקי עבודה ות .2

   .פקטיביותעולה אכי פת דרעבודה משותפת עם רכז התנהגויות סיכוניות ויציר .3

  

 

תוכנית עבודה:  

 ח זמנים לו מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 

די הרצאות  קיום בית ספר להורים על י 

 רטיביים פוכלים אומתן  וסדנאות לחשיפה

הגעה סדירה למפגשים של הורים 

 ישובים בעמק מ
 ך השנההלבמ

 םהרלוונטיים תיוובניית קשר ומענה קבוע לצ

 בקהילות

נהלי  ר, מסדי קיום התייעצויות באופן

 קהילות מדווחים על מענה מקצועי ה
 השנה במהלך

2 

החינוך היכרות והקשר בין צוותי החיזוק 

 הפורמלי לבלתי פורמלי

משותפת בהפעלת תכנית  קיימתתמ

 ים ובהובלת בעלי התפקיד
 במהלך השנה

 קיום תכנית עבודה בהתאם לצרכים
ימים כלל האירועים ע"פ לוח גאנט  קימת

 ובתיאום
 מרץ

 ת והגויות סיכונימול רכז התנום שגרות יק 3

מתקיימות פגישות קבועות עם רכז 

ת. דיווח על עבודה התנהגויות סיכוניו

  נוספים גורמיםמשותפת מול 

 נההש הלךמב
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 מתנ"ס עמק המעיינות     לה קהיך וחינוף גא

 
 

   :סייעוד המתנ"

 ים. פעילות הפנאי במרחב המועצה וביישוב קדם אתומ תיינו ות והתושבים בעמק המעפועל למען הקהילמתנ"ס ה •

 הקהילה.   ימגורל לתוך עבודה בשותפות עם כצמת התושבים העלות והקהי  דוםלקיתר המתנ"ס חו •

 . תולישייכות ומשמעותיות של תושבים וקה תק תחושוב לחיזו מרחמתנ"ס מייצר  ה •

 חברה למתנסים.חזון הית ואזורתבססות על חזון המועצה הקצועיות ותוך הפועל במ  נ"סהמת •

 

 

 : 2020 לשנת מטרות 

  . וי הקהילתימיפה ותקנמסס תוך התייחסות ל"המשתתפים במחלקות המתנן כניות להרחבת וגיווובניית ת  .1

   .השירותים וטיובק יות המחלקות השונות לצורך דשוב לפעילוהערכה ומי תערכת מצירי . 2

   . אלמש"שים בניית תהליכי עבודה מוסדרים וחד  .3

   .בשיתוף המועצה םדיגיטלייהשלמת תהליכי שירות והנגשה  . 4

 

 

 דה: עבוית כנתו

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 

י יפות מערך המענים והשירותים לממאהת

לב לישובים נת תשומת עלה תוך נתיש

  ר בחוס ניתנו  יםענוהמרחבים בהם מ

ות בניית שנת הפעילב המיפויהטמעת 

 א  תשפ"
 ני וי

דרכי עבודה עם הישובים תוך נתינת  רת בחי

 ישובים  5-מענה משותף וחדשני ל

ישובים  5ומשותפת עם  מוסדרתה עבוד

 וריבחש
 יוני

י מלבוד תהליך החשיבה בחינוך הבלתי פוריע

 רוחבית כצוות  והטמעה

הטמעת מסקנות התהליך של התאמת 

 פורמליהשירותים בחינוך הלא 
 יוני

העבודה בישובים בדרכי עות תמקצחידוד וה

מחלקות מועצה נוספות העוסקות  עם ום בתא

 בתחום

 יוני ייםתרונות לחסמים שעלו במיפופ 2 עתהצ

2 

דות קהילתיים וחינוכיים על  סומה מידמל

 ומישוב הערכה כידר
 אפריל 2020הכנת משוב עד מרץ 

ס  "יצירת משוב מוסדר לכל מחלקות המתנ

 ם תוניוססי נם מבמענישיפור ולמידה ובניית ל

הטמעת תוצאות המשובים בבניית שנת  

  ת הבאהלוהפעי
 אפריל 

3 

ת   התקשרויואי רכש ונושם בהלימימוש נ

 ס "נהנהלת המת תהחלטו והטמעת

שור קו בנושא רכש יענון ויים רקיו

הסדרת ו אכיפת הכללים, והתקשרות

  נושא רישום המלאי והתאמתו לרכש

 מהלך השנהב

 א מש"ים בנושא רמסודיצירת נהלים 

והתאמת   אמפגש צוות בנושא נהלי מש"

  'מערבחינת הסדרת , םלינהלההסכמים 

 ת למערכת מקושרת לשכרהנוכחו

 השנה ךלהמב

הכנת תכנית הדרכה שנתית על פי הצרכים  

 ס "לצוות המתנ

מפגשי   3איתור צרכי הדרכה וקיום  

 הדרכה בשנה 
 במהלך השנה

4 

  ונותפתר תציאתוך מ תר המועצהמעבר לא

 ירות לתושבים השוב יעילות וטיל

והכנסת  םדיגיטלייאיצים שותפות בצוות מ

ם  שורי, וןנכו  החומר לאתר באופן מדויק

ב לשנת ונגיש לתוש לינטי יעאינטר

 "א הפעילות תשפ

 אפריל

  טיוב מערך הפרסום  
סדרת נושא הגרפיקה והפרסום בנהלים  ה

 ראים לתחוםומינוי אח
  אפריל   
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 מרכז למחול   ס"נתמ  - קהילה נוך וחי  אגף

 

 

   ד המחלקה: עויי

ה מגוונת יוכלוסי ל לאוחומי המחצועי בתי ומקתואיכ, תינו נוך אמחירבותי, המעניק מהווה מרכז תהמרכז למחול  •

 . ה באזור ורחב

 

 

 : 2020 לשנת ות מטר

   .ינות במרכז למחולמצוביסוס ופיתוח מסלול  .1

   . ועד כיתה י"ב החל מגן הילדים ולומחנועה תימודית בתכנית ל - כי מחוליצף חינובניית ר .2

 .  מעיינות stemברוח לצוות ההוראה פיתוח מקצועי  .3

 

   

 ה: בודית עתוכנ

 נים לוח זמ צלחה י ה דמד ם דייע  מטרה 

1 

 ינות:פתיחת מסלולי מצו

 ף של מגמה ס. מחזור נו1

   'ח-'נות בכיתות ז. הקמת קבוצת מצוי2

 'ו-'העשרה לכיתות דנית תכ .3

   מידות לת  8-10ה של  ת קבוצ. הקמ1

 ול"ל במחיח 5בגרות במסלול ל   

 בנות    10-12צה של  הקמת קבו. 2

 "ש  ש 5 ,דמוליימי  3-שמשתתפות ב    

  משתתפות  12-הקמת קבוצה של .  3

  כניות העשרה מחוץ ות 2-שמגיעות ל     

 למערכת הלימודים     

 ר פברוא

 

 אפריל

 

 

  ספטמבר 

 מנויות ות באונמצוי -מנהיגות הקמת מסלול

תלמידי אמנות   20הקמת קבוצה של 

 , מוזיקהת מחולשלומדים במגמומק עמה

 ן ותיאטרו

 ינואר 

2 

ובניית שלד של  'ג-גן אייללגמיפוי הצרכים 

מטרות   4תכנית רוחבית שכוללת לפחות 

 עיקריות 

 כניתוגני ילדים בת 10. השתתפות  1

השתתפות בתי הספר היסודיים  .2

 תינכובת

 אר פברו

  'ו-'המחול לכיתות ד אמת תכנית מרחב תה

 כנית לכיתות ג'וכנית המשך לתוכת

-ו 'ילדים מכיתות ד 40-השתתפות של כ

 'ו-'ה תבכיתו ילדים 30
 יולי 

 יצירת מרחב מחול שנתי בחט"ב 
תלמידים בכל אחת  15השתתפות של 

 מחט"ב בעמק 
 מרץ

3 
 stem השתלמות צוות שחושפת את עקרונות

  stem-היקט ברוח ולפר יתכנוש תיבוג

 השתתפות כל צוות המורים  .1

בלת אחד יצא לפועל בהוט יק. פרו2

  המורים

 אוגוסט
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  מרכז למוסיקה  סנ"תמ  - קהילה אגף חינוך ו

 

 

 המחלקה:   ייעוד

של יקה בעמק המעיינות הנותן מענה לסוגים שונים סהמו םוותי איכותי בתחאמנלי הענקת חינוך לא פורמ •

 . אוכלוסיות במועצהכלל הל קלייסמרכז מווה מהו ה ויסיכלואו

 

 

 : 2020 נת לש מטרות 

  . ות בעמקערך המקהלבפיתוח מ  קדמותהת . 1

  .אזורית-ה העליקסוהמ  גמתם מקיו . 2

  . קיום מסלולי מוסיקה בחטיבות הביניים . 3

    .נוכחות המרכז למוסיקה במרחב הקהילתי . 4

  .מוסיקלי-עתיונת-חינוכיהתחלת חשיבה על רצף  . 5

 

 

 ה: ית עבודכנתו

 ם לוח זמני  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

 מק בע ליםהמקהלה הפוע הרחבת גופי  1

  / ספרה בבתי  הקמת מקהלה נוספת

במרכז למוסיקה שתהיה נוכחת  / רש" נב

 חב הקהילתי ובבתי הספר במר

 במהלך השנה

2 
  -קיום תקציבי וארגוני לאור שותפות המגמה ב

 ונותת שמועצו  3 -פר ובבתי ס 8

על הסדר ריאלי ובר קיימא   החלטה

 למורים לתשלום 
 מאי

3 
קורסים  סלולי מוסיקה ופיתוח והשרשת מ

 דן ושק"ד היר ןוספר גאה הקיימים בבתי

המשך קיום המסלולים הקיימים בתוך 

 שני בתי הספר 
 במהלך השנה

4 

מורי המרכז למוסיקה  / נוכחות הרכבים

 םלייסיקכים מוצרל כאנשי מקצוע ומענה

 לום מותאם בתש -בקהילה 

יגי גופי פניות של רכזי תרבות, נצ

  -שים בקהילה אנתנ"ס/גיל עוז, מועצה/מ

כב מוסיקלי רה ב לתילהעשרת אירוע קהי

 או להדרכת הרכב מוסיקלי בקהילה

 במהלך השנה

קמת  המשך תהליך הכשרת מורים ובהמשך ה

 סדרות טרום כלי בישובים

 כלי ת טרום אהכשרת מורה להור

 סדרה אחת  וםקי
 הלך השנהבמ

5 
כנית של רצף  ולת הקדשת זמן לבניית הצעה

 חינוכי-תנועתי-מוסיקלי

-ילקוסיכנית רצף מוהצגת הצעה לת

 תנועתי
 במהלך השנה
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  תוכנית נש"ר  מתנ"ס  -אגף חינוך וקהילה 
 

 

 ה:  לק ייעוד המח 

 החברתית של הילד. רגשית ות, ה יטיביהקוגנחות יוני בהתפתיא חלק חהאמנות הכי נה אמו מתוך - "אמנות לכל" •

 כלל ביה"ס. ות הילד, הכיתה נש"ר ככלי להעצמ •

 ילה. נש"ר כמרחב ליצירת מפגש בקה •

 

 

 : 2020ת לשנ ת מטרו 

   בניית תכנית נש"ר תשפ"א תוך התאמה לתמורות החלות בבתי הספר.  . 1

   .בניית תכנית נש"ר ממשיכים . 2

 . לנש"ר תשפ"א  םקציבית לתית קיימובני . 3

 

   

 בודה: תוכנית ע

 לוח זמנים  חה הצל  דימד ים יעד מטרה 

1 

ת בבתי הספר  ימוכניות הקיובחינת הת

שנת תשפ"א  נית נש"ר והצפי לכובמקביל לת

 תכנית נש"ר בהתכתבות עם זהובניית 

את הקיים   בניית מודל שממשיך ומפתח

 פר אל מול השתלבות במערך בתי הס
 יוני

2 

תאם למס' מודל לנש"ר ממשיכים בה בניית

קלית של התלמידים ולהתפתחות המוסי

 תש"פ 'ה-למידי כיתות ד'ת

ל ממשיכים כולל ילדי  והמשך מסל

 ו'  תותכי

ו'  -ה' ושכל של ילדי כיתותשילוב מ

 "א תשפ

 מאי

3 

הצבת תמונה תקציבית לנש"ר תשפ"א  

כנית וובדיקת מקורות מימון להמשך הת

 היוםט הקיים ורמבפ

חלופי ובסדר   מציאת מקור תקציבי. 1

 "פ תנה בתשילפחות לתרומה שנגודל 

   ר ללא צמצוםש". המשך קיום תכנית נ2

 פעילות    

 מאי
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  דים ונוערלי  מתנ"ס  - הילה וק ךונאגף חי 

 

 

 ייעוד המחלקה:  

יום ער, תוך קונובני הים לדהי  ת, המגיעות אל כללות וערכישמעותיומערכות חינוך מ ותבכל יישובי המועצה פועל •

   .ה ושייכותהמהוות מקור לגאוו ,ערכיותת, זוריות אפעילויו

 

 

 : 2020 מטרות לשנת 

   צתי ותעסוק בדיוק השירות שנותנת המחלקה ך השירותים המועעראמת מקח חלק בתהליך התית המחלקה .1

   לישובים.      

