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 שלום רב,       

 . 2022ת המועצה האזורית עמק המעיינות לשנוגשת לכם בזאת תכנית העבודה של מ
בשיתוף   בין הגלים הרביעי והחמישי של הקורונה,  ,ניםנבנתה בחודשים האחרו  2022תכנית העבודה לשנת  

במועצה,   והאגפים  המחלקות  מנהלי  כל  של  מחיוהנ  תוךפעולה  הרבה  שתנותת  עם  אולם  מיות, אופטי , 
 ווה מקומית.שמחת עשייה וגא

מבטאת במטרו  היטב  התוכנית  ומתמקדת  שלה,  העדיפות  וסדרי  מטרותיה  המועצה,  חזון  שיקדמו  ת  את 
 .  ויבטיחו את צמיחת האזור ויישוביו

ים ואת ים הקטנית העבודה מביאה בעצם העיסוק בה ובעצם כתיבתה את החשיבה הרחבה, את הפרטתכנ
זוק כל אחת מהקהילות, חיזוק הקהילה  י ח, אשר שם דגש על  וסק צוות המועצהבהם עהנושאים הרבים ש

 .שוביםבכל הי  םבאשר ה תושביםהאזורית ומתן מענה ל

תחינו את האתגר הגדול של לקיחת אחריות אזורית בשעת הביאו לפ  ומשבר הקורונה  השנתיים האחרונות
 דווקא בימים אלה.חוסן של היציבות וההחשיבות שכת ואת משבר ואי וודאות מתמ

תוח הכלכלי הפי את ,  בישוביםוהצמיחה  , ההרחבהם את תנופת הפיתוחרגע למנף ולהעצי איננו מפסיקים ל
איכותית, עיסוק במערך השירות על סביבת חיים  יצירת  פיתוח וטיפוח מערכות החינוך והקהילה,  האזורי,  
אזורי,  עולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב הופי פיצירה וביסוס שיתלית,  מוניציפ  הובלת חדשנות  , כל גווניו

 והעמקת תחושות השייכות והסולידריות האזורית.

 
 ת מוצלחת וטובה. ה ופעילושנת עבודכולנו נאחל ל

 
 בברכה, 

 יורם קרין 
 ראש המועצה
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 שלום רב,       

העבו  תיבתכ לשנתוכניות  כפאתג  המהוו  2022ת  דה  ומכופלר  הרצו  .ול  י לצד  ליצירת  ת גרבשציבות  ן 
. בגלי תחלואה  הכרוכהות  ו אי הודאן מלווה אותנדי ע  ,, בחיים בעמק, ובתנופת הפיתוחת לנוכרהמוהעבודה  

  התאם יות בשראפ  להלמספר דרכי פעומנהלי האגפים והמחלקות נדרשו להתאים את תוכניות העבודה  
טוב ביותר לתושבי  ות  תת שירהמשיך ולוזאת על מנת לרתי ומקורי  יצי פן  לחשוב באוו,  זיותחתלובלות  למג

  העמק.

ת  של עמידה ביעדי התוכני ומובנים    עקביים  בקרה  כי לי תה יתרה על    הפד הקים אותנו  מחייב  אלואתגרים  
נויות  יומיד של מר מתמועצה לצד שיפומהולות  אפקטיביות של פעצורך בדבר אשר חידד את ה,  בוהתקצי 

 .םי המקצועירגים ניהול בד

האיתנו לחזק את  נדרשנו  המועצהכארגון  עובדי  והחוסן של  זו    ,ת  בי שניהשנה  האשר  ברציפות  הם  ה  ה 
 עצה.תוך כדי שמירה על הישגי המו ,נת חירום מתמשכתבמתכו בודלע נדרשים

ולמנהלים על ההירת )כשהגם בשעות    תומברצוני להודות לכלל עובדי המועצה המסורים  ילדים  הקשות 
הגשת תוכניות עבודה ברמה הגבוהה ו  ,ת בלי הנחותיסודית ומקצועי   , על עבודה  המתח בשיאו(ו  בידודב

 ביותר. 

צומ  קעמ ומתפתחהמעיינות  זו    התוכניות.  ח  בחוברות  בפירוט  בפני מבי המוצגות  המטרות אות  את  כם 
לעצמנוהי  שהצבנו  בשנעדים  ה  תהייחודיועל  שמירה  בות  המשל  2022ת  ו  לצד  העמק  ח פוטי   משךשל 

 .ת, המקצועיות והשירותהחדשנו
 
 

 , הבברכ

 הב מיה גומא ל
 "ליתמנכ
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 רשית בתוך עמק כפרי וירוק.ושוית רית, משפחתוהילה רב דת קהיול •

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

 רתי.חבק צדת ווחיתפ

 ם. גריחדשנות ואת תית,ליהק תיודרך משימת כותשיי תשתחו לייצר •

 ות. נשל עמק המעייות חינביעה ו יל לפיתוח וצמיחה כמקורבוהל •

 
 

 
 סביבתי.ו , כלכלי קהילתידמוגרפי,  -תהליך צמיחה כולל בעמק קידום  •

 . םיהתושבובים הישול המתעדכנים שהמגוונים ו םוב לצרכימתן שירות איכותי, יעיל וזמין, הקש •

חשיתופי    תקמעהות  יציר • האזורי,וגב  וציפעולה  במרחב  ומגזרים  ל  לות   מוניציפלית  שנותחדכבסיס 

 . מקומיתכלכלה וחיזוק 

 בין הישובים והקהילות.והאמון  תוירדי לוסהעמקת תחושת שייכות התושבים לעמק, וחיזוק ה •

 אות הכרוך בה.ודהוואי  הקורונהבתקופת ב המועצתי המרח ניהול •

 
 
 

4 



 

  

 

 
   חהוצמי קהילה

 תהליך הצמיחה:המשך היערכות אזורית כוללת ל •
  .( כלי כל, פיזי ו, תרבותי ארגוני, חברתיהון ) בישובים לצמיחה מקיימת וכנית אבת/תית רב שנתי נבניית תוכ •
 : בישובים קומיתהיגות מהול ומנני  שדרת תמיכה בהצמחתוזוק י חפיתוח,  •

 מנהיגות צעירה.  תרהליכי הכשטיוב תיוק והמשך, ד •
 . מנהלים כלכלייםם פורוו של מנהלי הישובים, ם עמיתיםפורו  הפעלת •
 . כוז הקהילהי רד תפקי חיזוק  •

   .א' לבש ושיווק שתיותביצוע ת – מיטל ישובההקמת  •
   .כנית האב לגיל השלישי ותזרים מגנענים הידום מק •
  .רה(שגולם ורי ח)ל  רי זוא ביםמתנדהילתיים וים קפעילמערך ת ל והפע פיתוח •
 .תי צ"תיק בריאות" מוע חזיקיצוב תפקיד ממחיזוק ו חום הבריאות:שיפור הטיפול בת •
 .תאזורי ו תישוביי פנאי ילות עפבין ונים זירת אייצתוך  תרבות הפנאי האזוריתל פיתוח וני כיובחינת  •
   .מיםזי ת וירוצע ותתי, עבור משפחחבר-עסקי -י קהילתמרחב כ ופעלתה ו "הכוונת "מתחם שיפוץ  •
 . םי תעסוקה ומסחר ישובי  ישובים בקידום מרכזע לסיו •

 
 

 רות לתושב  יש
 קופתי. הת העדכוןדרכי ותחומי  עתבי השירותים וק למת בניית מערךהש •
 מותאם ויוזם על ידי המוקד.   ,קלקידום מתן שירות  •
ע • ולישובים  לתושבים  השירות  י הרחבת  אז  די ל  בשיתוףהתארגנות  עם  פעול   ורית,  הכלכליים הארגונים  ה 

 . ייםהאזור
 . םם התושבי שב, של הנגשת מידע ותקשורת עמוקדת בצרכי התוקידום תפיסה, המ •

 
 

 חינוך 
של  נהיגות  מלת  הוב • מתמיד  ופיתוח  ולימודית,  ערכית  מצוינות  לקידום  החותרת  אזורית  ייחודיות  חינוכית 

 חינוכית.  
 םמותאמים ומתעדכני   ים,במרחבים האזורי בישובים ומלי(  רמלי ובלתי פור)פולבים לחינוך  יצירת מענים משו •

 בהתאם לתקופה. 
 ופה. קאמתה לת, והתSTEMפיתוח והטמעת תכנית  •
היע • מוסד  רכותהמשך  הפדגוגיה להתאמת  ולחדשנות  הישובים  לצמיחת  בהתאם  החינוך  ומערכות  ות 

 ת. החינוכי 
 
 

 ותעסוקהיזמות  ,ליכלכפיתוח 
צב  תוחופי כלוס  י א  ,םדוקי  • משי ומ  איםפארק  מפעלים  תכת  לעסחוללי  הובלראזווקה  תכנו,  ושת  שלב    יווקן 

   .םעסקים קטני והקמת האב ליזמים ו נוסף בפארק
   יות החברה הכלכלית.ם שונים להגדלת רווחחומי קטים בתפיתוח פרוי  •
 מועצה. שובי ותושבי הי י של כלכלי החוסן ה  משותפת לחיזוק אזוריתהובלת פעילות  •
האבותוארי  סולה  םיזהמ  ,קעקרה  אמנת  ,מיםה  מי חובת  חלטותההיישום    קידום • תוף י שב  -  לאותחקל  כנית 

   .לה אזורי פעו
 חקלאות, התיירות והכלכלה. ומי הבתח םועסקים קטני ת וי ומזקידום ופיתוח י  •
 הירדן. ק ממשותף עם ע הבמתווה  "מעברים"תכנית פיתוח והעמקת  •
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 תשתיות יתוח פתכנון ו
 . עצהשל המו ת הכוללניתהשלמת התוכני  •
של  ושד  ההקמשיפור,   • ובישובים   וספורט  וך ניח,  יבורצ   ני מב  ,יותתתשרוג  ובתמיכה   –  במועצה   בהתאמה 

 .ובייםהייש הצמיחהי כללמה
   .צהחמי ומבני המועבמת תבטיחות והנגישוה רשיפו •

 
 

 סביבה 
 . י האזורם במרחב ים ומתקני ילים, אתר שב של ושמירת ניקיון אחזקה רציפה ,פעילוח מערך פיק - העמקפני  •
לי ראזושיפור    נהלתי מ  הפעלת • ותפעוופתוחים  הטחים  שהל  הוני ת  לאחזקה  מודל  היצירת  של  חלים  נל 

 ת. נוי מעי וה
  תי ושביל עמק המעיינות.בחינוך סבי בתחום הוהרחבתה  סביבתיתהה יחידזוק הי ח מיצוב ו •
  .יםתי תיים משמעוביבסת וצמצום מטרדים מאמץ מתמשך למניע •

 
 
 איכותי הן גוארה

   מדינה.ד הבים מצבתקצי  ייםרמט ם די צוצשל קי  יאותבמצ  ציבי איזון תקל ה עמירש •
 .ה המועצהעבודת מטמתמיד ב פורושאיפה לשי , םורי רגוני לשגרה ולחהתאמת המבנה הא •
 הועצהמ  עבודת  דרכיב  ה וחדשנותיוזמהמעודדים  ,  המועצהמחלקות    בין פים  חוצי אג  יצירת שיתופי פעולה •

 .דהעל י  ותים הניתניםהשיר שיפורוב
קידו • תפהמשך  תהלוהטמע  תיארגונ יסה  ם  טת  הארגוןול  לייע  -  דיגיטלייםוגיים  כנולויכים   ר ושיפו  עבודת 

 .מועצהלשירותי ה נגישות התושב
 .רותשי ה מדיניותע"פ  קהילה מבוסס על מסלולי שירותלתושב ול עדכון מערך השירותים •
   .(לוהשוע GISחירום )בה וגרשיבניהול  כי ות מידע לצורהטמעת מערכ •
ועדכון • מערך    הקמה  שלמרשל  ומי נתוני   כזי  לם  בארגון דע,  ההחלטות  קבלת  איכות  ושיפור  ייעול  צורך 

 מערכת חיזוי(. )
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .ה ארגון של אגף מינהל )מותנה תקציב(ר .1
 . טי משפוץ תי יעלשירותקשרות הכרז מ .2
 .תקציבמקושרת  דהות עבוידום תוכני ק .3
 . משימות אב/מטרה שיתופית נבחרתעבודה על  לוטי פי  זכוי ר .4
 .הקורונה יפתמג מול אתגרי  להארגוני איזוק החוסן ח .5
 . בודת מטה מיטביתע .6

 
 
 :2022 עבודה וכניתת

 

 

 

 זמנים ח ול עדיםי טרהמ

ידום מדיניות ראש הרשות ק .1
 ם י ומיקודים אסטרטגי 

בנושא  דיון המתקיים עלבדגש ת וה שבועי ישיבות מטת גרש
 על בסיס נייר עמדה מרכזי 

 2ן עובר

אחת  ,םפי אגפי על ם י מיקודים אסטרטגי  טטוסספגישות 
 לרבעון

 3בעון ר

 1בעון ר 1החל מרבעון  ,עלתה פוהאישדום מעמד י יחידה לקה

לקידום תחום   יחידה האסטרטגית מגבשת נייר מדיניותה
 2023יס לתוכנית עבודה הבריאות בעמק כבס 

 3בעון ר

  עולהיות פתאמה של תשתה .2
 הארגוןם יעדי ת לקידווניורגא

 בפלטפורמה ארגונית מעודכניםטמעת נהלי עבודה ה
online 

 3בעון ר

 –מחלקות  ,חציוני –)אגפים ותקציב  עבודהת וכניותקרת ב
 ( רבעוני 

 2בעון ר

ם דה מקושרות תקציב ומיקודי בודרכה על תוכניות עה
 2022ביולי  ם לדרג ניהולי י אסטרטגי

 3ן בעור

 תקציב לעדכוןבכפוף וארגוני  נהבהתאם למב קניםת שיוא
 ביוני

 2בעון ר

דכן הכולל  ורגיל חירום רשותי ע"פ מבנה מכלולים מעת
תהליכים ומידע בין  וזרימתים חדשים י מכלולול מנהלתרג

  המכלולים
 4בעון ר

והפיכתם   חוזים המכרזיםפיון תהליכי עבודה בתחום הא
 2023ה עבודנית וכלת סיסכב םליי גיטודי יעילים ל

 4בעון ר

ירות מיטבי ונגיש לתושבי  ש .3
 . יוזם .מותאם .קל –המועצה 

וביל שגרות ניהוליות ומס נורום מנהלי השירות מתכפ
 2החל מרבעון  ,וקבה"ח מבוססת נתונים

 2בעון ר

חינת וות מטרות משותפות מלווה מנהל מחלקה בבצ
  המלצות(ו , העמקההתחוםנושא )מיפוי /שירות

 2 וןבער

דשנות בשירותי מקדם יוזמות וח םדיגיטליי רום מובילים ופ
 (אירועי חיים 2) המועצה

 2בעון ר

תוכנית עבודה על בסיס  כניםמעוד םגיטליי ידירותים ש
 שיטתית בכלל המחלקות 

 3בעון ר
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  -המשך  –      

עדכן ומתם שקוף נתוני  קדם בסיסמ וות מטרות משותפותצ
 נון עתידי תכציבורי בישובים ונוי  בי א קבה"ח בנושטובת ל

 4בעון ר

)תוכנה(   מטרות משותפות מקדם תשתית טכנית וותצ
 ארגונית BI רכתובת מעים( לט)נתונ תי יישומותשתית 

 4בעון ר

מירה על האיתנות הארגונית ש .4
והרציפות התפקודית בשיגרה 

 ובחירום 

 3 וןבער 2023ודה ות עבתוכני ית לונית כתשתאיתנות הארגת הדידמ

 4בעון ר 2023שנת ה בהטמעהערכת ביצועים ומשוב להליכי נית תב

 :םע"פ המיקודי  ההשנלאורך למנהלי אגפים השתלמויות   3
  מבוססת נתונים קבלת החלטותת עובדים, איתנות, הערכ

 2בעון ר
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .סון תקיןקום אכסריקה וקטלוג של מפות במר, ימוש .1
 .עברו שימור ותרגום מסמכים המנדטוריים ה .2

 
 

 :2022 תוכנית עבודה

 

 לוח זמנים  דיםעי רהמט

  הארכיון ללקוחותמהיר נגיש ומתן שירות  .1

 3ון רבע יםאחוז מהמסמכים סרוק 60%

 4רבעון  (  167קיטלוג מפות סרוקות )

ה קטעי  שימור,  פטו  נות יתועכל  עברו  לו, 
קוטל מנסרקו,  להם  ונמצא  אחסוגו  ן קום 

 ןתקי 
 2רבעון 

 הארכיונאיםפד לחומרים ניהול תקציבי מוק .2
בחינת הימצאות מבנה פנוי בתחומי 

 עלויות מבנה יביל המועצה/
 4ן עורב
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .וביצוע חדש סיכונים שלמת סקרה .1
 .דרכת אבטחת מידע לעובדיםה .2
 . ינהגדת עועמ מחשב נייד ודה עםושים לעבבדים הדרכל העועברת ה .3
 .יווי מכרז מערכת מידע והטמעהל .4
 . ביםשוציפליים בי ני מווני חשמל ת מבקרתוכנה לצורך ניה ומסירת ב .5
 .הדרכות דיגיטליות עבור מחלקת מש"א עת תוכנתהטמ ווי י ל .6

 
 

 :2022 עבודהתוכנית 

 
 

 

 

 
 
 

 ים וח זמנל עדיםי טרהמ

ידע  מירה והגנה על המש .1
יות נ ובמערכות הארג

  תלטובות רציפו השונות
 דית קותפ

עד סוף  ,2021 ישום הערות סקר סיכונים שבוצע בשלהי י 
 2רבעון 

 2ן ועבר

 2בעון ר 1עון וף רבעד ס ,ם פיזייםרתי חלפה שה

 2 בעוןר חלפת ארון תקשורת תשתיות בחדר שרתיםה

מערכות    ושדרוגיפור ש .2
ותהליכים דיגיטליים   

לטובת שיפור השירותים  
 לתושב

  אחריות מחודשים חומי רת תלוקת עבודה מחלקתית והגדח
  2022עד חודש דצמבר  ,שלקליטת עובד.ת חדכהיערכות 

 (קציבה תמותנ)
 3ון בער

 4בעון ר  2רבעון  עד  ,כי התושביםתוך התאמה לצורתיק תושב  וןפי א

בין מחלקת גביה )מינהל כספים(   רת ממשקים פנימייםיצי 
 4וף רבעון עד ס ,למחלקות הנדסה ושפע

 4בעון ר

יד והתאמת  מתח מיתופ .3
פתרונות חדשנים בהתאם  

לצרכים השונים במחלקות 
 טביל מי ניהותוך 

במערכת דיגיטלית ם ימולאו שי משתמ ות הני מפ 70%ת פחול
  ותבוצע יועדפו ,יתועדו -עברו למחלקת מערכות מידע ויו

 2022עד ספטמבר  ,למידה פרטנית וארגונית
 3בעון ר

 4בעון ר יוני החל מ 365 קבצים בענןבד בשרת נהל עו"א ומימש גףא

ת לטוב שונותהמאפשרת ניתוח נתונים ממחלקות  GISערכת מ
 3רבעון עד סוף  ,קבה"ח

 3 בעוןר
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 : 2021 ביעדימידה ע

 .והלוצעת ע"פ נקרת שכר מבב .1
 . עובדים דיגיטלית ליטתול קטמעת מודה .2
 . טמעת מערכת דיגיטלית לניהול מכרזי כ"אה .3
 .השייכותתחושת   וקם וחיזי הצוותשל  בור לעשיהפגשי עובדים התקיימו בדגש על חי מ .4

