
דין וחשבון שנתי 

עיריית 
גבעתיים

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 תשפ"א  -תש"פ  –  1220לשנת  

1998-התשנ"ח  פי חוק חופש המידע-מוגש על



-2-  

 

 תוכן עניינים 

 1 ..........................................................המידע  חופש  חוק  יישום על  הממונה

 4 ................................................................................. ראש העירייה  דבר

 7 ............................................................................... מנכ"ל העירייה  דבר

 8 ...................................................................המידע  חופש  על הממונה  דבר

 10 ................................................................. גבעתיים  עיריית ארגוני מבנה

 11 ................................................. 2018  לשנת המידע  חופש  על הממונה ח"דו

 13 ..................................................................................... הציבור  פניות

 15 ............................................................................... במספרים  גבעתיים

 14 ..................................... עימה ההתקשרות ודרכי גבעתיים עיריית של מענה

 18 .......................................................................... העירייה  ל"מנכ לשכת

 24 ................................................................................... העירייה  מבקר

 30 ................................................................................... המשפטי  האגף

 51 ............................................................... והצעירים  הנוער, החינוך מנהל

 155 ............................................................................................. גזברות

 172 .......................................................................... 2020תקציב העירייה 

 233 .............................................................. ומשאבי אנוש  כללי מינהל אגף

 253 .................................................................... חברתיים  לשירותים האגף

 305 ............................................................................. מנהל תכנון ותפעול

 326 ........................................................................................ ע "שפ אגף

 352 .................................................................... 2021  הסביבה  איכות ח"דו

 373 ..................................................................................... הנדסה  מנהל

 395 .................................................... עסקים  ורישוי  ציבור מבני, נכסים אגף

 446 ..................................................... רשימת העסקים בעלי רישיונות עסק 

 489 ..............................................................................עירונית   התחדשות

 497 ................................................................... חירום ושירותי ביטחון אגף

 524 ................................................................ והסברה פרסום, דוברות אגף

 534 ..... 2020 בשנת  פרסמה  גבעתיים שעיריית לציבור מידע  ועלוני חוברות  רשימת

  פועלת   שלפיהן  הכתובות   המנהליות   בהנחיות  לעיין  ניתן   שבהם  והמועדים   המקומות
 535 .................................................... לחוק   6 בסעיף  כאמור גבעתיים  עיריית



-3-  

 

  הגנת חוק  לפי הרשומים , גבעתיים עיריית  של המידע  מאגרי של ומטרות תיאור
 536 ................................................................... 1981-א "התשמ, הפרטיות

 538 .......................................... מלגות   וקרנות ציבור למוסדות התמיכות ריכוז

 542 ........................................................... ( 2019) עירוניים תאגידים  הרכבי

 545 ............................................................................ לתושב  השירות אגף

 568 ................................................................ אגף האירועים והלוגיסטיקה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4-  

 

 דבר ראש העיר 

השנתית של העירייה לשנת  חופש המידע דו"ח הממונה על ביצוע חוק אני מתכבד לפתוח את 

שנים להיווסדה, והנה היא כבר נחשבת לאחת מהערים    100שנה בה גבעתיים חוגגת  ב,  2021

המובילות בישראל. מצוינות זו הינה תוצר ישיר של תהליך התחדשות נרחב בתחומי הפיתוח,  

מגמת הגירה חיובית  התכנון ובנייה וייעול השירות לתושב. כגמול ישיר להשקעה, אנו עדים ל

 עקבית של משפחות צעירות לעיר.  

בשנה הקודמת התמודדנו עם הקורונה והשלכותיה, השנה כבר התחלנו לחיות לצד הנגיף.  

העירייה ביצעה התאמות רבות על מנת שכל יחידות ואגפי העירייה יוכלו לתת שירות ומענה  

וביצענו  בתקופה כה מורכבת. יצרנו פתרונות, דייקנו שיטות עבודה   תוך שמירה על הנחיות 

נוספים שלא  התאמות הנוגעות לכל תחומי החיים בעיר. ביצענו עבודות שיפוץ של רחובות 

טופלו כבר עשורים רבים, המשכנו בחידוש הגינות, התחלנו בתהליך שדרוג מרחב הולכי הרגל  

הספורט החינוך,  בתחום  הישגים  ורשמנו  הציבור  מבני  שדרוג  האופניים,  במדדים  ורוכבי   ,

 חברתיים ועוד.  

שנים עבור העיר, ועל כל אחד ואחת   100-, היא שנה של פעם ב2022השנה הנוכחית, שנת  

מאיתנו לתת מעצמו את מאת האחוזים. נוסיף להשקיע ולפתח את המרחב העירוני הציבורי,  

בעיר   האנושי  בגורם  מרצנו  מלוא  השקעת  במשפחות   –לצד  בצעירים,  בנוער,  בילדים, 

 ישים.  ובקש

חיי   על  משמעותית  השפעה  יש  ולעשייתכם  שליחות  היא  כאן  ואחד  אחת  כל  של  העבודה 

לעבודה  ומצפה  וההשקעה,  ההתמדה  המסירות,  על  לכולכם  מודה  אני  בעירנו.  התושבים 

 משותפת ופורייה גם בשנה הקרובה

   שלכם,        

 רן קוניק 

 ראש עיריית גבעתיים 
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 דבר מנכ"ל העירייה 
 

 שלום רב,  

מטרת תכנית העבודה הינה למעשה תרגום המדיניות למטרות, יעדים, מדדים ומשימות בנות  

ביצוע. לאחר אישור תכנית העבודה מותנע שלב בניית התקציב, שבמסגרתו מבוצע תעדוף של  

כיבי תכניות העבודה בהתאם למקורות התקציב והמשאביםר . לקביעת המדדים בהקשר זה  

קובעים   -עליונה: לעיתים קרובות מדדי התפוקה והתוצאה שעל פיהם תיבחן התוכנית חשיבות  

 .את המדיניות עצמה

הגישה העומדת בבסיס תכנית העבודה היא, שתוכנית העבודה אמורה להוות התחייבות לתוצאות  

מהלך השנה, זאת בהתאם למשאבים שהוקצו. כמו כן, תכנית העבודה מאפשרת לבחון  מסוימות ב

י עדיפויות באופן מדויק יותרסדר .  

יימשך מתן דגש מיוחד על ההיבטים אשר   1202לשנת  המתוקצבת של תכנית העבודה במסגרתה

במסגרת תהליכי הפקת לקחים, לאורך השנים: עלו  

 סנכרון בין תכנית העבודה לתקציב העירייה.   •

תכנית העבודה חשוב לפעול באופן המשתף את חשבי האגפים בכלל תהליך ההכנה של   . 

 הפרדה בין משימות חדשות למשימות ישנות.    •

בעת הכנת תכנית העבודה, יש לבצע הפרדה בין המשימות החוזרות מידי כל שנה לבין  

המשימות החדשות לביצוע, כך שמשימות חדשות יוצגו בפרק נפרד, זאת על מנת למנוע 

וכתוצאה מכך לא מקבלת ביטוי   מצב בו משימה חדשה "נבלעת" בספר תכנית העבודה

 בסעיפי התקציב. 

 הפרדה בין משימות שוטפות למשימות פרויקטאליות.  •

הסתבר כי בשנים עברו, מרבית המשימות שלא עמדו ביעדים שלהן היו משימות  

המוגדרות כמשימות פרויקטאליות, לכן גם השנה יינתן דגש מיוחד על תכנון משימות  

ת העבודה. אשר יופיעו בפרק נפרד בתוכני  

  ניהול מעקב ודיווח שוטף. •

 ינוהל מעקב ויבוצע דיווח שוטף על ניהול המשימות ועמידה בביצוען. 

 

 

 בברכה,

 עו"ד יורם פומרנץ 
מנכ"ל העירייה    
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 דבר הממונה על חופש המידע 

מגפת סימלו חדש בתולדות העולם ובתולדות מדינת ישראל:  2202ותחילת שנת   2021סוף שנת  

התפשטה בעולם מפילה מיליוני חללים והשפיעה על כל מכלולי החיים ואורח   19קוביד 

  2020שבסין, ובאמצע פברואר  בעיר ווהאן 2019המגפה פרצה לראשונה בדצמבר החיים. 

( נראה כי 2022ורק בתקופה האחרונה )בשנת   החלה להתפשט במהירות בכל רחבי העולם

 המגפה נמצאת תחת שליטה והחיים חזרו למסלולם

המגפה, הסגרים שבאו בעקבותיה, השיתוק הכמעט מוחלט של המנגנונים שנותנים שרות לציבור  

 ת" וחופש המידע. הציבו אתגרים חדשים בפני "השקיפו

גרה" דומה כי חל שינוי בדפוסי  לעבוד מהבית, וגם לאחר "החזרה לשמגזרים שלמים עברו  

יה. המגפה והשלכותיה גם יצרו יתר ביקורתיות בקרב  י ההתנהגות וחלוקת הזמן בקרב האוכלוס

גוברת לקבל מידע ושקיפות מרשויות המדינה )גם בתחום נתוני המגיפה  הציבור ודרישה  

 החיסונים וקבלת ההחלטות וגם בנושאים רחבים יותר(. 

ם בתקופת קורונה, המשיכה גבעתיים על פי מדיניות ראש העירייה במדיניות של שקיפות כלפי  ג

במשרדי העירייה   תושביה ולמרות שבתקופות ארוכות במשך השנה לא התקיימה קבלת קהל

המחלקה שאני עומד בראשה לתת מענה בכל הקשור לביצוע חוק חופש המידע  המשיכה העירייה ו

( זוכות   90%-, כשמרבית הבקשות )כ 2020בקשות שהוגשו במהלך שנת  54בסה"כ טופלו  –

 לתשובה תוך ימים בודדים מרגע קבלתן וזאת, כאמור, למרות שזו הייתה שנת קורונה.

ה לדעוך והחיים חזרו אט אט למסלולם פרצה  יש לזכור גם שמיד לאחר שהתפרצות המחלה החל 

בטילים כבדים  מערכה צבאית מורכבת בעזה, "שומר החומות", שבהלכה הותקף גם אזור המרכז 

 .שגרמו בין השאר למותו של תושב העיר השכנה רמת גן, ולפגיעה במספר בתים בעירנו 

ובדיה, ההסברה והעברת  זה המקום להדגיש כי הפעילות האינטנסיבית של העירייה, על אגפיה וע 

המידע בשקיפות ובמהימנות הרגיעה את התושבים שאינם מנוסים במתקפות טילים, בישיבה  

 במרחבים המוגנים ובשיבוש אורח החיים הרגיל שבשגרה.

עליונה במנגנון חופש המידע והנגשת  חשיבות רואה   לאור מדיניות ראש העירייה והנהלת העיר אני

 . לקבלת מידע שחיוני לולהקל על המבקש להגיש בקשה המידע לתושב ו

מהפכת הנגשת המידע היא חלק מהתפישה שמידע זה הוא למעשה "רכוש" התושבים ו"שקיפות,  

 .  הצורך של התושב במידע זמין ומידיללא   אינה יכולה להתקיים 

מועבר קוניק,  רן  מר  העירייה,  ראש  מדיניות  פי  המועותעל  ישיבות  כל  השאר,  בין  בשידור  ,  צה 

וראש העירייה וצוות    ,טלוויזיוני ישיר, הוגברו תהליכי שיתוף הציבור בקבלת החלטות מהותיות

 .המנהלים מקיימים מספר רב של פגישות תושבים ברבעים השונים של העיר

 גם בתקופת קורונה המשיכו הפעילויות הללו באמצעות הרשתות החברתיות וה"זום". 

נמצאת בשנים האחרונות בקיפאון פוליטי המשפיע  כרים שישראל  דברים אלה מתחדדים באם זו

מינויי   מדינה,  תקציב  העדר  על  השאר  בתבין  והפוגעת  הציבורי  בשרות  של  בכירים  הרגיל  פקוד 



-7-  

 

בסיס החוק לפיו על הצדק לא רק להיעשות אלא  משרדי הממשלה ובעיקר פוגעת בעיקרון המצוי ב

 .זהה לערכי העשייה והפעילותגם להיראות ושלשקיפות שלטונית יש ערך ה

הנחת היסוד היא שמידע ציבורי הוא   – עם חקיקתו של חוק חופש המידע נפל דבר במשפטנו " 

הגילוי הוא החריג. החריגים   -לחוק(, ואילו אי  1מידע שלציבור יש זכות לקבלו )כאמור בסעיף  

חריגים, והנטל להוכיח את עשויים להיות לעתים נכבדים ואף רחבים, אולם עדיין הם בגדר  

 " )השופטת ענת ברון, שופטת בית המשפט העליון( תחולתם הוא על הטוען להם

 

 אדר אבישר      

 נציב תלונות הציבור 
וממונה על יישום חוק חופש המידע 



 מבנה ארגוני  עיריית גבעתיים

 
 
 

ראש העירייה

ל"מנכ

ל  תכנון  "סמנכ
ותפעול

אגף שיפור פני  
העיר

אגף שירות  
לתושב

אגף אירועים  
ולוגיסטיקה

מהנדס העיר 
מינהל הנדסה  

ותכנון

אגף תחבורה  
ופיתוח תשתיות

,  אגף נכסים
מבני ציבור  
ורישוי עסקים

אגף תכנון

אגף רישוי ופיקח  
על הבניה

אגף בטחון  
וחירום  

ל מינהל  "סמנכ
ומשאבי אנוש

אגף משאבי  
אנוש

אגף מינהל כללי  
ומערכות מידע

אגף שירותים  
חברתיים

אגף דוברות
ותקשורת

מינהל חינוך  
נוער וצעירים  

סגן מנהל  
המינהל

-גזבר העירייה 
גזברות וכספים

אגף גביה  
והכנסות

סגני הגזבר

מינהלת  
התחדשות  

עירונית

ל"עוזר מנכ ל"לשכת מנכ

תאגידים  
עירוניים

עוזר ראש  
העירייה

לשכת ראש  
העירייה

סגני ראש  
העירייה

ממלא מקום                   
ראש העירייה

מועצת העירמבקר העירייה

ש העירייה"יועמ
יועצת לקידום  
מעמד האישה
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  1220דו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 

 

. תכליתו היא להנהיג בישראל את  1999, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1998 -  התשנ"ח ,חוק חופש המידע

"מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל  

 .מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות

  ? איזה מידע

 .המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשבכל מידע  

 ?איזה מידע לא

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של   •
 .כל אדם

 (. מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות )אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין •
 .לגלותו על פי כל דיןמידע אשר אין  •
מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן,   •