   .לנד, פעילה ויוזמתליבנית קכ וזורית מועצתית, נפרדת מתהקמת מנהיגות נוער א . 2

   . פדגוגיבעל תוצר   stem -יצרני מחובר לשפת הפורום ילדים  . 3

   . נועהישובים שהצטרפו לתל השה בכשל התנועה החד נועתית שוטפתת.  שמירה על פעילות 4

  . כניסת תכנית חוג לכל ילד למחלקה כחלק מפעילות המחלקה ושילובה כחלק ממערך שירותי המחלקה . 5

  ובים.ע"י היש הת שיגרת תיאום טיולים ושימושטמעה  .6

 

  

 תוכנית עבודה: 

 ים זמנ  חלו חה ל הצ מדדי ם יעדי מטרה 

1 

בעלי מנהלי חינוך ומורחב הכולל  צוות

ערך  וידייק את מפגש ידים במועצה יתפקי

 השירותים

הצוות יוליד מערך שירותים מובן וברור  

 למחלקה ולישובים
  במהלך השנה

2 

 ,בני נוער לכל הפחות  10 לכלווצה תהקב

פעילויות נוער ותשפיע על   2ום הקבוצה תיז

 בעמק ות הנוער פעיל

תתקיים  , שפעילותשתתפו בבני נוער י 10

 שבועות. 3 -חת לא באופן רציף 

  2-ויהיו מעורבים בבני הנוער יזמו 

 פעילויות נוער

 במהלך השנה

3 

 stem -במסגרת הפורום תלמד שפת ה

יצרו   יםתתפהמשגשים המפ במסגרת 

פו לאוגדן פעילות שנתית פעילויות שיתאס

 ים נבחרים בהתאם לערכ

  .עייםירים אחת לשבויתקיימו מפגשים תד

יהיה ניתן  ילות )יוני(בסוף שנת הפע

הפעילויות שנוצרו לאוגדן לאסוף את 

 ר להפצה ודמס

 ולי י

4 

פעילות התנועה החדשה תיבחן כל העת 

כי לצרעצה ואופי המוותיבדק התאמתה ל

 הישובים. 

תסייע בשמירה על פעילות רציפה  המועצה 

 נועה החדשהוך מול התותיו

יך ועה החדשה תמשפעילות התנ

   ם שבחרו בה.הישובי 7-קיים בלהת

מפעלים  2-ם ונוער יצאו לפחות לילדי

   1זורי  יתקיים מפעל א. ארציים

 ילאפר

5 

אם תפתח   ה,על פי החלטת הממשל

ותאם לצרכי המ  חוגיםנה מערך כנית יבוהת

ים  ילא תאושר תתקתושבים. באם ישובים וה

 מתאים על מענה  חשיבה

בתוך וגים יתקיימו מהח  50%-למעלה מ

 ישובים. ה

כו לפעול  ו ימשיחוגים שיפתחמה 70%

 לאורך השנה.  

מפוטנציאל המשתתפים  50%מעל 

 . כניתוישתתפו בת

 פברואר 

6 

יולים הרחבת מספר הישובים היוצאים לט

  תחת תיאום טיולים. דרתה מוסבצור

על   המועצה תחדד לישובים מסר ברור2

לא סמל  הישוב ביציאה לטיול ל חשיפת

 מוסד

 

לטיולים בצורה  שובים יצאו י 10לפחות 

 דרת תחת תיאום טיוליםוסמ
 במהלך השנה
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   שלוחות מתנ"ס  מתנ"ס  - אגף חינוך וקהילה 

 

 ייעוד המחלקה:  

ה וער וקהילוערכית לילדים, נ ובת משמעותיתם כתרב התושבים וקיות בק קומייכות וגאווה מהגברת תחושת שי •

 ם בה. לגופים הפועלילה ובור לקהימתוך חי

 

 

 : 2020ת ות לשנ טרמ

  . אופן מיטביזי נוער בקליטת מרכ . 1

  . ס"בניית מערכת יחסים מיטבית עם ועדי הישובים בהם יש שלוחות מתנ . 2

 

 

 תוכנית עבודה: 

 לוח זמנים  לחה י הצמדד דים יע  ה מטר 

1 

 יהול וקליטת מרכזי הנוער החדשים שלנ

 (ונות )רוויה ובית יוסףשיקום שכ

ער כחלק ממעני  ילות במרכזי הנוביצוע פע

 השלוחה 

 בניית מרכזי הנוער וקליטת מדריכים סיום 

 

כנית ומרכזי הנוער פעילים בהתאם לת

    עבודה שנבנתה

 ילאפר

 

 במהלך השנה

2 

לוחת ה בכל שהלה פעילבלת הנניהול והו

די  נציגי וע  ס,"ס בה יושבים נציגי המתנ"מתנ

 ושאנספים בהתאם להישובים ושותפים נו

 . משותפות מידי שנהישיבות  4קיום 

יד ותקציב מתואמות  פקרות תחלוקת הגד

 ומוסכמות 

 במהלך השנה

 פברואר 
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  תרבות ואירועים  סמתנ"  - גף חינוך וקהילה א

 

 

 המחלקה:  דייעו

 העמק.   תושביכותיים ליחודיים, מקוריים ואיבות יירותי תרמתן ש •

 היחידה.אוות השייכות וג תגברת תחוששובית להוהייזורית ה האהילהתרבות בקיתוח וחיזוק פ •

 

 

 : 2020ת לשנ  מטרות 

  . תכלול תחום הזמר והיצירה המוזיקלית בעמק  . 1

    .פיתוח תחום האמנות והעיצוב . 2

  . יחדניצנים  סופי של תוכנית יבושג . 3

 

 דה: וכנית עבות 

 וח זמנים ל לחה מדדי הצ יעדים  מטרה 

1 

והיצירה המוזיקלית תחת הזמר תחום ול תכל

זמר  : מקורוק, חבורות ה" ליהאב מוזיק"

עמק, תוכנית צליל מחבר ותוכניות לות בועהפ

 ות של המרכז למוזיקהרלוונטי

החל יישום של תוכנית פעולה שמתכללת 

 את התחום 

 האב" "ביצירה משותפת של המשתתפים 

 מרץ

 

 דצמבר 

2 

והעצמה  ור יפוי של היוצרים בעמק, חיבמ

 לות ומתחםלהם כקבוצה, ופיתוח פעי ש

 הקשור בתחום 

 גשים של יוצריםמפ 8מו לפחות התקיי

חום חד בתהתקיים לפחות אירוע א

  200ות האמנות, שהשתתפו בו לפח 

 אנשים

 במהלך השנה

 

  יוני

3 
גיבוש של מהות התוכנית והערך המוסף 

 התאם חב והמשך פעילות בשלה במר

 .כמותברורות ומוס גובשו מטרות

 ם למטרות היא בהתא עילות השוטפתהפ

 פברואר 

 במהלך השנה
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   ספריה אזורית  סמתנ"  - חינוך וקהילה  אגף

 

 

 : קהלייעוד המח 

פריה האזורית, ובספריות  הפנאי בס ו לתושבי עמק המעיינות בתחומי הספרות, המידע ןוזמי מתן שירות איכותי •

 ביות. שויי הרב

 

 

 : 2020לשנת  ות רמט

 . ות בספריהם ההתנדבוחיזוק תח . 1

 

 

 ה: תוכנית עבוד

 מנים לוח ז מדדי הצלחה  עדים י רה מט

 והרחבת צוות המתנדבים בספריה  העצמת 1

 . ועיםמתנדבים בוגרים קב 3לפחות ו נוספ

   פחות רבע מהמתנדבים עוסקים גם ל

בפעילות משמעותית שהיא מעבר  

 למשימות השוטפות

 וניי

 

 דצמבר 

  
 

 

 

 

  ספורט  מתנ"ס  -וקהילה  גף חינוךא

 

 ייעוד המחלקה:  

 .י איכותיתת תרבות פנא לק מיצירפיתוח פעילות ספורט בעמק כח •

 

 

 :  2020מטרות לשנת 

  .דנך של הילידוק הקשר בין המאמן למחה . 1

  .ביכורה קליטת אולם חדש . 2

  . בחינת שתופי הפעולה במחלקה . 3

 . ות ענף התעמלות קרקע מקצעהת . 4

  

  

 בודה: תוכנית ע

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  יעדים  מטרה 

1 
בכל מאמנים   2של תיחת פיילוט לקשר פ

 עם המחנכים   יכוןבי"ס ת

מועצה שיבת אמנים ביהמ ישיבה של

 בשנה  2 פדגוגית
 יוני

 ר ינוא  פעיל על פי הנוהל שנקבע אולם קצובוות נוהלי הפעלה של האולם כתיבת 2

3 

לתיים למבנה  ים והקהקת הנתונים הכספייבדי

ז גלבוע בתחום הכדורסל "תפויות עם מואוהש

 במחלקה והכרעה 

זיק הנהלה ומחה הצגת הנתונים לחברי

  תיק הספורט במועצה
 מרץ

 פברואר   שום קבוצהרי תעמלותנבחרת ייצוגית באיגוד ההרישום  4
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   ות(התנדב) תיתחבר ומעורבות ריםצעי  מתנ"ס  - וקהילה ך חינו אגף

 

 :  קהעוד המחליי

תי ולוקחים חלק  את המרקם החברצעירים, המחזקים ות קליטת י המועצה מתרחשת צמיחה באמצעבישויבכל  •

 קהילה. איכותי בחיי ה

של מנהיגות ו ברתיתעורבות חתפעל לקידום מרים בעמק ומחלקת צעירים תהווה כתובת משמעותית עבור צעי •

 ולאזור.   ישובייכות לוק תחושת השיזבעמק, לחה צעירה ועשיירבות וח ת ים ולפיתישובצעירים ב

   רית.הילות היישוביות והקהילה האזוק חוסנן של הקדבות כבסיס לחיזותחום ההתנפיתוח  •

  

 

 : 2020 מטרות לשנת 

   . ריםים משוחרללמתן מענה לחיי -ימת שותפים ותים, ורתבניית מערך מידע ושיר . 1

     .רים בישוביםאמני( צעיהקמת וועדות )נ . 2

   ה ותעסוקה., השכלמנהיגותמים: הורות, עולה עם אגפים במועצה בתחודלת שיתופי הפהג . 3

   . שלישי סקי, מגזרשכנות, מגזר ע חיזוק הקשר והגדלת הפעילות עם שותפים מחוץ למועצה: רשויות  . 4

  תנדבים בחירום. משפחות, מ רחבת מעגלים נוספים: צעירים, וה , קבעמהגדלת מעגל המתנדבים  . 5

 

  

 דה: עבו כניתתו

 ח זמנים לו י הצלחה מדד עדים י טרה מ

1 

  הלתחומי ידע ושירות ב פלטפורמה תיבני

ניתן לשתף חיילים משוחררים, תוך רתימת  

 עוד מפעלים אזוריים, מכללות ו :שותפים כגון

ם ש עבנה תוכנית תעסוקה עבור חיימ"ת

רכז מפעלים אזוריים בשיתוף מ 3ות לפח

 םיצעיר

 מרץ

2 
וועדות  מתאימים והקמתאיתור אנשים 

 צעירים בישובים 

פורום לכל בוגרי  רב חשיפהיערך ע

 השנים האחרונות 6-צעירים ב
 ינואר 

3 

המשך הובלה של פרוייקטים בשת"פ עם  

בי"ס   יגות,אגפים במועצה: קורס מנה

 עברים ם מלהורות, תחום התעסוקה ע 

 . ין באופן תק יקטים ימשיכו להתקייםהפרו

 "פים יבה על שתתתפתח ותמשיך חש
 במהלך השנה

4 

ולה עם העיר בית שאן,  הפעשיתופי ת הגדל

   עמק הירדן וגלבוע, חיבור לאשכולא"ז ומ

פרויקטים משותפים עם עים/אירו 2יעשו 

 נותרשויות שכ
  שנהבמהלך ה

ם  ק הקשר עחיבור למגזר העסקי בעמק וחיזו

 העוסקות בתחום הצעיריםעמותות 
 עיריםניית מענים משותפים לצב

5 
  חבתלת מספר המתנדבים בעמק, והרהגד

 ניםמעגל המתנדבים בגילאים שו

 . יתקיים אירוע הוקרה למתנדבים 1

 ידיים :חיזוק פרוייקטים ספציפיים כגון 2

ההתנדבות  יית הכשרה לרכזי תחום . בנ3

 םבישובי

 ינואר 
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  ם תייים חברשירות   קהילה חינוך ו אגף

 

 

 המחלקה:  ייעוד

הילות בעמק ם, המשפחות והקשל התושבי תרתית והחבחתם האישילקידום רוום ויזוק חוסנחלקה פועלת לחהמ •

    המעיינות.