 
 

 :2022 דהת עבותוכני
 

 

 לוח זמנים  יעדים מטרה

במבנה רי הגומלין  ש ביסוס ק .1
 באגף  י החדשארגונה

ואגפים בהתאם  לקות ם מחות עמפגשי תיאום ציפי 
 להיררכיה הארגונית 

 3רבעון 

ם י הטמעת תהליכים ארגוני  .2
"א לשם בתחומי מש םודיגיטליי 

לצרכים ה והתאמ תהשירוור שיפ
 ם המתפתחי 

 3רבעון  2עד סוף רבעון  ,יטת עובדים דיגיטליודול קלמעת מטה

 ד,ום עבודה של עוביטה וסי למעקב אחר קלפתרון מיטבי 
 3ן רבעועד סוף 

 3רבעון 

לעובדי המועצה )טפסים, פלטפורמת מידע פעיל ומעודכן 
ן  וערבף בסו עולה לאוויר ,רגוני(נהלים, מידע אישי, מידע א

 4ון רבע חבת המידערהו 2
 2עון בר

עבודה מאורגנת ויעילה ומערך  .3
י לצורך נתונים איכותי ורלבנט 

ום  וניות בתחקבלת החלטות ארג
 ההון האנושי 

ומשוב ארגוני והטמעה בדרג מנהלי   ערכהיך הבניית תהל
 4עד רבעון  ,אגפים

 3רבעון 

יכות י חיזוק תחושת הש .4
 ות הארגונית המחוברו

ה )טפסים, המועצ לעובדי פעיל ומעודכן ת מידע לטפורמפ
ועד   2עד סוף רבעון , לים, מידע אישי, מידע ארגוני(נה

 המידע הרחבת 4סוף רבעון 
 2ן רבעו

באופן שוטף   ,במהלך חיי עובד םי וע אירהתייחסות וציון 
 במהלך השנה

 4רבעון 

תית וחיזוק תחושת  חיבור לעשיה מועצ -ם תרבות עובדי 
 בשנה  מפגשים 4 ,יכותשי 

 4רבעון 

מקצועי גיות פיתוח וים בסתהליכ .5
 וארגוני

 4 ,הכשרה מקצועיתלורום מנהלי מחלקות מתכנס פ
 הפעמים בשנ

 4 רבעון

בנושאים שונים  ם ובדי ת לעלמידה והדרכה מקצועי 
אמצעות מערכת ניהול הדרכות והכשרות דיגיטלית ב
(LMS)עוןב, אחת לר  

 4רבעון 
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 : 2021ה ביעדי ידעמ
 . ר וידוע על פי תוכנית הפיתוח השנתיתלו"ז ובתקציב ברוקטים בביצוע פרוי  .1
 . די תי תוכניות לביצוע ע י מלא הכנת .2

 
 

 :2022 דהעבו ניתתוכ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים וח זמנל עדיםי טרהמ

מידה בלוחות זמנים של ביצוע ע .1
 פרויקטים

רויקטים עקב פים למי עכנס אחת לשבוורום תפעולי מתפ
 ושחרור חסמים

 1בעון ר

ע לביצו כנת מלאי תוכניותה .2
 עתידי 

ורטת של תוכניות ואומדנים לפרויקטים ה מפשימר
 םי די עתי 

 3בעון ר

 3בעון ר עדה מקומיתוישור תוכנית מתאר כוללנית בא לניתר כולת מתאי נתוכ שלמתה .3

 ידום תב"עות בישוביםק .4

 4בעון ר ףת יוסבי ו לירדנה עותידום אישור תב"ק

:  וביםגדלת יח"ד מוצעות ביששות להעות חד"ידום תבק
 מעלה גלבועו וברח

 3בעון ר

 2בעון ר חמיה מנ –נת עופר ב' שלמת תב"ע לשכוה

 2בעון ר קף לתוכנית קטנה לפארק צבאים תו תןמ

המשך  –יישוב  מיטל הקמת ה .5
עבודות פיתוח השכונה )פתמ"ר 

והמשך שיווק ע"י משב"ש( 
 המגרשים 

 2בעון ר והשיכון  י משרד הבינוי "כרז פתמ"ר עמ

מנוהלים ועצה בני המתחמי וממ .6
נגשה ע"פ חוק וע"פ כללי הה

 המחייבים

צה וביצוע של המועהציבור  בני גשת מכנית הנותדכון ע
 2022שנת בהתוכנית 

 3בעון ר

 4בעון ר קמת ספר נכסיםה

מתמדת ועבודת צוות תמקצעות ה .7
 ית מיטב

 2בעון ר דת צוות האגףעבוה לליב ערכי דנת ס

13 



 

  

 

 
 : 2021עמידה ביעדי 

 . י זמיןרישומלאה בעבודה  .1
 . לותביעי  4פס ת טואספק .2
 . ה ע"י סריקת כל מסמכי היתרתרי בניי הנגשת הי  .3

 
 

 :2022 עבודה ניתתוכ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם זמנילוח  יעדים מטרה

של   םליידיגיטה שירותיםההנגשת  .1
 צהאתר המוע מית בהמקו דהועה

 שלפים נוס םדיגיטליי שירותים  3ות ה של לפחהנגש
 עם מחלקות אחרות  ומית ושיפור ממשקיםהועדה המק

 3ן רבעו

כי של מסמכים ותהלי טציה דיגי .2
יעילות עבודת  עבודה לטובת 

 הועדה 

 3רבעון   4חתימה דיגיטלית על תוכניות וטופס 

 4רבעון  ורי ה ההיסטבארכיון הועדמהמסמכים  50%סריקת 

בנייה במועצה  עמידה על כך שכל .3
יתרים,  וק וההיא בהתאם לחה

והגשת כתבי  העמקת הפיקוח
 דה הצורך אישום במי 

של תהליכי עבודה ביעדי הפיקוח ע"י הטמעה דה עמי 
 אכיפה בתחום ה

 4רבעון 

תכנון מרחבי אחיד ליישובי   .4
צופה את הצרכים שר ה אהמועצ

ליכי ומנתב את תה העתידיים
ך שייטיבו עם מרבית יתוח לכהפ

 תוך מזעור  ,וסייהלכהאו
  יות של הפיתוחהשליל ההשפעות

 השפעותיו החיוביתמיקסום ו

 4רבעון  המרחבי נון ליך התכהנעת תה
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 : 2021עדי עמידה בי

 .stemaianotקרונות של ערך ליווי והדרכה פועל ומקדם את העמ .1
 .ם כמרכזים לחדשנות חינוכיתלי רחבי הלמידה האזוריים פועמ .2
 . לאוטונומיהגרת המעבדה ס ית במטונומגדרת הרשות כרשות אוה .3
 .ת המשתנהוכנית האקורדיון מותאמת למציאות .4
 .קמת מחלקת הפרטוה  פרטיתוח תחום הפ .5
 .בבתי הספר התקשובדרוג מערכות ש .6

 
 
 

 :2022 תוכנית עבודה

 

 

 נים לוח זמ םיעדי מטרה

 פיתוח והטמעה של תפיסת עמק .1
  stemaianotינוך ועקרונות ח

ם  והתאמתה לתקופה בהיבטי 
 ים ורגשייםי ים, חברתגוגי פד

פיסה משותפת  המקדם ת  ECOSYSTEMובלה ופיתוח של ה
ם י צוותים משותפחינוך, עסקים וקהילה ע"י  ושותפויות בין

 המתכנסים לאורך השנה
  3בעון ר

והדרכה פועל ומקדם את עקרונות של   ערך ליווי מ
STEMaianot בעמק  בכל המסגרות החינוכיות 

 2בעון ר

כמוקד ידע וחשיפה  STEMaianotתר ל אידום שק
 ם החינוכיי לתהליכים 

  4בעון ר

פועלים  מרחבי הלמידה האזוריים .2
 חינוכית  כמרכזים לחדשנות

ה ית של למידתוכנית ספירלית שנת מתקיימתתי ספר ב 4 -ב
 במרחבים

 4בעון ר

 4בעון ר תי הספר העל יסודייםחו בבתוכניות חדשות פות 4

 4בעון ר ש אחד עם מרחב חד  י חינוכעומק תפתח תהליך ה

חינוכית המבוססת  קידום מנהיגות .3
רית וחותרת  על תחושת שייכות אזו

 למצוינות ערכית ולימודית 

צירה  ומקדמים י  ום מובילי חינוך נפגשים במהלך השנהורפ
 משותפת ומשמעותית 

 4בעון ר

החינוך   וסדות ומערכותאמת מהת .4
ומספר  הישובים ב הגידול שללקצ

 נוך ים במוסדות חי התלמיד

ת תקציב לשלוש שנים הקרובות ושרה תוכנית בינוי מבוססא
 בבתי הספר

 3בעון ר

חריות עם אבות הבית ומי אסדרת תהליכי עבודה ותחה
 ס בביה"

 4בעון ר

השליטה התקציבית ויכולת   שיפור .5
 בוססת נתוניםטות מהחל קבלת

 ת עבורמיקסום הכנסוה בתחום מש"א ויפור דרכי העבודש
 70%-שכר סייעות ל

 4בעון ר

  את הכנסותמעלה ה דיגיטליתם מערכת ע טמעת עבודהה
 75%-והסעות חנ"מ ל  80%-ת צהובים להסעו עבור

 4עון בר

בגני המועצה  בצעת גביה מת 22חל מחודש ספטמבר ה
 ובצהרונים  

 4בעון ר

 3בעון ר יתמי ובקרה רבעונ דה לביה"ס בניהול עצדכון נהלי עבוע

יזוק מקומם של מנהלי וח וחפית .6
 המחלקות באגף 

 2בעון ר מת מנהלי המחלקות  עצה
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .כלל הגורמים המטפלים פרט בשיתוףיית תוכנית מותאמת לצורך של כל נב .1
 .י העמק בתחום מניעת סיכוןם חינוכיים ברחבכשרת צוותי ה .2
 .התאם לצורךפעילה והקמה של נוספות בסיירת תחזוקה של   -ורים יירות הס .3
 .ונוער, בעלי תפקידיםילדים  -יום פעילות מניעה ביישובים ק .4
 .ות והרצאות הורים ליישוביםנא שת סדהנג -ורים במרכז ה .5
 .פעילות אזורית -כז ורים במרה .6

 
 

 :2022 עבודהתוכנית  

 
 
 
 
 

 וח זמנים ל עדיםי טרהמ

  זורית עםחיזוק ההתמודדות הא .1
 סיכוניותתופעות 

והול בקרב בני נוער  מוש בסמים ואלכפי השי יפוי היקמ
 עמדות הוריםו

 2בעון ר

 4בעון ר ישובים בעמק 4-ב וכנית התערבותת

רת  מפגשי הכשרה והקמת סיי  2 -ם פעילה רת הורי ייס
 וסף בישוב נ

 4בעון ר

 תי לוסי לאוכ עת התנהגויות סיכוניותם פעילויות למני יוק
  ביםיישו 8-ב תפקידיםער, ובעלי ילדים ונו

 4 בעוןר

תלמידים עם קשיים ריגשיים  60 -בכיתור וטיפול א
 פר וחברתיים בבתי הס

 2בעון ר

תי "ס קהילבי  –קידום הורים במרכז  .2
 להורים 

 2בעון ר ת אזוריותסדנאו 5ישוביות + סדנאות י 5יצוע ב

 4 בעוןר  מזוהה ואיכותי לבי"ס להוריםצירת מיתוג י 

 ינית קידום נושא המוגנות המ .3

 4בעון ר מפגשי הכשרה לפורום צוותי מוגנות מינית 3ום י ק

 4בעון ר בהקמהות חדשים/ יוע לצוותי מוגנס

 4ון בער ם בשנהגני  8ת בגני הילדים בלפחות ת מוגנופעלת תוכני ה

הגורמים השונים חיזוק שת"פ בין  .4
 בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

ות בהובלת י שותפ"י העבודה עם בתי הספר עמשקק מיזוח
 מניעתי-חינוכי תהליך 

 1בעון ר

מק בתחום מניעת סיכון כשרת צוותים חינוכיים ברחבי העה
 ובים מהיש 50%-ב

 4בעון ר

ע/ ת קהילתית עם אירוהתמודדוה של מודל יבוש והטמעג
 תופעה סיכונית

 1בעון ר
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 : 2021עדי עמידה בי

 . הטמעה מחודשת של תוכנית פעימות בגיל הרך. בוצעה חלוקת עבודה חדשה בתחום .1
 

 :2022 עבודהתוכנית  

 
 
 

 וח זמנים ל עדיםי טרהמ

  ורמיםגבין כל ה העמקת השותפות .1
ף ילים והמטפלים ליצירת רצהמוב

 טיפולי בגילאי לידה עד שש 

 4עות בפורום מפקחות ושפ"ח מתכנסות  דה קבוושיבות עבי 
 ית בתיאוםוהעבודה נעשפעמים בשנה 

 2בעון ר

ה ישנה הבנ עמים בשנהסת פעדת היגוי לגיל הרך מתכנו
 ות העבודה והסכמה של כל השותפים על תוכני 

 3בעון ר

נית  נס אחת לחודש בהתאם לתוכך מתכיל הרגורום פ
יות התוכנ להעבודה שנקבעה עוקב ומסנכרן בין כ

 הטיפוליות בגיל הרך
 4בעון ר

יפול חיזוק מערך האיתור והט .2
 המוקדמת  בשלב הילדות

ל  שתתפות בכעם עשר מ שבוע קום בלב פועל אחת למ
 מפגש 

 2בעון ר

  רך כלופעימות לאנית ות ליווי בתוכמשפחות מקבל 14
 השנה

 2בעון ר

קה באופן מיטבי   הפעלת המחל .3
הלי  נע"פ הגדרות תפקידים ו

 ודהעב

כי העברת לי לדים מרשויות אחרות עוברים לאחר מיצוי תהי 
 מידעה

 4בעון ר

בין  למעברים  וגע בודה ע"פ נוהל סדור ומאושר בנע
 2החל מרבעון  ',ות עד כתה אהמסגר

 2ן בעור

במחלקה והסדרת   דיםפקי הת ין בעלי לוקת עבודה בח
 2החל מרבעון  ,תהליכי עבודה

 2בעון ר

 םאיכותיי  םיי חינוכ םפיתוח מעני  .4
 במעונות היום

 2בעון ר ומנחמיה  ירדנהוסדרה עבודת המעונות בביכורה, ה

 22מספטמבר  ורה החלעון ביכם במספר הילדים המתחנכי מ
 הוכפל 

 4בעון ר

 וקיימת נוךהחי רד נות למשבנוגע למעבר המעו נה הב שי 
 ית בהתאם התארגנות פנים מועצת

 4בעון ר
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 :2022 עבודה ניתתוכ

 

 

 נים וח זמל עדיםי הטרמ

הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז  .1
 ,STEM-ה לכולם לתחומי  מצוינות

פועל הן  , לכל הקהילה מענה הנותן
ן בשעות אחה"צ   בוקר והת הבשעו

 ביבאופן רציף ועק

, יסודי ) פועלות בכל בתי הספר  Custom madeכניות  תו 3
                                 STEM -ים בתפיסת ההתלמידשבהן מתנסים ( , תיכוןחטיבה

 3בעון ר

 4בעון ר ם חדשים פועלים אחה"צ קורסי  2

ת במרכז "ס פועלביהמורכבת מתיכוניסטים משני  ת הבחרנ
 ולוגיהי הטכנבתחומ י הטכנולוג

 1בעון ר

ימות  או משלאלטרנטיביות  מצוינותהפעלת תוכניות 
רות, קדם חנב ,STEM םירי מא)  מותתוכניות הארציות הקיי ל

גמר בליווי  ים, סיירת שאן, תהליכי כתיבת עבודותעתיד
 (צוות גבעסול

 2בעון ר

שי ידע מפג 5-ו ומהעירמק ס מהע"השתלמויות לביה 4 יוםק
לאנשי מקצוע לפי חבי הארץ. קצוע מרמקצועי לאנשי מ

)השתלמויות, מו"פים,  תנות הפדגוגי והחדש Stem-תפיסת ה
 .( .כו'.מקצוע ו אנשי ח רוי א

 4בעון ר

ת מבתי הספר )פסח פעילויות ימי שיא בכל ימי החופשו 25
ה של כשרקורסי נוער, בנייה וה  2-וקורסים לילדים  3וקיץ(, 

 והטכנולוגיהד המדע ותי הבלתי פורמלי לקייטנות משרצו
 3בעון ר

 3בעון ר קפצה וכנית הממשכבות תקורסים קבועים לכל אחת   4

ים המתקיימים  ארועים/קורס 6ת  ות גבעסול בלפחצוו וריבח
 בעידן 

 4בעון ר

צוב עידן טכנולוגי כבית קהילתי מי  .2
 יזמים ולתעסוקה ליזמות, ל

ות ע"י כל אחד מאנשי הצוות של יזמ לים שפרויקט 3
 תחומי עניין  ע"פאורך השנה גבעסול ל

 3בעון ר

נים  הקהילה לעשייה ולתכנים מגוו שיפה שלהרצאות ח 6
 שעות הערבב

 3עון בר

 1בעון ר עסול ובדים עם מוגבלות בעידן ובמפעלי גבילוב עש

-יותבניית תשתיות פעולה ארגונ .3
 מקצועיות

 4ן בעור וגיות חדשות במרחב הסדנאיטכנול 2וד שילוב ע 

תאומי חדרים ביומן,   - דרת פעילות קבוצות במרכזסה
 וד ות, כיבוח קבוצרי א

 4בעון ר

 2 בעוןר  אינסטגרםוסבוק שבוע בפיי ם בומי פרס 3 

קא, תורמים פרטיים, משרדי )קרן י  10%-הגדלת משאבים ב
 ממשלה(

 3בעון ר

 2בעון ר דש חת לחוטף אפצת המידע באופן שוה

ר הלקוחות של עידן טכנולוגי גדלת מספ ה -ימור לקוחות ש
 10%-ב

 4בעון ר
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כי שיעור  ע ומערבעידן: בניית מאגר מידדרכה וח ההפית
תיקי פרויקט טכנולוגים וכלים כולל  וות עידן ובת צלט

 ה עצמאיתלמידל
 4בעון ר

 4 בעוןר פעילויות קבועות  5-שתלבות מתנדבים בכה

 80% - בעידן פעילותותן הערכה מותאמת לכל ילד לאורך מ
 מהקבוצות

 2בעון ר

 2בעון ר ת בשעות הבוקרחינוכי בודה הביצוע מחקר הערכה לע

הכשרת ארדואינו,   הכשרות בשנה 5 -ועי כפ צוות שב"ומ
 הכשרת אלקטרומגנט 

 3בעון ר

לוגי  בניית שותפויות לעידן טכנו .4
 וחשיפה באזור

 4בעון ר   רים בעידן טכנולוגי סיו 36 רוחי א

ולביה"ס על  10סל השעות לביה"ס היסודיים בעוד  גדלתה
 4 בעודיסודיים 

 1בעון ר

בקעה, גלבוע,  Stem ן,שאבית  - זורייםצירת קשרים אי 
 ניות במהלך השנה תוכ 2 באמצעותשיתוף פעולה אזורי 