 .לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים
 . שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש 7-מידע אשר נוצר לפני למעלה מ •
 .מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה •
 . מידע אשר לא ניתן לאתרו •
 . מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב •
 .מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות •
מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת   •

 . החלטה
 . מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי •

 בבקשה  הטיפול ודרכי גבעתיים מעיריית מידע  לקבלת בקשה הגשת נוהלי

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את   •
 .הטעם לבקשתו

מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו   •
 .הפקהבנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת 

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע   •
 .לפי צרכיו של המבקש

יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות   30החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך  •
 .את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב

 .ה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזיהפונה זכאי לעתור כנגד החלט •

 אגרות

האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת  מסדירות את תשלומי  1999  - תקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט
 .מידע

 ( 2016סכומי האגרות )מעודכן לשנת 

 .ש"ח 20 -אגרת בקשת מידע  •
 .הרביעית ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה 30 - אגרת טיפול במידע  •
 .ש"ח  2.5 - ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור  0.2 -אגרת הפקת מידע   •

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_003.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_003.htm
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 דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

 .₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע 20משלוח המחאה בסך  •
במשרדי אגף הארנונה בשעות קבלת הקהל וזאת לאחר הגעה ללשכת הממונה על חופש  תשלום  •

 המידע. 
 . העברה בנקאית לזכות עריית גבעתיים •

  .כל בקשה למידע נבדקת עם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק 

ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות העירייה והיועצים המשפטיים ומעדכן בכתב את  

 .מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות העירייה

בקשות לקבלת מידע יש להפנות על גבי הטופס הרשמי )אותו ניתן להוריד באתר העירייה או באתר משרד  

 .המשפטים( לנציב תלונות הציבור ולממונה על ביצוע חוק חופש המידע

 חופש המידע: פניות באפיק חוק  44הוגשו סה"כ  2021בשנת 
 

 

 לבקשה  המענה אופן

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 19

 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  7

 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 13

 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4

 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 1

 הסתייםהטיפול בבקשה טרם  0

 סה״כ  44

 מרכזיות  דחייה עילות

מספר בקשות   אחוז מכלל הדחיות
שנדחו מעילה 

 זו 

 שם העילה 

10.0 
% 

 פגיעה בפרטיות  -( 3)א() 9 2

 החוק אינו חל –  14 3 15.0%

 המידע נוצר בידי רשות אחרת -( 5)8 5 25.0%

 המידע פורסם -( 4)8 1 10.0%
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מספר בקשות   אחוז מכלל הדחיות
שנדחו מעילה 

 זו 

 שם העילה 

 הקצאת משאבים  -( 1)8 1 5.0%

 ( המידע אינו מצוי בידי הרשות3) 8 4 20.0%

 ניהול פנימי -( 5)ב() 9 2 10.0%

 ( הקצאת משאבים 1) 8 1 5.0%

 ( מדיניות בעיצוב2)ב( ) 9 2 10.0%

 סה״כ  20 100%

 טיפול זמן

מספר בקשות שטופלו   אחוז מכלל הדחיות
 במסגרת זו

 

 יום 15לא עלה על  32 82.1%

 יום 16-30בין  7 17.09%

 יום 31-60בין  0 0.0%

 יום 61-120בין  0 0.0%

 יום 120מעל  0 0.0%

 סה״כ  39 100%
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 ניות הציבורפ

 שנתקבלו באמצעות הגורמים כדלקמן:  2021להלן דו"ח פניות שנת 
 

 .מייל אתר העירייה. 
 .מייל אישי. 2

 .מחלקות העירייה  3
 .פייסבוק. 4
 .טלפון ישיר . 5
 .מרכזיה. 6
 .שני מכשירים ניידים . 7
 .לשכת ראש העירייה8
 לשכת מנכ"ל העירייה.9

 .קבלת קהל.10
 . 107.מוקד 11

 

 מספר פניות   אגף
אחוז מסך פניות  

 כולל 

 29 708 אגף שירות לתושב 

 23 558 חירום וביטחון 

 21 516 שפ"ע 

 6 150 הנדסה 

 5 133 גביה

 4 95 תשתיות 

 4 87 חינוך 

 3 76 גבעתיים מי 

 1 35 וועדת תנועה 

 1 31 אגף נכסים

 1 19 רווחה 

 1 18 עמותת קהילתיים

 1 16 אירועים וספורט 

 1 14 התחדשות עירונית

 1 12 מערכות מידע  

   

   

   

   

   

  2468סה"כ פניות 
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  מענה של עיריית גבעתיים ודרכי ההתקשרות עימה

לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם    3הממונה לפי סעיף לרבות מעניהם של 
 טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עימם:

 
 

 כתובת מייל  טלפון  כתובת  שם המחלקה/מוסד עירוני 

מינהל החינוך הנוער  
   והצעירים 

-03 15רח' ויצמן 
5722219 

LishkaHinuch@Givatayim.muni.il  

-03 15רח' ויצמן  סגן מנהל מינהל החינוך 
5722420 

 

-03 13רח' ויצמן  מחלקת פרט 
5722337 

 

-03 15רח' ויצמן  מחלקת קדם יסודי 
5722478 

 

-03 15רח' ויצמן  מחלקת חינוך יסודי 
5722228 

 

-03 15רח' ויצמן  מחלקת חינוך על יסודי 
5722289 

 

-03 15רח' ויצמן  ביקור סדיר 
5722437 

 

מרכז קהילתי   מחלקת נוער 
בית ראשונים  

 24רח' גורדון 

03-
5722464 

 
sharonc@givatayim.muni.il 

 

מגדל השחר רח'   מחלקת צעירים 
 4אריאל שרון 

 
03-

9058912 
 

shaysh@givatayim.muni.il 

 
 

 כתובת מייל  טלפון  כתובת  שם המחלקה/מוסד עירוני 

 lishka@givatayim.muni.il 03-5722200 6רח' שינקין  לשכת ראש העיר   

 noast@givatayim.muni.il 03-5722247 6רח' שינקין  מנכ"ל העירייה  

 dover@givatayim.muni.il 03-5722204 6 פיינברגרח'  פרסום והסברה 

 RanZ@Givatayim.muni.il 03-5722490 4רח' שינקין  ר.אגף שרות לתושב 

מזכירות המרכז לשרות  
 לתושב 

 Maya@Givatayim.muni.il 5722488 -  03 4שינקין רח'  

מונה  מ ו ציבורקבילות ה נציב
 על ביצוע חוק חופש המידע  

 adar@givatayim.muni.il 03-5722436 4 שינקין '  רח

 pniyotg@givatayim.muni.il  4רח' שינקין  פניות הציבור 

-1-700-700 4רח' שינקין  אגף הגבייה וההכנסות  
273   

arnona@givatayim.muni.il 

,  4אריאל שרון  מבקר העירייה 
 גבעתיים 

03-5722499 gabis@givatayim.muni.il 

   03-5722244 4 המפנהרח'  מרכזיה  

הגלריה העירונית ע"ש  
 מכון המים  -ויסמן

 galarya_g@bezeqint.net 03-6721734 7רח' השומר 

דרך יצחק רבין   מרכז למדעים   – תפוח פיס 
88 

03-5710416  tpais1@zahav.net.il 

mailto:LishkaHinuch@Givatayim.muni.il
mailto:sharonc@givatayim.muni.il
mailto:sharonc@givatayim.muni.il
tel:03-9058912
tel:03-9058912
tel:03-9058912
mailto:%20shaysh@givatayim.muni.il
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 כתובת מייל  טלפון  כתובת  שם המחלקה/מוסד עירוני 

 musicg@zahav.net.il 03-7323349 33רח' הל"ה  הקונסרבטוריון העירוני  

בית   – המכון האמנותי 
 שניידרמן  

רח' אחדות  
 10העבודה 

03-7318058  GiliA@kehilatayim.org.il 

רח' גולומב   מצפה הכוכבים העירוני  
פינת רח'  
 בראשית 

03-5731152 shonil@givatayim.muni.il 

דרך יצחק רבין   תיאטרון גבעתיים  
פינת רח' רמז  

40 

03-7325340 office@t-g.co.il 

רח' שדה בוקר   מרכז קהילתי שדה בוקר  
10 

03-5731493 s_boker@walla.co.il 

 shazar@givatayim.muni.il 03-5719052 30רח' יבניאלי  מרכז קהילתי שז"ר   

-03 24רח' גורדון  מרכז קהילתי בית ראשונים  
6739342/83 

brishonim@givatayim.muni.il 

 brishonim@givatayim.muni.il 03-6700416 26רח' גורדון  בית יד לבנים  

 sifriag@walla.co.il 03-6720444 26רח' גורדון  ספריית יד לבנים  

 sifriag@walla.co.il 03-5732720 8רח' אילת  ספריית בית אלון  

 mokdan1@givatayim.muni.il 03-5717222   מוקד עירוני 

 KarnyE@givatayim.muni.il 03-5722281 2רח' שינקין  ההנדסה    מנהל 
 chen@givatayim.muni.il  03-5722237 2רח' שינקין  רישוי ופיקוח הנדסה  

 Meital@givatayim.muni.il  03-7317535/6 17רח' המעלות  האגף לשיפור פני העיר  

 ZEEVT@GIVATAYIM.MUNI.IL 03-6728196 11רח' המעורר  תווי חניה גבעתיים  

 zeevt@givatayim.muni.il 03-6735134/5 11רח' המעורר  רשות פיקוח וחניה   

.PniyotR@Givatayim.muni 03-5722211 4רח' המפנה  האגף לשירותים חברתיים 
il 

 orly@givatayim.muni.il 03-5722219 15רח' ויצמן  אגף החינוך  

 dangvt@police.gov.il 03-5724444 76רח' ויצמן  משטרת גבעתיים  

רח' המעיין   כיבוי אש גבעתיים  
 פינת הכנסת

03-7313333 102@givatayim.muni.il 

רח' אהרון   תיכון קלעי  
 12גולדשטיין 

03-6730943 HE-kalai-gvt-S@kishurim.k12.il 

 irharel@admin.ort.org.il 03-7316343 15רח' גולומב  תיכון אורט גבעתיים  

רח' סמטת   תיכון שמעון בן צבי  
 8צביה 

03-5718389 HE-benzvi-gvt-S@kishurim.k12.il 

 HE-yalin-gvt-S@kishurim.k12.i 03-5753777 א' 5רח' בורוכוב  תיכון תלמה ילין  

סמטת צביה   בי"ס אלון 
 לובטקין 

03-5718980 Y-YigalA-gvt-S@kishurim.k12.il 

 Y-emunim-gvt-S@kishurim.k12.il 03-5722365 7רח' צה"ל  בי"ס אמונים

 tomgivat@b-e.org.il 03-7313212 14רח' פטאי  בי"ס אקשטיין )תום( 

 Y-boroch-gvt-S@kishurim.k12.il 03-6722329 2רח' יפה נוף  בי"ס בורוכוב 

רח' פועלי   גוריון -בי"ס בן 
 30הרכבת 

03-6734252 Y-bengur-gvt-S@kishurim.k12.il 

mailto:PniyotR@Givatayim.muni.il
mailto:PniyotR@Givatayim.muni.il


-15-  

 

 כתובת מייל  טלפון  כתובת  שם המחלקה/מוסד עירוני 

 Y-brener-gvt-S@kishurim.k12.il 03-7313332 22רח' התע"ש  בי"ס ברנר 

 Y-katzne-gvt-S@kishurim.k12.il 03-5722370 19רח' המעיין  בי"ס כצנלסון 

 Y-shimon-gvt-S@kishurim.k12.il 03-7317877 3רח' רביבים  בי"ס שמעוני 

 SherutP@givatayim.muni.il 03-6739027 3 השניים רח'  שרות פסיכולוגי חינוכי 

 drorits@givatayim.muni.il 03-6720490 24 גורדון  שפ"ע   -רובע צפון 

 DoronB@Givatayim.muni.il   רובע צפון ב' 

 Rdarom@givatayim.muni.il 03-7314210 30רח' יבניאלי  שפ"ע   -רובע דרום  

בית אלון רח'   שפ"ע   - רובע מרכז
 8אילת 

03-7314220 Rmerkaz@givatayim.muni.il 

אגף התחדשות עירונית  
להתחדשות   )המינהלת

    עירונית(

 rakefetpk@givatayim.muni.il 03-5722555 2רח' שינקין 
urbanrenewal@givatayim.muni.il 

 מנהל אגף בטחון
 ושרותי חרום

 RonenA@Givatayim.muni.il 03-5722338 11המעורר 

 KarinI@Givatayim.muni.il 03-5722463 11המעורר  מזכירת אגף 

 IlanK@Givatayim.muni.il 03-5722433 11המעורר  מנהל מחלקת חירום ובטחון

מזכירת מחלקת חירום  
 ובטחון 

 OfratN@Givatayim.muni.il 03-5722460 11המעורר 

 ,  המחלקה מנהל עוזר
  לבטיחות המטה מנהל

 בדרכים

 GilC@Givatayim.muni.il 03-5722459 11המעורר 

 RafaelH@Givatayim.muni.il 03-5722432 11המעורר  קב"ט מוסדות חינוך
מנהל מדור מקלטים  

 ציבוריים ומחסני חירום
 YossiM@Givatayim.muni.il 03-5722448 11המעורר 

 zeevt@Givatayim.muni.il 03-5722422 11המעורר  מנהל מחלקת פיקוח וחניה 

  03-5722345 11המעורר  אחראי פקחים 

פיקוח  מזכירת מחלקת 
 וחניה 

 Ariela@Givatayim.muni.il 03-5722342 11המעורר 

 liorr@Givatayim.muni.il 03-5722590 11המעורר  מנהל יח' שיטור עירוני 

    
    
    
    

 law@givatayim.muni.il  03-5722207 6שינקין     יועצת משפטית
 Law@givatayim.muni.il 03-5722315   6שינקין  מזכירות לשכה משפטית 

 SharonaL@Givatayim.muni.il  03-5722432 6שינקין  סגנית יועמ"ש לעניינים אזרחיים 
   MichalSh@Givatayim.muni.il 03-5722497 6שינקין  סגנית יועמ"ש תכנון ובניה  