ורמים מתחומים  ה בשיתופי פעולה עם גד, מקצועיים ונגישים, תוך עבוהמחלקה מפתחת שירותים מותאמים •

    חרים. א

ים  הילה הנתונוק דם, משפחהם וסיוע לכל אפול, הגנה, שיקוטי עה, יתור, מניים עוסקים באים הניתנהמענ •

    שך.מני או מתמזבר של מש במצבים

  , יקה של העובדים הסוציאלייםמעניקה ללקוחותיה שירות מכבד ודיסקרטי, בהתאם לקוד האתהמחלקה  •

 ה. דיניות המועצבכפוף לממשרד הרווחה ומדינה ומדיניות כל זאת על פי חוקי ה

 

    

 : 2020 לשנת  רות טמ

 .י רוחב המחלקה ונושא ניהול .1

 . קהילהחה וילד בע תחום משפקצוימ .2

 .וגבלויותניתן בתחום המבת המענה הרחה .3

 . הובלת תהליך שינוי בתחום האזרחים ותיקים .4

 . בתחום ארגון ומנהל דום בינוי ומיצוי תקציבי המשרקיד .5

 . תקוןשאי פיתוח מענים בנו .6

 .(דבות התנ ,עבודה קהילתית)  משאבי קהילה דום תחוםקי .7

 

 

 : תוכנית עבודה

 זמנים וח  ל ה לח מדדי הצ יעדים  מטרה 

1 

 צוות של הקצועי מ פיתוח

חום ניכור הורי                 בת הכשרה

הכשרה בתחום הגישור במשפחה הרב  

 יתדור

 מרץ

של הצוות אשר גדל   ישינוי המבנה הארגונ

"ס  צוות עו קה לצוותים :שמעותית, ע"י חלומ

 סקעו"  המשך צוותמרחביות וב

עבודה  פקיד ראש צוותהוכשרה עו"ס לת

,  פקידשרה לתוכ עו"ס שהינוי הת, מחבימר

הארגוני החדש והוקם צוות נה נבנה המב

 מרחבי 

 אוקטובר 

2 

ית והקמת פורום  הכשרת צוותי מוגנות מינ

 מינית לרכזות צוותי מוגנות

ישובים,   10קורס בהשתתפות  התקיים

  מהישובים 12בהשתתפות  קם פורוםהו
 ייונ

ם אובדן  ם ההתמודדות עמתן מענה בתחו

 ל שכוו

לקהל יים ם סדנאשישני מפג התקיימו

לאי תפקידים בנושא אובדן  וממ הרחב

 ושכול 

 יוני

לתחום מודעות  יצירת מענה והעלאת

 האוכלוסייה הגאה 

בנושא מתן    יום עיון לאנשי האגף התקיים

 ותפחות הגאה ושירות למשתמיכ
 רץמ

3 

  למועדון חברתי מנהלרת ת סמל מסגקבל

מתנ"ס  /י המעיינותכבור חוג רומוגבלויות עב

 נות יהמעי מקע

מתנ"ס עבור  רת למסג התקבל סמל

 רוכבי המעיינות והתחילה הפעלה וגבייה
 יוני

4 
ה של תכנית בני משפחה מטפלים הקמ

 ותיק ובאזרח ה

גשים מפגשי חשיפה ומפ  התקיימו

  4-שפחה מטפלים בם לבני מקבוצתיי

מרחב  הוקמו שתי קבוצות ב ם.ישוביי

בני   10-רטני לפ  ניתן מענההמועצה ו

 המשפח

 ספטמבר 
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 חמים קמת בתים ה
הוקמו שני בתים חמים נוספים בשדה 

 תרומות ובנוה איתן 
 פברואר 

 ה ובריאותצוע פורום רכזי רווחקמ
  עת דמנציה, מפגשמנימפגש עיון בנושא 

 דותים במגילמידה עם עמי
 מאי

דבות לתחום הגיל התנרת נאמני הכש

 לישי בישוביםהש

 ציתם החלותנדבים. מחמ 12הוכשרו 

 יםבישובת צוותים להקמלפעול 
 יולי 

5 
הגשת פרוגרמה לשיפוץ והרחבת מבנה רווחה  

 הרווחה  לאישור משרד 
 דצמבר   י המועצה והמשרדפרוגרמה מאושרת ע"

6 

 בביכורה  י לנערות בסיכון מענה טיפול
  למען  לנערות אחדה קבוצתי בוצע מענ

 ון בביכורהבסיכ
 וניי

 וןסיכם בה עם צעיריתחום העבודת הקמ

י מענים לצעירים , נבנו שנעשה מיפוינ

(,  )לדוגמא שתי סדנאות/הרצאות בסיכון

 התערבויות פרטניות  3בוצעו 

 אוקטובר 

7 

 הקמת מרכז גישור קהילתי
ן  חזו :דרושרים מהקהילה, הוגמג 7גויסו 

 ר קהילתי אחדישו, התבצע גומטרות
 ר ספטמב

ששת  שובים, בכללירות עומק ביצוע הכש

ך, וחה, חינויטחון, רוב - יח"הצ תחומי

 ת טיקה, מידע ודוברות, רפואה/בריאוסגילו

הצח"י תתקיים לפחות  לכל אחד ממכלולי

בתחומו הכוללת היכרות  תהכשרה אח

 יל המועצתי הרלוונטהנהלת המכלועם 

 השנהבמהלך 

ם לתגבור  י שזקוקים צוותי צח"ע בודת עומקע

ו ם שטרם נכנסמשת המושביח: דגש על נוסף

קיבוצים   רות ושלושהאת ההכש יימוו סא

 נוספים שבתחילת הדרך 

עבודה,   נתה תכניתבכלל היישובים: נב

ד, תיקי החירום  אחבוצעו הכשרות ותרגיל 

 מאורגניםישוביים יה

 השנההלך במ

 סייה ול באוכלוכלול טיפתרגיל למביצוע 

עוס"יות יות לצוותים ההשתלמו 2-4ביצוע 

ו  ות אערבהת ה בנושא צוותיצח"י רווחו

 ים בחירום, בות בקרב ילדהתער

 כולל הכשרת השפ"ח כתא נוסף במכלול

ם תרגיל והשתלמות בנוכחות התקיים יו

ות ל אוכלוסייה. עוס"יות מכירמכלוכל 

תי דים השונים של צוואת התפקי

כלול  ת המא "ח מכיר בות, השפההתער

בות  ה בצוותי התערומוכשר לעבוד

 ם רובחי

 מאי

 וויה בר תיתקהילהקמת גינה  
ת בין המועדון לגן ה גינה קהילתיהוקמ

 ערוגות מרכזיות 4עם 
 רואר פב
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 שורת ברות ותקדו
 

 

 ה: ייעוד המחלק 

 ם התושבים.של המועצה עתדמית המועצה, והקשר  יזוקח •

 

 

 : 2020ת לשנת מטרו 

   . יותיהועל פעילוהנעשה במועצה וטף וזמין לתושבים על רת מידע שהעב .1

   .ת הניו מדיה, ואמצעי התקשורתנעשה במועצה באמצעועל הדע המיחשיפה והעברת  .2

  . הפקה, מיתוג, שיווק וחשיפת אירועי תוכן, כנסים, פסטיבל .3

   . הפקת פסטיבל המעיינות .4

   . ות ותקשורת בחירוםניהול דובר .5

   . ה להשות ומחוצמול גורמים ברטים מקצועיים וייצוגו ועצה בהיבלראש המ סיוע .6

 .שאביםגיוס מ .7

 

   

 עבודה: נית תוכ

 לוח זמנים  מדדי הצלחה  דים יע  מטרה 

1 
עול וסנכרון העברת המידע  יניהול, שיפור, י

 לתושב

לית אחידה לכל פרסומי יצירת שפה ויזוא

 רצון המשתמשיםצה לשביעות המוע
 השנהלך במה

ופן מסונכרן  בור באמועבר לצימידע 

 ידואח
 ינואר 

על באופן שוטף  החדש פו תר המועצהא

 תושבור השירות והמידע ללשיפבי ועק
 פברואר 

צוות חדשנות לקידום השירותים 

הדיגיטליים פועל, השפעתו מתרחבת  

רת בכל הפלטפורמות  מדובושפה אחידה 

 המועצהשל 

 השנהך במהל

 נההשבמהלך  מקום אחדע נמצא בכל המיד

ווקי, מדיה בפן השי ריכוז מערך הניו

עם  שר רותי, ניהול הק ומי, דובפרס

רמות השונות בים באמצעות הפלטפוהתוש

ומענה לפניות ציבור המגיעות ברשתות  

 החברתיות 

 במהלך השנה

2 

 השנהבמהלך  ת מתפרסמות יתונוחות לעשלהנההודעות  ף עם התקשורת שמירה על קשר רצו

 ת החברתיות טפת ברשתועילות שופ
ת ווק פעילועה ורציפה לשיפעילות קבו

 מק מתרחשים בעים הואירוע
 שנהלך הבמה

3 

תית לאירועי תוכן כחלק וחזו - שפה עיצובית

חה ופיתוח בתחומים מחשיפת פעילות צמי

 שונים

יפת נושאים מרכזיים פעילות יח"צ לחש

 שיבחרו
 לך השנהמהב

 אר פברו טיביה אטרק ועצכן המדו - יריד תיירות

על, נית יוצאת לפותכ - ליל ירח מלא

רים  קים והמבבאירוע  המשתתפיםמספר 

 ם קודמותם עולה ביחס לשניאתריב

 יולי 
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3  

 המשך
 

ווית קו  הת -יריד בנייה קליטה והתיישבות 

ק עיצובי מלווה, הפקת חומרים, שיוו

 ופרסום

 מרץ

, ונת הכנס, מיתוגכליווי ה -גות כנס הנה

 ם על פי הצורךוכן והפקתומרי תבח טיפול
 אוקטובר 

וכן של הכנת הת ליווי -ך שבוע חינו

 פרסומייםת חומרים והפקכוז ריהשבוע, 
 מרץ

 לך השנהמהב הפקת פסטיבל לאורך חוה"מ סוכות  פסטיבל המעיינות  4

5 

  רום של מכלוליהעלאת כשירות ומוכנות לח

 לציבור מידע

ר דע לציבויתיק חירום של מכלול מ

 2023  - 2020ים ל מעודכן עם כל התרחיש
 יוני

 י ומזכירותצח" צוותי לימוד לדוברים,מפגשי 

 ישובים
 ץמר ענון לדוברי צח"יים רמתקיים יו

 טיפול  בפעילות לשכה 6

 במהלך השנה ת עמידה במטלות ובמשימות הנדרשו

אירוע מקומי  נים ב פרוייקטים חדשים מצוי

 באתר /בישוב
 השנה במהלך

 לך השנהבמה ובילי דעהטיפול והכנת ביקורים מ

 םשאביגיוס ממעקב וטיפול ב ליווי, 7
הקוראים  שי אחר כל הקולות מעקב חוד

 והטיפול בהם
 במהלך השנה
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 חברה הכלכלית ה
 