 4בעון ר

רדן, י  - פעולה  י ית שיתופנלאומיים ובני צירת קשרים ביי 
  GoDare - הולנד

 2בעון ר

-רוע קהילתי אחד בשנה פתוח לכל הקהילה עם כי א יוםק
 משתתפים 700

 4בעון ר

 4בעון ר  עסולגב ל בסיס מפעלי כיים עניית תכנים חינוב

 3בעון ר נוכיים בעמק )חווה( שיתופי הפעולה עם גופים חי  הרחבת

ית  המייק הארצ  קהילתם של י מקצועי  גשיםמפ 3ירוח א
 והעולמית 

 4בעון ר

כולות הטכנולוגיות הי הרחבת  .5
 בעידן ושילוב יכולות אלו בתכנים

מקומות  מידה מלצוות החינוך של עידן ללי ד ויור לימס
 יבור גם להולנדם בארץ, אם המצב יאפשר חוני ש

 4בעון ר

 3בעון ר קה רחבת עזרים בעידן טכנולוגי מתוך חשיבה מעמי ה

 3 בעוןר וות )יצירת שגרות ללמידה(צעות של הצמקידוד התע
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 :2022 עבודהתוכנית 

 

 זמנים וח ל עדיםי טרהמ

  נים לרישום ניתם העני תאמת המה .1
 י כתה א' בביה"ס ממלכתי דתל     

הפרסום של המסגרות ל בתי הספר עמדו בכללי כ
 קבערים כפי שנהחינוכיות להו

 3בעון ר

י  ומעורבות באופן מיטב  ליכי הרישוםבקיאות בתההגננות 
 בתהליכים

 3בעון ר

מתהליך  לו כחלק םי חודהיי "ס הגדיר את המאפיינים ל בי כ
 קרתהמבו ההבחיר

 3בעון ר

 גנות והתמקצעות של  תארה .2
 בליווי תוכניות ההכלה   הרשות      
 ם שתלבות בבתי הספר והגני והה      
 ,  יםי ודעם קשיים לימ םי לתלמיד      
 וחברתיים רגשיים      

ך  של משרד החינוכרות עם תוכניות למטרות הכלה ה
 רכים בשטחבהתאמתם לצ ומעורבות

 4בעון ר

 ך לכיתות החנ"מ מרך תועמניית ב .3
 בגאון הירדן       

ן בשנה"ל תשפ"ג וספת של חנ"מ בגאון הירדתה ני כתיחת פ
 חות דים לפתלמי   10עם 

 4עון בר

 עה  ותיות למני תאמת תוכניות רשה .4
 טיפול בנשירת תלמידים בשל  ו      
 הקורונה       

 4בעון ר טיפול ומניעה   ,מועצה קיים מערך מוסדר של איתורב

 לוח זמנים  עדיםי מטרה

ירות  יכותי בש שימור כ"א א  .1
נים לאורך  י בביה"ס והגהפסיכולוג

 זמן

מפגשי  הכשרה, השראה וחיבור עבור הפסיכולוגים  3
וך של העמק במיקוד על דים במע' החינהעוב םוכיי החינ
 ותהמעיינלעמק  תהייחודי סת החינוכית תפי 

 4ון רבע

שיפור תנאי העבודה של הפסיכולוגים בתחנה בלפחות שני  
 יביםרכ

 4רבעון 

נוספים   מענים פרטניים פיתוח .2
ים והורים וצוותים חינוכיים לילד

כניות באמצעות קולות קוראים ותו 
 ת תוספתיו

לאים י הגזוגות הורים לכל    7-"ב  וי -'י ים בגילאי  תלמיד7 
 מפגשים 12הכוללת פולית  נית טי ים בתוכמשתתפ

 1רבעון 

פרטניים קור תקציבי אחד נוסף לפיתוח מענים נמצא מ
 התחנה  דרה העבודה עםפ"ח והוסדרך הש

 2רבעון 

דיוק התפקיד של הפסיכולוגים   .3
במסגרות השונות והמענים 

 על ידםהניתנים 

ק המעיינות  כולוג במערכת החינוך בעמרת תפקיד הפסי הגד
 דום על י הניתני המענים ו

 2ן רבעו
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 : 2021מידה ביעדי ע

 .ינותעי לחקלאות העתיד בעמק המידום תוכנית אסטרטגית ק .1
 .ח למדגההפרדת הטיפול בין הצומ -זקי בע"ח בחקלאות נ .2
 .ת הידע בזנים החדשיםקהעמ -מרים ת .3
ם במשקים מסחרים  באמצעות סרטני הדברה בדג ה"לברק" והרחבה ויישום תחילת ביצוע ניסוי בהמלחה  -דגה מ .4

 .ון לסרטנים בעמק()דחיפה להקמת מכ
 .יתמצעי להדברת החדקונעץ כאקונית ובחינת הזרקה בביר לחדחינת הנמטודה כמדב - דקונית הדקל האדומהח .5
 . ם באמצעות חממת לחץי ות עם מזיקתמודדה .6
 . ת לישוביםקידום העברת אחריו -ת חקלאית סולפ .7

 
 
 
 :2022 ודהוכנית עבת

 

 ים ח זמנלו יעדים טרהמ

התמודדות עם איומים /  .1
 בחקלאות האזורית הזדמנויות

 עתיד בעמקטגית לחקלאות הקידום תוכנית אסטר
 המעיינות 

 2רבעון 

 4רבעון  למדגה חל בין הצומפרדת הטיפוה  -בע"ח בחקלאות נזקי 

 העמקת ידע  .2

           -חממת "החלומות" 
    . הגדלת סל הגידולים   1   
 יה דול פפא. היתכנות גי 2   

 3רבעון 

 4רבעון  העמקת הידע בזנים החדשים -מאגר זנים  -תמרים 

  –מדגה 
 תמלחת בשילובדול דג הדניס גי  תכנות. ה1 
 ים  במשק םצעות סרטני הדברה באמ שוםי . הרחבה וי 2 

 יה בעמקבדיקת אפשרות של הקמת מכון לרבי , מסחרים     

 4רבעון 

 3רבעון  ממת לחץ יקים באמצעות חעם מז התמודדות

 הגנת הצומח .1

 :  מהחדקונית הדקל האדו
  עים באמצעותוי עצים נגובניית מודל חישה מרחוק לזיה .1

 חפןר
 ת החדקונית אמצעי להדברבעץ כהזרקה  בחינת .2

 4רבעון 

הסדרה ארגונית  - וות עדןח .2
 ותקציבית

 4בעון ר ה לתנאי התקופ תקציב מותאם נייה וביצועב

 4בעון ר ה הסדרה ארגונית של פעילות החוו בה לליך חשי ום תה די ק

 סולידריות אזורית - ושבי גזר ממ .3
  למי גינון , הסדר שביםת המים למושלמת הנגשוה .1

 עה         והטמ
        רי אולספרויקט ו  קרקעותידום הסדר הק .2

 4בעון ר

 4בעון ר יק לפלסטה קצרון ריות לישובים, מציאת פתת אחהעבר סולת חקלאית פ .3
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 : 2021עמידה ביעדי 

   .מארנונה הגבייההעמקת  .1
 . דיגיטלים ויועצי  קיםת מאגר ספרותים לתושבי ספקי המועצה, הקמי הנגשת הש .2
 . מעקב ובקרה על ביצוע התקציב .3
 . וב מנחמיהבראה ליישתוכנית ה נייתב .4
 .ת עדןת לחוו תייעלווכנית הבניית ת .5
 . חמיהישוב מנים בי מהית תשתר פושי  .6
 . המשך בנייה ושיפוץ מוסדות החינוך .7
 .המשך ביצוע הרחבות ביישובים .8

 
 

 :2022 עבודה ניתוכת

 

 נים לוח זמ יעדים רהטמ

 ת המועצה ת הכנסוגדלה .1

 4רבעון  גביה  96% -למארנונה ייה ת גבהעמק

  ה,ובאגירה שא ,)מחצבות העמקת גבייה מגורמי חוץ
 פשרה( הסכמי 

 4עון בר

 4רבעון   אבודיםהחובות  חוז הטנת אקה

הטמעת שירותים דיגיטליים  .2
 במערכות המועצה

 1רבעון  הפעלת מאגר היועצים והספקים

)סוגי מצעות אתר המועצה אים בלומשהתת מערך חבהר
 ף( תשלום והיק

 4 רבעון

 4רבעון  פקים  לתושבים וס םהדיגיטליי םהשירותי הנגשת 

בחה נדסה )היטלי השלומי היטלי לתשיגד ממשק יצירת
 ואגרות בניה( 

 4רבעון 

  לת הכנסות)הגד חינוך מיוחד מערך הסעותשל  מיצוי נכון
 ( ויםעלות קוי י והת שה"חמ

 2רבעון 

והקטנת  צהוביםאוטובוסים בהתייעלות מערך הסעות 
 2%-בהחלק של המסיעים החיצוניים 

 2בעון ר

י ה ביעדידעמ על קרהפיקוח וב .3
 בי התקצ

 י ם ע"פ כללשל הוועדים המקומיי ת כספיים וחות דהגש
 משרד הפנים

 2רבעון 

 2רבעון  לקות במח על ביצוע התקציב רבעוניתמעקב ובקרה 

 4רבעון  מ בנושא חוות עדן ול מע"מ ןדיוסיכום 

המים במנחמיה לתאגיד  ניהול מערך העברת האחריות על 
 מוכר  מים

 2רבעון 

ך להמש ימוןת  מורות מקיציר .4
 חבי המועצה ח ובנייה ברופית

 4רבעון  גיוס משאבים מגורמי חוץ לטובת בינוי מבני ציבור  

 2רבעון  בינוי התחום פרויקטים ב י הדיווח שלעלות בתהליכי התי 

שירות גבוהה  מקצועיות ותודעת  .5
 בקרב עובדי האגף

 1 רבעון גביה החדש   'ליווי מקצועי  למנהל מח

 2רבעון  גביה 'חלצוות משירות  ומנויותימור מי ת שסדנ
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .איתנותהשלמת בניית מודל ה .1
 .נושא האיתנותת הנהלות בשרהכ .2
 . י תקציב  גפית ומיצוי פוטנציאלבראייה אניהול תקציב ו םדי יעאימות להשגת הת עבודה מתיצירת שגרו .3
 .סת נתוניםיניות מבוסמדדום וקי  הוהאסטרטגיה ככלי לבחינמיסוד עבודת יחידת המידע  .4
 . שותפיםולה בין כל הפעבניית דרכי עבודה ושיתופי ו קליטת המצטרפים ,מיטלשיווק ישוב הקבע  .5

 
      

 :2022 הדבוע ניתכות

 ם ינמזלוח  םדייע טרהמ

נות  יסת האיתהטמעת תפ .1
 ביישוביםהקהילתית באגף ו

נרגי למימוש התפיסה מודל עבודה מותאם וסי וש  גיב
 ת ביישובים ע"ב כלל מחלקות האגף האיתנוקידום ו

 2רבעון 

  לי המשך הטמעת תפיסת האיתנות בקרב עובדי האגף ככ
ולות במרחב הן האיתנות ביישובים ולדיוק הפעלקידום 

 ם ויזואליי  יםכלכשפה והן ב
 2ון רבע

בניית מענים לאוכלוסיית הגיל  .2
 לישי ע"פ תוכנית האבהש

דה המערכתית ת העבועבודה המיישם את תוכני צוות קיים 
רותים י כמות הנהנים מהש שנכתבה לגיל השלישי, הגדלת

 +60י לגילא גם, תוך הרחבת המענים 25% -ב
 1רבעון 

ת  ימות קהילתיוידום תחום משק .3
קת  ת מחלבלבהו)ים ביישוב

 ( רווחהה

וייזום משימות ( 3לפחות )תמיכה במשימות קיימות 
 ( 2לפחות  )גוון יישובים ת במקהילתיות חדשו

 3 רבעון

יצירת תוכנית אחזקה ופיתוח  .4
 לניהול מתקני האגף השונים

קצוב , תחזוקה, ת קהבניית תיק מתקן הכולל היבטי אחז
וכים, סמו יישובים לי הקרקע' ו/א'בעעם ופיתוח וממשקים 

, (וניםעל מתקניו הש)מרכז עידן  -הבאים  מתחמיםל
 רט ביכורה והמתנ"ס, מתחם ספ הכוונת, הקימרון, שלוחות

 2 רבעון

קידום והקמת היישוב מיטל   .5
 בראייה מתכללת 

 4רבעון  תוכנית עבודה נפרדת ומפורטת

ניהול מכלול  סת י פתיוק ד .6
 רום י יה בחי אוכלוס

ם, ניהול את משימתם רי מים במכלול מכי הלי התחומנ כלל
רמה המרחבית והקהילתית,  מיטבי של אירוע חירום ב 

 תרגילים  2-הכשרות ו 2ע"י  מוכנות בשגרה
 4רבעון 

הסדרת הסכם ההפעלה בין  .7
 המתנ"ס למועצה 

 ם ומאושרקיים הסכם מפורט ומותאם החתום ע"י הצדדי 
 נהלות השונות הב

 2רבעון 
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .הת עבודיועקב ובקרה אחרי תכנ מ .1
 . דעמי ע וול ידוניה וי י מיפניית כלב .2
 . וונטיים וניטור מגמותמים רלעקב אחרי מדיניות בתחומ .3
 .יפוי מצב התעסוקה באזורמ .4

 

 :2022 עבודה ניתכות

 נים זמ וחל עדיםי טרהמ

ביסוס תשתיות ארגוניות באגף  .1
 שובים יתנות ביי לקידום הא

צע לקבלת כמניית תשתית נתונים לניתוח מיפוי האיתנות ב
 חלטות ה

 2בעון ר

כלי תכנון ומדידה  תם והטמעקידו .2
 האגף  במחלקות

מחלקות נבחרות מתוך האגף  4 -ב תהליכי עומק  4ובלת ה
 מצופות, מדדים, תהליכי ניתוח ובקרה תוצאותלבחינת 

 3בעון ר

ת תוכניות בי פנים אגפי לכת ,רעבודה סדוניית תהליך ב
 עבודה שנתיות

 3בעון ר

וס יסאגף לבקות בי מחללמנהלצועיות ת מקהכשרו 4 יצועב
 ומדידהה מבוססת נתונים העבוד

 4בעון ר

ביסוס תשתית מידע לקידום קבה"ח   .3
 על בסיס נתונים במועצה 

מתממשקת עם כלל מאגרי   GIS ערכת מידע מבוססתמ
אסטרטגיות   לקבה"חמשת בסיס נטיים ומש המידע הרלוו

 עבור המועצה והיישובים
 4בעון ר

גמות  מ ים,תונהנגשת נ התאםכים ובן צרוי יכי אפתהל 3
 המועצה ולמטהמחלקות ותחזיות ל

 2בעון ר

גיבוש תוכנית אב אסטרטגית מתוך  .4
ים לתחום  כיווני הפעולה האסטרטג

 התעסוקה והכלכלה המקומית

פוי וכיווני  י מוצרי ה"ב תקה עת אב לתעסותיבת תוכני כ
 הפעולה שסוכמו

 4בעון ר

לה  הפעו כיווני  ותכלולדום קי  .5
  וי ך המיפמתו יםהאסטרטג 

 התעסוקתי 

צוע  ם ובי דלת ההכנסות ביישובי נה להגיבוש מודל מובג
 פיילוט בשלשה יישובים 

 3בעון ר

קיים   -יבוש מודל מובנה ליצירת אקוסיסטם יזמי יישובי ג
 מועצה-ובשי י -יזם נגנון מקדם יזמותמ

 3בעון ר

חינוך רמי הת את גוקיפה המשלבומיבוש תפיסה משותפת ג
  ונות למיומנויות התעסוקתיותחב למוכושייה במרוהתע

  יותהעתיד
 3בעון ר

ת וטיוב המענה ניית תוכנית אופרטיבית לקידום ההיערכוב
 לתעסוקה העתידית

 3בעון ר

במרחבי המועצה הגדלת המוביליות  .6
 בחניםומי יעד לקהל

עות שלים של הסמ יפור מערך התחב"צ לצד ייזום מענהש
 ל פרטי מפעי  ע"י 

 4ון בער

 ואי האזורימענה הרפשיפור ה .7
וגיית המענים הרפואיים ה בהתייחס לסיר עמדכנת ני ה

 האזוריים והנגישים, תוך הצעת חלופות לשיפור 
 3בעון ר
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 : 2021 עמידה ביעדי
 . דרכי עבודה עם השותפיםת סדרה .1
   .משפחה נקלטתיק מוצר לת .2
 .ושיווק במדיות השונות רסוםפ .3
 .ליטההליך קפחות מסיימות תשמ 30 .4

 
 

 
 :2022 הדובעית כנות

 

 מנים ז חול עדיםי רהטמ

 ם ופיתוח תשתיות חברתיות דוי ק .1
 קהילתית לקראת הקמת שכונת       
 הקבע       

מהשותפים  80% יסוח מסמך מוסכם לאפיון היישוב,נ
 מסכימים על ההגדרות 

 2בעון ר

 1ון עבר ות לחברי הוועדות בישוב שרהכ 4ע יצוב

חות  המשפ לל כלש שנהבמפגשים  6לפחות  תקיימיםמ
 ך קבלה לי תהסיימו ש

 4בעון ר

משפחות שגרות מחוץ לאזור שותפות פעילות   50%
 בוועדות

 4בעון ר

 ליטת משפחות לשלב א'  ק .2
 

ן גרות בישוב ע"י  ם משפחות שאינמירה על קשר עש
 ים ם רבעוני מפגשי 

 4ן בעור

 2בעון ר תהליך הקבלה ליישובמשפחות מסיימות את  52

 4בעון ר יטה כנסי הקלעות למגי  ות דשת חוחפמש 50 -כ

בוחרות מסלול  ו תהליך קבלה ות שסיימל המשפחכ
 להמשך תהליך הבינוי

 4בעון ר

 ידום  תשתיות פיזיות בשכונת ק .3
 הקבע       

 2בעון ר כנון השטח הציבורי יוצא לביצוע ת

 4בעון ר אם לתעדוף יצוע תכנון מבני ציבור בהתב

 1 בעוןר ן יוםועמארכת הרשאה קיימת ה

 2בעון ר גן הילדים תכנון סתיים מ

  מנגנונים לניהול עצמי של וח פית   .4
 יישוב   

 4בעון ר יהול תקציב האגודה ע"י וועד המייסדיםנ
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 : 2021 ידה ביעדימע

 . לקהילותבים ות לתושירוהמרכז כשת ח תשתיות ארגוניות והנכחות, פיתו וס השותפמשך ביסה .1
פורמות לקנייה מקומית: השקת זירת מסחר דיגיטלית, שני פרוייקטים שנתיים של קידום הנגשת פלטו ד רכשודי ע .2

 . רכש מקומי )קמפיין(
 .)שנתי( צהפונים חדשים בכל מוע 50ה, בודוץ תעסוקתי למחפשי עתן שירות ליווי וייעמ .3
 .ותליונצי נקפויות ב אוכלוסקרת בגלות המסוום ותחוש ידרחבת הזדמנויות תעסוקתיות וקה .4
 . ידום שיתופי פעולה בין עסקים, שיווק וחשיפת העסקים לגורמים במרחבק .5
 .יפוי צרכים וחסמים תעסוקתייםמ .6
 .תי חבר-לכלי וסן הכת ובעלי תפקידים לחיזוק החבים, הנגשת כלים להנהגונגשת שירותי מעברים ליישוה .7
 .מקכל על מעסיקים חב, אקסלמר ניית תשתית מעסיקים בב .8
 . איוש באזורת למורכבות ורוס מש יוע בגי ס .9