   Tvia@Givatayim.muni.il 03-5722461   6שינקין  תביעה עירונית  
 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:rakefetpk@givatayim.muni.il
mailto:urbanrenewal@givatayim.muni.il
mailto:RonenA@Givatayim.muni.il
mailto:KarinI@Givatayim.muni.il
mailto:IlanK@Givatayim.muni.il
mailto:OfratN@Givatayim.muni.il
mailto:GilC@Givatayim.muni.il
mailto:RafaelH@Givatayim.muni.il
mailto:YossiM@Givatayim.muni.il
mailto:zeevt@Givatayim.muni.il
mailto:Ariela@Givatayim.muni.il
mailto:liorr@Givatayim.muni.il
mailto:law@givatayim.muni.il
mailto:Law@givatayim.muni.il
mailto:SharonaL@Givatayim.muni.il
mailto:MichalSh@Givatayim.muni.il
mailto:Tvia@Givatayim.muni.il
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 גבעתיים במספרים

 נוכחי נקבה  נוכחי זכר  נוכחי כולל  נושא

 33061 31170 64232 מספר התושבים הפעילים 
 271 229 500 החודשים האחרונים 12 -תושבים שנפטרו ב 

 2313 2246 4559 החודשים האחרונים  12 -תושבים שעזבו ב 
 0 0 0 החודשים האחרונים   12 - תושבים שהיגרו ב

 0 31170 31170 מספר התושבים הזכרים הפעילים 
 33061 0 33061 מספר התושבים הנקבות הפעילות 

 0 0 0 מספר התושבים בעלי מגדר לא ידוע 
 15902 16731 32633 מספר תושבים רווקים 

 11625 11772 23397 תושבים נשואים מספר 
 3051 2075 5126 מספר תושבים גרושים 
 2468 580 3048 מספר תושבים אלמנים

 3881 2922 6803 מספר תושבים עולים 
 31465 29834 61299 מספר תושבים יהודים 
 17 21 38 מספר תושבים ערבים 
 1 4 5 מספר תושבים דרוזים 

 1739 1344 3083 ברה"מ מספר תושבים עולים מכל 
 14 2 16 מספר תושבים עולים מאתיופיה 
 271 220 491 מספר תושבים עולים מארה"ב 

 32 32 64 מספר תושבים עולים מדרום אפריקה 
 1825 1324 3149 מספר תושבים עולים מארצות אחרות 

 2662 2777 5439 5עד גיל  0מגיל 
 2845 2824 5669 12עד גיל  6מגיל 
 1608 1687 3295 17עד גיל  13מגיל 
 1167 1116 2283 21עד גיל  18מגיל 
 890 918 1808 24עד גיל  22מגיל 
 2139 2046 4185 29עד גיל  25מגיל 
 2629 2811 5440 34עד גיל  30מגיל 
 2534 2634 5168 39עד גיל  35מגיל 
 2336 2226 4562 44עד גיל  40מגיל 
 2271 2248 4519 49עד גיל  45מגיל 
 1863 1866 3729 54עד גיל  50מגיל 
 1583 1432 3015 59עד גיל  55מגיל 
 1546 1371 2917 64עד גיל  60מגיל 
 1524 1343 2867 69עד גיל  65מגיל 
 1558 1271 2829 74עד גיל  70מגיל 
 3906 2600 6507 120עד גיל  75מגיל 
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 לשכת מנכ"ל העירייה 

 

 תיאור כללי 

 המנהל הכללי של העירייה מוביל את הזרוע הביצועית העירונית המוציאה לפועל, הלכה למעשה,  
את מדיניות ראש העירייה ומועצת העיר. אגב כך, אחראי מנכ"ל העירייה על ניהול כלל גופי העירייה  

 ותיאום הפעילות מול התאגידים העירוניים. 

 מינהלים ואגפים,   11סמנכ"לים  2יים, המונה  המנכ"ל עומד בראש מטה עיריית גבעת

 עובדות ועובדים )כולל עובדי/ות מערכת החינוך(. 1,000-מחלקות/יחידות ארגוניות וכ 45

לשכת המנכ"ל מסייעת בידי המנכ"ל לנהל את ענייני העירייה באופן מיטבי, להניע את תכנית העבודה  

לשכה כוללת את עוזרת המנכ"ל, מנהלת הלשכה,  העירונית ולבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות. ה

מזכירת לשכה בכירה, מנהל פרויקטים ואחראית תיאום ובקרה. בנוסף, נעזרת הלשכה בשירותיהם של  

 יועצים מקצועיים בתחומים שונים. 

 מיליון ₪  485- עומד על כ 2022תקציבה השוטף של העירייה )לא כולל תקציבי הפיתוח( לשנת  

 מיליון ₪. 100-בצירוף תקציב הפיתוח )תב"ר( בגובה כ

 

 2021  -סקירת הפעילות 
 ניתנה תשומת לב יתרה על ביצוע מעקב אחר המדדים והתפוקות של   2021בשנת העבודה 

 העבודה הקודמת, ובפרט על הנושאים הבאים: אגפי ומחלקות העירייה בהתאם לתכנית
 המשך קידום תכניות הפיתוח במתחמי ההסתדרות, סיטי וכורזין.  .1

 קידום תכניות התחדשות עירונית וליווי פעילות המנהלת. .2

 בינוי ושיפוץ מאסיבי בבתי הספר ובגני הילדים. .3

 .הנגשה הדרגתית של מוסדות חינוך, מבנים עירוניים ומקומות שאינם מבנים .4

 ליווי פעילות במרכז השירות לתושב.  .5

 שיפוץ רחובות ברחבי העיר: בורוכוב, המרי, מצולות ים ושדה בוקר.   .6

 קידום תכניות לביצוע חניונים: בית הגמלאי, בית הורד, חניון הסיטי. .7

 ליווי פרויקטים לשיפור ושיפוץ חזות העיר. והגינות ציבוריות.  .8
 

 על הת וטרמ

 מדיניות ראש העירייה. מימוש ויישום  .1

 שיפור השירות לתושב/ת.  .2

 התייעלות עירונית.  .3

 

 

 



-18-  

 

 

 

 2022יעדים לשנת  
 קידום פרויקטים בתעדוף עירוני.  .1

 שיפור השירותים העירוניים. .2

 למתן שירות איכותי לתושבי העיר.  המסוגלות המערכתית שיפור .3

 ניצול מירבי של משאבי העירייה וייעול ההתנהלות הארגונית.  .4

 העשייה.  תחומי בכל איכות תהליכי הטמעת .5

 בקרה על יישום החלטות.  .6

 ייעול ושיפור התקשורת והתיאום הפנים ארגוניים.  .7

 שיפור/שימור הקשר עם גורמי חוץ.  .8

 יישום החלטות ממשלה ומינהל תקין.  .9

 התאמת המבנה הארגוני לחזון ראש העירייה.  .10

 בלנים חיצוניים. שיפור זמני הוצאה לפועל של פרויקטי בינוי עם הפעלת ק  .11

 . שיפור מיומנות הרשות בהשגת ובקרה אחר תקציבים ממשלתיים .12
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 2022משימות לשנת  
שם 

יעדים   תיאור משימה משימה
 שתקדם

פעולות  
משאבים   שותפים מרכזיים  מרכזיות

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

מנהלת 
 סיטי 

כינוס תקופתי של 
הגורמים  כלל 

העירוניים  
הרלוונטיים  

לטיפול בפרויקט 
 הסיטי

קידום תכנית  
   הסיטי  מתחם 

מימוש   תוך
ושיפור תמהיל  

 הארנונה 

כינוס הפורום,  
קבלת  

החלטות 
ובקרה על 

 ביצוען 

חברת יעד; חברת יהל 
מהנדסים )מנהלת 

 הפרויקט(; 
אגף   ;מנהל הנדסה

 תשתיות; תכנון; אגף
מחלקת  אגף הנכסים;

הלשכה רישוי; 
משפטית; יועצים/ות  ה

משפטיים/ות  
 וכלכליים/ות 

ייעוץ  
כלכלי 

ומשפטי 
 חיצוני 

התקדמות  הפרויקט  
 בהתאם לגאנט

זימון מפגשי הפורום  
בתדירות של אחת  

לחודש, איסוף נושאים 
לדיון, עריכת פרוטוקול,  

דיון בנושאי הפורום,  
קבלת החלטות, עדכוני 
סטטוס טיפול, מעקב 

 על החלטות  ובקרה

 

מנהלת  
 כורזין 

כינוס תקופתי של 
כלל הגורמים  

העירוניים  
הרלוונטיים  

לטיפול בפרויקט 
 כורזין

קידום תכנית  
מתחם כורזין 
בממשק עם  

מתחם 
 ההסתדרות

כינוס הפורום,  
קבלת  

החלטות 
ובקרה על 

 ביצוען 

משרד יובל גלאון ושות' 
)מנהלת הפרויקט(;  

 חברת יעד; מנהל הנדסה; 
אגף  תכנון;אגף 

 אגף הנכסים; תשתיות;
  מחלקת רישוי; הלשכה
המשפטית; יועצים/ות  

משפטיים/ות  
  וכלכליים/ות

יועץ כלכלי  
ומשפטי 

 חיצוני 

התקדמות הפרויקט  
 לגאנטבהתאם 

זימון מפגשי הפורום  
בתדירות של אחת  

, איסוף נושאים לחודש
לדיון, עריכת פרוטוקול,  

דיון בנושאי הפורום,  
החלטות, עדכוני קבלת 

סטטוס טיפול, מעקב 
 ובקרה על החלטות 

 

מנהלת 
 ההסתדרות 

הקמת המנהלת  
כינוס תקופתי של ו

כלל הגורמים  
העירוניים  

הרלוונטיים  
לטיפול בפרויקט 

 ההסתדרות

קידום תכנית  
מתחם 

 ההסתדרות  

כינוס הפורום,  
קבלת  

החלטות 
ובקרה על 

 ביצוען 

)מנהלת   חברת חלוקי נחל
הפרויקט(; חברת יעד;  

אגף   מנהל הנדסה;
תכנון; אגף תשתיות; 
אגף הנכסים; מחלקת 

רישוי; הלשכה 
המשפטית; יועצים/ות  

משפטיים/ות  
 וכלכליים/ות 

יועץ כלכלי  
ומשפטי 

 חיצוני 

התקדמות הפרויקט  
 לגאנטבהתאם 

זימון מפגשי הפורום  
בתדירות של אחת  

, איסוף נושאים לחודש
לדיון, עריכת פרוטוקול,  

דיון בנושאי הפורום,  
קבלת החלטות, עדכוני 
סטטוס טיפול, מעקב 

 ובקרה על החלטות 

 

  מטהפורום 
 עירוני 

של שבועי    כינוס 
כלל מנהלי  
המינהלים  

 האגפים ו

ייעול ושיפור 
התקשורת  
והתיאום 

, ארגוני הפנים 
בקרה על 

יישום 
 החלטות 

כינוס הפורום,  
קבלת  

החלטות 
ובקרה על 

 ביצוען 

מינהלים מנהלי/ות 
 אגפים ו

הרצאות 
אורח 

 ופעילויות

יצוע מלא של ב
החלטות הפורום  

 והמנכ"ל 

זימון מפגשי הפורום  
אחת לשבוע, איסוף 

נושאים לדיון, עריכת 
פרוטוקול, דיון בנושאי 

הפורום, קבלת החלטות,  
עדכוני סטטוס טיפול, 

 מעקב ובקרה על החלטות
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שם 
יעדים   תיאור משימה משימה

 שתקדם
פעולות  
משאבים   שותפים מרכזיים  מרכזיות

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פורום  
שיטור  
 עירוני 

כינוס תקופתי של 
כלל הגורמים  

העירוניים  
הרלוונטיים  

לטיפול בנושאי  
 שיטור וביטחון

שיפור השירות 
העירוני  

בנושאי שיטור 
וביטחון;  

שימור הקשר 
עם משטרת  

 גבעתיים 

כינוס הפורום,  
קבלת  

החלטות 
ובקרה על 

 ביצוען 

                      ; וחירום אגף ביטחון
רשות  שיטור עירוני;

  פיקוח וחניה;
 משטרת גבעתיים

על בסיס                
 א קיים"כ

מפגשים  6-12קיום 
 בשנה

זימון מפגשי הפורום, 
איסוף נושאים לדיון, 
עריכת פרוטוקול, דיון 

י הפורום, קבלת בנושא
החלטות, עדכוני סטטוס  
טיפול, מעקב ובקרה על 

 החלטות 

פורום 
שיטור 
 עירוני 

ישיבות 
עבודה  

שוטפות 
עם ראש 
 העירייה 

קיום פגישות  
ראש     עבודה עם 

 העיריה 

יישום מדיניות 
 ראש העיריה 

ישיבות עבודה 
לצורך פתרון 
בעיות, הסרת 
חסמים, קבלת  

החלטות 
ויישום  
 מדיניות

 

על בסיס                 ראש העיריה ולשכתו 
 כ"א קיים

קיום פגישת עבודה  
שבועית / דו שבועית 

 עם ראש העירייה 

איסוף והכנת החומרים  
לישיבות, קבלת סיכומי  
 הישיבות ויישום החלטות

ישיבות 
עבודה 

שוטפות 
עם ראש 
 העירייה 

ישיבות 
התנעה  

של  ובקרה 
פרויקטים  

 מרכזיים 

הנעה וקידום  
פרויקטים 

מרכזיים בהתאם  
                 למדיניות 

 ראש העירייה 

קידום 
פרויקטים 
בתיעדוף 

 עירוני 
 

קיום ישיבות 
התנעה עם כלל 

הגורמים  
הרלוונטיים  
בפרויקטים 
חדשים לפי  

 הצורך 

בהתאם  בהתאם לפרויקט
 לפרויקט

 ישיבת התנעה 
משתתפים  ות רב

 לכל פרויקט מרכזי

הגורמים  זימון כלל 
הרלוונטיים לכל פרויקט 
חדש, עריכת פרוטוקול, 
קבלת החלטות, חלוקת 
משימות, קבלת עדכוני  

סטטוס טיפול 
והתקדמות, קביעת  

 מועדי התכנסות נוספים
 

ישיבות 
התנעה  
ובקרה 

של 
פרויקטים 

 מרכזיים

תכנית 
  -עבודה 

בקרה חצי  
 שנתית 

 
בקרה על עמידת 
 האגפים בתכניות

העבודה באמצעות 
 הצגת דו"ח ביניים 

 חצי שנתי 

ייעול  
ההתנהלות  
הארגונית, 

 הטמעת
 תהליכי

 בכל איכות
 תחומי

העשייה, 
בקרה על 

יישום 
 החלטות 

קיום ישיבות 
בקרה על 

עמידה בתכנית  
העבודה עם כל  

 מנהל אגף

כלל אגפי ומחלקות  
העירייה; מחלקת תיאום 

 ובקרה

על בסיס                
 כ"א קיים

קיום ישיבת בקרה  
חצי שנתית עם כל 

 אגפי העירייה 
 יולי  בחודשים יוני

תיאום ישיבות עם כל 
אגף, משלוח  הנחיות  

להכנה לישיבה, איסוף 
החומרים וקיום דיונים  

לצורך הצגת דוחות 
 הביניים 

תכנית  
  -עבודה 
בקרה 
חצי 

 שנתית
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שם 
יעדים   תיאור משימה משימה