 

 : הכלכלית  החברה  ייעוד

 ה. והכלכלהפיתוח  רוע ביצועית של המועצה בתחומיז •

 

 

 :  2020לשנת  מטרות 

 ישובים:  ציבוריות במועצה ובות תשתייתוח  פ .1

 . המועצה ישובבייות הרחבה שכונ ות של בתשתי כה שוטפתצוע ותמיבי ,תכנון המשך •

   יציאה לביצוע של ישוב הקבע.ערכות ויהם הישוב החדש מיטל:  קידו •

   .ציבור שטחיו 'בבשכונה תשתיות קידום שלפים: השלמת  •

   .()תכנון, תקצוב וביצוע המועצהחב בפיתוח תשתיות ציבוריות במרשוטפת  תמיכה •

 

 : ותף "שער ירדן"סוקה המשאזור התע  פיתוח .2

 . דקב במסגרת שנת במעק גשר: •

 קידום הפרויקט ותמיכה בתהליך הוצאת מכרז של רמ"י ובחירת זכיין.  אזור התעסוקה: •

 .  רמ"י ימוןם מודיצוע תשתיות בכפוף לקביו למכרז  יציאהיתר בניה. הוצאת האזור התעסוקה: תשתיות על  •

  משלתי.תקציב ממוף להשגת בכפ 667כביש  תכנון תקצוב וביצוע •

 

 וכלכלה באזור:  סוקה תוח תע יפ .3

 . , בשיתוף עם הגורמים האזוריים)אזור התעשייה בזק(  נוסף בעמק תכנון אזור תעשייה •

 . עתכנון וביצו –ט סולרי על גגות המועצה ביצוע פרויק •

 .ביצוע תכנות, תכנון,בדיקת הי –מועצה  נים ביוו/או חנויקטים של קרוי מגרשים ביצוע פר •

  

 תחום התיירות:   שימור .4

 . בשטח הציבורי םהסדרת המצב הקיי וגה:גני ח •

 . מכרז חדש למפעיל הבריכות בשטח הציבוריני חוגה: ביצוע ג •

 ונאי. תחם מלעל המ נון מפורט ויציאה למכרז שיווק של רמ"יני חוגה: סיום תכג •

 

 לת: סוהטיפול בפפיתוח תחום  .5

 י המועצה.נין ברחב ופסולת ב סולת תעשייתיתקת הטיפול בפהעמ •

 למכרז מפעיל חדש.למטמנת בזק ויציאה  וריםש האישחידו •

 שדרוג טיפול פסולת בנין.   •

 ר.  קידום תהליך תכנון תב"ע של מטמנה נוספת באזו •

 לת במועצה. טיפול אינטגרטיבי כולל בנושא הפסו •

 

 : סקיוח ע פית  .6

 ם. קטים חדשיפרוי  3-רטת לית מפוכתיבת תכנ •
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 בודה: תוכנית ע

 נים לוח זמ י הצלחה מדד עדים י מטרה 

1 

ה שוטפת  ך תכנון ביצוע ותמיכהמש

ל שכונות הרחבה ביישובי בתשתיות ש

 המועצה

ית כנו. עמידה ביעדים המפורטים בת1

 פיתוח המפורטת ה

 . תשתיות לא מעכבות שיווק2

 במהלך השנה

ופים מול גפעולה יזוק הקשר ושיתוף הח

יות רגון הקנ, א JNFדוגמת  דמי מימוןמק

 קרן קמע ועוד האזורי, 

 במהלך השנה מ חדשים בהרחבות קד"וזי תימת חח

 

ם הישוב החדש מיטל: השלמת תכנון קידו

 יצוע תשתיות שלב א'מפורט ובת תשתיו

 ע ישוב קב

  . השלמת תכנון תשתיות מפורטות1

 לישוב הקבע  

 א'חם א' למתביצוע תשתיות שלב  .2

 הקבע  בישוב

 ך השנהבמהל

 ת שכונה א'תשתיו מתם שלפים: השלקידו

 ציבור  ה( ושטחיתקדמות בניה בה)מותנ ב'ו

ת בשלפים לפי תכנית השלמת תשתיו

 וקצב שיווק ובניה 
 במהלך השנה

ריות יות ציבותוח תשתה שוטפת בפיתמיכ

 , תקצוב וביצוע(במרחב המועצה )תכנון

  םבהתא וריותות ציבתכנון וביצוע תשתי .1

להרשאות פיתוח ובהתאם כנית הולת

 65% תביותקצי

ציבי  תקשור מן מאיקיצור משך הז .2

 75%חדשים   3-ע לת ביצולתחיל

  מידה ביעד התקציבי של כל פרויקטע .3

95% 

 וחות זמנים בכליעד של לב עמידה .4

 90% -יקט פרו

 במהלך השנה

2 

 שנהמהלך הב בדק ת שנת  מעקב במסגר שנת בדק : מעקב במסגרת ןשער ירד  גשר

צאת כה בתהליך הוהתעסוקה: תמי אזור

סים של  רנטיאת הא מכרז של רמ"י שכולל

 צה האזור והמוע

 ז  רסום מכר. פ 1

 . בחירת זכיין2

 יוני

 דצמבר 

על לאזור התעסוקה )דרך בריכות  -תשתיות

: ביצוע תשתיות ראשוניות בכפוף השלום(

 מימון רמ"י  ולקדם ל רמ"ירז קרקע שלמכ

 דרך בריכותבניה להיתר הוצאת  .1

 השלום

ותקציב  כניתורמ"י לתאישור  .2

  סופיים

 ותתשתיביצוע התחלת  .3

 אפריל

 

 בר דצמ

  

בכפוף   667ביש וע כוביצב תכנון תקצו

 להשגת תקציב ממשלתי 
 ב וביצוע הכבישיתכנון תקצ

חלטת  חר הלא

 ממשלה

 דן ייחודי בשער יר פיתוח וקידום מיזם שת"פ
דן  שער ירודי בחזם ייגיבוש רעיון למי

 י ועוד(פואבקרים, מרכז ר מרכז מ)
 מהלך השנהב

3 

"אזור   -וסף בעמק יה נר תעשיתכנון אזו

 עשייה בזק" ת

 ר תכנית פרוגרמה . אישו1

 . קבלת הרשאה לתכנון 2

 . התנעת תכנון תב"ע 3

 מרץ

 ייונ

 דצמבר 

  –ועצה ביצוע פרויקט סולרי על גגות המ

 יצועתכנון וב
 ר דצמב וגדרועצה שית המועל גגומערכת סולרית 

י מגרשים ו/או יקטים של קרוביצוע פרו

ן,  דיקת היתכנות, תכנוב –  במועצהחניונים 

 ביצוע

 היתכנות וקבלת החלטה. . בדיקת 1

 . ביצוע בכפוף להחלטה2

 מרץ

 דצמבר 
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4 

 צב קיים בגני חוגה הסדרת מ
 . הסדרת ביטוח חמדיה 1

 מני עם רמ"י. הסכם חכירה ז2

 פברואר 

ילת עד תח

 הונעה

ת בשטח  למפעיל הבריכומכרז חדש 

 רי הציבו

 שן חדת זכייוע מכרז והכרז . ביצ1

 ן המפעילים  . העברת האתר בי2

 רץמ

 ספטמבר 

סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז של 

 תחם של לינה בגני חוגה מ

 תחם. סיום תכנון מפורט של המ1

 כרז למתחם לינה. פרסום מ2

 גה( גני חו. בחירת זכיינים 3)

 ברואר פ

  אוקטובר 

5 

 נייו 1חציון לקוחות חדשים ב 10 שייהות בפסולת תעהרחבת הפעיל

יציאה למטמנת בזק ו וריםחידוש האיש

 למכרז מפעיל חדש

המשך הפעלת המטמנה לתקופה נוספת  

 של מספר שנים 
 הלך השנהבמ

 שדרוג טיפול פסולת בנין 
עה למטמנת בזק  בנין מהעמק מגי פסולת

- 50% 
 ר ינוא

 אפריל הליך תכנוןהתנעת ת וספת למטמנה יבשה נם תכנון תב"ע ידוק

ת ולהפסיבי כולל בנושא טגרטול אינטיפ

 במועצה 

לחן פסולת מועצתי וך הפעלת שהמש

 פעיל
 במהלך השנה

 במהלך השנה אופציה לפינוי פסולת חקלאית מתן מענה לפסולת חקלאית

6 
 ההכנסות המניבות שלתכנית להגדלת 

 ההמועצ

ת  ת תכנית מפורטהיתכנות וכתיבקת בדי

 ים נוספים פרויקט 3-ל
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 ת חקלאו
 

 

 לקה:  מח ה  עודיי

בטיח פרנסה נאותה  , ע"מ להותי עמק המעיינשוביילל את היצור החקלאי בולשכ, להרחיב לשפרלפתח,  •

 למען השארת הבנים, דור ההמשך באזור. אים וחקלל

 

 

   : 2020לשנת  מטרות 

  אם. ות בהתנויות והכנת תכניוהזדמ איומיםמיפוי  -  ות האזוריתדמנויות בחקלאהז /יומיםת עם אהתמודדו . 1

 .ייםולות ואמצעים תחרותפיתוח יכ, ם למגדליםיהסרת חסמים מקצועיים וטכני סגירת פערי ידע, -העמקת ידע  . 2

  .יםהצומח בענפים השונ ת עם בעיות הגנתפיתוח אמצעים להתמודדו  - הגנת הצומח  .3

  . זומשבצת חקלאות רווחית ב  בתכנוןסיוע  הקרקע,הסדרת משבצת  - ומים קרקעותתא תל . 4

 ן.וטורי של חוות עד הסדרת המעמד הסטט -חוות עדן  . 5

    . החקלאית בגזרת המושביםת הפסולהסדרת תחום פינוי  - חקלאית תפסול . 6

 

 

 ודה: תוכנית עב

 נים לוח זמ לחה מדדי הצ יעדים  מטרה 

יד ת לחקלאות העתטרטגיאס קידום תוכנית 1

 ינות ק המעיבעמ
 אפריל ההדגממשקי   הקמתויוס חוקרים ג

2 

 דולים הגדלת סל הגי -ת" חממת "החלומו
י התכנות גידול קבלת החלטה סופית לגב

 אוכמניות בעמק 
 ר בדצמ

   –תמרים 

 ם החדשיםהעמקת הידע בזני  -מאגר זנים 

 אגר הזנים ך קיום מ. המש1

 בשוק  ברה""אנזן  פה והעמקתשיח. 2

 יםריעזל תשתית  . הקמת3

 יירת צבהקמת משק מודל בט. 4

 בר מדצ

   -מדגה 

  .דש למדגה ולימודוהכנסת דג ח

ת סרטנים  שום הדברה באמצעויהרחבה וי

 . במשקים מסחרים

  

הדג החדש לבדיקה ותחילת  מוןיס

 . האקלום בעמק

 . םמשקים נוספים לסרטני 2חיבור 

 בר מדצ

3 

    -  מהחדקונית הדקל האדו

 .קייםסף לסל הה נוומר הדברמציאת ח

 . וספיםי נגילואמצעי מציאת 

 

              .מציאת החומר

 . ותחילת המחקר סימון האמצעים

 בר צמד

   -הגנת הצומח 

קול לגידול עגבניות בהדברה  טויישום פרו

 משולבת

 בר דצמ לפחות משק מודל אחדסימון 

 דצמבר  וגיהות הטכנולתכנה לגבי היה ברורסקנמ חץזיקים באמצעות חממת למעם  ותהתמודד

 בר צמד  "ימהמשבצת מוסדרת ברמת ר  תל תאומיםעות קרק הסדרת 4

5 
המשך קידום   -עדן  תב"ע חוות ,ץ מבניםשיפו

 ע והכנת התב"
 בר דצמ אישור תב"ע 

6 

   –פסולת חקלאית 

 ם העברת אחריות לישוביםקידו

 נה ירד  ק" סגירת מפח

 בר מדצ ם יישום המהלך בישובי
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 ות ולחי מעיינק - יד הביובתאג

 

 

 : תאגידה  ייעוד

בורות שיקוע ובריכות  כות טיהור מקומיות )שובי המועצה, מעריחזקה של מערכות ביוב פנימיות ביול ואתפע •

 ט"ש. בים המחוברים למהולכה מהישוומערכות שובים שאינם מחוברים יחמצון( ב

 . המועצהטח ת בשערכות הביוב העתידיומ  הקמתל ניהול ובקרה ש •

 ים והביוב.ם ושיטת חישוב אגרה מול רשות המעריפי ון תם, עדכללי רשות המיחוק העזר/כל תחזוקה ש •

אות  ם ותקנות ברירשות המיואכיפה על פי כללי  םליצרני שפכים מזהמי 2018/2019וביצוע תכנית ניטור  עדכון  •

 העם.