 . רחבת שיתופי פעולה עם גורמים אזוריים נוספיםה .10
 
 

 :2022 דהועבית כנות

 

 

 

 מנים זח ול עדיםי רהטמ

ת במרחב וביסוס  הנכחה והתמקמו  .1
 ארגונית תשתיות 

 4 בעוןר (%.12.5)  כניסות 25,000 -ים לאתר בעלאת כמות הנכנסה

ועיות קצמ רותהכש 2, ביצוע רדמשלת ש מנהאיו שלמתה
 לוביסוס מאגר נתונים זמין ויעי  לצוות

 2בעון ר

קידום והובלת תחום הכלכלה  .2
 המקומית המקיימת באזור 

י  ע"אל מול קהלי היעד  טמעה תפיסת הרכש המקומי ה
 צההדרכות בכל מוע 2ביצוע 

 4בעון ר

ות בכמ 20%, ועלייה ביתנגשת פלטפורמות לקנייה מקומה
 השים בפלטפורמתממש

 4ן בעור

קידום והנגשת הזדמנויות  .3
 תעסוקתיות למחפשי עבודה

מחפשי עבודה   60תן שירות ליווי וייעוץ תעסוקתי למ
דנאות לרכישת כלים ס 8חדשים בכל מועצה, וביצוע 

 יומנויות בחיפוש עבודהומ
 4ון עבר

גלות תחושת המסוו ת הזדמנויות תעסוקתיות וקידוםחברה
ירים, נשים, ות )צעמוגדר/ותציונלי אוכלוסיות פונק 6רב בק

 ת( פנסיה, פנסיה, עתודה חקלאי -נקלטים, טרום
 4בעון ר

הכשרות לשדרוג מיומנויות תעסוקתיות ושיפור  4יצוע ב
  ולת התפרנסות התושביכ

 4בעון ר

 תושב  -לכלי קידום חוסן כ .4

 2בעון ר ן דרי יצוע מיפוי עסקים קטנים עמק הב

 4ן עובר ניםשו עסקים בעלי  40 -י לוולי ץ ויעוי 

  2סדנאות למתן כלים לפיתוח עסקי והפעלת  6יצוע ב
 (ם ומטפליםתיירני ) ים רלוונטייםפורומ

 4בעון ר

עסקים ויצירת  ןום שיתופי פעולה בי יצוע כנס שנתי לקידב
  לשונים בפועחיבורים  6

 3בעון ר

לגורמים ם קי העסחשיפת  ק אזוריות לוופעולות שי  4יצוע ב
 במרחב 

 4 ןבעור
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פיתוח וקידום העסקים והיזמות   .5
 המקומית

תהליכי למידת  ל בסיסיבוש תפיסה מארגנת וכתובה עג
 התחום בארגונים רלוונטיים 

 3בעון ר

 2בעון ר  תבשתי המועצו יישובים 10 -במיפוי העומק  השלמת

כלי תהליך כל ביישובים בקידום וחערבויות קצרות טוהת 3
  קהילתי  -

 4 וןבער

 כלכלי י קהילת וחפית .6

 1בעון ר שלמת התשתית הארגונית וגיוס משרת קשרי מעסיקיםה

 2בעון ר ניית תשתית נתונים לגבי מעסיקים במרחב ב

רי  ביסוס קש ם מנהלים בכירים לפגישות ע 20וע צי ב
א של ש"פגישות חודשיות עם מ 10 -המעסיקים, ו
  ליםמעסיקים גדו

 1ן בעור

בודה עם  מקת העוס והעיסיות לבמשמעותתי פעולות ש
 ים בתחום ההייטקמעסיק

 3בעון ר

 4בעון ר באזור תהליכי גיוס משרות בכירים/מורכבות  7 -יוע בס

תחום משאבי אנוש במרחב  ילי צאות למובהר 2יצוע ב
 םפורומים מקצועיי  2ס וביסו

 4בעון ר

 רחב יקים במ ענים למעסמ קידום .7

נה וב המעות וטי רכם ההיעלקידו ת אופרטיביתוכני ת תניי ב
 'תלתחום ה'תעסוקה העתידי 

 4בעון ר

שולחנות תעסוקה אזוריים לגיבוש מדיניות   2קמת ה
 וקידום מענים מרחביים 

 3 בעוןר

 2בעון ר ית אזורית וח עתודת מנהיגות עסקרס לפיתפעלת קוה

  10ם וקיום ל המנהלים העסקיי ש פעלת פורום מקצועי ה
 ותפגיש

 4בעון ר

 1בעון ר של מנהלי ענפים  צועי תוח מקפי רסים לוק  2
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .המנהליםיפעלו  יהר אשר לפחזרה לשגרה ויציאה מהמשבוכנית ת .1
 .תואם מציאות קורונהב צי תקדכון ע .2
 .ועייםם המקצמימוש של היעדי תוך  עיתמקצוה מבחינה אישית ועטוף ומלוו עובד ירגישה .3

 
 

 :2022 דהעבוית כנתו

 
 
 
 
 

 

 וח זמנים ל םדיעי טרהמ

רגוני  חינה והתאמת המבנה האב .1
 למטרות המתנ"ס

 2ן עובר ( ותרש + ובהשל הנהלת המתנ"ס )ועדות חהתאמה נייה וב

 ינהל של תחום המ חודשתה מתאמה
 חזוקה( ת + מזכירות + כספים + אמש")

 2בעון ר

 1בעון ר מוזיקה, כספים(וגים, ליטה ואיוש בעלי תפקידים )חק

 יוק שירותים בתחום הספורטד .2
 1בעון ר לספורטתיבת תכנית אסטרטגית כ

 4ון בער  22כנית קרה חודשית לעמידה בתוקציבית ובתייעלות ת ה

ידה ביעדי ת ועמיבי תקצ רהקב .3
 תקציבה

 4עון בר יום בקרה תקציבית רבעוניתק

 4בעון ר בתחום הרכש ות עבודהטמעת שגרה

והתאמת פעילות שלוחות   נתחי ב .4
 המתנ"ס

 1ן בעור יפוי והגדרת צרכים בכל יישוב ושלוחהמ

 1בעון ר שלוחה ות עבודה לכליוק תכני ד

 בדיםנגשת מידע לעוה .5
 2בעון ר מתנ"סבל הנעשה י עודשח לון דו ע אתוצה

 4ן עובר טמעת מערכת ניהול הדרכותה

 עובדיםיפור תנאי ש .6

 4בעון ר נהאחת לשדרכה מעשירה לעובד ה

 4בעון ר מבוסס משוב ופרמטרים מובחניםגדרת מודל שכר ה

 2בעון ר המתנ"ס ענה מוסדר לארוחות לעובדי ת מצירי 

 בודהיפור תהליכי עש .7
 3בעון ר ז למוסיקהרים במרכמו עותש דיווחי ל ועי י 

 3בעון ר סקרב כלל עובדי המתנ"טמעת אפליקציית נוכחות בה
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 : 2021ביעדי עמידה 

 .ות במחלקההכשרת הצו .1
 .הכשרת צוותים .2
 .הכשרת מנהלים .3
 .יםמרכזיסיוע ותיווך בצמתים  .4
 .ויות שיאנוכחות בפעיל .5
 . םאיסוף נתוני  .6
 . מת הנגישות למנהלי המערכותקושי בתהליכי הרישוי והעלאת ר נקודותאיתור  .7
 . טיוליםי ר שוי א מקצועיות הצוותים בנושא  תקהעמ .8

 
  

 :2022 דהכנית עבותו

 

 

 

 

 

 וח זמנים ל םדיעי טרהמ

מקצועיות הצוותים,   ידוםק .1
המנהלים, והנהלות החינוך 
בישובים ומיצוי המשאבים 

 חינוכיים-הילתייםהק

שתתפות בהכשרה  לאורך השנה וה ותממוקד כשרותה
 החברתית של כל אנשי החינוך לפחו  אחת

  2ון עבר

וקיום קשר  מנהלים/מדריכים /יםשובטני של יי י פריוול
 ישובים 7וקבוע עם לפחות  רציף 

 2ון בער

  15 -ורס אוריינטציה למדריכים החברתיים והשלמה לק
 דרכה קבועמדריכים עם היתר ה

  2בעון ר

ת שייכות  לויות שמקדמופעי  ידוםק .2
ת בקרב ילדים רי זווסולידריות א

 ונוער

  יותולעי ל פבדגש עפעילויות שנתי של   נטגאניית ב
 כות וסולידיותי מחזקות שי ה

 3בעון ר

ת  פעילויות משותפומשתתפים בישובים לפחות  10
 חיבור בין ישוביםלמטרות הכרות ולמספר ישובים 

 3ון עבר

 3בעון ר גיל קבועות  שכבות ל פי עאזוריות עילויות פ 4יסוד מ

רך השנה בנושא מניעת יישובים לאו 13עילויות בלפחות פ
 ניותכוי ס יותהתנהגו

 3בעון ר

מוזלים  מוצרים 2יונגשו לפחות דרכה קמת פלטפורמה שה
ח קנייה מול ספקים )במסגרת  ויצירת כ ברכישה משותפת

 אירועים( 
 1 בעוןר

ר ביישובים/  יגות נועקידום מנה .3
 ער אזורית מועצת נו

 3מיה, נחמ ביכורה, -וביל בקהילה"  ס "נוער מהשלמת קור
 הניישובים נוספים הש

 3 וןבער

השתתפות של   ,קימים מהעממסי  10 -שותפות   גרירי ש
 ות רים בתוכנית ובתוכניות מחלקתיות נוספהנע

 3בעון ר

ת ים ומטרונוער, יעד תועצתיבת תוכנית חומש להקמת מכ
 הקמת המועצהשיהוו את הבסיס ל

 1בעון ר
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 קה מחלביסוס תשתיות ארגוניות ל .4

  פתוטש פעילות ובקצתת בגדלת הכנסות המחלקה לטו ה
 ישהגמ

 3בעון ר

רכזי נוער וילדים/בשטח/ יוק המענים לפי צרכי הישוביםד
חד כך שכל יישוב ישתתף בלפחות מענה אזורי א ,וךחינ

 לאורך השנה
 3ון בער

סיוע ויצירת מענה תמיכתי בגיוס   .5
 אדם בחינוך החברתי ביישובים  חכ

  2חות פלברכז חינוך חברתי בעמק" ת "כני ת תפעל ה
 וספיםובים ניש

 3בעון ר

א במערכות החינוך  יפוש מענים חדשנים לקשיי גיוס כ"ח
 החברתי 

 3בעון ר

פועלים  קסימום משתתפי תוכנית "מחנכים בעמק" מ
 יישובים התי של ברהחחינוך הבמערכות 

 3בעון ר

ח והתנהלות מקצועית ם פיקוקידו .6
 םביישובי טיולים בתחום ה

ובים יש 10 - םלי טיובנושא וותים  הצעמקת מקצועיות ה
ל מוסד של תחת סממוציאים טיולים באופן מוסדר בעמק 

 המתנ"ס
 3בעון ר
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .הלך כל השנהבמ וטףבאופן ש לסולנים ונצרטיםם וקעורים פרטניישי יום שיגרת ק .1
 . ולמקהלות בנתיב שיגרתי ונתיב יצירתי להרכבים, לתזמורות  וצריםיות ותיום פעילוק .2
 .ם דרך מופעי מוסיקה בישוביםגשי לתושבי מענה רן תמ .3

 
 
 

 ה:ודית עבכנתו

 

 וח זמנים ל דיםעי הטרמ

ביסוס והתקדמות בבניית רצף   .1
 י מוסיקלי חינוכיעתתנו

בהתאם למדדי הביצוע  נש"ר וכניתילות תקפי פעת הי חזרה
שיא   עאירומהתוכנית, קיום  90%ביצוע )רונה רום קוט

  (מיםותוצרים ביצועיים דו
 4ן עובר

העמקת הידע התיאורטי במחול   .2
 ובמוסיקה 

עתם על ההבנה  שפוה שיעורי תיאוריה רךסוס מענייה ובי ב
ל ים לאורך כתקיימנגינה והתנועה המה והביצוע בשיעורי 

  השנה
 2 בעוןר

קה  למוסי תכנון פיזי של המרכז .3
בשל הגידול בכמות התלמידים  

 התאמה לצרכים המקצועיים  וב

להגדלת המרכז למוסיקה  לבחינת אפשרות מהפרוגר נתכה
 פעילותמעבר ב תחשבותכולל ה ם ע"פ הצרכים הצפויי 

 ביםליישו
 3בעון ר
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 : 2021יעדי מידה בע

 . המחול של יבההל מערכת שיעורים עם מקצועותם יוק .1
 .רגילה נהים לתאריכי ישיבות מורים בשתאריכים חופפיום מפגשים בק .2

 
 

   
 :2022 הבודית ענכתו

 
 
 
 
 

 לוח זמנים  יעדים מטרה

 מצוינותלמסלול  פיתוחביסוס ו .1
 ט(-טרום מגמה כיתות זבתיכון )

באופן  יבה והעשרה של המחול יעורי הלקיום מערכת ש
 ברצוף לשתי קבוצות חט"סדיר ו

 4 ןרבעו

ישובים ביסוס הקשר עם ה .2
 סנו שיעורי מחולשאליהם הכנ

שובים עם בשלושה יי  פועלותה ותצות יציבעל קבוה שמיר
 ישובמשתתפות בכל  10-12

 4ן עורב

ו הכולל  -פיתוח מסלול לכיתות ג .3
 ( מודרני -קלאסי שיעורי ליבה )

דרני השומרת על הקמת קבוצה לקלאסי וקבוצה למו
פות קבועות  משתת 7-10נה, עם הש ורךאל בהמערכת יצי
  בכל קבוצה

 3רבעון 

 1רבעון  מחול אולמות ה ם שיפוץודי ק חול אולמות המץ שיפו .4

יל הצעיר  שימור מסלול מחול לג .5
 (כיתה ב-)גן

ת קבוצו 5-6קיום מערך שיעורים רציף לגיל הצעיר ב 
  פעילות

 4רבעון 

 מקצועית מת מחול שימור מג .6
 "ב(י -)י       

  משתתפות 6-8גמה עם ת שיעורים רציפה לממערכ וםקי 
 קבועות 

 4 רבעון

בתי  ול בחט"ב בי המחשימור שיעור  .7
)שק"ד דרכא, גאון הירדן, הספר 

 (ית שאןאורט ב 

קיום שיעורים שנתיים לחט"ב במהלך יום הלימודים בבי"ס 
 ל קבוצה משתתפות בכ 8-12ילות עם בוצות פעק 3 -ב

 4רבעון 
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 :2022 בודהתוכנית ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נים זמח ול עדיםי רהטמ

למות  הסדרת תחזוקה של או .1
 הספורט

ם לכלל  מוסכמי עול מוסדרים ויבוש נהלי אחזקה ותפג
 רט האזוריים וספמרחבי ה

 1 בעוןר

וד חוגי התעמלות ת ומיסיציר .2
 ביישובים קרקע 

 2בעון ר  ם שוניםשובי י  10 -גוונים בכחוגים מ קבוצות 10 -תיחת כפ

רגל תחת  מיצוב תחום הכדו .3
 המחלקה 

 10%וגידול של ד -לאי אנייה וביסוס ענף כדורגל לג ב
 תפיםהמשת פרסבמ

 1בעון ר

 ספורטיביקידום אורח חיים  .4
" ויצירת מפגשים  םיישוביי רט "נאמני ספו ורוםקמת פה

    רבעוניים
 2בעון ר
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 : 2021 עמידה ביעדי

 . טותפחות צעירות נקלשת למפטתן מעמ .1
 .נים לקבוצות צעירותם מעידוק .2
 .יםצעירים פעילניית תשתית ב .3
 . יםידום יוזמות צעירק .4
 . ידום קורסים והכשרות לצעיריםק .5
 .דביםהוקרה למתנ ברע .6
 . ות והזהות היהודיתחום התרבבורים בתי ח .7

 
 

 :2022 דהעבו כניתתו

 

 ים וח זמנל עדיםי טרהמ

ם  צעירי ונה ליעוץ והכוליווי י  .1
 מרחב ב

למשפחות   (דפי מידע, מפגשים) גווןומ  רלבנטי מידע תן מ
 בעמק ירות נקלטותצע

  1בעון ר

 4ן בעור סדנאות למשפחות צעירות/םגשי מפ 5

י הקבוצות הצעירות רכזרך השנה עם ת לאותי פגישוש
 במרחב 

  3בעון ר

 קידום מענים לצעירים  .2

ים לתחום  שי קשר ספציפינעבודה ע"י א תתשתי  נייתב
  וביםייש 4ות עירים בלפחהצ

 4בעון ר

ילדים בכלל  לגבי צעירים ללא  ניית תשתית נתוניםב
 בי העמק יישו 

 2בעון ר

 4בעון ר חת לחודשב אמרחב םרי י לצעי ות פנאיום פעילות תרבק

 קידום מעורבות צעירים במרחב .3
למרחב  םוברי רים המחצעי  10 -כניית קבוצת צעירים של ב

וכניות הפעולה  והתאמת תבודה  יוק תהליכי העלטובת ד
 לצרכים בשטח 

 4בעון ר

קידום תחום התנדבות ומעורבות  .4
 יתחברת

 תיטלי ה דיגטפורמיתוג והנגשת התחום לתושבים בפלמ
 (קוביסעצה, פי המו אתר)

 1בעון ר

 4ן בעור רוע שנתי להוקרת ושימור מתנדבים ייצוע אב

 4ן בעור יותיוזמות אזור 3-ו וביםמעשים טום ל י פועל שה ל וצאה

 2בעון ר ( מעודכןניית מאגר מתנדבים אזורי )גם לחירוםב

ושא ההתנדבות בקרב נכרון נל לסעמדת כלי יעי ה
לוונטיים עבורם ה בתחומי רצע המו  ת עםוהצעירוצות הקב

 ות, דיוק צרכים, ביטוחים, הכשרות ועוד הסע -
 2בעון ר

 חום התרבותם בתחיבורי ק היזוח .5
 דית הווהזהות הי 

פעילויות 'שיא' שנתיות ופעילות רצף קבוע  4ת פחול
 אורך כל השנה  ל

 4בעון ר
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 : 2021ידה ביעדי מע

 .יםוחיזוק פורום מובילי תרבות ביישוב ימור ש .1
 .ילעחקי פחב מש קיים מרקימרון, ב קמה ותפעול של "אולם בריחה"ה .2
 . עלה שוטפתשדרוג מאסיבי ומוכנות להפ  - תי חבראב ה .3
 .מפגשים של "פורום היוצרים" 4לתחום האמנות, התקיימו לפחות  2021קדשת ה .4
 .ההספריי רות תפת של מטובסינרגטיות להגשמה משו ומתקדמת שתעבוד בהרמוניה משימה יעילהוצת ש קביבוג .5
 . שי יוש משרת ספרן שלי א .6
 .יםי ועשבחת לצוות את שיבוי  .7

 
 
 