 שתקדם
פעולות  
משאבים   שותפים מרכזיים  מרכזיות

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

תכנית 
  - עבודה

שנתית  
מקושרת  

 בתקצי

ניהול תהליך  
הכנת תכניות  

העבודה מקושרות 
תקציב של כל 
 אגפי העירייה 

ייעול  
ההתנהלות  
הארגונית, 

 הטמעת
 תהליכי

 בכל איכות
 תחומי

העשייה, 
בקרה על 

יישום 
 החלטות 

ישיבות תכנית  
עבודה ותקציב 

עם כל 
האגפים,  

ישיבות אישור 
התקציב עם 
ראש העיריה 

 והגזברות 

ובקרה; מנהלת תיאום 
כלל אגפי העירייה; ראש 

 העירייה 

הדפסת 
חוברות 
תכנית  
 עבודה 

משלוח הנחיות  
עד  להכנת התכניות

 ; חודש אוגוסטסוף 
קיום ישיבות תכנית  

בחודשים  עבודה 
;  אוקטובר נובמבר

קיום ישיבות תקציב  
חודשים במהלך 

  אוקטובר דצמבר 
תכנית עבודה 

מקושרת תקציב  
מוכנה ומאושרת ע"י 

ראש העירייה עד 
 31.12יום ל

משלוח הנחיות להכנת  
עבודה שנתית,  תכנית 

תיאום ישיבות תכנית  
עבודה עם כל אגף, קיום  

ישיבות וגיבוש תכנית 
עבודה, קיום ישיבות 

תקציב עם כל אגף בנוגע  
לסעיפים תוספתיים,  

קיום ישיבות תקציב עם 
 עיריה ראש ה

תכנית  
  - עבודה

שנתית 
מקושרת  

 בתקצי
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 מבקר העירייה 

 כללי

החוק(, הבודק את תקינות פעולותיה של העירייה, מבחינת   מבקר העירייה הינו גוף סטטוטורי )פועל מכח

 השמירה על החוק, המינהל התקין, טוהר המידות, החסכון והיעילות. 

 המבקר אינו יחידת ביצוע של העירייה. 

 בפועלו, על מבקר העירייה להקפיד על : 

 שמירה על הוראות החוק ועל כללי האתיקה המקצועית   .1

 וללא משוא פנים  תבאובייקטיביויות, במוסריות, ביצוע עבודת הביקורת במקצוע .2

 כבודם של כל הכפופים לעבודת הביקורת, בין במהלך ביצוע ביקורת ספציפית ובין באופן כללי.  .3

בכפוף לחובתו של המבקר לדווח על ממצאיו על פי דין, מבקר העירייה ישמור בקפדנות על סודיות כל   .4

 מידע שהגיע אליו במסגרת תפקידו. 

תלות הביקורת  - תכליתה של איאי תלות היא נשמת אפה של הביקורת הציבורית.    –  עצמאות המבקר .5
ברשות המקומית היא לאפשר ביצוע מקצועי נאות, ללא משוא פנים ובאובייקטיביות מירבית, של  
עבודת הביקורת, כשהיא משוחררת מלחצים חיצוניים המפריעים לביקורת ומשבשים את יכולתה  

 פקיד שהוטל עליה בחוק, לבדוק ולהפיק דוחות ביקורת שיזכו לאימון הציבור. לבצע את הת

לצורך כך נקבעו מספר סעיפים בפקודת העיריות כפי שיפורט בהמשך אשר מטרתן לשמור על אי  

 תלות המבקר במבוקרים. 

 

 תפקידי המבקר 

 - א לפקודת העיריות(, הינם: 170תפקידי הביקורת, כלשון החוק  )ס' 

, נעשו כדין,  1965 - ( לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1) )א(    

 בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון; 

 ( לבדוק את פעולות עובדי העירייה; 2) 

ם קיום הוראות כל דין, טוהר  ( לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחי 3) 

 המידות ועקרונות היעילות והחסכון; 

( לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה  4) 

 והחזקתו מניחות את הדעת. 
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תאגיד,  הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום עירייה וכן לגבי כל )ב(    

מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה  

שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף  

 עירוני מבוקר". 

תאגידי המים והביוב נקבע כי   לחוק   138)*( חריג לאמור לעיל הינו תאגיד המים והביוב אשר על פי סעיף 
 הוראות פקודת העיריות לא יחולו עליהם. 

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע  

חובת המצאת מסמכים, מסירת מידע למבקר ומתן גישה לכל מאגר נתונים בין אם רגיל או ממוחשב נקבעה  

 ב לפקודת העיריות כמפורט להלן:  170בסעיף 

המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה  ראש העירייה וסגניו, חברי  ב.)א( 170

הדתית, עובדי המועצה הדתית, חברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי  

דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה  

 שיבקש, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. כל מידע או הסבר  

למבקר העירייה, או לעובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או   ( ב)

ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה  

 עירוני מבוקר. או של גוף  

לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או   ( ג)
 לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע. 

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים   ( ד)

 עובד מבקר העירייה.   על עובד הציבור שהוא

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל   ( ה)

ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח  

 אף על ידי עובד מעובדיו. 

 

 ושלביה תהליכי הביקורת השנתית 

טיוטה   .1 למבוקרים  מוגשת  ובסיומן  שונים,  בגופים  שונות  ביקורות  מתבצעות  כולה  השנה  במשך 

העירייה   לראש  המוגש  הסופי  בדוח  העניין  עפ"י  משולבת  הביקורת. ההתייחסות  מדוח  להתייחסות 

ים  ולידיעת מנכ"ל העירייה והמנהל המבוקר לתיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת. הדוחות מוגש

 באופן שוטף במהלך השנה. 

בסוף שנת הביקורת מרוכזים כל הדוחות השוטפים לדוח ביקורת שנתי, אשר מוגש עפ"י חוק לראש   .2

 באפריל כל שנה לגבי השנה שלפניה.  1-העירייה ולוועדה לענייני ביקורת עד ה 
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שום ההמלצות,  ראש העירייה נדרש עפ"י חוק להגיש את הדוח בצירוף התייחסותו לתיקון הליקויים ויי .3

 תוך שלושה חודשים. 

מנכ"ל העירייה, כראש הצוות לתיקון הליקויים עפ"י החוק, הוא המרכז לראש העירייה את  

 ההתייחסות המבוקשת. 

בהמשך מגיש ראש העירייה את דוח הביקורת השנתית למועצת העיר בלוויית התייחסותו הנ"ל תוך   .4

 שלושה חודשים, כאמור. 

 לענייני ביקורת ובמועצת העיר.    הדוח נדון בהמשך בוועדה

לקראת סוף שנת ביקורת מתקיימת ביקורת מעקב לגבי מידת תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת   .5

 של שנה קודמת, כמתחייב עפ"י פקודת העיריות. 

משמעו שלקראת סוף השנה השוטפת נדרשים מבוקרי השנה הקודמת לדווח למנכ"ל או לנציגו  

 חום תיקון הליקויים ויישום ההמלצות של השנה הקודמת. ולעדכן מה נעשה בת

 לסיכום, מבוקרי העירייה משתלבים בתהליכים השנתיים המתחייבים מהחוק בשלשה שלבים כלהלן:  .6

 בשלב ההתייחסות לטיוטת דוח הביקורת, בסיומה.  . א

 בשלב הכנת התייחסות ראש העירייה לדוח השנתי, תוך שלושה חודשים מקבלתו.  . ב

 ביקורת המעקב על תיקון ליקויי שנה קודמת בסוף שנת הביקורת השוטפת. בשלב  . ג

 

 תכנית העבודה 

 א. מבוא 

הסמכות שהוענקה למבקר העירייה לקבוע את תכנית העבודה שלו על פי שיקול דעתו, כמרכיב ראשון בסדר  

 העדיפויות, מהווה מרכיב חיוני ומרכזי בשמירה על עצמאותה של הביקורת. 

כן גדולה האחריות להשתמש בסמכות זו על פי קריטריונים וסטנדרטים מקצועיים ללא שום  כגודל הסמכות 

 שיקול שאינו קשור לעניין.  

 ב. הוראות החוק 
 א נקבע: 170בפקודת העיריות סעיף 

נושאי   את  השנתית,  עבודתו  תכנית  את  המבקר  יקבע  )א(  קטן  בסעיף  לאמור  בכפוף  )ג( 

 – היקף הביקורת הביקורת בתקופה פלונית ואת 

 ( על פי שיקול דעתו של המבקר;1)    

 ( על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני; 2)    

( על פי דרישת הוועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על  3)    

 שני נושאים לשנת עבודה. 
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 ביקורתו.  ( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע4)    

 

 ג. הכנת תכנית עבודה על פי שיקול דעת המבקר 

הנחת היסוד של עבודת הביקורת היא שלעולם המבקר לא יוכל להקיף בשנה אחת את כל הפעילות של   

  50העירייה ושל כל הגופים המבוקרים שבסמכותו ואלה מונים בעיריית גבעתיים מעל 

לזכור כי ישנה פעילות של העירייה החייבת בביקורת  אגפים/מחלקות/יחידות/גופים שונים. בנוסף, יש  

רצופה ומתמדת. אשר על כן; הוכנה תכנית ביקורת רב שנתית שתבטיח שאחת לתקופה סבירה,  

 כמתחייב מאופי הפעילות, יבדוק המבקר את כל, או מירב, פעילותה של העירייה.  

למותר לציין כי כל ביקורת שמתבצעת היא מלאכה ענפה, מורכבת ונרחבת המחייבת לימוד עומק, איסוף   

נתונים, עיבוד וניתוח של גופים, תהליכים, נהלים, עיסוקים, עובדים/מבוקרים רבים, כמות גדולה של  

 מסמכים ונתונים רבים וכיו"ב.  

 בשנים האחרונות. בבסיס תחום זה עומדת תורה מקצועית שלמה שנתגבשה 

 שנים.  5-3 - ביקורות וזאת במטרה להגיע לכל גורם אחת ל  4-5מכאן יעד הביקורת השנתית הינו 

 

 

 ד. הגורמים המשפיעים על קביעת תכנית העבודה

העבודה, נקבעים, כאמור, עצמאית על ידי המבקר , תוך התייחסות למשקלם של   נושאי הביקורת לתכנית

 הגורמים הבאים : 

 המשמעות שיש לפעולת הערייה מבחינה תקציבית, כלכלית, ציבורית וניהולית.  (1)

הסיכון לחריגה מהוראות מחייבות ולנזק הצפוי מחריגות אלו. ככל שפעילות העירייה חשופה לסיכונים   (2)

 תגדל התדירות של הביקורת על פעולות אלו. ולחריגות, כך  

 עמידה בנוהלים כספיים. - הסיכון הנובע מאי  (3)

פעילויות    (4) על  העירייה,  שבסמכות  פיקוח  פעולות  על  חיצוניים  לחצים  של  מקיומם  הנובע  הסיכון 

 כלכליות ואחרות בתחומיה. 

הוראות חוק התכנון והבנייה  קיומם של לחצים חיצוניים וכלכליים על הוועדה המקומית הפועלת מכוח   (5)

 ועל הפיקוח על עבודות הבנייה.

ביקורת על עבודת ועדות של העירייה שיש להן משמעויות כלכליות וציבוריות חשובות, כגון: ועדת    (6)

הכספים, המכרזים, תמיכות, ועדת מל"ח, ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה  

 סמלית. 

 ת ומשך הזמן שחלף מאז הביקורת הקודמת. ממצאים של ביקורות קודמו  (7)

 הצורך בהחדרה לתודעת הנהלת העירייה ועובדיה את דבר קיומה של הביקורת וחשיבותה.   (8)

 פניות של מנכ"ל העירייה ומנהלי המחלקות והאגפים השונים.   (9)



-27-  

 

 מידע שהתקבל בלשכתו של המבקר, אפילו אם המידע התקבל בעילום שם.   (10)

 תקבל באמצעות תלונות של תושבי העירייה או עובדיה.מידע, פרטני או מצטבר, שה   (11)

 מעקב אחר תיקון ליקויים.    (12)

ביקורת אופקית על פעולות מינהליות המתבצעות במספר אגפים או מחלקות של העירייה, תוך השוואת   (13)

 הפעילות מאגף לאגף וממחלקה למחלקה. 

 רישום וניהול נכסי העירייה ומחסניה.    (14)

   מידע שהתקבל מדיונים במועצה ובוועדות.  (15)

 

 ה. עצמאות בקביעת דרכי הביקורת והיקפה 

א)ד( לפקודת העיריות, קובעים כי סמכותו של המבקר היא לא רק לקבוע את תכנית עבודתו,  170סעיף  ( 1)

 אלא גם את הדרכים לביצוע הביקורת: 

 ביקורתו.)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע  

קביעת דרכי העבודה, בנוסף לסמכותו, הכמעט בלעדית, לקבוע את תכנית העבודה, הם מהמרכיבים   ( 2)

היותר חשובים בעצמאותו של המבקר בביצוע תפקידו. אשר על כן, המבקר יקפיד להגן על סמכות זו  

 מפני מי שדרכי עבודת המבקר אינם לרוחו. 

 

 ו. הקצאת משאבים  

)ו(, מחייבת את הביקורת להגיש לראש העירייה הצעת תקציב שנתי,  - א' )ה( 170יפים פקודת העיריות, סע

 אשר תידון בפני ועדת הכספים והמועצה כפי שמגיש אותה מבקר העירייה. 