 ציב מאוזן.דה בתקעמיתוך ( לצורך ביצוע הנ"ל ותומלום משאבים )גביה, מענקיגיוס  •

 

 

 : 2020 ת מטרות לשנ 

 ות. כות שפכים על פי התקנאכיפה ועמידה באי ביצוע תכנית ניטור, ,ם אל המט"שיצרנים מהת שפכיהולכ .1

 ושרת. ה על פי תכנית אב מאכהשלמת הקמה של מערכת ההול .2

   . רוייקטים לשנהפ  2-4ם וביצוע עלת קרן שיקוהפ .3

 

 

 בודה: ע וכניתת 

 זמנים לוח   חה הצל די מד יעדים  מטרה 

1  

 אפריל ונעת זקה מע אחוביצו תכנון/עדכון זוקה מונעת תח

 צון השבתת בריכות חמ
 - תבריכות שיקוע קיימו 4  -פינוי בוצה מ

 לפני השבתה מלאה 'כשלב א
 מבר טספ

 פברואר  איתן  הומפרדה ברפת נוום מוצלח של ייש פתות פתרון לשפכי ר

 העלאת % הגביה 
 במושבים  אחוזי גביה  85%

 במועצה  תה כלליגבי יאחוז 90%
 יוני

  שאן-מי
 פור שפכיםשי

 מליחות ו יונהור שלישהתקדמות בנושא טי
 אפריל

2  

 ר ינוא פעלת ת"ש מנחמיה ה צפוניל אשכו ביצוע

 מלכישוע קו הולכה 

  תקדמותילת"ב )תלוי הר תקציב מישוא

 ל(מיט
 רץמ

 אוגוסט קט סיום פרוי

 תכנון וביצוע תכנית שיקום  3

שובי יויקטים לפחות ביביצוע שני פר

 ערכות הולכהד במואח המועצה

שיקום הכום קרן תכנון וניצול ס

 קום שירז מסגרת לקרן מכהמצטברת 

 ואר ני

 מרץ

 אפריל

 ינואר 
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 ת וע ביחס לתוכניביצ - 2019 חנית פיתותוכ :ספחים נ

 

 מקור מימון  עלות בש"ח  קט רויפ ום מיק
ביצוע  

2019 

 פרויקטים גדולים 

 מועצה

 0% רמ"י  ₪15,000,000  עסוקה שער ירדן תתשתיות על אזור 

 10%  שתפ"א  ₪151,000    דןהירם שער ישירותים לוגיסטי

י וקוו "ש מנחמיהת -ביוב אשכול צפוניקו 

 ביוב
 95% מועצה ונהלת ביוב מ  ₪3,892,132  

 5%  נתיבי ישראל  ₪3,500,000    הקמת תחנת שאיבה בשדה נחום
    ₪22,543,132     70% 

 בות בישובים הרח

 בית יוסף
 0% וןשיכה משרד  ₪5,500,000   מ"ר(  פת "ד )במסגרתיח 39שכונת הרחבה  

 5%  משרד השיכון            899,000 ₪  ד  יח" 100וסף תב"ע בית י

 0% משרד השיכון   ₪200,000   גשר -יח"ד 81תכנון שכונת דרומית  ר גש

 0% משרד השיכון  ₪250,000   יח"ד 31תכנון שכונה צפונית   חמדיה

 טירת צבי 

 100% ד השיכוןמשר  ₪270,000   יח'   82תכנון 

 5% השיכוןמשרד   ₪2,806,020   יח"ד  21  -כונה פנימיתע שצויב

 0% משרד השיכון  ₪600,000   יח"ד   12שכונה 

 ירדנה 

 0% משרד השיכון  ₪50,000   יח' 24ענון תכנון שכונה ג' יר

 5% משרד השיכון   ₪603,000   יח"ד  100נה  תכנון תב"ע ירד

  ה לביתד )בין ירדניח" 25-רטתכנון מפו

 סף(יו
 0% רד השיכון מש  ₪350,000  

 100% יכון הששרד מ  ₪600,000   גן משחקיםו תיתחבה קהילר

 כפר רופין 

  15ביצוע שכונת הרחבה )שכונת הדקלים( 

 יח"ד
 70% משתכניםומשרד השיכון   ₪1,350,000  

ת  יח"ד שכונ 70תכנון מפורט כפר רופין  

 הפקאן  
 100% משרד השיכון  ₪219,300  

 למיט

 100% קק"ל   ₪2,100,000   יח"ד  12ת ייות שכונה זמנכנון וביצוע תשתת

 90% חט"ל    ₪2,000,000   לשכונה זמנית    10ת וילוקרו

 100% השיכון משרד  ₪200,000   יח"ד  142-תכנון תשתיות למתחם א' בישוב

 0% רד השיכוןמש  ₪6,300,000   קבע מיטל יישוב-ביצוע אונה א'

 0% וןכמשרד השי  ₪300,000   י ציבור מבנון תכנ

 מיהמנח

 50% משרד השיכון  ₪300,000   דיח" 140-תב"ע שכונת עופר ב' כ

 5% משרד השיכון  ₪400,000   יח"ד(  100-תכנון תשתיות שכונת כרם ב' )כ

 0% שיכוןמשרד ה  ₪750,000   יח"ד   60תכנון מפורט  

 ות למסי

 100% משרד השיכון  ₪700,000   ד  יח" 21 תשתיות 21ת ביצוע מסילו

  74-שכונת נחל הקיבוצים -מפורט   תכנון

 דח"י
 0% משרד השיכון  ₪740,000  

 מעוז חיים
 50% משרד השיכון  ₪500,000   תב"ע לישוב ולשכונת הרחבה

 0% וןמשרד השיכ  ₪600,000   יח"ד  60-ון מפורט  תכנ

 בועלמעלה ג

ת הכרם כונש  'את שלב ביצוע תשתיוגמר 

 יח' 52
 80% משתכניםו השיכון שרדמ  ₪4,200,000  

  12שכונה קיבוצית ב'  תיותתש גמר ביצוע

 יח"ד
 100% משתכניםומשרד השיכון   ₪1,050,000  

 וה אור ונ
  8-ונה ב'ביצוע א מגרשים, 26פיתוח 

 מגרשים 
 20% משתכניםוון משרד השיכ  ₪1,000,000  
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שכ' -ד(יח" 12)גרשים תיות ומח תשפיתו

 רדןכוכב הי
 0% משתכניםויכון משרד הש  ₪1,296,000  

 ןה איתונו
פיתוח -ת אופק לגלעד יציאה לביצועשכונ

 יח"ד  49של 
 JNF  100%-ו משרד השיכון  ₪6,500,000  

 0% םשתכנימו ןמשרד השיכו  ₪3,800,000   ביצוע תשתיות-יח"ד 41תן"  שכונת "נחל אי ניר דוד 

 רשפים 
 100% וןרד השיכמש  ₪4,050,000   'יח 30ן שלב א'  הגפונת שכצוע בי

 100% משתכנים ו משב"ש  ₪450,000   18ונת שכ-תוביצוע תשתיות עילי

 רחוב  

 100% משרד השיכון  ₪196,000   יח"ד(   28תכנון שכונה מערבית ) 

 0% כוןהשי שרדמ  500,000 ₪  יח"ד(   28ביצוע שכונה מערבית ) 

 0% שרד השיכון מ  ₪677,645   "ד  יח 133חוב תב"ע ר

 100% ישוב  ₪150,000   ( יח"ד 6השלמת תשתיות שכונת התמר ) ה אליהושד

 שדה נחום
  ₪2,886,409   יח' 127ד'.   -ו ביצוע תשתיות אונה ג'

ל  משתכנים )דקומש"ב 

 אחר(
100% 

 0% ון שיכהמשרד   ₪700,000   יח"ד  92-הכנת תב"ע 

 שדי תרומות

 100% כניםמשתו וןשיכה משרד  ₪200,000   יח"ד   18' ה אשכונע ביצו

 0% משתכניםו משרד השיכון  ₪1,000,000   "ד  יח  20ביצוע שכונה ב' 

 0% משרד השיכון  ₪450,000   יח'  50תכנון שכונה ג'. 

 100% ןשיכוד הרמש  ₪548,348   יח"ד  42-שכונת התמר-תכנון מפורט תשלוחו

 שלפים

 100% ן כומשרד השי  ₪296,000   ונה ג'שכ פורטכנון מת

 100% משרד השיכון  ₪300,000   תכנון וביצוע תחנת היסעים 

 100% משרד השיכון  ₪1,000,000   קפייםיהשלמת תשתיות עיליות כבישים ה

 תל תאומים

 100% יםשתכנמו ןמשרד השיכו  ₪100,000   ביצוע השלמות גינון ושצפים 

 0% שתכניםמויכון הש רדמש  ₪1,250,000   יח' 25ג'  ונה' שכשלב א ביצוע

 80% משרד השיכון  ₪310,500   שה ה חדתכנון מפורט שכונ
    ₪36,898,933      

 מוסדות חינוך 

 שדות
 100% מועצה וה משרד החינוך  ₪6,000,000   בינוי ביה"ס -בניית בי"ס ממלכתי דתי חדש

 50% מועצה וה וךמשרד החינ  ₪6,000,000   ב' לבש-דשדתי ח בי"ס ממלכתי בניית

 100% משרד חינוך   ₪166,000   הריסת מבנים בביה"ס שקד  שקד 

בי"ס שקד  

 מתחדש 

 20% משרד החינוך והמועצה   ₪400,000   בי"ס יסודי תכנון 

  ₪400,000   בי"ס על יסודי תכנון 
  הצמועה, החינוך משרד

 דרכאו
20% 

ק"ד  בי"ס ש

 ודי  יס
 10% חינוך והמועצה ד השרמ  M21    ₪97,550 חבי למידהמר

 10% משרד החינוך והמועצה   M21    ₪97,550 מרחבי למידה בי"ס דקלים  

 10% המועצה משרד החינוך ו  M21    ₪97,550 מרחבי למידה בי"ס ביכורים  

 10% נוך והמועצה שרד החימ  M21    ₪97,550 מרחבי למידה בי"ס רימון  

 0% וח  קרן פית  ₪150,000   ון ימי אש דקלים ורמערכת כיבו ים  קלדי"ס ב

 בי"ס דרור 
 10% משרד החינוך    ₪321,372   ש תכנון  מתחדבי"ס דרור 

 100%   רשותה קרנות   ₪45,000   שינויים תחבורתיים בבי"ס דרור  

בי"ס גאון  

 הירדן דרכא 
 10% ךמשרד החינו  M21   ₪ 80,000 למידה מרחבי

ק"ד  ש סבי"

 דרכא
 10% משרד החינוך  M22  ₪ 80,000 למידה מרחבי

 90% משרד החינוך    ₪1,057,199   ניים יחטיבת בו  הלהה מנק רעידות אדמוזחי גאון הירדן 
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ברחבי  י"ס בת