 :2022 דהנית עבוכות
 

 ם וח זמניל עדיםי טרהמ

תייעלות בגיוס משאבים ה .1
  למחלקה 

תהליכי  מהקולות קוראים הרלוונטיים ע"י דיוק 100%יצוי מ
 וע והדיווחההגשה, הביצ

 1בעון ר

רבות במרחב היישובי ם תידוק .2
 ק הקהילה כחלק מחיזו

תיים שנ גשיםמפ 6חות  ימו לפי קת ורום מובילות תרבות: הפ
על  משתתפות בכל מפגש בדגש 18עם לפחות  ם יי ותמשמע

י לבינוי קהילתי + מפגש אחד חיזוק המודעות לתרבות ככל 
 שא בנו  עם מנהלי היישובים

 4 בעוןר

תית כות מועצידום שיי ק .3
 מרחבים אזוריים ךרוקהילתית ד

 ,םומלאה של האול   מת פעילות קבועהיי מתק - ולם בריחהא
ת בממוצע בשבוע, לו פעה  5ם לפחות , עוטףשוריווחי באופן 

 סקיים עו יירותייםתוגורמים  לצד פעילות לחברות
 1בעון ר

מתווה  ויצירת  , איבזור ותפעולהשלמת השיפוץ - אב חברתי ה
 קהילתית  -חברתיתפעילות 

 2בעון ר

עוגן   -סטיבל המעיינות פ .4
 קהילתי -תרבותי 

 3ן בעור ת קהילתי תפיסה י בד וחצירת וביצוע פסטיבל יי י 

 בספריה  רותהשי דרוגש .5

 2בעון ר סיורים מקצועיים    2ע"י   הריי הספצוות וחיזוק  ןיענור

 4בעון ר ביה"ס עם  שריםוהק ההספריי יפור לכידות צוות עובדי ש

 2בעון ר מורים לפחות  2ורבות רויקט עידוד קריאה במעפ

ל   עליה ש -ה רי ספאת רמת המעורבות של התושבים בלעה
והשתתפות תושבים  יםמושאלספרים הה במספר 20%

 ה י באירועי הספרי 
 4בעון ר

ר  שותפת בין העי ידום עשייה מק .6
והעמק לחיזוק האמון  

 והסולידריות

עמק, -עיר ותפתהמש אטרוןי התבתוכנית מנויים  500
 ה באיזון תקציביותפעול

 1בעון ר

 וסףערך מת הצעל ) 'צא מן הכללופברואר י 'ב פעולהיתוף ש
 ' מקורוק'קט פרוי בו (ביםמשאול  לות בניצייעוהתם בי ושלת

 משותף
 1בעון ר
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 : 2021די יעעמידה ב

 . ת אזוריתק מנהיגוזוי ח .1
 . יית תהליכים קהילתיים עפ"י הצורךובנים ף של מנהלווי שוטי ל .2
 . יווי מקצועי של ועדות ופורומיםל .3

 

 :2022 עבודה ניתכות

 ם ינמלוח ז םדייע טרהמ

ישובית י חיזוק וביסוס המנהיגות ה .1
 והאזורית

קיום קורסי הכשרת מנהיגות מקומית בחמישה ישובים 
 התקיים בהם שטרם 

 4רבעון 

כשרה השונות  הה יותנוכתעוני לבוגרי  ביצוע מפגש רב
 תנוהאחרו קות אגף קהילה בשניםשבוצעו במסגרות מחל

 4רבעון 

 1בעון ר במרחב הקהילתי פתיחת קורס עתודה ניהולית  

 4רבעון  ביצוע כנס ההנהגות השנתי 

ליווי מקצועי ופיתוח עבודת  .2
 ההנהלות והמנהלים 

ישובים הכשרות מקצועיות להנהלות  3ת לפחו ביצוע
 ייםקצועמפגשים מ 3ום ינימם מחדשות ע

 4רבעון 

ישובים, וקידום תכניות  10 -תנות בהשלמת מיפוי מודל האי 
 יות לפי המודל ישובודה ההעב

 4בעון ר

והרכזים הקהילתיים פיתוח מקצועי למנהלי הקהילות 
ים בשנה פעמ 12באמצעות פורום עמיתים המתכנס 

 ללמידה והפריה הדדית
 4רבעון 

ביישובים בהם אין מנהלי  )הילה כזות קפורום ר מתהק
 ללמידה ממוקדת יםומפגשים חודשי  (הילה בפועלק

 4רבעון 

איתנות,   מוקד ידע בתחומי  .3
 ם קהילתייםכי תהלי 

קיום כנס ארצי בתחום האיתנות הקהילתית לביסוס תפיסת 
 יוהארצהעבודה והנגשתה למרחב המקומי 

 4רבעון 
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 : 2021י עמידה ביעד

 .עהמיד כתת מעררפיים להזנ תונים דמוגצירת מאגר ני  .1
 . בצמיחה יבוש מודל למבנה ארגוני מומלץ לישובג .2
 . יםי של ועדים מקומ חות כספיים ודוחות ביקורתוד גשתה .3
 .ייםמחלקה משמשת מקור ידע בתחום הוועדים המקומה .4
 . צירת מוקד ידע לתחום הפיזי ביישובים ובמועצהי  .5
 . ורום המתכנס אחת לתקופת זמן מוגדרתי, ופר אזו נניםכתורס מק .6

 
     

 
 :2022 עבודה ניתכות

 ם ינמוח זל םדיעי טרהמ

טבי לקליטה מי יצירת בסיס   .1
ואקלום תושבים חדשים 

 עצהבמו

ונקלטים  מענה דיגיטלי ונגיש עבור מתעניינים בקליטה  ושיבג
 עבורם בשנות ההתאקלמות  רלוונטי מידע  ול אתכלשי  'חדשים'

 1 בעוןר

יקת, ליווי קמת פורום רכזי צמ"ד ובניית תכנית הכשרה מדוה
 יטת המשפחות כלל היישובים בתהליכי הצמיחה וקל

 2ון בער

ות לחשיפת  השנים האחרונ 5-ב יםתי לנקלטיצוע כנס שנב
 ם שובי י האחד מכל ט בלקלנים טי לוונ הר רותים והתחומיםי הש

 2בעון ר

קידום וליווי יישובים לכדי  .2
ס הצמיחה כצמיחה  ביסו

 מקיימת 

קהילתית תומכת צמיחה ופיתוח  -יסוס תשתית ארגוניתב
  מותאמת עבודה בירדנה ובניית תוכנית

 4בעון ר

קהילתית במנחמיה ע"י השלמת -ית ארגוניתתשת יסוסב
רב שנתית  תוכנית מימושם לטיי נ ולום רפקידי בעלי תקליטת 

 שהוגדרה
 4בעון ר

בים נוה איתן, מעוז חיים וכפר ידום השיווק לקליטה ביישו ק
  תוכנית היעדים שהוגדרה רופין ע"פ

 4בעון ר

 דמוגרפייםי וחיזוי יפומ ה המבוססותמיחפקת תוכניות אב לצה
 יישובים  4עבור 

 4בעון ר

  דיםודת הוועעב ופיתוחביסוס  .3
 בניהול מקצועי ים ומי קמה

 ומותאם לאתגרים ביישובים

ת צמיחה' עם היישובים וקיום יענון והגדרת משתתפי 'שולחנור
 מפגשים רבעוניים שוטפים 

 4בעון ר

קידום והכוונת היישובים   .4
יה בראי לפיתוח פיזצה והמוע

 ת קהילתי  - חברתית

ים  ועדה עבור מסייע יתוח כלים דיגיטליים נגישים ככלי פ
מנהל תקין, גאנט, ניירות בסיס  )ינה  התנהלות תקמיים בוקהמ

 (ועוד
 4בעון ר

, ביצוע ועדהיישובים בהם אין  10 -בועדות ביקורת ינוי ידום מק
  של כללתפקודן ונית על הכשרות בנושא וביצוע בקרה רבע 2
 עדות וה

 4בעון ר

ן  וואת מג וכול בתול הכרותים' מלא יפקת מסמך 'סל שה
  קצובע"י ת/בצורה ישירה -ם ע"י המועצה הניתני רותים י שה

 2בעון ר

לות  קידום קבלת החלטות מושכ .5
ביישובים ובמועצה ע"י הפעלת 

מערכת מידע, המשלבת בין  
ובים לבין  חיזוי דמוגרפי בייש

 ות כת התומהפיזיו התשתיות

המועצה  ע"י ן מויבוש נוהל הגשת פרוייקטים לסיוע במיג
 תוח פי   םרוופל

 1עון בר

וועדות ביישובים העוסקים  בעלי תפקידיםקצוע יסוס ומב
קהילתית ע"י -בראיה חברתית ,בתחום התכנון והפיתוח הפיזי 

  מפגשי למידה רבעוניים
 4בעון ר
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 : 2021די עמידה ביע

 .השלישי ביות לגיל ישו לויות אגר פעי בניית מ .1
 .במועצהישי יל השלית הגכלוסי ומרחביים לכלל אהנגשת המענים ה .2
 . י טרצף האוטיסאים על הפיתוח מענה חברתי לילדי גן הנמצ .3
 . טיפולי לילדים ונוער בסיכון-בדיקת צורך לבניית מענה חברתי  .4
 . ביסוס מרכז גישור קהילתי  .5
 . ובים ובמועצהבייש קידיםבעלי תפת בקרב  ורי הגיש  פהל השוהנגשה ש חשיפה .6
 . תאופקיד רכז הברי פיתוח תפיסת ת .7
 .ים החסריםח"י ביישובת תשתית ציריצ .8
 .תהכנסת דרג ביניים של ראש צוו .9

 
 

 :2022 הדבוית עכנתו

 

 

 לוח זמנים  יעדים מטרה

 הקהילתיות במושבי שיקום שכונות .1

  4רבעון  רכזות מהדש עם כל אחת ביצוע מפגשים קבועים אחת לחו
 4רבעון  של פורום רכזות קהילה חודשי דו  גשמפ

 4רבעון  ם פעיליםקבוצות תושבי  3הפעלת 

 4רבעון  שונים  יישובים  10-תרגיל / הכשרה לביצוע  ישובייםקצוע צוותי הצח"י המ .2

רפואת חירום במרחב  קידום מענה  .3
 ישובים עצה ובהמו

  5-ברפואה  תי צווים, הכשרת יישוב  10-הכשרת מע"ר ב
  5-7ישת ציוד ים, קורס חובשים נהגי אמבולנס, רכ ביישו 

 יישובים 
 4רבעון 

פיתוח וטיפוח תפקיד יו"ר הצח"י  .4
 ישוביה

 4רבעון   עמיתיםמפגשי  4יום קת פורום יו"ר צח"י וקאחז

טמעת השירות העלאת מודעות וה .5
סיית היעד של 'בני משפחה  לאוכלו

 הילהשירות בקמטפלים' ולנותני 

קידום  פעמים בשנה ל 4חשיבה מערכתי הנפגש מת צוות הק
 ם התחו

 2רבעון 

המועצה עם בעלי תפקידים  י מיישוב 15 -מפגשים ב
 ותפים נטיים ובניית מענים משרלוו

 4רבעון 

  2רבעון  ות לפחות מטפל 8ת פורום מטפלות שטח עם הקמ
פלים מטמשתתפים, בנושא   100ום יום עיון עם לפחות קי 
 מקצוע ובני משפחה סיעודיים   אנשי  ,יםעודי סי 

 3רבעון 

משפחה מענה לצרכי בני מתן  .6
מידע,  -המטפלים באזרח הותיק 

שי, קבוצות, סדנאות ליווי אי 
 רצאותוה

 4ון רבע משפחות במקביל 4מתן מענה אישי וליווי 
 4רבעון  משתתפים  6בני זוג עם לפחות הקמת קבוצת תמיכה ל

צבירת כוחות ומידע עבור    ה,להפוג מפגשים 5-6צוע בי 
 המשפחות 

 4עון רב

צוע סדרת הרצאות בזום אחת לחודש לבני משפחה  בי 
 30פחות  פר משתתפים בהרצאות, למס ,מטפלים

 4רבעון 

ב ורווחה ע" קידום תחום בריאות .7
 בעלי תפקידים ביישובים

 4עון רב בשנה 6-4ם רכזי בריאות ורווחה נפגש פורו 

ישובי  ב ישיתמוגנות האקידום ה .8
 המועצה 

ישובים   8לוקחים חלק נציגים מ  שבו מוגנותועדות פורום 
 . פעמים בשנה 3-4נפגש בין  לפחות 

 4רבעון 

מניעה והפחתה של התנהגויות  .9
)תכנית  סיכון בקרב בני נוער 

 "ה( להב

כשרות בתחום נוער בסיכון בקרב  הרצאות/ה 10יצוע ב
 הורים ומדריכים

 4בעון ר

 4בעון ר  ישובים 3-ל יתנית מניעתתוכ ייתנב

ע לצעירים בסיכון במציאת כיוון סיו .10
 תעסוקתי )ית"ד( 

 ,בשנה באופן קבוע, הפנייתם םצעירי  15ליווי פרטני של 
 מהם )כולל לימודים( פחות לחצי בניית מענים מותאמים ל

 4ן בעור

 4בעון ר וןהרצאות אזוריות בתחום התעסוקה לצעירים בסיכ 4יום ק
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י תוף הפעולה ודרכשי חיזוק  .11
ושא חוק נוער וחובת דה בנוהעב

דיווח עם גורמי החינוך והמקצוע 
 הרלוונטים

 1בעון ר  סביר את נושא חובת הדיווח ודרכי הפעולהמכנת מסמך הה

א חובת הדיווח לאנשי מפגשי למידה והסברה בנוש 3יום ק
 ם רלוונטיי מקצוע 

 4בעון ר

 י בהתאם לצורךוב מענה ייש פיתוח .12
 לה הקהי חבית/זוהה ע"י עו"ס מרש

 ,יום קבוצת העצמה לנשים חד הוריות במנחמיהק
 נשים  8לפחות בהשתתפות 

 1בעון ר

 ,עוז חייםקמת מועדון / פעילות פנאי לקשישים במה
 עד מקהל הי  50%תתפות לפחות בהש

 2בעון ר

ם בשדה  יום חשיבה בנוגע לתופעה של קשישים בודדי ק
 אםית מענה מותי נו ובאליה

 2בעון ר

ועדת רווחה בתל  פקיד ברורה ומוסכמת למת הגדרת תיי ק
 של הציבור לוועדה  ותפרסום לציבור, יש פני תאומים, 

 2בעון ר

 וכלוסיות ייחודיותקידום מענים לא .13
 בים, גיל הרךילדים בסיכון, להט" -

באים באופן  ילדים 15תיחת מועדונית לילדים בסיכון, פ
 עקבי 

 4בעון ר

מותאמת ללהט"בים  ית נבנתה תוכניפוי אזורי ו מ  ערךנ
 במועצה

 4בעון ר

 3בעון ר פחות לפחות במעון ובביתמש  4תקיים תהליך טיפולי עם מ

 ים בתחום המוגבלויותקידום מענ .14

  5לפחות  ,תי לחולי פרקינסוןהעשר-פתח מענה חברתי נ
 ילמשתתפים לוקחים חלק פע

 2בעון ר

 עלי הצרכיםור קהילת בעבמרכז למענים  בוש מסמךי ג
 עד יוני ,המיוחדים

 3בעון ר

 3בעון ר יקומיש יבוש מסמך המלצה להקמת מעון יוםג

 פיתוח תחום רפואת חירום. 15

ות חות בהקמת צוותי בריאישובים לפ 5וי והכשרה של יול
 ביישובים 

 4בעון ר

 4בעון ר וסמכו לנהגי אמבולנס תושבי מועצה ה 15פחות ל

 4בעון ר זרה ראשונה יים קורס עישובים התק 10 -פחות בל

 התמקצעות בנושא בריאות הנפש . 16

ום עיון בנושא המסתגרים לאנשי מקצוע עם י  יוםק
 נפשיאות הנציגים מבר  5של לפחות השתתפות 

 1בעון ר

בוע יש מקצוע מתחום בריאות הנפש כגורם ייעוצי קיוס א ג
 למחלקה החל מאפריל 

 2בעון ר

בתחום של  וי מדיניות ינהובלת ש. 17
 דרי דין ס

ברמה הארצית יבוש נייר עמדה בנושא סדרי דין וקיום דיון ג
 במהלך חודש יוני

 2בעון ר

רכז טיפול לאלימות הקמת מ. 18
פגיעות מיניות במשפחה ויחידה ל

  יריםבבג 

  3ימות במשפחה, אל 3השמות במרכז הטיפולי ) 6יצוע ב
 ית( נפגיעות מי 

 4עון בר

ת  ות קהילתיום תחום משימדוקי  .19
 ישוביםב

 1ון בער  משימות קהילתיות קיימות 3מיכה בלפחות ת

 2בעון ר ישובים משימות קהילתיות חדשות ב 2יזום לפחות י 

שבים  הגברת מעורבות התו. 20
פי המרחב הציבורי  במנחמיה כל

 (תוכנית משען)

ירועים  א 2תקיימו ה, ועד פעילבבניין אחד יש  פחות ל
 ליםתושבים פעי ביוזמת  יםקהילתי 

 3בעון ר

הגברת הביטחון בקרב קשישים . 21
 במושבים  יםבודד

ם באמצעות גברת תחושת הביטחון בקרב קשישים בודדי ה
 ם י ניתור שעון המים לפחות בשני ישוב

 2בעון ר

הגברת שת"פ בין מחלקת הרווחה  . 22
 אגף החינוךל

 וכיותינין היועצות החעמקת היכרות ביום שני מפגשים להק
העבודה של הבנת הגדרות התפקיד ודרכי  ,וסיו"תבביה"ס לע

 ויצירת דרכי עבודה מיטביים ד כל אח
 1בעון ר

ה משותף להעמקת היכרות ושת"פ בין השפ"ח  פגש למידמ
 יוב העבודה המשותפת ט ו"ת לצורךוהעוסי 

 1בעון ר
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 : 2021עמידה ביעדי 

 . אשפה יטת מנהל מחלקתלק .1
 . של האגףנת השירות מא תאמהת .2
 .חיםיהול שטחים פתוהנחת יסודות ראשוניים לתוכנית נ .3

 
 

  :2022 הודכנית עבות

 

 ם לוח זמני יעדים המטר

טיפוח, איוש והסדרת תחומי כ"א  .1
 נדרשים 

 

 1רבעון  רשותי לממונה בטיחות  עובדמינוי 

 1רבעון  משרה 100% -קליטת רכז חינוך סביבתי 

ודדות עם  תמה ולה פעותוף המנהלים להגברת שי  תקיום סדנ
 שחיקה ולחצים

 3רבעון 

 2רבעון  GISשכבות  3יצירת  ,צעיםואמ GISה ולימוד תוכנת יטקל GISתונים ת נמערכ הטמעת .2

הסדרת תחומים נוספים בפינוי  .3
 יתית )דחס(וב פסולת גושית

 2רבעון  תשלום העודף על פסולת נפחית  10% -צמצום ב

 2ן רבעו ביתית י של פסולתבי הפינוייצוב סב

לום  שיפור יכולת אכיפה ותש .4
 ים י לדיגיט

 1רבעון  יין ביית קנסות און לרישום וג מערכתעם דה עבו

קביעת מדיניות האגף לשטחים  .5
 פתוחים 

 4רבעון  פינות חמדכתיבת מסמך מדיניות אחזקה ופיקוח ב

 2עון בר כתיבת תיקי אחזקת מבנים  שיפור תחזוקת מבני המועצה .6
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 : 2021עמידה ביעדי 