קבעו כי מבקר העירייה יכין   2018-תקנות העיריות )תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה(, התשע"ח

נתי אשר לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה וזאת  ויגיש לראש העירייה תקציב ש

 של מספר תושבים והיקף תקציב שנתי ללא הכנסות לכיסוי הגרעון המצטבר וללא הנחות מארנונה.  מדרג לפי 

מתקציב העירייה ובלבד שלא יפחת מ   0.23%בהתאם לתקנות הנ"ל תקציב לשכת המבקר לא יפחת מ 

 אלפי ₪.   1,050

 אלפי ₪.   1,089עומד תקציב לשכת המבקר על סך של   2022בהתאם לתקציב העירייה המאושר לשנת 

 

 כח אדם

קבעו כי ראש העירייה   2018-תקנות העיריות )תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה(, התשע"ח

בהסכמת מבקר העירייה ימנה ללשכת מבקר העירייה עובדים נוספים אשר כמותם תיקבע לפי מדרג של  

 .  1 -מספר תושבים או תקציב שנתי. בהתאם למדרג זה כמות עובדים הביקורת הנוספים לא תפחת מ 
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הכנת תכנית התייעלות אשר תכלול בחינת המבנה הארגוני   ה הנהלת העירייהשקד בשנתיים הקודמות, 

 ארגון מחדש, פיטורי עובדים וקיצוץ כח אדם. -הקיים, רה

השנה, בעקבות משבר הקורונה, צפוי כי העירייה תאלץ לבצע צמצום תקציבי עקב פגיעה צפויה בהכנסותיה  

 ות בניה והיטלי בניה ועוד... מארנונה, מדמי שכירות , מאגר

סכון וההתייעלות יוסיף כח אדם  י בנסיבות אלו מצאתי כי אין זה ראוי שדווקא מבקר העירייה האמון על הח

)מזכירה ועובד ביקורת( ויגדיל את תקציב לשכתו. על כן, הביקורת תמשיך לפעול באמצעות מבקר ראשי  

נושאים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים. ההסתייעות   אחד. הביקורת תסתייע במומחים חיצוניים לביקורת 

שעות עבדה שנתיות אשר מסתכמות לתקציב פעולות שנתי של    600-במומחים חיצוניים תהיה בהיקף של כ

 אלף ₪.   150

 

 תוצרי הביקורת 

תוצרי הביקורת הם, כמובן, דו"חות הביקורת של כל אחת מהביקורות שבוצעו, המפרטים ליקויים לתיקון  

מלצות ליישום,  וכן דוח ביקורת שנתי, כמתחייב עפ"י החוק. בנוסף, המבקר עוסק בבדיקות נוספות, שתוצרן  וה

 מסוכם במסמכים שלא תמיד מגיעים לכדי דוחות ביקורת לפרסום בדו"ח השנתי. 

  הביקורת רואה ברכה בעמלה בעצם תיקון הליקויים שהעלו דוחות הביקורת וביישום ההמלצות הכלולות בהם. 

 פרסום דוחות הביקורת והבאתם לידיעת הציבור מהווה זרז לפעולות חיוניות אלו. 

 בהזדמנות זו, אני מברך את ראש העיר על הקמת צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה.  

הצוות ידון בדרכים לתיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת השונים לרבות דוחות מבקר המדינה ,  
 הפנים ומבקר העירייה. מבקר משרד 

הצוות יקבל החלטות בדבר תיקון הליקויים וידווח עליהן לראש העירייה. הצוות רשאי לדחות תיקון  
 של ליקוי מסוים , אולם הדחיה טעונה אישור של ראש העירייה. 
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 הייעוץ המשפטי 

 

 תיאור כללי 
ממונה   סגן יועץ משפטי יועמ"ש העירייה, סגן יועץ משפטי לתכנון ובניה, :עורכי דין 6האגף המשפטי מונה  

. הצוות האדמניסטרטיבי באגף  עורכי דין בלשכה המשפטית 2- ו תובעת עירונית ,על התקשרויות העירייה

 . שתי מזכירות מונה

ומחלקות    במתן יעוץ משפטי ישירות לראש העירייה, מועצת העיר ומנהלי אגפים תיועמ"ש העירייה עוסק

וכן בניהול האגף המשפטי, לרבות המערך המשפטי החיצוני התומך בה. סגן היועץ המשפטי לתכנון ובניה  

במתן ייעוץ משפטי למנהל הנדסה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה, ממונה תחום התקשרויות   תעוסק

התקשרויות עם יועצים   החוזים והמכרזים העירוניים, לווי ועדתההתקשרויות, העירייה מרכזת את נושא 

וועדת הנחות בארנונה ומתן חוות דעת שוטפות למחלקות העירייה. התובעת העירונית עוסקת בריכוז  

נושא האכיפה והתביעה, הגשת כתבי אישום וניהולם ודווח למח' לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות  

פול בנושא ערעורי חניה ומדיניות  , תובע עירוני/עורך דין בלשכה המשפטית עוסק, בין היתר, בטי המדינה

חניה ועורכת דין בלשכה המשפטית עוסק במכלול נושאים משפטיים שונים בלשכה המשפטית, כגון  

אסדרת דירקטורים בחברות עירוניות, דיני ביטוח וטיפול בתביעות ביטוח, הכנת רקע משפטי בנושאים  

 .שונים וכיוצ"ב

למתן    דין חיצוניים אשר נבחרו באמצעות ועדת איתור שלושה משרדי עורכי  המפעיל תהמשפטי הלשכה

, בתחומים שעיקרם: דיני עבודה ומקרקעין, דיני תכנון ובניה )יועץ משפטי לוועדה  שירות משפטי שוטף

 המקומית לתו"ב(, דיני מכרזים ודיני נזיקין. 

 

 האגף מטרות 

 מתן שירות משפטי איכותי, יעיל ומקיף לראש העירייה מועצת העיר ומחלקות העירייה.   .1

מתן ייעוץ משפטי שוטף בכל תחומי פעילות העירייה. בשנים האחרונות ניתן ייעוץ משפטי בנושא   .2

התמודדות עם נגיף הקורונה בשל הצורך התכוף והמיידי להתאים את פעילות העירייה לצווים  

 מים בנושא וחלים על כלל פעילות העירייה והתושבים. ותקנות המתפרס

החוזים לרבות עריכת הסכמים עם כל הגורמים איתם מתקשרת ההתקשרויות ו  ניהול מערך  .3

 הרשות בהתאם להוראות החוק. 

ומתן ייעוץ משפטי שוטף  , לווי הליכי המכרז ניהול מערך המכרזים העירוני לרבות עריכת מכרזים .4

 היועצים וועדת הרכש. לוועדת המכרזים, ועדת  

 . , כולל בנושא תכניות, הסכמים בתחומי מנהל הנדסההנדסה מנהלמתן ייעוץ משפטי פנימי ל .5

המערך המשפטי החיצוני התומך במחלקה המשפטית לשם ייעול ושיפור הייעוץ   עלניהול ובקרה  .6

 המשפטי בעירייה. 

 ן והפסיקה. טיפול בעדכון שוטף וחקיקת חוקי העזר העירוניים לשם התאמתם לדי .7
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בתחומי תכנון ובניה, רישוי עסקים, חניה ורישום דו"חות  ניהול מערך התביעה והאכיפה העירונית  .8

שמירה על הסדר ואיכות חיי  בהתאם לחוקי העזר העירוניים, הכל בהתאם למדניות האכיפה ו

 תושבי העיר. 

 טיפול אינטנסיבי בערעורי חנייה וייצוג העירייה בתביעות בנושא חנייה.   .9

ניהול מערך הביטוח, לרבות עריכת הביטוחים הנדרשים וטיפול בדיווחים על אירועי ביטוח של   .10

 תושבים ועובדים וכן תביעות מול חב' הביטוח. 

ניהול מערך הביטוח לשם ניהול סיכונים והקטנת תשלומי ביטוח המשולמים ביתר על ידי  ריכוז  .11

 ה. יהעירי 

 
 המשפטי השירות  -  2022יעדים עיקריים לשנת 

 מתן שירות משפטי איכותי, יעיל ומקיף לראש העירייה, מועצת העיר ומחלקות העירייה.  .1

התמודדות עם נגיף הקורונה בשל הצורך  בשנים האחרונות נדרש ייעוץ משפטי שוטף בנושא  .2

המתפרסמים בנושא וחלים על כלל    התכוף והמיידי להתאים את פעילות העירייה לצווים ותקנות

 יה והתושבים. פעילות העירי 

לרבות עריכת הסכמים עם כל הגורמים איתם   והמכרזים   החוזיםההתקשרויות ניהול מערך  .3

מתן ייעוץ משפטי שוטף לוועדת המכרזים, ועדת   מתקשרת הרשות בהתאם להוראות החוק.

 היועצים וועדת הרכש. 

ות בתחום הנדסה,  כולל ליווי תכניות שונות, ייעוץ ופיקוח על ועד הנדסה מנהלמתן ייעוץ פנימי ל .4

הקמת    –ליווי הליכים משפטיים בתחום הנדסי, לווי משפטי להסכמים שונים בתחום הנדסה כגון 

  קומה בבניין בסיטי, הסכם מהיר לעיר והסכומים נוספים.

ניהול מערך התביעה העירונית, ביצוע אכיפה בהתאם לחקיקה הרלוונטית, מימוש מדיניות   .5

 נושא חנייה ונושאים נוספים, המוגשים לעירייה  האכיפה ומתן מענה לערעורים ב

ייעול ושיפור  פיקוח, ניהול ובקרה של המערך המשפטי החיצוני התומך במחלקה המשפטית לשם  .6

 הייעוץ המשפטי בעירייה.  

 טיפול בעדכון שוטף וחקיקת חוקי העזר העירוניים לשם התאמתם לדין ולפסיקה.  .7

ים הנדרשים וטיפול בדיווחים על אירועי ביטוח של  ניהול מערך הביטוח, לרבות עריכת הביטוח .8

 תושבים ועובדים וכן תביעות מול חב' הביטוח.  

ניהול מערך הביטוח לשם ניהול סיכונים והקטנת תשלומי ביטוח המשולמים ביתר על ידי   .9

 העירייה. 

 

 וביטוח  התקשרויות ,חוזים, מכרזים -  2022יעדים עיקריים לשנת 
 

 נוהל התקשרויות העיריה.  פרסום והטמענת .1

 סיוע לאגף הגזברות בפרסום והטעמת נוהל רכש מעודכן. .2

 . והטמעת עבודתו השוטפת והיעילה  ספר חוזים של העירייהשיפור פעילות  .3
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עם תלמה ילין והסכם   –חתימת הסכמים עם חברות עירוניות לפי נהלי משרד הפנים, ובין היתר  .4

 .להשאלת עובדים לקהילתיים

של חוק שמירת הנקיון בנוסח מעודכן הכולל הטלת עלויות לפי מדדי איכות   הכנה ובחינה .5

 הסביבה. 

 

 

 תכנון ובניה  -  2022יעדים עיקריים לשנת 

 מתן ייעוץ משפטי לפרויקטי הדגל של העירייה במתחם הסיטי, בכורזין ובהסתדרות.  .1

 .77-78ליווי משפטי לתכנית המתאר  .2

 

 תביעה עירונית  -  2022יעדים עיקריים לשנת 

ליווי אכיפת עבירות הקורונה, הן באמצעות עדכון השינויים התכופים במערכת הממוחשבת ובפני   .1

 הפקחים והן באמצעות מענה לשאלות מגורמי העירייה השונים. 

 גיבוש ופרסום מדיניות אכיפה סדורה בנושאים: חניה, פיקוח, רישוי עסקים ותכנון ובניה.  .2

פרסום חוק העזר מניעת רעש, תיקון צו עבירות קנס להעלאת   – ות קנסוצו עביר  תיקון חוקי עזר .3

לשם הענקת כלים   ,ירת הסדר והניקיוןהקנס בגין אי איסוף צואת כלבים והכנת חוק עזר שמ

 אופטימליים לאכיפה בהתאם לצורך.

ל  שיפור זמן המענה לפניות בנושאים שונים ולעררי חניה והגדלת נפח התיקים בבית המשפט וכפוע .4

כוח אדם, מעבר לעו"ד  לשם כך נדרשת תוספת  – יוצא מכך, הגדלת הכנסות העירייה מאכיפה 

 במשרה חלקית. 

מחשוב עבודת התביעה לשם ניהול מיטבי, הפקת דו"חות סטטוס ומעקב אחר ביצוע גזרי דין   .5

 רכישת תכנה מתאימה.  –וצווים מנהליים 

בניה ארוכות שנים כגון: "חומוס גבעתיים",  ניהול תיקים פורצי דרך בבית המשפט בנוגע לחריגות   .6

 "ענתי", מתחם בזק בגבעת קוזלובסקי, רחוב הפלמ"ח ועוד. 

 

 מחלקות  -יעדים 

 היועץ המשפטי לעירייה 

 הקמת שירות משפטי פנימי איכותי וניהולו, תוך שימור הידע המקצועי הפנימי בארגון.  .1

 מתן ייעוץ משפטי שוטף לראש העירייה, מנכ"ל ומועצת העיר.   .2

 מתן ייעוץ משפטי לכלל גורמי העירייה במסגרת עבודתם השוטפת.  .3

 כתיבת חוות דעת ותשובות לגורמי חוץ )משרדי ממשלה, מבקר המדינה וכד'(.  .4

 ניהול מערך התביעות המשפטיות האזרחיות.  .5

 על עבודתו מול גורמי העירייה השונים.   ניהול מערך הייעוץ המשפטי החיצוני ופיקוח .6

   .גיבוש נהלים לעבודת העירייה: נוהל רכש וכו' .7

 השתתפות נציג הלשכה המשפטית לועדות העירייה וליווי משפטי שוטף לפעילותן.  .8

 הטמעת נהלים בעבודת התביעה.  .9
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 טיפול בהכנסות העירייה )חוקי עזר, הגדלת בסיס החיוב בארנונה, אגרות והיטלים(. .10

 )סיטי, כורזין, הסתדרות(.  ליווי תכניות בניין עיר .11

 , תוכנית שימור. 77-78ליווי משפטי תוכנית מתאר   .12

 ליווי משפטי בישיבות המועצה וועדות העירייה.  .13

 ריענון מערך חוקי העזר והתאמתם לצרכי העירייה בעת הזו )שילוט, חנייה וכו'(.  .14

ות נוהל אסדת תאגידים עירוניים של  ליווי נושא אסדרת התאגידים העירוניים בהתאם לדריש  .15

 משרד הפנים וליווי שוטף של עבודתן. 