 המועצה

ן הירדן דקלים שקד  נגישות כללית גאו

 יסודי  
 100% רד החינוך  מש  ₪279,000  

 גישותנ

 אקוסטית 
 60% משרד החינוך    ₪57,000   ת  יסטאקו נגישות

 מעונות יום 
  ב,מיר  רשפים,  שלוחות, ניר דוד, 5מעונות 

 "צ ט
 100% תמ"ת משרד   ₪5,606,250  

 100% פנים  משרד ה  ₪250,000   פיתוח תשתיות מעון יום רשפים  רשפים  

 100%   משרד הפנים  250,000 ₪  ום שלוחות פיתוח תשתיות מעון י שלוחות 

   ₪ 21,532,021   

 תחבורה ו ם וביבישיות  שת ת 

 המועצ
 100% משרד הכלכלה  ₪4,500,000   שדרוג תאורת רחוב ללד 

 0% משרד התחבורה   ₪29,000   תחנות הסעה ברחבי המועצה

 100% יתוח קרן פ  ₪35,000   רצפת במה ו הגברה -זיידןאולם  מרכז עידן

  ₪3,160,000   15 ישכב עבולמעלה ג
 בישו, ההשיכוןרד מש

 תחבורה  ו
100% 

 מיהמנח
נחמיה )תשתיות מים שיקום תשתיות מ

 ומדרכות(
 100% עודפי תב"ר  ו קרן פיתוח  ₪328,200  

 100% קרן פיתוח    ₪20,000   ביצוע  תשתיות  תרומות  ישד

 100% ישוב  יו פיתוח רןק  ₪20,000   ות שיקום תשתיות מבנה חינוך שלוח ותלוחש

   ₪8,092,200   

 שבילי אופניים ופיתוח נופי

   84%  משרד התחבורה  ₪2,688,000   שביל אופניים מעוז חיים כפר רופין   מועצה 

    ₪2,688,000    

 בניה ציבורית בישובים 

 100% ל  מנהל הספורט וחט"  ₪6,162,840   אולם ספורט חדש בגוש ביכורה ביכורה 

 100%  תב"ר קרן שיקום  ₪500,000   שיקום קווי ביוב גשר   גשר  

 20% משרד החקלאות ויישוב    ₪333,000   גן משחקים טירת צבי   טירת צבי 

 100% שיקום שכונות   ₪10,000   שיפוץ בתי קשישים  ירדנה 

 50% היטל השבחה   ₪525,000   עבודות פיתוח וחניות בכפר רופין   רופין  כפר

 ב מיר
 80% מועצההוהשיכון רד מש  ₪530,000   ליתיהסבת מבנה רב תכ

 0% קרן פיתוח    ₪100,000   ירב  קפי מישיפוץ כביש ה

 מעוז חיים
 30% תב"ר   יודפקרן פיתוח ע  ₪200,000   תכנון אולם התכנסות במעוז חיים 

 20% שוב  ייו אותמשרד החקל  ₪333,000   גן משחקים מעוז חיים  

 20% ישוב  יו משרד החקלאות  333,000 ₪    עלה גלבועגן משחקים מ וע לבלה גמע

 מנחמיה 
 85% קרן פיתוח    ₪115,000   םילדי ץ גןשיפו

 100% קרנות הרשות    ₪60,000   הקמת מתקן כושר במנחמיה 

 ר דוד ני
 100% ב  ישוו קרן מתקנים טוטו  ₪538,300   שיפוץ אולם בניר דוד 

 10%   יישובו אותמשרד החקל  ₪333,000   וד ד ניר שחקיםמגן 

 100% פיתוח  קרן   ₪60,000   שתיות עין הנציב  ת עין הנצי"ב 

 100% קרן פיתוח    ₪380,000   תכנון ובינוי קו ביוב עין מודע  עין מודע 

 100% יתוח  קרן פו נגב גליל  ₪302,000   מגרש ספורט  רחוב 

 100%   תוחרן פיקו "לחט  ,משב"ש  ₪350,000   ם חו דה נער בשומבנה נוץ פשי שדה נחום

 100% קרן פיתוח    ₪235,000   דמדרכה לשקו שיפוץ גן ילדים ואליה שדה

 90% פיס מפעל הוט"ל ח ,נג"ל  ₪5,000,000   שלב א' -שלפים -מבנה קהילתי שלפים

 100% ישובו משב"ש ,לט"ח  ₪600,000   ל תאומים הגדלת מועדון ת תל תאומים 

  17,000,140₪   
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 צה במוער יבובני צמ

 מועצה

 5% וח  תקרן פי  ₪200,000   ה מועצה  תכנון מבנ

 0% משרד הפנים    ₪187,000   הנגשה במועצה מבני מועצה 

 90% עודפי תב"ר  ו משרד הפנים  ₪500,000   הקמת משרדים לאגף מוניציפלי

 100% קרן פיתוח    ₪35,000   זיידן  במהת ורשדרוג תא מרכז עידן

 50% קרן פיתוח    ₪200,000   ירותים בקימרון ה שמבנ וץשיפ קימרון  

   ₪ 1,122,000    

 ירותתי

  משרד התיירות   ₪500,000   יציאה למכרז למתחם תיירותי גני חוגה 

 25% רן מורשת/רט"ג ק  ₪450,000   שלב ב' חומה ומגדל השלושה גן

 20% וז ניקשות ר  צועחמ"ת. בי  ₪1,000,000   ת  רוז צפמרכ ב'שלב  ין רופר כפ

 10% רט"ג ורנ"ק   ,רמ"י  ₪3,500,000   ין יהודה ע "ב עין הנצי

פארק  

 עיינותהמ
 30% רנ"ק ו חמ"ת  ₪2,600,000   ביצוע מבנה שירותים עין מודע

    ₪8,050,000    

 יבי ביטחון מרכ

 בית יוסף
-ספת לתו - בל הישות שחיזרטחון מיגדר ב

2017 
 50% ן יטחומשרד הב  ₪200,000  

 100% השיכון ו ון ביטחהמשרד   ₪1,308,060   ונה לשכ מרכיבי ביטחון יהמדח

 ירדנה 
-תוספת ל -גדר בטחון מזרחית של הישוב 

2017 
 50% חון משרד הביט  ₪200,000  

 מועצה
  ₪1,420,000   )גידור חדש( ביםריענון מרכיבי בטחון בישו

ישבות יתלה ', יח750 ר" פקע

 250 רן פיתוח ק 420
80% 

 100% וח פי ביטכס  ₪420,000   המועצה  ום מקלטים ברחבייטא

 0% השיכון ומשרד הביטחון   ₪720,000   מרכיבי ביטחון לשכונה  מעלה גלבוע

 0% טחון משרד הבי  ₪300,000   כיבי ביטחון לשכונה מר ה אור ונו

 100% משהב"ט  ,משב"ש  ₪1,080,000   כונה לשיטחון י ביברכמ ה איתןונו

    ₪5,648,060   

 תכנון 

 מועצה
 90%   ר תכנון"תב  ₪60,000   ניים גאון הירדן חמדיה אופ ן שבילתכנו

 75% פתוחים  קרן לשטחים  700,000 ₪  סקר ותכנית אב לשטחים פתוחים 

מים תל תאו

 )ביכורה(
  ₪550,000   עילי  עברתכנון מ

קרן  ו ה תחבורמשרד ה

 יתוחפ
40% 

 30% אוצר משרד ה  ₪2,250,000   ניתלר כולמתאת תוכני צהמוע
    ₪3,560,000    
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 ת נוספות לגיוס ותקצוב תוכניו

 מועצה

 

מנחמיה  , גני משחקים נווה איתן

 פר רופין  כ ,מסילות

 

  ₪1,332,000  

 

  ישוביו משרד החקלאות
  

   קרן פיתוח  ₪210,000   שיפוץ מבנה ישיבות חוות עדן 

    י ההריישובשביל הליכה 

מוסדות חינוך גן תל 

 תאומים 
  משרד החינוך  ₪100,000   מרחב גן עתידי  

 מוסדות חינוך 

  משרד החינוך  ₪100,000   כלה ביכורים חדר ה

   רכאדו משרד החינוך  ₪200,000   א  דרכקד שר שמי כומתח

   משרד החינוך  250,000 ₪  בדקלים וגאון הירדן   חדר מורים

   בי"סו ד החינוךמשר  ₪150,000   למידה ירוקים דקלים רחבי מ

  ךהחינומשרד   ₪200,000   מנחמיה ורוויה   -מרחב גן עתידי

  החינוך רדמש  ₪1,000,000   חדש  בוע בינוי גן מעלה גל

  רווחהופיס מפעל ה  ₪2,000,000   ה  רווחמבנה  מרכז עידן

   ישובו משרד השיכון  750,000 ₪  שיפוץ אולם ספורט ירדנה   ירדנה 

   בישוו ימורשל מועצה  ₪400,000   לי שיפוץ מועדון בב נווה אור  

    ₪150,000   בנה מזכירותשיפוץ מ רוויה

 רשפים 
  57"ע  תב-סתכנון מפורט שכונת המטו

 יח"ד
  ₪600,000    

    ₪350,000   שיפוץ חדר אוכל  שדה נחום 

ה  תכנון פרוגרמ

-ורלמבני ציב

  חבות דעאלהר

    

 טחון  יבמרכיבי 
ור גידם )ון בישובי חבטן מרכיבי ריענו

 ישובים 6חדש( 
  ₪1,868,000    

    ₪9,660,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סה"כ פרויקטים 

 124 פר פרויקטים כולל )לפני גיוס נוסף(מס

 114 מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל

₪486,134,127   )לפני גיוס נוסף(קף תקציבי כולל הי   

₪7,6416114,7   לצה/חכ"מועע צותקציבי בביהיקף    
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 2020יתוח תוכנית פ :חים נספ

 

 יקט ופר יקום מ
בש"ח  עלות   

ראשוני( נון ן לפי תכ)אומד   
 מון מקור מי 

יקטים גדולים פרו  

 מועצה

₪0,0001,20   תשתיות על אזור תעסוקה שער ירדן   רמ"י   

קווי ו חמיה"ש מנת -קו ביוב אשכול צפוני

 ביוב
  ₪984204,  ה מועצוביוב נהלת מ  

,₪0003,325   ום שאיבה בשדה נחת מת תחנהק   ישראל בינתי  

500,0001,₪   ירב  טל מתכנון ביצוע קו ביוב מאסף מי  מועצה ונהלת ביוב מ  

     ₪6,229,849    

 הרחבות בישובים 

 ףבית יוס
0005,500, ₪  (  יח"ד )במסגרת פתמ"ר 39ה  שכונת הרחב  משרד השיכון  

₪0,05854   ח"ד  י 100יוסף  "ע ביתתב  ון משרד השיכ  

 גשר 
₪200,000   גשר -"ד יח  81מית רושכונת ד  תב"ע  כון משרד השי  

₪850,000   יח"ד גשר   81תכנון מפורט     משרד השיכון  

000250,₪   יח"ד 31תכנון שכונה צפונית   חמדיה  משרד השיכון  

 צבי  טירת

₪07,3172,1   "ד יח  21  -פנימית שכונהביצוע   כוןד השירמש  

003,000,0 ₪  21/82ה ב' נת נופי הטירשכו  משתכניםויכון משרד הש  

ות עיליות שכונה תשתיביצוע השלמת 

 1כביש ו יח"ד 21-ותיקה
  ₪2,000,000  יישובו משרד השיכון  

 ירדנה 

₪572,850   יח"ד  100ה  ון תב"ע ירדנתכנ   ןהשיכו משרד  

ת  ין ירדנה לב"ד )בייח 25-תכנון מפורט

 ף(יוס
  ₪,000350   שיכוןמשרד ה  

₪1,500,000   ה הרחב-ה ג'ונח חלקי אפיתו  כניםמשתומשרד השיכון   

 כפר רופין 

  15ביצוע שכונת הרחבה )שכונת הדקלים( 

 יח"ד
  ₪405,000  משתכניםומשרד השיכון   

  שכונת יח"ד 70כנון מפורט כפר רופין  ת

 ן  הפקא
  ₪0219,30  כוןרד השימש  

 מיטל
₪05,000,00   יח"ד  76/142יישוב קבע   -'אונה איצוע ב  כוןמשרד השי  

₪300,000   ור ציב  תכנון פרוגרמה שטח מבני  משרד השיכון  

 מירב 
₪150,000   1ג'-השלמות תשתיות עיליות ב  יישובו וןמשרד השיכ  

₪00200,0   במירב  200-שצ"פ  יכוןשרד השמ  

 מנחמיה

,₪000150   ח"די 140-ב' כ ת עופרכונש תב"ע  ןמשרד השיכו  

₪380,000   יח"ד(  100-כרם ב' )כת יות שכונתכנון תשת  וןהשיכמשרד   

₪750,000   יח"ד   60תכנון מפורט    משרד השיכון  

 מסילות 

₪700,000   יח"ד   21תשתיות  21מסילות ביצוע   משרד השיכון  

  74-ם צינת נחל הקיבושכו-  מפורט תכנון

 דיח"
  ₪00740,0  כוןרד השימש  

 מעוז חיים

,₪000250   החב שכונת הרתב"ע לישוב ול  משרד השיכון  

₪600,000   יח"ד  60-רט  תכנון מפו  משרד השיכון  

infill   ₪750,000 תשכונה פנימי  שובייו משרד השיכון  

 בועמעלה גל
000,0002,₪   יח"ד( 8מי )רחוב דרו-שכונת הכרם  ישוביו יכוןהש רדמש  

₪0,00060   ב ותיק ישוויחד  100ע "תב  שיכוןמשרד ה  

₪00800,0   מגרשים  8-וע אונה ב'ביצ ה אור וונ  משתכניםומשרד השיכון   

₪1,296,000   פנימית -יח"ד( 12פיתוח תשתיות ומגרשים ) וה אור ונ  משתכניםוון משרד השיכ  