 . קימרוןח גינון בשלמת פיתוה .1
 .המועצה ורחבי  עת שריפות במוס"חולת מני יצוע פעב .2
 . רום לקימרוןירטור חיבור גנצירת חי  .3
 . ון חינוך ומשרדי כ"אהנדסה, קארו די פיקוחרמש תתאמה .4

 
 

 :2022 ית עבודהכנתו

 

 נים זמ וחל םדיעי טרהמ

ציבורי במרחב ה יפור הגינוןש .1
 המועצה 

  4בעון ר ופניים פעלת מכרז מעודכן לאחזקת שבילי אה

 אחזקה מחלקת  תמקצעותה .2

  3בעון ר מבנים  אחזקת תיבת תיקי כ

  3 בעוןר וצאת עובד אחד להכשרות ה

 3בעון ר פו תוכנית בטיחותנים שבסוקר סיכויצוע סב

מבני המועצה  ושדרוגמירה ש .3
 לאורך זמן 

 2בעון ר דרוג על פי תוכניתש ברולם מליאה עוא

 2בעון ר ראשיחלפת גג אסבסט במבנה הה

 3בעון ר ביטחון  'וך למחמוקד בסמ כנון מבנהת

יעלות י ם והתיסכון במשאבי ח .4
 אנרגטית קבועה

 4בעון ר 2020חס להוצאות בי  5% -ת חשמל בות הוצאועל דתורה
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 : 2021עמידה ביעדי 

 . ועצהישובי המטחים ומסתורים לאשפה בת משסדרה .1
 . מירה על ניקיון השטחים הפתוחיםש .2
 . לכות סביבתיותסקים בעלי השקוח על עיצוע פי ב .3

 
 

 :2022 עבודה תתוכני

 

 ם ח זמניול םדיעי טרהמ

 יפור איכות האוויר בעמקש .1

ובה, כהגדרתה  ר פסולת רטזום המותרים לפי יפוי השטחי מ
 בחוק

 2בעון ר

 3ון בער מתכנסת פעמיים בשנה  על אתר חגל דת פיקוחעו

 2ן עובר רוויהפעלת מערך ניטור ובקרה מחצבת ה

 4בעון ר בשנה  ל בע''חלפחות במתקני גידוביקורות  20יצוע ב

יבה ככלי תכנון טמעת ערכי סב ה .2
 במועצה

 4בעון ר מד פינות ח וחות אחזקה ופיקך מדיני מסמ תיבתכ

יצירת נוהלי עבודה בכל הנוגע לחוו"ד בנושאי איכות 
 סביבה במסגרת דיוני הועדה המקומית לתכנון ובניה

 3בעון ר

 3בעון ר ואמצעים  GISתוכנת ליטה ולימוד ק

 3בעון ר   ביולוגי  צירת מאגר נתונים מבוסס תצפיות מגווןי 

ישום חוק האריזות וטיפול י  .3
 בפסולת עודפת 

ות לאחריות ניציפאלי מו קרטוניות  15 רה של לפחותבעה
 העסקים 

 2בעון ר

 החינוך הסביבתי וקיזח .4

 1עון בר משרה 100% -סביבתי  רכז חינוךליטת ק

יוזמות   2-יוזמות קהילתיות ו 3ל יווי בהדרכה ותקצוב של
 חינוך במוסדות ה

 4עון בר

קטנת כמות הפסולת הנשלחת ה .5
 להטמנה

ראת  לק 2022ון אחרון של ריסת פח כתום עד רבעפ
 2023 -בה על הפ

 4בעון ר

 3בעון ר בהרטול עצמאי בפסולת הפועסקים החלו בטי  2

וגע ביבתי הננגשת הידע הסה .6
בים, תוש למרחב האזורי עבור

 אנשי מקצוע ובעלי תפקידים 

ם מגוון ביולוגי  סקרים בתחומחקרים/ 3רסום פ
 באתר המועצה ואגרואקולוגיה

 3בעון ר
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .עצההמו תדר ר עםשק רמסת מקמה .1
 . ת כיבוי אש מועצתי המפעיל גם את כבאית פארק המעיינותצוו קמתה .2
 . חילוץ מהריסות -מועצתי ניה של צוות ב .3
 . ישובים 19 -מצאות גרור כיבוי בה .4
 . המועצה גדרות בישובים קדמיים שלדרוג ש .5
 .לפחות אחדיה"ס א בבי מליצוע תרגיל פינוב .6
 . ספרכשרת צל"ח בתי הה .7

 
 

 :2022 דהובע ניתתוכ

 
 
 

 
 : 2021יעדי עמידה ב

 . כולת רישום דיגיטאליתי  .1
 ם.ומי א תשלבנוש גבייה קתמחלעם ת שת"פ צירי  .2

 
 

 :2022 התוכנית עבוד

 
 
 

 נים וח זמל םעדיי טרהמ

 רום המועצתי י יזוק מערך החח .1
 2בעון ר שועלמערכת יצוע תרגיל מכלולים מלא בב
 3בעון ר  GIS שכבות 3רת צי י  ,ליטה ולימוד תוכנה ואמצעיםק

 טחון בישוביםיזוק מרכיבי הבי ח .2

   ,פעילים על פי תקןנוספים ם שוביי יי  לים"חמ 5
  4בעון רחל מה

 4 בעוןר

  על מנת לשמור עלהשנה  ים במהלךרגלח"י מתוצוותי צ 5
 הכשירות המבצעית 

 4בעון ר

יפור מוכנות מערכת החינוך ש .3
 בחירום 

ה"ס  בי  2 -ב מתקיימים תרגילי צל"ח מקיפים 2לפחות 
 שונים

 2בעון ר

 3ן בעור תרגילים בשנה  3ל מאבטח עובר כ
 4 בעוןר מאבטחים לכל מערך ה מתבצעת הדרכה שנתית

רום  י חבזוק מערך רפואי  י ח .4
 שוביםבי 

 4בעון ר )קורס אחד(  נהגי אמבולנס לפחות 15כשרת ה

 4בעון ר ( צוותים לפחות 5כשרה רפואית לצח"י )ה
 4בעון ר פחות ישובים ל 2-ורס מע"רים בק

 נים זמ חול םעדיי טרהמ

 גדלת היקף פעילות ה .1

  3בעון ר תלמידים 95  - 2021-טרקטור ביחס לקורסי  'גדלת מסה
  3בעון ר הכשרות  110 - 2021-ורסי מלגזה ביחס לק 'סגדלת מה
 3ן בעור קורסים 2 - 2021-קורסים לתאילנדים ביחס ל 'גדלת מסה

 3בעון ר מכונה ניידת פעלתיצוע הכשרה אחת לפחות של הב רות חדשים י י שתחומ סתכנה .2
 2בעון ר ומניעת גישה למגרש הלימוד יחוםת יפור תשתית מתקני הלימודש .3
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 : 2021עמידה ביעדי 
 . התרבות חתולי הרחובמצום צ .1
 .י הובלהרכודזון בעסקים גברת בקרה בתחום תברואת מה .2
 . דשתר המועצה החוהפעולות באנגשת המידע ה .3

 
 

 :2022 עבודהית תוכנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נים זמ וחל םעדיי רהטמ

 בתניעת כלמ .1

 4בעון ר ים בתוקףהרשות מחוסנבים בשטח מהכל  90%

 4בעון ר שובי המועצהי מהכלבים המשוטטים מ  100%קת רחה

 3ון עבר ם בשטח לל הגורמי ים ע"י כתנ  200 ליחת בדיקות שלש

 בישובים י ינר וטר היפור השירות ש .2

 3 בעוןר אכיפה וטרינרית  י רוע י א 60יצוע ב

 4בעון ר חתולים  500יקור ע

 4בעון ר ים ישובאחד הבת לפחואחת  ת כלביםגינקמת ה

  13 , בהשתתפותיום עיון בנושא סניטציהן וביצוע רגוא
 ישובים 

 2בעון ר

קוח דרוג והגברת מערך הפי ש .3
 רינריטוה

 4בעון ר ת ביקורות שנתיו 60 יצועב

 3בעון ר עלי חיים צער ב יפתאכ י אירוע  3יצוע ב

 הדיגיטלייפור המערך ש .4
 4בעון ר ניהול בשילוב עם תוכנת  מסוף תשלומיםפעלת ה

 2בעון ר מים מבוצעים דרך האתר החדשמהתשלו 80%

 2בעון ר תוב ומותאם יק חירום כת לשעת חירום יפור הערכות ש .5
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 : 2021י ביעד העמיד
 .ליטת מנהל מחלקה חדשק .1
 . ביתיתבשבוע פסולת  לפינוי פעמייםר עבמ .2
 . נוספים ביישובי המועצהתורים טחים ומסניית משב .3

 
 

 :2022 עבודהכנית ות

 

 
 : 2021מידה ביעדי ע

 .תוחיםפ ותף משפיע במנהלת שטחיםש .1
 . ייםעים סביבתמפג ל פה עגברת האכי ה .2
 .לפיקוחעובדי פארק המעיינות  2ת  כשרה .3
 .יצוע פיקוח על פי הנחיות תו סגולב .4
 . ישובי המועצהגברת אכיפה לרישום חיות מחמד ביה .5

 
 

 :2022 תוכנית עבודה

 
 

 ם וח זמניל םעדיי טרהמ

יפור מערך איסוף פסולת גושית ש .1
 י המועצהשוב י וביתית בי

סלול במיבחרו שובים שומתוקצבת לי וכנית פינוי פעילה ת
 נוי פסולת גושית על ידי המועצהפי 

 1ון עבר

  85% -עמידה ב -לת ביתי הפינוי של פסו סבבי   יצובי 
 הפינוי ע"פ התוכנית  מסבבי 

 2בעון ר

 2בעון ר עסקים לפחות חתמו על הסדר אגרת פסולת עודפת  15 סדרת פינוי פסולת עודפת ה .2

 2ן ועבר לת עודפת סואגרת פת ביי ם גושי י  תייעלות תפעוליתה .3

השליטה והבקרה ור יפש .4
 הדיגיטלית 

הנפות   על משקל או על מספרערכת שליטה ת מסנכה
 חים הפ

 3בעון ר

 3בעון ר מידה ביעדי התקציב של כלל הפעילות ע הפסולת להטמנה כמויותמצום צ .5

 זמנים  חול םעדיי טרהמ

 ם גברת האכיפה בשטחים הפתוחי ה .1
וחים, בשת"פ  שטחים פתב ימי שיטור לפחות, 20 לת פעה
 קוח פי ה

 3בעון ר

 3בעון ר ץ פארק המעיינות, בקי מי אכיפה בי  25ת על פה

 סדרת הפיקוח על רישוי עסקיםה .2
 2בעון ר מרכולים לפחות  5-סדרת רישוי לה
 2בעון ר יצוע פיקוח על בריכות שחיהב

 4בעון ר רועי אכיפהי א 40יצוע ב סדרת החזקת בעלי חיים ברישיון ה .3
 יקוח באמצעיםך הפמער וריפש .4

 גיטליים די 
 2בעון ר ועצהתר המם קנס מכל סוג באולת תשלויימת יכק
 1בעון ר לל הקנסות מבוקרים ונגבים עצמאיתכ

 4בעון ר מועברים לבדיקת מעבדה 50 ,תנים בשנה  200ילול ד ניעת כלבתמ .5
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 : 2021מידה ביעדי ע

 .ת שחיהוע פיקוח על בריכוצי ב .1
 
 

 :2022 העבודתוכנית 

 

 ים ח זמנול םידעי רהטמ

הטמעה והנגשה של הרפורמה . 1
 החדשה לטובת בעלי העסקים

  1בעון ר באתר המועצה מתפרסםפרט מעודכן מ

  2בעון ר ים בארכיב סרוקים ושמור שוי עסקיםתיקי רי   180פחות ל

ת הפיקוח על עסקים ברהג. 2
  עסק שיונותי ור

  1ן בעור קים וי עסשרי מחובר לתוכנת יטלי ופון דיגפעלת מסה

 4בעון ר עסקים בתחום המזון  30קוח על ע פי יצוב

 4בעון ר עסקים  15 יצוע פיקוח עלב
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 : 2021דה ביעדי מיע

 . החדש לאתר המועצהם שלמת העלאת חומרי ה .1
 .ועצהעל פעילות המ לתקשורת עברת מידעה .2
 . ים בשפה אחידהעוצבממי המועצה סמכי ופרסול מכ .3
 .ביעת מדיניות ביקורים, חנוכת פרוייקטים ואירועים עם גורמי חוץ במגבלות הקורונהק .4
 .ותפתקמת קבוצת תיירנים ללמידה, חשיבה ועבודה משה .5

 
 

 :2022 עבודהנית וכת

 

 לוח זמנים  יעדים מטרה

ושבי  קשורת לתהנגשת מידע ות .1
 העמק

 4ון ערב בישוביםבילי מידע ת קבוצת מוהקמ

 ות ותקשורת בחירום רניהול דוב .2
 2רבעון  מפגש רענון ולמידה לצוותי צח"י בנושא מידע בחירום

 1רבעון  בחירום נת עדכון מבנה ארגוני למכלול מידע ודוברות בחי 

העמקת תפיסת השירות  .3
 הממוקדת בצרכי התושב 

 ותים על פי ריכוז שיר גיטליים מובילבילים די צוות מו
 "יםי"אירועי ח

 3רבעון 

 4רבעון  מידע באתר  ןעדכו

אירועים   ,מיתוג, שיווק, הסברה .4
 שונים

לשמירת הניקיון בשטחים  כנת תכנית הסברה שנתיתה
 יינות כפיילוטהפתוחים ופארק המע

 3בעון ר

 4בעון ר יירנים במהלך השנהפגשי למידה לתמ

 2עון בר תית בעמקפעילות התיירושיפת הח

 3בעון ר  אבו דאבי  -ירדן -ות עמק המעייננות שפקת כנס חדה

 3בעון ר צירת שפה חזותית ושיווק כנסים ואירועיםי 

 2בעון ר ג ושיפוץ אולם המליאה דרוש
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .ע"אגף שפת וגבייה במחלקוום רישכניים של ים הטליכהתבוטיפול  מעקב ,מתן מענה .1
 
 

 :2022 דהת עבותוכני

 

 
 :2022 דהועבת תוכני

 

 

 מנים זלוח  םיעדי טרהמ

ב תוך שיפור איכות השירות לתוש .1
רת מעגל עי וסגי נה מקצומתן מע
 הטיפול 

קד למחלקות לאורך  סדורים בין המו יצירת תהליכי עבודה
 נושאה ומצום מס הפניות החוזרות באותהשנה וצ

   4רבעון 

יחידות  2 -נויות שירות ליומר מ ושא שיפוהדרכה בנ
ושיפור שביעות  3במהלך רבעון  מקצועיות )שפ"ע וגביה(

 מוקד בסקרי הרצון תושבים 
  3רבעון 

  4רבעון  כנס אחת לרבעון פורום שירות עם מנהלי מחלקות מת
ע"י כלל תן מענה אחיד ללקוחות מ .2

וקד  היחידות המקצועיות ומ
 השירות

 1בעון ר כל היחידותבני ללקוח שוראיה במענה  נדרטיזצ טסצירת י 

 1 וןבער מקצועיותה ביחידות הלומותאם לכל פעו מוגדר  SLAצירת י 

תאמת ערוצי הקשר הדיגיטליים ה .3
 לצרכי הלקוחות 

 2בעון ר השירותים שניתנים באופן מקוון ע"י כל מחלקה בת רחה

ן מקוון  עולות המבוצעות באופידוד הגדלת מספר הפע
  י תושביםע" במחלקות

 2בעון ר

 4ון עבר (ה תלוי קורונסה )הנדבגביה וטמעת זימון תורים טלפוני בה

מוקד כמוביל איכות ה -וד וייעזון ח .4
ילות שירות, הרחבת שעות פע

 המוקד המועצתי 

 4עון בר בדותלרווחת העובתחום השירות וכשרה מקצועית לצוות ה

 3בעון ר ת בשירותי המוקד גבלויולוב בעלי מודל של שי מלצה למוה

תרגיל יבוש צוות המוקד בחירום ותרגולו במסגרת ג
 מועצתי 

 3עון בר

 ם וח זמניל םיעדי הטרמ

ויון מגדרי בצמתי  וידום שק .1
 בעמק  השפעה

   1בעון ר עורבות חברתית נשית מלאת  ם להעי סדנאי  פגשיםמ

  3בעון ר  כשרה לצוותי חינוךה ידום חינוך מודע מגדר ק .2

  2בעון ר  מק בכללמועצה ובעה לעובדי  מגדרית טמעת חשיבהה דרית טמעת חשיבה מגה .3

יא ים בר פוח אורח חי וטי  ידוםק .4
הנשים, מיגור   לתרב קהי בק

 האלימות והעצמתן 

נגדן  אלימות היגור מל ,םעלאת המודעות לבריאות נשי ה
   והעצמתן

 4בעון ר
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 : 2021עמידה ביעדי 

 .מועצהובי הישי בה בשכונות הרחשוטפת בתשתיות של משך תכנון ביצוע ותמיכה  ה .1
 .יווק מגרשים וקידום ביצוע תשתיות שלב א' ישוב קבעש: מוכנות להחדש מיטל דום הישובי ק .2
 .גיה נוספיםדיקת היתכנות למיזמי אנר ב .3
 . זק במודל החדש ומיצוי פוטנציאלפעלת מטמנת בה .4
 . ניןדרוג והרחבת הטיפול בפסולת בש .5
 . תןשני  יבורי, ככלהצ בשטחמצב הקיים פוטנציאל והסדרת הני חוגה: מיצוי ג .6
 . כנות לקידום הפרויקט כתלות בהחלטת ממשלה על המשך הפרויקטות ושמירת מרדן: השלמוער י ש .7
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 ם וח זמניל עדיםי טרהמ

יתוח תשתיות ציבוריות במועצה פ .1
 ובישובים

של שכונות שוטפת בתשתיות   משך תכנון ביצוע ותמיכהה
 ועצה שובי הממגורים ביי

 1 וןעבר

ח תשתיות ועבודות פיתיטל: המשך ישוב החדש מהידום ק
תכנון וביצוע מבני ציבור  ,  ראש שטח במקביל לפתמ"ר

שים  הרכישה של המגר  ליווי משפחות בתהליכי , בישוב 
 יות והתשת

 1בעון ר

"ע כביש  ידום שלפים: השלמת תשתיות בשכונה ב', תבק
 ערכות סולאריות גישה ומ

 1 בעוןר

 1עון בר והבקרה לשיפור המידע תדיגיטליו ותכטמעת מערה

כה שוטפת בפיתוח תשתיות ציבוריות במרחב המועצה מי ת
 )תכנון, תקצוב וביצוע(

 1בעון ר

יכה שוטפת בתשתיות של שכונות כנון ביצוע ותממשך תה
 מגורים ביישובי המועצה 

 1בעון ר

 יזמי אנרגיה מ .2

 לולרי עס כרת גגות ליזםשידום פרויקטים מניבים של הק
 ובים נכסי המועצה וביש

 1 בעוןר

 1בעון ר היתכנות למיזמי אנרגיה נוספיםת דיקב

 יזמי איכות סביבה מ .3
 ל ומיצוי פוטנציאפעלת מטמנת בזק במודל החדש ה

 1בעון ר
 ידום תכנון תב"ע של מטמנה יבשה נוספתק

 תיירותימור תחום הש .4
בשטח   םדרת המצב הקיי ציאל והסני חוגה: מיצוי פוטנג

 הציבורי, ככל שניתן 
 1בעון ר

שייה ותעסוקה ר תעדום אזוי ק .5
 המשותף "שער ירדן"