 צמצום מספר התביעות המשפטיות המוגשות נגד העירייה. .16

 הטמעת ספר חוזים עירוני ומערכת עקב אחר חוזים/מכרזים. .17

 ועדת איתור ליועצים משפטיים במיקור חוץ.  .18

 

 וביטוח תחום ניהול לשכת היועצ"מ

 דמיניסטרטיבי ללשכה המשפטית על כל חלקיה. מתן שירות ניהול א .1

 ניתוב כל הפניות המגיעות ללשכה המשפטית לפי תוכנן ואחריות הטיפול בהן.  .2

 שימור איכות ניהול לשכת היועצת המשפטית של העירייה.  .3

שימור זמן המענה לקליטת דיווחים ותביעות בתחום הביטוח והטיפול מול חברת הביטוח ועורכי   .4

שמטעמם, עורכי הדין החיצוני שמייצג את העירייה בתביעות נזיקין, מתן מענה לחוקרים  הדין 

 מטעם הביטוח, מתן מענה לפונים ללשכה בדרישות נזיקיות בטרם הגשת תביעה. 

טיפול במענה לפניות עוה"ד המייצגים בתחום הביטוח, לרבות אימות עובדות מול גורמי העירייה   .5

 נת הנושאים במחלקות העירייה. השונים, השלמת פרטים והכוו

 ביצוע מעקב על תשלום שכ"ט על ריטיינרים חודשיים לעורכי הדין החיצוניים.   .6

ביצוע ומעקב על תשלום שכ"ט לעורכי דין מייצגים מטעם חברת הביטוח עד לגובה השתתפות   .7

 עצמית. 

ן המייצגים  שימור זמן ואיכות המעקב והתגובה לטיפול בתביעות מול חברת הביטוח ועורכי הדי  .8

 עד להשלמת הטיפול בתביעה.  -את חברת הביטוח, לרבות אישור פשרה 

לצורך אישור הצעות לפשרה מטעם בימ"ש או מטעם עו"ד    בתחום הביטוח כינוס ועדת פשרות .9

 המייצג בתביעה. 

 
 וביטוח )אזרחי(   תחום התקשרויות העירייה 

השונות בעירייה לאחר השלמת הטיפול  שימור זמן המענה לעריכת הסכמי התקשרות למחלקות   .1

 בהתאם לנוהל יועצים. 

 פרסום והטמעת נוהל התקשרויות עירוני. .2

 סיוע לאגף הגזברות בפרסום והטמעת נוהל רכש מעודכן. .3

 שימור זמן המענה למתן חוות דעת משפטיות למחלקות העירייה השונות.  .4

 מים וחדשים. שימור זמן ואיכות המענה בטיפול בתיקון וחקיקת חוקי עזר קיי .5

 וועדת רכש.  הגברת הלווי המשפטי להליכי המכרזים ולוועדת המכרזים .6
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ועדת  יועצים,  העירייה בתחומים הבאים: ועדת התקשרויות עם  שוטף לוועדותמשפטי ליווי  .7

מכרזים  ועדת  ועדת תרומות, ועדת תמיכות הנחות מארנונה,הארכת והגדלת התקשרויות, ועדת 

 הקצאות. ועדת 

ווי המשפטי בייעוץ משפטי למחלקות העירייה השונות, לרבות מח' חינוך, הכנסות,  יהגברת הל  .8

 נכסים, שפ"ע וחופש המידע. 

גיבוש תהליכי עבודה במחלקת הביטוח לרבות קביעת נהלים לטיפול בתביעות ביטוח, קביעת   .9

דרישות מקדמיות לתשלום תביעות מתחת להשתתפות עצמית וקביעת נהלי עבודה מול המחלקות  

 . הרלוונטיות

 לווי משפטי לתיקי ביטוח בעלי היקף כספי משמעותי או מורכבות משפטית מיוחדת.  .10

 בחינה ואישור של הצעות לפשרה המוגשות על ידי ועדת פשרות. .11

 עדכון נוהל רכש ופרסום נוהל רכש חדש ומעודכן. .12

 תגבור ייעוץ משפטי )ליטיגציה( על ידי הייעוץ המשפטי הפנימי.  .13

 בייעוץ המשפטי לתאגידים העירוניים. תמיכה  .14

 . בנושאי כח אדם ודיני עבודה המחייבים הסדרה לטיפו  .15

 

  ייעוץ משפטי למנהל הנדסה 

 שימור זמן הטיפול בתהליך הכנת בקשות להיתר ותכניות לוועדות.  .1

 שימור זמן המענה לכל פניה והשתתפות בהכנות ובישיבות הועדה המקומית ורשות הרישוי.   .2

 חוות דעת לוועדה המקומית. מתן  .3

 עתירות מנהליות.  תועדת ערר ומועצה ארצי  – ייצוג בערכאות  .4

 . 77-78תכניות מתאר,  תכניות פינוי בינוי מתחמי, -עדה המחוזיתו ליווי בישיבות בו .5

 טיפול בהתחייבויות למתן זיקות הנאה.  .6

 . 4יעוץ משפטי לפיקוח בנושא טופס  .7

 בית משותף.  שימור זמן הטיפול בתעודת גמר ורישום .8

 ייעוץ ומענה לפניות תושבים ו/או יזמים שמתקבלות.  .9

 הגברת המעורבות הפנימית בנושא היטלי השבחה. .10

 ליווי משפטי לתכניות המתאר. .11

 סיטי, הסתדרות וכורזין.   -ליווי מנהלות .12
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 עירונית ביעה ת

 חניה 

עד לכדי מענה בתוך    בקשות הסבה ופניות בנוגע לעיקולים וחובות, שיפור זמן המענה לעררי חניה, .1

 . חודשים שישה

 ניהול תיקי חניה בבית משפט לעניינים מקומיים.  .2

 הטמעת נהלי עבודה חדשים בשיתוף עם מחלקת חניה, בית המשפט וגורמים נוספים.   .3

 יה.  גיבוש ופרסום מדיניות אכיפה סדורה בשיתוף פעולה עם מחלקת הפיקוח והחנ .4

 מפגעים

ואיגוד כלל   ,יצירת תשתית נהלים בין גורמי העירייה הרלבנטיים ביישום ואכיפת חוקי העזר .1

 הנהלים שבע"פ לכדי חוברת נהלים מסודרת. 

 ניהול תיקי ברירות משפט בבית המשפט לעניינים מקומיים.  .2

 שיפור המענה והייעוץ לגורמי האכיפה השונים בעירייה.   .3

 אכיפה סדורה בשיתוף פעולה עם מחלקת הפיקוח ואגף שפ"ע.   גיבוש ופרסום מדיניות .4

שיפור השימוש בחוקי העזר לפתרון סוגיות באמצעות תיקון חוקי עזר ישנים או החלפתם  .5

פרסום חוק עזר מניעת רעש, פרסום תיקון צו עבירות קנס באשר לאי איסוף צואת   – בחדשים

 תיקון חוק העזר העירוני לשמירת הסדר והניקיון.כלבים, 

 

 תכנון ובנייה

גיבוש מדיניות אכיפה סדורה באשר לחריגות בניה בשיתוף פעולה עם מנהל ההנדסה. מדיניות   .1

יש לתקן ולהוסיף על המדיניות שגובשה,    116לאור תיקון  ואולם,   2016בשנת  האכיפה גובשה 

   .יש להמתין עם פרסומה לאחר עריכת סקר חריגות בניה, כמחויב בחוקכאשר 

יצירת תשתית נהלים למחלקת הפיקוח באגף ההנדסה, באשר לאופן הכנת חומר חקירה והעברתו   .2

חקירת חשוד, איסוף חומר ראיות,   לתביעה העירונית ובאשר לעבודת הפיקוח השוטפת )הכוללת

כתיבת מזכרים ודו"חות וכדומה(. הוכנו נהלים, מסמכים וטפסים, ומחלקת הפיקוח עושה בהם  

 .  ממוחשבתבמערכת ה אולם חלקם טרם הוטמעו, ומרובה שימוש

שיפור תהליכי העבודה בין מחלקת הפיקוח והתביעה העירונית הנוגעים להכנת חומר חקירה   .3

 בניה.   באשר לחריגות

 ניהול תיקי תכנון ובניה והגשת בקשות שונות בבית המשפט לעניינים מקומיים.   .4

 לחוק סדר הדין הפלילי(.   66הטמעת הרפורמה בדבר הסדרים מותנים )תיקון  .5

 לחוק התכנון והבניה.   116הטמעת תיקון  .6

 הטמעת ההתייחסות הכלכלית לעבירות תכנון ובניה עוד בשלב החקירה.   .7
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 רישום ומחיקת הערות אזהרה והטמעת נהלי עבודה מול מחלקת הפיקוח על הבנייה. ליווי הליך  .8

 ליווי הליכי הוצאת צווים מנהליים מול מהנדסת העיר ומחלקת הפיקוח על הבנייה.  .9

 מבנים מסוכנים 

 ליווי והגשת כתבי אישום בגין עבירות על חוק עזר לגבעתיים )הריסת מבנים מסוכנים(. .1

 

 

 רישוי עסקים 

שימור נהלי העבודה הקיימים באשר לאיסוף חומר חקירה והעברתו לתביעה העירונית לשם הכנת   .1

 כתב אישום או בקשה אחרת לבית המשפט.  

 אישור המפרט האחיד והטמעת הרפורמה בדבר רישוי עסקים. .2

 לחוק רישוי עסקים.    34הטמעת תיקון  .3

 וש חורג לשינוי שימוש(. לחוק התכנון והבניה בנוגע לעסקים )משימ 110הטמעת תיקון  .4

 ניהול תיקי רישוי עסקים והגשת בקשות שונות בבית המשפט לעניינים מקומיים.   .5

 צמצום מספר העסקים הפועלים ללא רישיון וזאת עוד בטרם הגשת כתב אישום.   .6

גיבוש ופרסום מדיניות אכיפה סדורה באשר להצבת שולחנות וכסאות ובאשר לשעות פתיחתם   .7

ם, בשיתוף פעולה עם מחלקת הפיקוח ומחלקת רישוי עסקים. פורסם מדריך  וסגירתם של עסקי

)לא ניתן אישור משרד   להצבת שולחנות וכסאות ותוקן חוק העזר שעות פתיחת עסקים וסגירתם

 . הפנים(

 ליווי הליכי הוצאת צווים מנהליים מול ראש רשות הרישוי ומחלקת רישוי עסקים. .8

מייעצת למהנדסת העיר בנוגע לעסקים שאינם מקיימים את דיני התכנון  ליווי והשתתפות בוועדה  .9

 והבנייה. 

בנושא רוכלות קיבלה   2020החלטת רשות רישוי משנת  –הכנה ופרסום של החלטות רשות רישוי  .10

 לאחרונה את אישור משרד המשפטים ותפורסם בקרוב ברשומות. 

 מענה לפניות מבקר המדינה 

 בות תלונות בנושאי אכיפה. מענה לפניות מבקר המדינה בעק .1

 חוק לימוד חובה 

 ליווי והגשת כתבי אישום בגין עבירות של חוק לימוד חובה )אי ביקור סדיר(.  .1
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 תחום התקשרויות העירייה וביטוח  -משימות שוטפות 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 

 מרכזיים 
משאבים  
 נדרשים 

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

עריכת 
הסכמי 

 התקשרות 

עריכת הסכמים  
לאחר אישור ועדת 
יועצים/מכרז/נוהל  
ניהול עצמי בבתי 

 ספר

הסדרת היחסים 
החוזיים עם  

גורמים חיצוניים 
המתקשרים עם 
העירייה. ניהול  
סיכונים בתחום 

 הביטוח. 

עריכת הסכם 
והחתמתו על ידי 

 הצדדים 

ועדת 
,מכרזים  

, ועדת יועצים  
, מח' העירייה  

,בתי ספר  
מורשי 
 החתימה

על בסיס 
 כ"א קיים

גיבוש נוסח סופי  
להסכם בתוך 
חודש מקבלתו 

במח' המשפטית  
מאת מחלקות  

 העירייה 

קבלת החל' ועדת יועצים  
עריכת , מאת מח' העירייה

העברתו ליועץ  , הסכם
תיקון , לחתימה או הערות

העברה לחתימת , ההערות
 מורשי החתימה בעירייה 

נעשה באופן  
עמידה  –שוטף 

 מלאה ביעדים

השתתפות  
וליווי 

משפטי  
לוועדת  
 יועצים 

נציגות האגף  
המשפטי  בוועדת 

יועצים )פטור 
 מהתקשרויות(

שמירה על קיום 
נוהל היועצים  

במטרה להבטיח 
בחירת היועץ  

המתאים ביותר  
 במחיר הזול ביותר

השתתפות 
בישיבות ועדת 

יועצים ומתן יעוץ  
משפטי ליישום  

 הנוהל 

חברי ועדת 
 יועצים 

על בסיס 
 כ"א קיים

השתתפות 
בישיבות ועדת 

יועצים בתדירות 
 חודשית

עמידה מלאה  
ביעדים, 
הוועדה  

מתכנסת מידי  
 חודש

המשך 
הטמעת נוהל  

יועצים 
 המעודכן

עדכון שוטף 
והטמעה של נוהל  
יועצים במסגרת 

עבודת ועדת 
 צים יוע

הפעלת נוהל  
יועצים בהתאם  
להנחיות משרד 

 הפנים 

השתתפות 
בישיבות ועדת 

יועצים, שמירה על  
 עקרונות הנוהל 

מנהלי אגפים  
ומחלקות 
בעירייה  
חברי וע' 

 יועצים 

על בסיס 
 כ"א קיים

השתתפות 
בישיבות ועדת 

יועצים בתדירות 
חודשית והפצת  

 עדכוני הנוהל 

  

לווי ועדת  
הארכת   
והגדלת  

 התקשרויות 

ליווי משפטי שוטף 
לוועדת הארכת 

והגדלת  
 התקשרויות

לווי שוטף לפעילות 
הועדה, לרבות  

קבלת החלטות על 
פי הדין, ניסוח  

 פרוטוקולים. 

השתתפות 
בישיבות ועדת 

הארכת והגדלת 
התקשרויות 

וניסוח החלטות 
 ופרוטוקולים 

מנהלי אגפים  
ומחלקות 
בעירייה  

וחברי ועדת 
 יועצים 

בסיס על 
 כ"א קיים

השתתפות 
בישיבות ועדת 

 יועצים  

  

חוות דעת  
 משפטיות 

מענה לסוגיות  
משפטיות במתן  

חוות דעת 
למחלקות העירייה  

 השונות 

הכוונת עובדי 
העירייה במצב  

המשפטי/החוקי 
הקיים על מנת 
שיפעלו באופן 

 חוקי

הכנת חוות דעת  
 משפטית

מחלקות 
 העירייה 

על בסיס 
 כ"א קיים

בהתאם 
לדחיפות הנושא  

 ומורכבותו.
מענה בפרק זמן  
שלא יעלה על 

 חודש ימים. 