₪00,500,04   תשתיות שלב א יח"ד 39רם נת הכשכו ניר דוד   ניםמשתכו שיכוןהמשרד   
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 רשפים 
,₪000,0001   ח'י 30שלב א'  ע שכונת הגפן ביצו  משרד השיכון  

₪150,000   תב"ע/תכנון מפורט -וסהמט שכונת  משרד השיכון  

 רחוב 
1,103,200 ₪  יח"ד(   28ביצוע שכונה מערבית )   משרד השיכון  

000700,₪   רחוב מזרח -תעיליותיות מת תשביצוע השל  תכניםמשו ןומשרד השיכ  

₪3,858,000   יח' 127  ד'. -ו ג'תשתיות אונה  ביצוע נחום שדה   
דקל  משתכנים )ומש"ב 

 אחר(

 שדי תרומות
₪1,400,000   יח"ד   20ביצוע שכונת המרפאה    משתכניםומשרד השיכון   

₪450,000   יח'  50ג'.  תכנון שכונה  ןהשיכומשרד   

₪00,500,03   דיח" 19/40 -תמר  ת הונשכ-ביצוע וחותשל  משתכניםו משרד השיכון  

₪1,000,000   אונה ב' -ליותשתיות עית השלמת פיםשל   השיכון משרד  

 תל תאומים
₪1,250,000   יח' 25ביצוע שלב א' שכונה ג'   םמשתכניומשרד השיכון   

₪0,50031   יח"ד  60פורט שכונה חדשה  תכנון מ  ד השיכוןמשר  
   31,017,729₪   

ך ת חינו מוסדו  

 ותשד
,₪000,0003   'ב שלב-י חדש י"ס ממלכתי דתבניית ב  מועצה הו משרד החינוך  

₪467,000   יתוח חצר שדות ושקד  פ   ד הפניםמשר  

,₪740878   שיפוץ אולם ספורט בי"ס שקד   בי"ס שקד    
  משרד תרבות וספורט

 דרכאו

₪00020,3   בי"ס יסודי תכנון  י יסוד"ד שק בי"ס  ה מועצהו ינוךשרד החמ  

ד על  בי"ס שק

 יסודי 
₪320,000   תכנון י "ס על יסודבי   

  העצמוהו משרד החינוך

 דרכאו

M21    ₪87,795 מרחבי למידה בי"ס שק"ד יסודי    מועצהוה משרד החינוך  

  בי"ס שק"ד על

 ודי יס
M21    ₪72,000 רחבי למידהמ  נוךיד החמשר  

M21    ₪7,7958 דהמימרחבי ל בי"ס דקלים    מועצהוה ךהחינומשרד   

M21    ₪87,795 הידמרחבי למ ם בי"ס ביכורי   צהמועוה משרד החינוך  

M21    ₪87,795 מרחבי למידה בי"ס רימון    מועצהוה משרד החינוך  

 בי"ס דרור 
₪289,235     תכנוןבי"ס דרור מתחדש    משרד החינוך  

₪0,00503,7   מתחדש ביצוע  רור י"ס דב   חינוךמשרד ה  

 ם דקלי בי"ס
50,0001 ₪  ורימון בוי אש דקלים מערכת כי   קרן פיתוח  

,₪000500   שיפוצי קיץ  משרד החינוך  

 בי"ס גאון הירדן 

M21    ₪72,000 מרחבי למידה  משרד החינוך  

,₪072105   ניים יחטיבת בו  מנהלה אדמה ק רעידותוזחי   נוךרד החימש  

₪908,528     הירדן "ס גאוןיט בפורס שיפוץ אולם   
  בות וספורטמשרד תר

 רכאדו

ברחבי   פרבתי ס

 המועצה

קלים שקד  דן ד נגישות כללית גאון היר

 יסודי  
  ₪251,100   משרד החינוך  

,₪80022   נגישות אקוסטית   נגישות אקוסטית    וךרד החינמש  

₪3,164,000   ן יום י מעוינוב מעון יום כפר רופין   מ"ת הת רדמש  

₪352,800   ן יום י מעובינו לום מיטמעון י  התמ"ת  משרד  

,₪000164,3   בינוי מעון יום  וה אוריום נו וןמע  משרד התמ"ת   

₪3,164,000   בינוי מעון יום  מעון יום חמדיה  משרד התמ"ת   

,₪052,0003   מעון יום  בינוי הנציב  ון יום עיןמע  ת ד התמ"משר  

בתי ספר ברחבי  

 הצועהמ

לים שקד  דן דקון הירלית גאגישות כלנ

 ודי  יס
  ₪00251,1   נוךחימשרד ה  

   ₪1,500,000    ₪104,255,24     
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 תחנות הסעה 

₪29,000   תחנות הסעה ברחבי המועצה המועצ  משרד התחבורה   
  29,000 ₪   

אופניים ופיתוח נופי שבילי  

₪0800,00   עצה חמדיהמו פנייםשביל או ועצהמ   חבורההת שרדמ  
  800,000 ₪     

ישובים ב  יבורית בניה צ  

₪00333,0   בית יוסף   יםחקגן מש וסףבית י   ישובו משרד החקלאות  

₪150,000   שיפוץ מועדון נוער  ף ורוויהיוס בית   שיקום שכונות  

₪350,000   שר  גן משחקים בג גשר    יישובו ק"למשרד ק  

 החמדי
₪00,0110   תשתיות ותיקות   פיתוחרן ק  

,₪000610   ליטהשיפוץ מבנים לק   ובישו ישבותה להתיחטיב  

₪333,000   בית יוסף   גן משחקים בית יוסף   ישובו אותהחקלמשרד   

₪150,000   שיפוץ מועדון נוער  בית יוסף ורוויה   שיקום שכונות  

₪350,000   גן משחקים בגשר   גשר    יישובו קק"ל משרד  

 חמדיה
₪110,000   ותתיקת ויושתת   חקרן פיתו  

₪610,000   טהבנים לקלייפוץ מש   שובייו ה להתיישבותביחט  

333,000 ₪    גן משחקים בית יוסף בית יוסף   שובייו משרד החקלאות  

 טירת צבי 

₪235,000   שיפוץ מבנים לקליטה   שובייו חטיבה להתיישבות  

₪135,000   ת  בטיחוהסדרת    משרד הפנים  

₪0266,40   טירת צבי   קיםגן משח   ביישוו אותד החקלמשר  

₪350,000   ירדנה   יםחקגן מש דנה יר   יישובו קק"ל  

 ן כפר רופי
₪262,500   ודות פיתוח וחניות בכפר רופין  עב   היטל השבחה  

₪0,00060   וץ מכינת העמק  עבודות פיתוח ושיפ   מכינהו  בותהתיישחטיבה ל  

₪646,000   יטהלקלים בנמשיפוץ  מסילות    שובייו תתיישבויבה להחט  

 מירב 
₪106,000   תכליתיב ר  הסבת מבנה  מועצהוהמשרד השיכון   

₪100,000   קפי מירב  יה כביששיפוץ    קרן פיתוח  

 מעוז חיים

₪140,000   חיים תכנון אולם התכנסות במעוז    תב"רפיתוח עודפי  קרן  

06,4062 ₪  ם  גן משחקים מעוז חיי   ביישוו משרד החקלאות  

₪246,000   טהבנים לקלייפוץ מש   שובייו ה להתיישבותיבחט  

 מעלה גלבוע
₪266,400     לבועגן משחקים מעלה ג   יישובו משרד החקלאות  

₪276,000   שיפוץ מבנים לקליטה   שובייו בה להתיישבותחטי  

₪350,000   ם נווה אור  משחקיגן  ווה אור נ   וביישו ק"לקרד מש  

₪00299,7   יר דוד חקים נגן מש ניר דוד    ישוביו תרד החקלאומש  

₪623,000   פוץ מבנים לקליטהשי נווה איתן   שובייו בה להתיישבותחטי  

₪333,000   גן משחקים עין הנציב   עין הנצי"ב    יישובו החקלאות משרד  

₪200,000   רותמזכי שיפוץ מבנה רוויה    

₪0333,00   דה נחום  ים בששחקמ גן וםשדה נח   שובייו אותד החקלמשר  

500,000 ₪  שלב א' -שלפים  - ילתהימבנה ק יםשלפ  פיס מפעל הוחט"ל  ,נג"ל  

₪333,000   גן משחקים תל תאומים   תל תאומים   יישובו משרד החקלאות  
  8,720,400 ₪   
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ועצה ור במבני ציבמ  

 מועצה

  וחתיפקרן    תכנון מבנה מועצה  

₪187,000   ה י מועצ הנגשה במועצה מבנ   פניםשרד המ  

₪009,351   דן ים לוגיסטים שער היר תרושי  שתפ"א   

00050,₪   למתחם מוזיקלי במתנ"ס  יות תשת  מועצה ונג"ל   

₪00,0001   רון שיפוץ מבנה שירותים בקימ  קימרון    קרן פיתוח  
  ₪,900472    

 תיירות

00500,0 ₪  מתחם תיירותיכרז ללמ אהיצי חוגה גני   רד התיירות מש  

₪000,225   חומה ומגדל ב'שלב  השלושהגן   קרן מורשת/רט"ג   

₪1,000,000   לב ב' מרכז צפרות  ש ין כפר רופ  חמ"ת. ביצוע רשות ניקוז   

,₪450,0002   ע גן לאומיתכנון וביצו יהודה ןעי  רט"ג וק רנ"   ,רמ"י  

 עין מודע
0002,600,₪   ן מודעים עיותרשיוע מבנה יצב  חמ"ת   

₪380,000   ים עין מודע ירותקו ביוב לש  רנ"ק ו ח קרן פיתו  
    ₪,000775,6     

ביטחון  כיבימר  

 בית יוסף
-תוספת ל -גדר בטחון מזרחית של הישוב 

2017 
  ₪200,000  הביטחון  משרד  

 ירדנה 
-תוספת ל -ל הישוב חית שר בטחון מזרגד

2017 
  ₪00200,0  הביטחון  משרד  

₪620,000   ש()גידור חדים בטחון בישוב מרכיבייענון ר מועצה   

 ', יח750ר " פקע

קרן    420שבות ילהתי

 250וח  פית

₪720,000   מרכיבי ביטחון לשכונה  מעלה גלבוע  השיכון ומשרד הביטחון   

₪00300,0   ן לשכונה מרכיבי ביטחו אור  והונ  משרד הביטחון   
  2,040,000 ₪   

 תכנון 

 מועצה
₪60,000   ה יגאון הירדן חמדפניים ביל אותכנון ש   

ר תכנון/משרד  "תב

 בורה התח

₪175,000   קר סום תכנית אב לשטחים פתוחי  קרן לשטחים פתוחים   

תל תאומים 

 )ביכורה(
₪00330,0   תכנון מעבר עילי    

קרן  ו  משרד התחבורה

 פיתוח

 מועצה

₪00,01,575   תוכנית מתאר כוללנית  האוצר  דמשר  

₪060,00   יה דגאון הירדן חמ ופנייםשביל אתכנון    
ר תכנון/משרד  "תב

 חבורה הת
  2,140,000 ₪   

פות לגיוס ותקצוב ות נוסכניות   

 מועצה

גני משחקים נווה איתן מנחמיה מסילות  

 כפר רופין  
  ₪332,0001,   יישובו ד החקלאותמשר  

,₪000333   י משחקים בחמדיה  גנ    

210,000 ₪  דן חוות עץ מבנה ישיבות פושי   יתוחקרן פ  

   שובי ההריליכה יה שביל

    ועצהקירוי מגרשי ספורט ברחבי המ

₪2,500,000   ביצוע שביל אופניים גאון הירדן חמדיה     משרד התחבורה  

₪050,001   לבי"ס דקלים ה בין חמדיה שביל גיש   משרד התחבורה  
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 מועצה
 המשך 