שלמות ושמירת מוכנות לקידום הפרויקט כתלות  ה
 פרויקטלה על המשך הבהחלטת ממש

 1בעון ר

 סקי ואזוריי יתוח עפ .6

סולת עיסקית במסגרת חוק תכנות לטיפול בפדיקת הי ב
 ת עודפת פסול

 1בעון ר

  סיב אופטי  תשתיות אזוריות: גז טבעי, םה בקידוכמי ת
 לגלבוע

 1ון בער

 1בעון ר כנית להגדלת ההכנסות המניבות של המועצהת
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 . תכנית שיקוםתכנון וביצוע  .1
 
 
 

 בודה:ע תניוכת

 
 
 

 ם יוח זמנל יעדים המטר

וזרמים  כות שפכים מי שיפור א .1
באתו ליצור קולחים  הלמט"ש ו

 תקינים

 2רבעון  הבאת המט""ש לקולחין תקינים

 3רבעון  ים מזהמים ושיפור איכות שפכיםאיתור יצרנ

 2רבעון  ות בגלל אי עמידה בכלליםי הסרת איום מצד רשו

נתית. ה רב שהכנת תכנית אחזק .2
 ת זבל פרותיעת הזרמעצירה ומנ

 מרפתות 

תכנית תיקונים רב  תוקה מונעת, הכנור מעקב תחזפשי 
 שנתית לתחנות השאיבה 

 1רבעון 

 3רבעון  פינוי בוצה וכיסוי ,השבתת בריכות חמצון יבשות

 3בעון ר שיפור משמעותי בשפכי רפתות

ועדכון תחשיב  איסוף נתונים  .3
 יהתעריף אגרת הגב 

 ריף  המעבר לתע בראי  2022ון תעריף אגרה עדכ
 משמעויות אורבניקס להצגתי דוח ברמת נשלישו

 4רבעון 

סיום הקמת קו הולכה אזורי   .4
 ממיטל/מלכישוע

 1רבעון  סיום פרוייקט  -ישוע קו הולכה מלכ

  י ניצול כספי קרן שיקום בשנ .5
 פרוייקטים לפחות 

 , בישובים ייקטיםשני פרו -ביצוע תכנית שיקום תכנון ו
 ח מלש"" 1.5  ם של לפחותקרן בסכוניצול 

 1רבעון 

מערכת המים   ניהול מיטבי של .1
 במנחמיה

העברת אחריות , 6% -שיפור בקרה והקטנת פחתים ל
 ם אספקה לאחרי 

 2בעון ר
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וג פרויקטס רוייקטפ   
)אומדן לפי לות ע

ן ראשוני( תכנו  
קור מימון מ  

  יצועב
 שנתי 

יםרויקטים גדולפ  
  מנחמיה שת"-צפוני  אשכולו ביוב ק
יוב קווי ב +  

                               
ינהלת ביוב + מועצה מ  204,849  100% 

רויקטים גדוליםפ קמת תחנת שאיבה בשדה נחום  ה   
                               

תיבי ישראל  נ  700,000  100% 

רויקטים גדוליםפ  
ו ביוב מאסף מלכישוע  יצוע קב

 מירב  
                            

עצה מות ביוב + ינהלמ  1,840,000  58% 

רויקטים גדוליםפ  3 
                            

2,744,849     

רחבות בישוביםה יח"ד  100ף ת יוסב"ע בי ת   
                               

שרד השיכון  מ  719,200  0% 

ישוביםרחבות בה  
  20+9 ה קיבוציתכנון גשר שכונת
ח"ד י   

                                
שרד השיכון  מ   370,390  0%1  

רחבות בישוביםה יח"ד 21 -יצוע שכונה פנימיתב   
                               

שרד השיכון מ  220,004  100% 

םרחבות בישובי ה 21/82ירה ב' כונת נופי הטש   
                               

300,000  
+   השיכון שרדמ

יםנמשתכ  100% 

בישוביםרחבות ה  

שתיות עיליות ת צוע השלמתי ב
+  1כביש  +  יח"ד 21-שכונה ותיקה
 השלמות גינון

                            
ישוב   + השיכון שרדמ  2,416,000  100% 

רחבות בישוביםה יח"ד   100ה ירדנ כנון תב"עת   
                               

שרד השיכון  מ  642,400  0% 

רחבות בישוביםה החבהר-אונה ג' יתוח חלקי פ   
                            

1,500,000  
שרד השיכון +  מ

 60% משתכנים

רחבות בישוביםה  
הרחבה )שכונת  משך שכונתיצוע הב

ד יח" 15מתוך  9הדקלים(    
                               

500,000  
שרד השיכון +  מ

 100% משתכנים

םי שוב רחבות בי ה  
יח"ד  70ר רופין כנון מפורט כפת

פקאן  ה שכונת  
                               

שרד השיכון מ  182,757  90% 

רחבות בישוביםה  
קבע פריצת  יישוב  -'יצוע אונה אב

 דרכים כולל פארק אתגרי 
                            

השיכון שרד מ  4,750,000  40% 

שוביםרחבות בי ה שטח מבני ציבור  רמהכנון פרוגת   
                               

שרד השיכון מ  300,000  0% 

רחבות בישוביםה תמ"ר מיטל שלב א'  פ   
                          

שרד השיכון  מ  20,000,000  0% 

םרחבות בישובי ה ב במיר 200-צ"פש   
                               

שיכון שרד המ  200,000  0% 

וביםשבי  רחבותה   שתיות שלב אאונה ב'  ת 2יצוע ג' ב 
                            

שתכניםמ  4,765,582  50% 

רחבות בישוביםה כנון שכונה חדשה מירב  ת   
                               

השיכון  שרדמ  605,000  10% 

חבות בישוביםרה יח"ד 140-ר ב' כב"ע שכונת עופת   
                               

שרד השיכון מ  287,700  0% 

ישוביםב רחבותה  
-כנון תשתיות שכונת כרם ב' )כת

יח"ד(  100  
                               

השיכון  שרדמ  380,000  0% 

רחבות בישוביםה יח"ד  21שתיות ת 21סילות ביצוע מ   
                               

כון שרד השי מ  162,000  100% 

וביםשבי  רחבותה  
ל שכונת נח- כנון מפורטת

יח"ד 47-הקיבוצים   
                               

שרד השיכון מ  651,760  80% 
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רחבות בישוביםה "דיח 52ורט כנון מפת   
                               

ן שרד השיכומ  551,850  50% 

רחבות בישוביםה ( "דיח 17י) 17רחוב -הכרם כונתש   
                            

ישוב  +  שרד השיכוןמ  3,875,000  80% 

רחבות בישוביםה  
יחד + ישוב ותיק תכנית  100ב"ע ת

 בינוי  
                               

שרד השיכון מ  604,000  0% 

רחבות בישוביםה  
  יח"ד(  12ים )וח תשתיות ומגרשיתפ
פנימית -  

                            
ב ישו  רד השיכון +שמ  1,751,440  0% 

ות בישוביםרחבה  
יח"ד תשתיות שלב  39כרם כונת הש
' א  

                            
1,870,915  

  + שרד השיכוןמ
םמשתכני   100% 

שוביםרחבות בי ה כנון מרכז יישוב  ת   
                               

שרד השיכון מ  300,000  50% 

רחבות בישוביםה ו. מקומית -"ע בת-המטוס כונתש   
                               

שרד השיכון מ  340,000  20% 

רחבות בישוביםה יח"ד  57כנון מפורט ת   
                               

שרד השיכון מ  600,000  0% 

רחבות בישוביםה  
יח"ד(   28שכונה מערבית ) יצועב

דות חח"י()אומדן מלא ללא עבו  
                            

1,922,193  
  + יכוןשרד השמ

ניםמשתכ  100% 

חבות בישוביםרה  
-יצוע השלמת תשתיות עיליותב

 רחוב מזרח 
                               

150,000  
  + ןשרד השיכומ

 100% משתכנים

בישוביםרחבות ה  
ונת יח"ד שכ 60פורט כנון מת

 הפרדס 
                               

ן  רד השיכושמ  321,000  0% 

ביםרחבות בישוה יח' 127 -ד'שתיות אונה ג'+יצוע תב   
                            

1,929,000  
ש"ב + משתכנים  מ

 96% )דקל אחר( 

רחבות בישוביםה יח"ד  20וע שכונת המרפאה יצב   
                            

1,400,000  
שרד השיכון +  מ

תכניםמש  100% 

םשובי רחבות בי ה יח"ד  49כונה ג' יצוע שב   
                            

1,643,313  
שרד השיכון +  מ

 0% משתכנים

רחבות בישוביםה יח'  49כנון שכונה ג'. ת   
                               

שרד השיכון מ  403,495  80% 

בות בישוביםרחה יח"ד 26/42 -שכונת התמר -ועיצב   
                            

5,792,800  
  ד השיכון +שרמ

 50% משתכנים

ביםרחבות בישוה  
אונה ב'   -שלמת תשתיות עיליות ה

 גינון 
                               

877,500  
שרד השיכון  מ

 100% +משתכנים

רחבות בישוביםה יח' 25נה ג' יצוע שלב א' שכוב   
                               

851,781  
ן +  שרד השיכומ
שתכניםמ  100% 

םבות בישובי רחה יח"ד  46 ב' שכונה א+ב' יצוע שלבב   
                            

שרד השיכון  מ  1,200,000  100% 

וביםרחבות בישה נה ד'  יצוע שלב א' שכוב   
                            

3,000,000  
יכון +  שרד השמ

 0% משתכנים

ישובים רחבות בה  93  
                           

,24841,002     

ך וסדות חינומ  
י"ס שקד יסודי ב נייה ופיתוחב

 מתחדש 
                            

עצה מו + שרד החינוךמ  2,709,740  100% 

וסדות חינוך מ  
י"ס שקד יסודי נייה ופיתוח בב

ב ב'   של-מתחדש  
                            

מועצה  + ינוךשרד החמ  5,109,782  15% 

חינוך וסדות מ נון  על יסודי תכ י"ס שק"דב   
                                 

80,000  
  מועצה + שרד החינוךמ
דרכא +  90% 

וסדות חינוך מ רחבי למידה מ   M21 שק"ד יסודי  
                                 

מועצה    +  שרד החינוךמ  87,795  0% 

וסדות חינוך מ  
קד על  ש בי"ס M21למידה חבי רמ

 יסודי  
                                 

רד החינוך שמ  72,000  0% 
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וסדות חינוך מ תחם כושרמ   
                                 

שרד החינוך מ  82,500  0% 

סדות חינוך ומ רחבי למידה מ   M21 
                                 

שרד החינוך מ  80,000  0% 

וסדות חינוך מ למידה רחבי מ   M21 
                                 

שרד החינוך  מ  80,000  0% 

וסדות חינוך מ יפוץ חדר מורים ש   
                               

 100%   שרד החינוךמ  100,000

וסדות חינוך מ י"ס דרור מתחדש ביצוע  ב   
                            

החינוך   רדשמ  9,534,235  5% 

חינוך  סדותומ ן דקלים ורימוכיבוי אש  כתערמ   
                                 

רן פיתוח ק  75,000  0% 

וסדות חינוך מ  
ים בי"ס יפוצי קיץ חידוש מבנש

 דקלים  
                               

ועצה  מ  +  שרד החינוךמ  105,413  0% 

ת חינוך וסדומ ס דקלים  יפוץ חדר מורים בי"ש   
                               

ד החינוך שרמ  100,000  100% 

חינוך וסדות מ רוגרמה בי"ס דקלים פ   
                                 

פיתוח  רןק  30,000  0% 

וסדות חינוך מ רחבי למידה מ   M21   
                               

ד החינוך שרמ  100,000  0% 

וסדות חינוך מ  
 +  המה מנהלדיוזק רעידות אח

ייםני ב  חטיבת  
                            

שרד החינוך  מ  3,860,612  50% 

וסדות חינוך מ רוגרמה בי"ס ביכורים פ   
                                 

ועצהמ  30,000  0% 

וסדות חינוך מ בנה יביל מ   
                                 

ועצהמ  70,000  100% 

ך וסדות חינומ  
קלים ירדן דון הלית גאגישות כלנ

ודי  שקד יס  
                               

שרד החינוך  מ  191,000  90% 

וסדות חינוך מ כנון מבנה גן ת   
                               

מועצה   + ט"לח  105,300  0% 

וסדות חינוך מ עון יום  ינוי מב   
                            

ב ישו + ד התמ"תרשמ  1,194,098  100% 

ות חינוך וסדמ נוי מעון יום  י ב   
                            

שרד התמ"תמ  2,822,400  0% 

וסדות חינוך מ יום  ינוי מעון ב   
                            

ישוב  + שרד התמ"תמ  1,194,498  100% 

נוך וסדות חי מ יום  ינוי מעון ב   
                         

ישוב  + תמ"שרד התמ  1,194,098  100% 

ת חינוך וסדומ ינוי מעון יום  ב   
                            

יישוב  + שרד התמ"תמ  1,194,098  100% 

ות חינוך וסדמ כנון מעון יום ביכורה  ת   
                               

ים שרד הפנמ  264,000  0% 

חינוך וסדות מ מים  דים תל תאוכנון גן ילת   
                               

ישוב   שרד הפנים +מ  130,000  0% 

חינוך  וסדותמ יפוץ גן ילדים בירדנה  ש   
                               

פעל הפיסמ  200,000  0% 

ךוסדות חינומ  82  
                          

30,796,569      
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ים +  שתיות בישובת
רימון   סכנון צומת בי"ת תחבורה  

                               
300,000  

שרד התחבורה + מ
הרשות קרנות   0% 

שתיות בישובים +  ת
ת צבי  יצוע כביש גישה קיבוץ טיר ב תחבורה  

                            
2,978,000  

 + שרד התחבורהמ
 0% ישוב 

  שתיות בישובים +ת
 2 תחבורה

                            
3,278,000      

פיתוח ויים ל אופנבי ש
ביל אופניים מועצה קניון הבזלת  ש נופי   

                               
שרד התחבורה מ  950,000  100% 

ביל אופניים ופיתוח  ש
 1 נופי 

                               
950,000      

בישוביםניה ציבורית ב ית יוסף גרש ספורט ב יפוץ מש   
                               

ד השיכון  שרמ  166,600  100% 

ביםניה ציבורית בישוב ן משחקים בגשר  ג   
                               

ישוב  + שרד קק"למ  350,000  100% 

בישובים ניה ציבוריתב יפוץ מועדון נוער בגשר   ש   
                               

256,000  
 + טיבה להתיישבותח

וב  יש  100% 

וביםביש תיה ציבורי נב פוץ מבנים לקליטה י ש   
                               

250,100  
 + טיבה להתיישבותח

 0% ישוב  

בורית בישוביםניה ציב יות ציבוריות בטירת צבי שתת   
                               

ישוב  י   358,000  0% 

בישוביםניה ציבורית ב    רדנה י יפוץ מועדון ש 
                               

ישוב    + שרד השיכוןמ  760,000  100% 

ה ציבורית בישוביםני ב ן משחקים כפר רופין  ג   
                               

333,000  
  + שרד החקלאותמ

וב  יש  100% 

ניה ציבורית בישוביםב במעוז חיים כנון אולם התכנסות ת   
                               

ר  תב"ודפי  ח ערן פיתוק  140,000  0% 

ניה ציבורית בישוביםב לקליטה מעוז חיים יפוץ מבנים ש   
                               

117,306  
 + טיבה להתיישבותח

 0% ישוב  

ת בישוביםניה ציבורי ב  
מעלה  15בודות פיתוח כביש ע

 גלבוע 
                               

ורה שרד התחבמ  180,000  100% 

וביםשית בי ציבורניה ב שתיות במנחמיה  ת   
                               

רן פיתוח ק  115,000  100% 

ישוביםניה ציבורית ב ב ן משחקים נווה אור  ג   
                               

ישוב  + שרד קק"למ  315,000  100% 

ציבורית בישוביםניה ב וד דן משחקים ניר ג   
                               

299,700  
  + שרד החקלאותמ

 0% ישוב  

בישוביםניה ציבורית ב יפוץ מבנים לקליטה ש   
                               

311,500  
 + טיבה להתיישבותח

 100% ישוב  

ניה ציבורית בישוביםב יפוץ מבנה מזכירותש   
                               

וב יש+  רן פיתוחק  188,000  100% 

ישוביםת ב רי ניה ציבוב יפוץ מגרש משחקים ברוויה ש   
                               

384,000  
  + שרד החקלאותמ
שרד השיכון  מ  10% 

ניה ציבורית בישוביםב בשדי תרומות יפוץ מועדון ש   
                               

ישוב   + ועצהמ  140,000  100% 

םה ציבורית בישובי י נב חום נר אוכל שדה יפוץ חדש   
                               

ישוב  + לט"ח  961,000  0% 
ניה ציבורית  ב

81 בישובים   
                            

5,625,206      
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ר במועצה בני ציבו מ נגשה במועצה מבני מועצה  ה   
                               

שרד הפנים מ  187,000  100% 

בור במועצה צי בני  מ וח למבנה מעבריםסבת מטוה   
                               

534,165  
  + קרן פיתוח + ט"לח

 0% מעברים 

בני ציבור במועצה מ סתורים לפחי אשפה )כלי אצירה(מ   
                               

ישובים   + ספי אשכולכ  528,000  90% 

עצה מובבני ציבור מ  
טגרציה ואינתיות חשמל בודות תשע
קימרון  ב  

                               
ספעל הפי מ  450,000  100% 

בני ציבור במועצה מ  4 
                            

1,699,165      

יירותת ת לב ב' מרכז צפרוש   
                            

מ"ת  ח  1,000,000  100% 

יירותת מודע  ה שירותים עיןבנמיצוע ב   
                            

מ"ת ח  2,000,000  75% 

יירותת  2 
                            

3,000,000     

ביטחון רכיבי מ טחון בחמדיה  י יקום גדר ב ש   
                               

שרד הביטחון  מ  100,000  100% 

רכיבי ביטחון מ בחמדיה ן וטחי ל תאורת בכביקום ש   
                               

שרד הביטחון  מ  100,000  100% 

רכיבי ביטחון מ טחון לשכונה רכיבי בי מ   
                               

869,000  
 שרד הביטחון +מ

 100% משרד השיכון 

חון רכיבי ביטמ רכיבי ביטחון לשכונה זמנית מיטל מ   
                                 

הביטחון  שרד מ  59,813  0% 

טחון רכיבי בי מ יטחון לשכונה רכיבי ב מ   
                               

שרד הביטחון מ  300,000  0% 

טחון רכיבי בימ  5 
                            

1,428,813      

כנוןת נית אב לשטחים פתוחים + סקרכת   
                                 

ים ן לשטחים פתוחרק  75,000  100% 

כנוןת עבר עיליכנון מת   
                               

165,000  
חבורה + קרן שרד התמ

 0% פיתוח 

כנוןת תאר כוללניתוכנית מת   
                               

תכנוןינהל המ  437,600  0% 

כנוןת  3 
                            

677,600      
ספות לגיוס נו וכניותת

קצובות עופר ב -"ד  יח 60רט מפו כנוןת   
                               

ד השיכון שרמ  700,000   
וכניות נוספות לגיוס ת

ובותקצ  
משחקים נווה איתן מנחמיה ני ג

 מסילות
                               

999,000  
  + שרד החקלאותמ

   ישוב  
ת לגיוס ספווכניות נות

ובצותק חמדיה ני משחקים בג   
                               

333,000     
וכניות נוספות לגיוס ת

ירוי מגרשי ספורט ברחבי המועצה  ק ותקצוב  
                            

3,750,000     
 וכניות נוספות לגיוסת

 ותקצוב
יצוע שביל אופניים גאון הירדן ב

 חמדיה 
                            

בורה שרד התחמ  1,000,000   
וס יות נוספות לגי וכנת

 ותקצוב
כנון תחנת אוטובוס מול מרכז ת

 עידן 
                                 

שרד התחבורה מ  35,000   
וכניות נוספות לגיוס ת

י גן חדש  יטל בינומ ותקצוב  
                            

חינוך ד השרמ  1,000,000   
ס נוספות לגיו יותנוכת

וי גן חדש  מים בינל תאות ותקצוב  
                            

ינוך שרד החמ  1,000,000   

 