קבלת פנייה ממח'  
בעירייה בנוגע לסוגיה 

, הנשאלת  
 כתיבת חוות הדעת 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

לווי משפטי  
לוועדת  
 מכרזים 

עריכת מכרזים  
פיקוח על מכרזים  ו

המפורסמים עבור 
העירייה על ידי 

,  משרד עו"ד חיצוני
ייעוץ משפטי  

 מכרזיםלוועדת 
 ולווי פעילותה 

שיפור, ייעול 
ופיקוח על הליכי  

פרסום מכרזי  
 העירייה ותוכנם 

עריכת מכרז ו/או  
קבלת המכרז  
  ,לעיון ובדיקה
  ,אישור המכרז
ייעוץ משפטי  

 לוועדת מכרזים

מחלקות 
, העירייה  

משרדי עורכי 
, דין חיצוניים  

ועדת 
,מכרזים  

מזכירת ועדת  
 מכרזים

על בסיס 
 כ"א קיים

כרז  אישור המ
 30לפרסום בתוך 

יום מקבלת נוסח  
 המכרז

לעיון/בדיקה 
 ואישור

קבלת נוסח המכרז לעיון 
אישור המכרז  , ואישור

מעקב מול , לפרסום
מכרזים  עדתו מזכירת

 לגבי ניהול המכרז

 

תיקון  
וחקיקת חוק  

 עזר

תיקון חוקי העזר 
בהתאם להח' 
מועצת העיר 

בהתאם לדרישות 
 הדין ו/או הפסיקה 

חוקי  התאמת 
העזר לדרישות 
 הדין והפסיקה 

ניסוח החוק 
המתוקן ואישורו  

 במועצת העיר 

מחלקות 
, העירייה  

, מועצת העיר  
ראש 

, העירייה  
, חברת "יעד"  
, משרד הפנים  

משרדי 
ממשלה 
 רלוונטיים 

בחוק 
הכולל  
אגרות 

ותשלומים 
אישור -

 חברות
 חיצוניות 
 כגון חב'

 ג'יגה 

ניסוח 
- החוק/התיקון 

יום  90תוך 
 מקבלת הפנייה 

קבלת פניה 
,  לחקיקה/תיקון החוק
הכנת נוסח התיקון 

והעברתו להתייחסות 
אישור , הגורמים בעירייה 

, מועצת העיר לתיקון/חוק
משלוח החוק המתוקן 
לאישור משרד הפנים 
והמשרד הממשלתי 

תיקונו בהתאם , הרלוונטי
,  להערותיהם לפי הצורך
העברת החוק לפרסום  

 ברשומות

מומלץ לקבוע 
כי בטרם  

העלאת חוק 
עזר במועצת 
העיר יתקיים 
דיון מסכם  
בהשתתפות 

 ראש העיר

גיבוש 
תהליכי  

עבודה  במח'  
 הביטוח

קביעת נהלי עבודה  
בנוגע לדרישות סף 
לתביעות מתחת  

להשתתפות עצמית 
וגיבוש נהלי עבודה  
מול מח' העירייה 

 בתביעות נזיקין

שיפור הנתונים  
המלאים 

המתקבלים במח'  
הביטוח לגבי  

תביעות נזיקין 
  ותביעות רכב.

הפחתת תשלומים 
בתביעות נזיקין 
ורכב שמתחת  
להשתתפות 

 עצמית.

  קביעת נהלי עבודה 
, היועמ"צ   

מנהלת תחום 
הביטוח במח'  

,המשפטית  
מחל' 

 העירייה 

על בסיס 
 כ"א קיים

ייזום נהלי העבודה לפי   ביצוע/אי ביצוע 
דרישות מנהלת תחום 

 הביטוח

בקבלת  קושי 
 אימות עובדות 

ייצוג משפטי 
בתיקי 
עתירות  
 מנהליות

ייצוג העירייה  
בבית משפט מחוזי  
 בעתירות מנהליות

ייצוג והצגת עמדת 
העירייה בעתירות  

 מנהליות

הכנת כתב תגובה,  
הופעה בדיוני בית  

 המשפט

מחלקות 
העירייה  
בהתאם 
לנושא 
 העתירה 

על בסיס 
 כ"א קיים
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

ווי משפטי  יל
למנהל  
 החינוך 

מתן ליווי משפטי 
למנהל החינוך, 
תוך התמקדות  

בדיני חינוך, 
הנחיות מנל"ל  
משרד החינוך 

ועתירות בנושאי 
 חינוך 

מתן מענה מהיר  
ויעיל לסוגיות 

  ,בדיני החינוך
ייצוג בעתירות  
 בנושאי חינוך

מתן חוות דעת,  
ניסוח הסכמים 

ומסמכים שונים, 
 ייצוג בבית משפט

מינהל 
 החינוך 

על בסיס 
 כ"א קיים

ביצוע באופן  
 שוטף

מומלצת  
 הכשרה 
 עתידית
 ב"דיני 
 חינוך" 

השתתפות  
וליווי 

משפטי  
לוועדת   
הנחות 
 ארנונה 

 ליווי משפטי
וועדת הנחות  ל

 בארנונה

שמירה על כללי  
והוראות תקנות  
 ההנחות בארנונה 

השתתפות בוועדת 
הנחות בארנונה 

ומתן ייעוץ משפטי 
 לחברי הועדה 

ועדת חברי 
הנחות 
 בארנונה

על בסיס 
 כ"א קיים

 

השתתפות 
בוועדת הנחות 

בארנונה 
בתדירות  
 חודשית

  

טיפול  
בחברות  
ועמותות  
עירוניות, 

לרבות  
אסדרתן על  

פי נוהל  
אסדרה   
 משה"פ 

טיפול באסדרת  
חברות עירוניות 
לפי נוהל אסדרה 

 של משרד פנים 

הוחל בהליך   
החברות   אסדרת

 מול משרד הפנים. 
קודמה חתימת  

הסכמים עם 
עמותת הספורט  
וקהילתיים אשר 

פעלו ללא הסכמים 
 חתומים.

 נחתם הסכם.

מנהלי אגפים  
ומחלקות 
הקשורים 
בחברות 
 העירוניות 

על בסיס 
כח אדם  

 קיים

בחלק מהחברות 
חלה התקדמות 

משמעותית  
 בהליכי האסדרה

מומלץ לסיים  
את הליכי 
 האסדרה

השתתפות  
וליווי 

משפטי  
לוועדת  
 תמיכות  

ליווי משפטי 
 לוועדת תמיכות

שמירה על הכללים 
והנהלים  

המחייבים בנושא 
 תמיכות 

השתתפות בועדת 
תמיכות ומתן  
ייעוץ משפטי  

 לוועדה 

חברי ועדת 
 תמיכות 

על בסיס 
 כ"א קיים. 

השתתפות 
בוועדת תמיכות,  
מתן חוות דעת  

 משפטיות

  

השתתפות  
וליווי 

משפטי  
לוועדת   
 תרומות 

לווי משפטי 
לוועדת תרומות, 

כינוס הועדה הכנת 
פרוטוקולים  

והכנת הסכמים 
לחתימת התורמים  

ולאישור מועצת 
 העיר 

שמירה על הכללים 
והנהלים  

המחייבים בנושא 
 תרומות 

ליווי משפטי 
לוועדת תרומות, 
כינוס הועדה , 

הכנת פרוטוקולים, 
הכנת הסכמים  

לחתימת התורמים  
ישור מועצת ולא

 העיר 

חברי ועדת 
 תרומות 

על בסיס 
 כ"א קיים

השתתפות 
בועדת תרומות,  

חתימה על 
הסכמים עם 

התורמים 
ואישורם 

 במועצת העיר 
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 תחום הביטוח וניהול לשכת היועמ"צ -משימות שוטפות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  תפוקה מדדי  נדרשים 

 הערות  התארגנות

קליטת דווחים 
ו/או תביעות על  
אירועי ביטוח  
וניתוב למח'  

 העירייה 

קבלת דווחים על אירועי  
 ,ביטוח ו/או כתבי תביעה

ניתוב הדיווח או התביעה 
 למח' הרלוונטית בעירייה. 

קידום הליך 
הטיפול בתביעות 

 ביטוח

קליטת התביעה, 
קריאתה  

וניתובה למח' 
 הרלוונטית

מחלקות 
, העירייה  
חברת 
 הביטוח

על בסיס כ"א  
 קיים

העברת 
התביעה 

 48בתוך 
שעות ממועד 

קבלתה 
 במחלקה

קליטת הדיווח 
על התביעה או  
 כתב התביעה.
העברתו למח' 

הרלוונטית 
בעירייה  
לאימות 
 עובדות.

קליטת אימות  
העובדות 

והעברה לחב'  
 הביטוח. 

 

 תשלום לנפגע

לתשלום העברת בקשה 
לגזברות העירייה, קליטת 
התשלום והעברתו לנפגע 

 או ב"כ

סיום הטיפול  
בתביעה, ניהול  
מעקב ורישום 

 וסגירת תיק 

 

חברת 
, הביטוח  
גזברות 
, העירייה  

 הנפגע או ב"כ

על בסיס כ"א  
קיים )תשלומי 

הביטוח 
מתקציב  

 הוצאות שונות(

,באופן מיידי  
 לא יאוחר 

 יום  14-מ
  

קבלת החלטת 
או המלצת  

חברת הביטוח   
בנוגע להסכם 

פשרה ואישורו 
 אצל היועצ"מ

קבלת החלטת או המלצת  
חברת הביטוח בנוגע 
, לסיום התביעה בפשרה 
בחינת הצעת הפשרה  

ביחס לעובדות ואישורה 
 על ידי היועצ"מ 

סיום הטיפול  
בתביעה ביעילות  
 ובחסכון המרבי

בחינת הצעת 
הפשרה,  
העברתה 
 ליועצ"מ 

חברות 
, הביטוח  
 יועצ"מ 

על בסיס כ"א  
 קיים

,באופן מיידי  
 לא יאוחר 

יום   14-מ
)ככל שתלוי 

בלשכה 
 המשפטית(

קבלת החלטת 
 ,חברת הביטוח
בחינת הצעת 

, הפשרה  
אישור ע"י  

 יועצ"מ 

 

ביטוח 
 תלמידים 

ריכוז הדיווחים על פגיעה  
בתלמידים 

)בי"ס/גן/קייטנה/בית 
התלמיד/צהרון( במסגרת 
ביטוח תאונות אישיות על  

 פי הנחיית משרד החינוך 

 
 
 

ריכוז וטיפול 
בדיווחים על  

פגיעות תלמידים 
 במערכת החינוך.

ניהול מעקב לשם  
מניעת כפל 

תביעות 
 והתאמתן.

 
 
 

העברת דווח על  
התאונה לחברת 

 הביטוח

,מח' החינוך  
מזכירות בתי  

, הספר
ות סייע

, וגננות  
,חב' ביטוח  

נציג משרד 
 החינוך 

על בסיס כ"א  
 קיים

)הביטוח  
במימון  

ההורים על פי 
הוראות משרד  

 החינוך( 

 

קליטת דיווח 
,מח' החינוך  

, רישום הדיווח  
העברת הדיווח 

 לחב' הביטוח
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  תפוקה מדדי  נדרשים 

 הערות  התארגנות

 
 ביטוח עובדים

ריכוז דיווחים על פגיעה 
 בעובד כתאונת עבודה

 
ריכוז וטיפול 
בדיווחים על  

 פגיעות עובדים.  
 למעקב

קליטת הדיווח 
ממח' משאבי  
אנוש, רישומו, 
העברתו לחב' 

הביטוח ומעקב 
מול משאבי  

אנוש לגבי חזרתו 
 לעבודה 

 
,משאבי אנוש  
 חב'  הביטוח

 
על בסיס כ"א  

  קיים
 

ריכוז וטיפול 
בדיווחים על  
  ,פגיעות עובדים

העברת פרטים 
למח' משאבי  

 אנוש

 

קליטת אימות 
עובדות  

ממחלקות  
העירייה  
 והשלמתו

קליטת אימות העובדות  
ממחלקות העירייה,  
קריאתן והשלמתן  

בהתאם לדרישות חברת  
 הביטוח

שיפור המידע  
והטיפול  

בתביעות חברת  
 הביטוח

עמידה בקשר 
שוטף עם 
מחלקות 
העירייה  

ותזכורות  
חוזרות ונשנות 

השלמת  לשם 
 אימות העובדות

מחלקות 
, העירייה  
חברות 
, הביטוח  

ב"כ חברת  
 הביטוח

על בסיס כ"א  
 קיים.

כתיבת נוהל או  
הנחייה  

למחלקות 
העירייה בנוגע  

לטיפולם  
המהיר והיעיל  

באימות  
. העובדות  

 –עלות חוקר 
 .במקרה הצורך

,באופן מיידי  
  באופן שוטף

ענות י**כיום אין ה
מספקת מצד  

להשיב העובדים 
לדרישה לאימות 
עובדות בתיקי  

תביעה המתקבלים 
במח' המשפטית  

ונדרשות תזכורות  
 חוזרות ונשנות.
לעיתים נדרשת 
מעורבות חוקר  
 בתשלום כתחליף

 העירייה.  לעובד

עמידה בקשר  
עם ב"כ חב'  

הביטוח לטיפול  
 בתביעה

עמידה בקשר עם ב"כ 
חברת הביטוח  ועו"ד 
חיצוני שמונה על ידי 

טוח לטיפול  חברת הבי
 בתביעה

שימור מעקב  
והשלמת מידע 

לשם טיפול  
 בחברת הביטוח

עמידה בקשר עם 
ב"כ חברות 

הביטוח והשלמת 
כל נושא לקידום 

 התביעה 

נציגי חברות  
, הביטוח  

 מח' העירייה 

על בסיס כ"א  
 קיים

מענה מיידי 
   באופן שוטף

ריכוז תביעות  
שנתי והעברתו  
לביקורת משרד  

הפנים  
באמצעות  
 הגזברות 

ריכוז כל התביעות 
שהוגשו נגד העירייה 

בתחומי הביטוח והנזיקין 
ותוצאות הטיפול בהן 

והעברתו לגזברות 
העירייה לשם דיווח  

 למשרד הפנים 

העברת מידע לפי 
דרישות משרדי  

 ממשלה

 
 עריכת טבלאות 

המרכזות את   
מכלול התביעות 
בתחום הביטוח 

והנזיקין שהוגשו 
נגד העירייה, 

תיאור סטטוס  
 ותוצאות הטיפול 

,גזברות  
רו"ח מטעם 
 משרד הפנים 

על בסיס כ"א  
 קיים

בהתאם 
להנחיות  

 משרד הפנים 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  תפוקה מדדי  נדרשים 

 הערות  התארגנות

ניהול  
אדמניסטרטיבי  

של המח' 
 המשפטית 

ניהול יומן פגישות, מענה  
לטלפונים, מיון דואר, 
קופה קטנה וכיבוד, 
רישום להשתלמויות  

 וטיפול ברישומן 

שימור השירות 
וניהול המח'  

 המשפטית

ניהול יומן  
פגישות, מענה 

לטלפונים, מיון 
דואר, קופה 
 קטנה וכיבוד

מחלקות 
, העירייה  
 יועצ"מ 

על בסיס כ"א  
 קיים.