₪00,800,02   בטירת צבים גבילרגישה כביש    רד התחבורהמש  

₪35,000   בוס מול מרכז עידן וטכנון תחנת אות   בורהמשרד התח  

₪300,000   ן צומת בי"ס רימון תכנו   משרד התחבורה  

 מוסדות חינוך

₪0,00010   תידי גן תל תאומים מרחב גן ע  החינוךמשרד   

000100,₪   חדר הכלה ביכורים   ינוךחד המשר  

₪200,000   א  ד דרכ"ושר שקמתחמי כ   
  ינוךח, משרד החינוך

  דרכאו

000250, ₪  מורים בדקלים וגאון הירדן  חדר    החינוךמשרד   

₪200,000   מנחמיה ורוויה   -מרחב גן עתידי  משרד החינוך  

,₪0001,000   גן חדש   גלבוע בינוימעלה   משרד החינוך  

₪01,000,00   ש  דן חי גם בינותאומי תל  וךד החינמשר  

2,000,000 ₪  בנה רווחה  מ מרכז עידן  וחהרוופיס   

₪900,000   ה  ירדנשיפוץ אולם ספורט  ירדנה    ישובו משרד השיכון  

₪6,000,000   אולם ספורט חדש  מירב     

₪00,0006   ת המטוסמפורט שכונ תכנון רשפים     

₪00050,3   ל ר אוכשיפוץ חד שדה נחום    

₪00250,0   מעבריםלמבנה מטווח הסבת  מועצה    

 טחון ב מרכיבי
בטחון בישובים )גידור חדש(  ריענון מרכיבי

 ביםישו 6
  ₪1,868,000    

   22,478,000 ₪   

 

 

 

 סה"כ פרויקטים 

 119 יוס נוסף(מספר פרויקטים כולל )לפני ג

 109 בביצוע מועצה/חכ"ליקטים מספר פרו

₪83,479,982   )לפני גיוס נוסף( וללי כף תקציבהיק   

₪371,837,18   ה/חכ"לצ ועי בביצוע מהיקף תקציב   
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201920192019

הפרשהצעת תקציבמקורימשרותפעולותשכרסה"כמקוריממשלהעצמיותסה"כמקורי

תקבולים כללים

 1,670 47,250 45,580 5,493 0 5,493 5,493 0 52,743 52,743 51,073ארנונה

 271 12,969 12,698 0 0 0 0 12,969 12,969 12,698מענק כללי ואחרים

 0 0 0 300 0 300 300 300 300 300מענק מותנה

 923- 667- 256 767 0 767 144 100 100 400שונות

 1,018 59,552 58,534 6,560 0 6,560 5,937 13,269 52,843 66,112 64,471ס"ה תקבולים כללים

מינהל וכלליות

 15 1,521- 1,536- 176 1,345 1,521 1,536 0 0הנהלת המועצה

 26- 326- 300- 0 326 326 300מבקר הרשות

 93 965- 1,058- 645 320 965 1,058 0 0אחזקת מבנים

 234- 5,421- 5,187- 2,997 2,604 5,601 5,775 180 180 588מינהל כללי

 5 8,195- 8,200- 0 8,195 8,195 8,200 0 0פנסיה ופיצויים

 12- 470- 458- 250 220 470 458 0 0עתון ודוברות

 159- 16,898- 16,739- 0.00 4,068 13,010 17,078 17,327 0 180 180 588ס"ה מינהל וכלליות

מינהל כספי

 2- 842- 840- 57 785 842 840 0 0גזברות

 83 669- 752- 750 156 906 902 237 237 150הנהלת חשבונות

 1- 283- 282- 82 201 283 282 0 0יחידת שכר

 690- 1,626- 936- 1,260 391 1,651 1,636 25 25 700גביה

 610- 3,420- 2,810- 0.00 2,149 1,533 3,682 3,660 0 262 262 850ס"ה מינהל כספי

מימון ופרע''מ

 362 489 127 261 0 261 173 750 750 300הוצאות מימון

 794- 3,250- 2,456- 3,250 0 3,250 2,456 0 0פרעון מלוות

 432- 2,761- 2,329- 0.00 3,511 0 3,511 2,629 0 750 750 300ס"ה מימון ופרע''מ

אגף הנדסה ותשתיות

 446- 0 446 895 1,769 2,664 2,619 2,664 2,664 3,065הנדסה

 30 310- 340- 310 0 310 340 0 0כבישים ותאורה

 25- 140- 115- 950 0 950 925 810 810 810ניקוז

 441- 450- 9- 0.00 2,155 1,769 3,924 3,884 0 3,474 3,474 3,875ס"ה אגף הנדסה ותשתיות

קולחי מעיינות

 184 6,356- 6,540- 6,356 0 6,356 6,540 0 0פרעון מלוות ביוב

 255- 6,356 6,611 8,877 0 8,877 8,612 15,233 15,233 15,223ביוב אחזקה שוטפת

 71- 0 71 0.00 15,233 0 15,233 15,152 0 15,233 15,233 15,223ס"ה קולחי מעיינות

שרות לתושב

 20 1,075- 1,095- 691 524 1,215 1,240 0 140 140 145תברואה

 453 5,625- 6,078- 3,965 1,872 5,837 6,303 0 212 212 225אשפה

 304 344- 648- 530 597 1,127 1,293 600 183 783 645הגנת הסביבה

 84- 981- 897- 511 728 1,239 1,158 258 0 258 261בטחון כללי

 9 1,284- 1,293- 764 520 1,284 1,293 0 0הג''א

 16 82- 98- 1,510 0 1,510 1,618 1,428 0 1,428 1,520מרכיבי ביטחון

 179- 39- 140 224 0 224 0 0 185 185 140פיקוח

 85 501- 586- 501 0 501 586 0 0גנים ציבוריים

 20- 300- 280- 900 0 900 980 0 600 600 700מים-מנחמיה

 95 91 4- 224 285 509 437 0 600 600 433בה''ס לנהיגה

 98- 858- 760- 61 797 858 760 0 0אגף מוניציפאלי

 0 1,175- 1,175- 1,175 0 1,175 1,175 0 0ביטוח הרשות

 601 12,173- 12,774- 0.00 11,056 5,323 16,379 16,843 2,286 1,920 4,206 4,069ס"ה שרות לתושב

אגף צמ"ד וישובים

 14 1,091- 1,105- 119 1,327 1,446 2,175 355 0 355 1,070צמיחה דמוגרפית

 15- 55- 40- 140 0 140 40 85 85 0תיירות

 0 0 0 0 0 0 0 0 0קליטה

 526 104- 630- 1,074 0 1,074 1,173 128 842 970 543פעילות אזורית

 525 1,250- 1,775- 0.00 1,333 1,327 2,660 3,388 483 927 1,410 1,613ס"ה אגף צמ"ד וישובים

אגף חינוך וקהילה

 0 1,397- 1,397- 408 1,260 1,668 1,638 251 20 271 241מינהל חינוך וקב''ס

 11- 196- 185- 3,806 0 3,806 4,035 3,500 110 3,610 3,850מעונות יום וצהרונים

 519- 1,317- 798- 2,875 1,998 4,873 4,119 2,790 766 3,556 3,321גני ילדים

 350 350 0 7,565 0 7,565 8,240 7,915 0 7,915 8,240גני ילדים קיבוצים

 199- 1,311- 1,112- 2,311 3,424 5,735 5,195 4,038 386 4,424 4,083בתי ספר יסודי

 454- 454- 0 285 169 454 0 0 0בטחון קהילתי

 13 299- 312- 638 264 902 675 115 488 603 363מרכז טכנולוגי

 94- 228- 134- 3,017 6,401 9,418 8,800 6,716 2,474 9,190 8,666חינוך מיוחד

 298- 526- 228- 526 0 526 228 0 0אג"ח על יסודי

 86 246 160 574 0 574 363 0 820 820 523גאון הירדן

 85- 148- 63- 939 52 991 948 392 451 843 885פרוייקטים בחינוך

 0 0 0 186 0 186 186 0 186 186 186סל תרבות

 79- 448- 369- 1,539 0 1,539 1,317 1,091 0 1,091 948שפ''י

 262- 442- 180- 1,680 0 1,680 1,367 1,238 0 1,238 1,187אבטחת מוס'ח

 61- 431- 370- 943 0 943 858 0 512 512 488קרן קרב

 4- 2,949- 2,945- 12,009 3,227 15,236 12,779 11,518 769 12,287 9,834הסעות תלמידים

 1,617- 9,550- 7,933- 0.00 39,301 16,795 56,096 50,748 39,564 6,982 46,546 42,815ס"ה אגף חינוך וקהילה

הצעת תקציב 2020מחלקה

תשלומיםתקבולים

הצעת תקציב 2020

השתתפות המועצה

2020

 בחתך מחלקות 2020תקציב   ים:נספח
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שרותים חברתיים

 0 0 0 0 0 0 0בריאות

 553 3,336- 3,889- 13,045 2,992 16,037 15,647 12,518 183 12,701 11,758שרותים חברתיים

 553 3,336- 3,889- 0.00 13,045 2,992 16,037 15,647 12,518 183 12,701 11,758ס"ה שרותים חברתיים

 0 200- 200- 2,444 1,926 4,370 4,706 1,400 2,770 4,170 4,506חוות עדן

 0 200- 200- 0.00 2,444 1,926 4,370 4,706 1,400 2,770 4,170 4,506ס"ה חוות עדן

 0 0 0 6,809 6,791 13,600 13,600 600 13,000 13,600 13,600גן השלושה

 0 0 0 0.00 6,809 6,791 13,600 13,600 600 13,000 13,600 13,600ס"ה גן השלושה

 131- 131- 0 0 131 131 0 0 0צעירים

 131- 131- 0 0.00 0 131 131 0 0 0 0 0סה"כ צעירים

סל שרותים

 600 2,600- 3,200- 2,600 0 2,600 3,200 0 0סל שרותים כלל ישובי

 0 0 0 0 0 0 0 0 0תלמידי בי"ס יסודי

 0 0 0 0 0 0 0 0 0תלמידי בי"ס על-יסודי

 600 2,600- 3,200- 0.00 2,600 0 2,600 3,200 0 0 0 0ס"ה סל שרותים

השתתפויות ע"פ חוק

 16- 87- 71- 87 0 87 71 0 0הג"א ארצי

 0 0 0 0 0 0 0 0 0איגוד ערים לכבאות

 0 82- 82- 82 0 82 82 0 0לארגון המועצות האזוריות

 0 217- 217- 217 0 217 217 0 0למגן דוד אדום-נט"ן

 180 0 180- 0 0 0 180 0 0מרכז רפואי

 0 1,285- 1,285- 1,285 0 1,285 1,285 0 0למועצה דתית

 0 50- 50- 50 0 50 50 0 0שונות

 0 0 0 0 0 0 0מוועדת תמיכות

 0 200- 200- 200 0 200 200 0 0לוועד עובדים

 0 168- 168- 168 0 168 168 0 0למעברים

 0 4,054- 4,054- 4,054 0 4,054 4,054 0 0למתנ"ס האזורי

 0 110- 110- 110 0 110 110 0 0לעמותת הספורט

 0 530- 530- 530 0 530 530 0 0לרווחה/ גיל-עוז

 164 6,783- 6,947- 0.00 6,783 0 6,783 6,947 0 0 0 0ס"ה השתתפויות ותמיכות

 0 0 0 0.00 117,047 51,597 168,644 163,668 70,120 98,524 168,644 163,668סכום כולל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