 55 



 

  

 

וכניות נוספות לגיוס ת
ובותקצ ינוי גן חדש בשדה נחום ב   

                            
שרד החינוך מ  1,000,000   

וכניות נוספות לגיוס ת
   בית יוסףדשני בן חג ותקצוב

                                 
וך  שרד החינמ  78,500   

וכניות נוספות לגיוס ת
ן יום ביכורה ינוי מעוב ותקצוב  

                            
שרד התמ"תמ  3,400,000   

וכניות נוספות לגיוס ת
ינוי מעון יום גשר  ב ותקצוב  

                            
ב ישו + ת"שרד התממ  3,400,000   

ת לגיוס ניות נוספווכת
ובתקצו נווה איתן  ום ינוי מעון י ב   

                            
ישוב  + שרד התמ"תמ  3,400,000   

ניות נוספות לגיוס וכת
ינוי מעון יום שדה אליהו ב ותקצוב  

                            
ישוב  + שרד התמ"תמ  3,400,000   

גיוס לספות וכניות נות
ובותקצ שקד   + דותשים בי"ס שגרמ   

                               
923,000     

ס וכניות נוספות לגיות
בנה רווחה + גיל עוז מ ותקצוב  

                            
יס + רווחהפ  3,000,000   

פות לגיוס וכניות נוסת
גרש ספורט מנחמיה  מ ותקצוב  

                               
    שרד השיכוןמ  450,000

וספות לגיוס נוכניות ת
כז ביכורה רמ ותקצוב  

                               
שרד השיכון  מ  450,000   

יות נוספות לגיוס וכנת
ית הכנסת במיטל מבנה יביל ב ותקצוב  

                               
מועצה  + שרד הדתותמ  637,000   

 לגיוס ות נוספותוכני ת
דשלם ספורט חוא ותקצוב  

                            
ישוב   + שרד הספורטמ  6,227,600   

ות נוספות לגיוס וכני ת
ועדון בבלי  מ ותקצוב  

                               
ישוב  + ט"לח  250,000   

ות נוספות לגיוס וכני ת
ביש גישה שלוחות כ ותקצוב  

                            
ה שרד התחבורמ  2,844,500   

נוספות לגיוס  יותוכנת
ובתקצו ביש גישה שדה אליהו כ   

                            
ה שרד התחבורמ  3,000,000   

וכניות נוספות לגיוס ת
יפוץ מגרש טניס  ש ותקצוב  

                               
150,000  

שרד התרבות מ
  והספורט 

לגיוס  תת נוספווכניות
ו  בשדה אליהגרש ספורט מ ותקצוב  

                               
169,533  

שרד התרבות מ
ט והספור   

נוספות לגיוס וכניות ת
גרש ספורט בטירת צבי  מ ותקצוב  

                                 
70,726  

שרד התרבות מ
  והספורט 

וכניות נוספות  ת
 26 לגיוס ותקצוב 

                          
41,667,859     

 

 

 

 

 

יקטים פרוה"כ ס   

פרויקטים כולל )לפני גיוס נוסף(  ספרמ  105  

פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל ספר מ   91  

נוסף(יקף תקציבי כולל )לפני גיוס ה   48,507,238  

מועצה/חכ"ל  יצועיקף תקציבי בב ה   43,893,398  

(ים )ללא הרחבותה"כ פרויקטים ציבוריס   

( ני גיוס נוסףם כולל )לפספר פרויקטי מ  74 

חכ"ל /ים בביצוע מועצהקטספר פרוי מ                 63  

יקף תקציבי כולל )לפני גיוס נוסף(ה  22,005,666  

יקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל ה    19,405,666  
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 קטפרויי יקוםמ

 עלות 
ומדן )א

תכנ   ון לפי 
 ראשוני( 

 ן ומקור מימ

 בישובים  הרחבות
  שרד השיכוןמ  719,200  יח"ד  100יוסף  ב"ע ביתת ת יוסף י ב
  שרד השיכוןמ  333,351  "ד  יח 20+9כנון גשר שכונה קיבוצית ת שר ג
  שרד השיכוןמ  642,400  יח"ד   100כנון תב"ע ירדנה ת רדנה י 
 ים נרד השיכון + משתכשמ  600,000  בההרח-ונה ג'יתוח חלקי אפ רדנה י 
 שרד השיכון מ  1,500,000  17כביש  + אונה ב'יתוח סופי פ רדנה י 

 שרד השיכון מ  60,919  פקאן יח"ד שכונת ה 70פורט כפר רופין כנון מת פר רופיןכ

 יטל מ
רכים כולל יישוב קבע פריצת ד -יצוע אונה א'ב

 פארק אתגרי  
 שיכון שרד המ  3,000,000 

 ן שרד השיכומ  300,000  ר מה שטח מבני ציבורון פרוגכנת יטל מ

  שרד השיכוןמ  20,000,000  ל שלב א'  תמ"ר מיטפ יטל מ

 שיכון שרד המ  200,000  במירב  200-צ"פש ירב מ

 שתכניםמ  2,382,791  אונה ב'  תשתיות שלב א  2יצוע ג' ב ירב מ

 כון שרד השי מ  544,500  כנון שכונה חדשה מירב  ת ירב מ
 ד השיכון שרמ  287,700  יח"ד 140-כע שכונת עופר ב' "בת חמיה נמ
 שרד השיכון מ  380,000  יח"ד(  100-כנון תשתיות שכונת כרם ב' )כת ה נחמי מ
   450,000  נון תשתיות שכונת תנעזר כת נחמיה מ

 שרד השיכון מ  130,352  יח"ד 74-הקיבוצים שכונת נחל -כנון מפורט ת סילותמ

 נים משתכ + שרד השיכוןמ  3,000,000  יח'  25 ב' ונת נחל הקיבוציםכשתיות שיצוע תב סילותמ
 שרד השיכון מ  275,913  יח"ד 52כנון מפורט ת עוז חיים מ
 משתכנים  + שרד השיכוןמ  3,000,000  יח' 20וע תשתיות שכונת בוסתן יצב עוז חיים מ
 ישוב   + וןשרד השיכמ  911,765  יח"ד(  17י) 17רחוב -כונת הכרםש גלבוע עלה מ
 שתכניםמ  3,000,000  (יח' 14) 18רחוב  -רםהככונת ש ע עלה גלבומ
 שרד השיכון מ  604,000  תכנית בינוי   יחד + ישוב ותיק 100ב"ע ת עלה גלבוע מ
 ישוב   שרד השיכון +מ  1,751,440  פנימית-יח"ד(  12יתוח תשתיות ומגרשים )פ וה אורנ

 וה אורנ
מרכיבי    + םי רשמג  9-(7כביש ' )יצוע אונה ג ב

 ון ביטח
 שתכניםמ  1,147,470 

 שרד השיכון מ  150,000  נון מרכז יישוב  כת שפיםר
 שרד השיכון מ  340,000  ו. מקומית -ב"ע ת-כונת המטוסש שפיםר
 שרד השיכון מ  600,000  יח"ד  57כנון מפורט ת שפיםר
 שתכניםמ  500,000  מגרשים צפוניים שכונת הגפן  5יתוח פ שפיםר
  השיכוןשרד מ  407,788  רחוב  יח"ד 50ב"ע ת וב  חר
  ןשרד השיכומ  321,000  יח"ד שכונת הפרדס  60ט כנון מפורת וויהר

 ישוב   + שרד השיכוןמ  1,000,000  יח'  6שתיות שכונת התמר יצוע תב דה אליהו  ש
 ר(אח משתכנים )דקל+ "ב שמ  293,208  יח' 127 - ות אונה ג'+ד'יצוע תשתי ב דה נחוםש
 + משתכנים שרד השיכון מ  1,643,313  ד יח" 49ג' נה יצוע שכוב די תרומותש
 ון שרד השיכמ  80,699  ' יח 49כנון שכונה ג'. ת די תרומותש
 שרד השיכון + משתכנים מ  2,896,400  יח"ד 26/42 -שכונת התמר -יצועב לוחות ש
 שתכנים מ  + שרד השיכוןמ  1,500,000  שתיות שלב ב' אונה ב' ת לפים ש
  שרד השיכוןמ  500,000  אומים  ח"ד תל תי  50ב"ע ת ומים ל תאת
 משתכנים שרד השיכון + מ  3,000,000  יצוע שלב א' שכונה ד'  ב ל תאומים ת
 38  35,072,525   
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 וסדות חינוךמ
 עצה ומ + החינוך שרדמ  4,343,315  שלב ב'   -שקד יסודי מתחדש"ס נייה ופיתוח בי ב י"ס שק"ד ב

  80,000  ן  י תכנול יסודי"ס שק"ד עב י"ס שקד  ב
  + מועצה + ד החינוךשרמ

 דרכא 
  מועצה + החינוך שרדמ  87,795  י שק"ד יסודM21  רחבי למידהמ י"ס שקד  ב
 ינוך שרד החמ  72,000  על יסודי  בי"ס שקד M21 רחבי למידהמ י"ס שק"ד ב
 ך החינושרד מ  82,500  תחם כושרמ י"ס שק"ד ב
  שרד הפניםמ  250,000  ת ספר שקד וץ חצר בבי יפש "ד י"ס שקב
 שרד החינוך מ  M21   80,000 רחבי למידהמ י"ס דקלים ב
 שרד החינוך מ  M21   80,000 למידהרחבי מ ס רימון  י"ב
  רד החינוךשמ  9,534,235  ביצוע   י"ס דרור מתחדשב י"ס דרור ב

  רן פיתוחק  75,000  ימון רלים ובוי אש דקערכת כי מ י"ס דקלים ב
  מועצה + שרד החינוךמ  105,413  ם  בנים בי"ס דקלי יפוצי קיץ חידוש מש ם י"ס דקלי ב
  רן פיתוחק  30,000  ס דקלים רוגרמה בי"פ  י"ס דקליםב
 וך שרד החינמ  M21   100,000 רחבי למידהמ י"ס גאון הירדן ב
  שרד החינוךמ  2,046,124  חטיבת בניים  +  להות אדמה מנהיוזק רעידח י"ס גאון הירדן ב
 ועצהמ  30,000  בי"ס ביכורים רוגרמה פ י"ס ביכורים  ב
תי ספר ברחבי  ב

 המועצה 
  שרד החינוךמ  191,000  הירדן דקלים שקד יסודי   כללית גאון גישותנ

  ועצהמ + ט"לח  105,300  כנון מבנה גן ת יטל  מ
 מ"תתשרד המ  2,822,400  י מעון יום  ינו ב עון יום מיטל  מ
  פניםשרד המ  264,000  ן מעון יום ביכורה  כנות יום ביכורה  עון מ
  ישוב שרד הפנים +מ  130,000  ל תאומים  כנון גן ילדים תת ן ילדים תל תאומים  ג
 הפיספעל מ  200,000  יפוץ גן ילדים בירדנה  ש ן ילדים בירדנה  ג
  וחרן פיתק  250,000  ת חינוך ות בטיחות במוסדבודוע בודות בטיחות ע

 22 ,082 ,95920   
 ם + תחבורהבישוביתשתיות 

 ת ביוב + מועצה ינהלמ  966,000  מירב  -מלכישועיצוע קו ביוב מאסף ב עצהומ

  300,000  כנון צומת בי"ס רימון  ת ועצהמ
שרד התחבורה + קרנות מ

  הרשות
  םשרד הפני מ  100,000  יכורה בותשתיות נלוות יקום כבישים מדרכות ש יכורה  ב
  חרן פיתוק  150,000  שתיות בחוות עדן  ת   וות עדןח
 ישוב  + שרד התחבורהמ  2,978,000  י  יצוע כביש גישה קיבוץ טירת צבב ירת צבי  ט

 5  4,494,000   
 ת בישובים בניה ציבורי

  ישוב + בותטיבה להתיישח  250,100  יטה יפוץ מבנים לקלש מדיהח
  ישוב  358,000  ירת צבי יבוריות בט יות צשתת צבי   רתי ט
  ישוב + שרד החקלאותמ  333,000  ופין  ן משחקים כפר רג פר רופיןכ
  רן פיתוח עודפי תב"רק  140,000  ן אולם התכנסות במעוז חיים כנות יים עוז חמ
  ובשי  + יבה להתיישבותטח  117,306  ה מעוז חיים יפוץ מבנים לקליטש עוז חיים מ

  346,114  יים תיות במעוז חיקום תשש ם עוז חיי מ
היטלי רנות הרשות )ק

 השבחה(
  ישוב + חקלאותשרד המ  299,700  ן משחקים במנחמיה ג נחמיה  מ

  384,000  יפוץ מגרש משחקים ברוויה ש וויהר
משרד  + שרד החקלאותמ

  השיכון
  שובי  + ט"לח  961,000  ום יפוץ חדר אוכל שדה נחש דה נחום  ש
 9  ,2203,189   
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 ציבור במועצה  בנימ
  שרד הפניםמ  150,000  בני מועצה  נגשה במועצה מה ועצה מ
  שרד הפניםמ  100,000  צה מוענגשת מבנה הה ועצה מ
 מעברים + קרן פיתוח + ט"לח  534,165  סבת מטווח למבנה מעבריםה ועצהמ
  הפנים דשרמ  236,000  במבנה המועצה  סרת גג אסבסטה עצהומ
  רן פיתוחק  300,000  שיפוץ מבני ציבור  יקום וש ועצהמ

 5  1,320,165   
 תרויית
 מ"ת ח  500,000  עין מודע יצוע מבנה שירותיםב ין מודע ע
  ישוב + רן מורשתק  5,600,000  אן בטירת צבי  ח ירת צבי  ט
  ק"לק  450,000  ק"ל במנחמיה ורשת קח נחמיה  מ

 3  6,550,000   
 ן יטחומרכיבי ב

  טחוןשרד הבימ  59,813  נה זמנית מיטל י ביטחון לשכורכיבמ יטל  מ
 שרד הביטחון מ  300,000  רכיבי ביטחון לשכונה מ וה אורנ

  410,000  רכיבי ביטחון לשכונה מ דה אליהו  ש
משרד   שרד הביטחון +מ

 השיכון
 3  13769,8   

 וןתכנ
 בורה + קרן פיתוחשרד התחמ  165,000  יליכנון מעבר עת ( התאומים )ביכור לת
 ינהל התכנוןמ  437,600  יתוכנית מתאר כוללנת עצהומ

 2  602,600   

 תקצובות לגיוס ו ספונות תוכני
 שרד השיכון מ  700,000  עופר ב -יח"ד   60כנון מפורט ת נחמיה מ
  וביש + ותקלאשרד החמ  999,000  מסילות ,מיהמנח  ,נווה איתן :ני משחקיםג ועצה מ
   333,000  ני משחקים בחמדיה ג ה ועצמ

   3,750,000  רחבי המועצה רשי ספורט בירוי מגק ועצהמ

  שרד התחבורהמ  2,500,000  מנחמיה אופניים קניון הבזלת  וע שביליצב ועצהמ
  ורהבשרד התחמ  2,900,000  שוע  ביל אופניים מעלה גלבוע מירב מלכי ש ועצהמ
  התחבורהשרד מ  35,000  רכז עידן ל מוטובוס מותחנת אנון כת ועצהמ
  יםשרד הפנמ  400,000  חזית מבנה המועצה  גג ושיפור  חלפתה ועצהמ
 שרד החינוך מ  1,000,000  חדש  יטל בינוי גן מ סדות חינוך ומ
   100,000  אוטובוסים  מפרצי -סדר תנועה הבי"ס שקד ה וסדות חינוך מ

 שרד החינוך מ  1,000,000    וי גן חדשים בינתאומל ת סדות חינוך ומ
 שרד החינוך מ  1,000,000  חום חדש בשדה נ ינוי גןב וסדות חינוך מ
  שרד החינוךמ  78,500  ן חדשני בבית יוסף  ג חינוך  וסדותמ
 התמ"ת שרדמ  3,400,000  ינוי מעון יום ביכורה ב וסדות חינוך מ
  ישוב + תתמ"שרד המ  3,400,000  מעון יום גשר   י ינו ב דות חינוך וסמ
  ישוב + שרד התמ"תמ  3,400,000  תן  ינוי מעון יום נווה אי ב וסדות חינוך מ
  ישוב + שרד התמ"תמ  3,400,000  מעון יום שדה אליהו ינוי ב וך וסדות חינמ
   923,000  שקד   + גרשים בי"ס שדותמ וסדות חינוך מ
 יס + רווחהפ  3,000,000  חה +גיל עז ובנה רומ ז עידן רכמ
  שרד השיכוןמ  450,000  גרש ספורט מנחמיה  מ נחמיה  מ
  ד השיכוןשרמ  450,000  כנון מרכז ביכורה ת יכורה  ב
 מועצה  + שרד הדתותמ  637,000  ית הכנסת במיטל מבנה יביל ב יטל  מ
  ישוב + פורטשרד הסמ  6,227,600  ולם ספורט חדשא ירב מ
  ישוב + ט"לח  250,000  לי  ן בבועדומ ווה אור נ
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  התחבורה שרדמ  2,844,500  שה שלוחות ביש גי כ לוחות  ש
  שרד התחבורהמ  3,000,000  אליהו ביש גישה שדה כ דה אליהו  ש
  שרד התרבות והספורטמ  150,000  יפוץ מגרש טניס  ש ין הנציב  ע
  בות והספורטרשרד התמ  169,533  ליהו ארש ספורט בשדה יפוץ מגש   דה אליהוש
  בות והספורטשרד התרמ  70,726  בטירת צבי  יפוץ מגרש ספורט ש ירת צבי  ט

 29 
 

46,567,859   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 יקטים ורסה"כ פ

  87  מספר פרויקטים כולל )לפני גיוס נוסף( 

  76  מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל 

   ₪ 72,957,405  (ף)לפני גיוס נוסציבי כולל היקף תק

   ₪ 59,101,185  מועצה/חכ"ל  קציבי בביצועהיקף ת

 )ללא הרחבות( ים ציבורייםסה"כ פרויקט

  49  ס נוסף( פני גיו)ל מספר פרויקטים כולל

  41  מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל 

   ₪ 37,884,880  היקף תקציבי כולל )לפני גיוס נוסף(

   ₪ 36,432,585  מועצה/חכ"ל  תקציבי בביצוע היקף
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 הכנסות 

 הוצאות
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