קורס מנהלות  
לשכה משפטית 

 .למזכירה

   

החתמת חוזים/ 
מסמכים/ 
ייפויי כח/  
 תצהירים 

החתמת מורשי החתימה  
בעירייה על כל מסמך 

רשמי הדורש חתימה כגון 
 חוזים/מסמכים/ 

 ייפויי כח/תצהירים 

קידום מנהל 
 החתמה תקין

לשכת ראש  
, העיר  

לשכת 
 המנכ"ל 

על בסיס כ"א  
    קיים

קליטת תביעה 
והפעלת נוהל  
 איתור עורך דין

קליטת כתב תביעה 
שהוגש נגד העירייה. 

קבלת פרטי עו"ד 
מהיועצ"מ על מנת 

 3להפעיל נוהל איתור בין 
 הצעות )הזולה מבניהם( 

על בסיס כ"א   יועצ"מ   
    קיים

בדיקת 
חשבונות 

תשלום לעו"ד 
ויועצים  
והעברת  
 התשלום
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 יועצת משפטית הנדסה  -משימות שוטפות 

יעדים   תיאור משימה שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

ליווי תהליך הכנת 
בקשות להיתר  
 ותכניות לוועדות 

מתן ייעוץ משפטי 
להליכי תכנון ורישוי  
וליווי תהליך הכנת  

בקשות להיתר ותכניות  
 לוועדות השונות 

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי 

קיום פגישות, מענה  
לפניות ומתן ייעוץ  

 שוטף לוועדה 

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

 על בסיס כח
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

עמידה בלוחות 
  זמנים שנקבעו

השתתפות  
בהכנות ובישיבות  
הוועדה המקומית  

 ורשות הרישוי

השתתפות שוטפת  
בהכנות ובישיבות 
הוועדה המקומית 

 ורשות הרישוי

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

פגישות, מענה  קיום 
לפניות ומתן ייעוץ  

שוטף לוועדה  
 ולמחלקות הרישוי 

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

השתתפות נציג  
הלשכה המשפטית  

 בכל הדיונים 

עמידה בלוחות 
הזמניים 
לקראת  

 הישיבות 

 

מתן חוות דעת  
 לוועדה המקומית

דעת  מתן חוות 
מקצועיות ומקיפות 

 לוועדה המקומית

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

כתיבת חוות דעת  
ומתן מענה שוטף  

 לוועדה 

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

בהתאם לצורך 
ולנדרש על ידי  

מזמין חוות  
 הדעת

 

ועדת ערר   -עררים
ומועצה ארצי 

 עתירות מנהליות 

  -טיפול משפטי בעררים
מול ועדת ערר ומועצה 
ארצית. ייצוג בעתירות 
מנהליות המוגשות נגד  

 הרשות.

ייצוג הוועדה  
 בערכאות

ייצוג איכותי של  
העירייה בהליכים  

 משפטיים

מחלקות 
העירייה  

הרלוונטיות,  
ייעוץ משפטי  

 חיצוני  

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

טיפול ומתן מענה 
לכל העררים  

 המוגשים 

עמידה בלוחות 
הזמנים 

שנקבעים על  
ידי הערכאות 

 השונות 

 

ליווי בישיבות 
בוועדה המחוזית  

 תכנית מתאר  -
77-78 

בישיבות ליווי משפטי 
בוועדה המחוזית לגבי  
תכנית מתאר והליכים 

 78-77לפי סעיפים 

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

קיום פגישות, מענה  
לפניות ומתן ייעוץ  

 שוטף

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

והשתתפות שוטף 
בדיונים הנערכים  
 בערכאות השונות

בהתאם 
ללוחות  
הזמנים 
 שנקבעו

 

טיפול בהתחייבות 
 למתן זיקת הנאה

טיפול בהתחייבויות  
למתן זיקת הנאה עד  

לרישום ההערה על שם  
 הועדה המקומית

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

מתן מענה מקצועי 
לפניות שמתקבלות 

 בנושא

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

מענה שוטף 
  ומיידי

ייעוץ משפטי 
לפיקוח בנושא 

 4טופס 

ייעוץ משפטי למחלקת 
הפיקוח והרישוי בנושא  

תעודת גמר   4טופס 
 ורישום בית משותף 

שיפור המענה  
של הפיקוח  
בנושאים 

המועברים 
לייעוץ 
 משפטי 

מתן מענה מקצועי 
לפניות מהמחלקה  

 הרלוונטית

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

מתן מענה 
שוטף ומיידי, 

בהתאם 
לדחיפות  

 הפנייה 
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יעדים   תיאור משימה שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

תעודת גמר  
ורישום בית 

 משותף

ייעוץ משפטי למחלקת 
הפיקוח והרישוי בנושא  

 רישום בית משותף 

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

קיום פגישות, מתן 
מענה לפניות ומתן 

 ייעוץ שוטף 

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

 על בסיס כח
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

מתן מענה 
שוטף ומיידי, 

בהתאם 
לדחיפות  

 הפנייה 

 

ייעוץ ומענה 
לפניות תושבים 

 ו/או יזמים 

מתן מענה לפניות 
המגיעות לוועדה טרם 

נקיטת הליכים 
 משפטיים

טיוב השירות 
לתושבים 

 ויזמים

פגישות, מענה  קיום 
לפניות תושבים ו/או  

יזמים ומתן ייעוץ 
שוטף למחלקה 

 הרלוונטית

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן מענה לכל 
הפניות, בתוך 
לוחות הזמנים  

הרלוונטיים לאופי 
 הפנייה  

עמידה בלוחות 
  זמנים שנקבעו

משפטי ייעוץ 
למנהל התכנון  

 והתפעול 

ייעוץ שוטף מתן חוות 
 דעת ומענה לפניות 

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

מתן מענה מקצועי 
לפניות מהמחלקה  

 הרלוונטית

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף

בלוחות עמידה 
  זמנים שנקבעו

ליווי משפטי  
לתכניות המתאר  

 העירונית 

ליווי משפטי לתכניות 
 המתאר העירוניות

טיוב תהליכי 
 תכנון ורישוי

מעבר על הוראות 
, ישיבות התכנית

בוועדה המחוזית,  
הוראות לפי סעיף 

 , ייצוג בערכאות 78

מחלקות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

על בסיס כח 
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

שוטף והשתתפות 
בדיונים הנערכים  
 בערכאות השונות

עמידה בלוחות 
זמנים בהתאם  

להחלטות  
הועדה  

ת ו/או  המקומי
 המחוזית

 

 -ליווי מנהלות
סיטי, הסתדרות  

 וכורזין 
טיוב תהליכי  ליווי משפטי למנהלות 

 תכנון ורישוי

ליווי תהליכי הרישוי 
והתכנון, לרבות 

הקמת שטחי הציבור 
 ומימונם

מחלקות 
העירייה  

הרלוונטיות 
וייעוץ  
משפטי 
 חיצוני  

 על בסיס כח
אדם פנוי והפניה  

לעו"ד חיצוני  
 במידת הצורך

מתן ייעוץ משפטי 
ומענה משפטי 

 שוטף
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 תביעה עירונית -משימות שוטפות 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

וועדת השגה  
 לרישוי עסקים 

השתתפות בוועדת 
השגה לרישוי  

עסקים, אשר תדון  
בהשגות מצד בעלי  

 עסקים

הטמעת 
הרפורמה 

 ברישוי עסקים

התקיימה ישיבה 
ראשונית להקמת  

עד כה לא  הוועדה, 
הוגשה השגה אחת  
ומשכך לא התכנסה  

. הקמת הוועדה
הוועדה וקבלת 

אישור ראש  
 העירייה להרכבה. 

 מנכ"ל העירייה 
מנהל אגף 

מחלקת , נכסים
 רישוי עסקים

על בסיס כ"א  
 קיים

גיבוש נוהל עבודה  
  –לוועדת ההשגה 

היעד עבר לביצוע 
 2021לשנת 

גיבוש נוהל עבודה  
לוועדת ההשגה  

והשתתפות 
בישיבות הוועדה  

  חודשים 3-ל אחת
 או לפי דרישה 

 

צווים מנהליים  
 ברישוי עסקים 

ליווי הגשת צווים  
מנהליים במחלקת 

 רישוי עסקים

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים באשר  
לאיסוף חומר  

חקירה והעברתו 
 לתובעת

קיום ישיבות ע"פ  
, דרישה  
 ובמייל  ייעוץ טלפוני

מחלקת רישוי 
 עסקים

על בסיס כ"א  
 קיים

ישיבה שנתית מסכמת  
בה ייבחנו נהלים  
  –לשימור ולשיפור 

 2021דצמבר 

הכנת נוסח הצו, 
קיום חובת 

היוועצות עמי  
 בטרם ייחתם הצו

 

צווים מנהליים  
 בתכנון ובניה 

מתן מענה וייעוץ  
מהנדסת העיר ל

בהוצאת צווים 
מנהליים והוצאת 
 צווים שיפוטיים 

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים באשר  
לאיסוף חומר  

חקירה והעברתו 
 לתובעת

קיום ישיבות ע"פ  
, דרישה  
 ובמייל  ייעוץ טלפוני

מהנדסת העיר, 
 הנדסה  מינהל

על בסיס כ"א  
 קיים

ישיבה שנתית מסכמת  
בה ייבחנו נהלים  
  –לשימור ולשיפור 

 2021דצמבר 

הכנת נוסח הצו, 
קיום חובת 

היוועצות עמי  
 בטרם ייחתם הצו

 

כתבי אישום  
בגין עבירות על  
חוק לימוד חובה  

)אי ביקור 
 סדיר( 

ליווי הקב"סית 
בתהליך והגשת  

כתבי אישום בגין 
עבירות על חוק 
לימוד חובה )אי 

 ( ביקור סדיר

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים באשר  
לאיסוף חומר  

חקירה והעברתו 
 לתובעת

קיום ישיבות ע"פ  
 דרישה

 ייעוץ טלפוני ובמייל 
על בסיס כ"א   קב"סית  

 קיים

ישיבה שנתית מסכמת  
בה ייבחנו נהלים  
  –לשימור ולשיפור 

 2021דצמבר 

ליווי איסוף 
החומר, עריכת 

שימוע טרם הגשת 
כתב אישום, הגשת 
כתב אישום, ניהול 

התיק בבית  
 המשפט

 

כתבי אישום  
בנושא מבנים 

 מסוכנים 

ליווי אחראית 
מבנים מסוכנים  
בתהליך והגשת  

כתבי אישום  
בנושא מבנים 

 מסוכנים

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים באשר  
לאיסוף חומר  

חקירה והעברתו 
 לתובעת

קיום ישיבות ע"פ  
 דרישה

 ייעוץ טלפוני ובמייל 

העיר, מהנדסת 
אחראית  
מבנים 

 מסוכנים

על בסיס כ"א  
 קיים

ישיבה שנתית מסכמת  
בה ייבחנו נהלים  
  –לשימור ולשיפור 

 2021דצמבר 

ליווי איסוף 
החומר, הגשת  

כתב אישום, ניהול 
התיק בבית  

 המשפט
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הסדרים 
מותנים בתכנון  

 ובניה 

 והטמעת גיבוש
נהלים ברורים  

לעריכת הסדרים 
מותנים, נהלים  

לפרסומם 
באינטרנט ודיווחם 

לגורמים  
 הרלבנטיים 

הטמעת 
הרפורמה בדבר 
 הסדרים מותנים

 66)תיקון 
 לחסד"פ( 

קיום פגישות,  
גיבוש נהלים, הכנת 

טפסים, דיווח 
לפרקליטות, פרסום 

 באינטרנט 

פרקליטות 
- המדינה 

יחידה  ה
הסמכת  ל

 תובעים, 
, הנדסה מינהל  

 אגף מנהל כללי 

על בסיס כ"א  
 קיים

דיווח חד שנתי 
לפרקליטות המדינה 
אשר יצביע על כמות 
התיקים בהם נעשה  

 שימוש בכלי זה

עריכת הסדרים 
מותנים בתיקים  

המתאימים, 
מעקב, פרסום 

באינטרנט ודיווח  
 לפרקליטות 

הכמות  
גדלה  

במהלך 
 השנה 

מתן מענה  
לתושבים באשר  

 לדו"חות חניה 

מענה לפניות מתן 
  תושבים באשר

לעיקולים וחובות 
שנצברו עקב 
 דו"חות חניה 

שימור נהלי 
עבודה קיימים 

בין התביעה 
העירונית, נציגת 
מחלקת החניה 
 וחברות הגביה 

 קיום פגישות, 
פניות לחברות 
הגביה למתן  

 הסברים

מחלקת חניה 
, ופיקוח  

,חברת שוהר  
 חברת מילאון

על בסיס כ"א  
 קיים

לפניות מתן מענה 
תושבים בפרק זמן  

ימים   45שלא יעלה על 
עומס העבודה   -

במשרדי אינו מאפשר  
 עמידה מלאה ביעד

קיום פגישות,  
לפחות אחת 

, בין יים לשבוע
התובעת העירונית 

לנציגת מחלקת 
 החניה 

 

חוות דעת  
משפטיות 

במענה לתלונות  
 תושבים 

 
מענה לסוגיות  

משפטיות במתן  
חוות דעת 

למחלקות העירייה  
 שונות ה

 
הכוונת עובדי 
העירייה במצב  

המשפטי/החוקי 
הקיים על מנת 
שיפעלו באופן 

, חוקי  
שיפור המענה  

והייעוץ לגורמי  
האכיפה השונים  

 בעירייה 

הכנת חוות דעת  
 משפטית

מחלקות 
  העירייה
 השונות 

על בסיס כ"א  
 קיים

 
מענה בפרק זמן שלא 

עומס  –יעלה על חודש 
העבודה במשרדי אינו 
מאפשר עמידה מלאה 

 ביעד

 
קבלת פנייה 

ממח' בעירייה 
בנוגע לסוגיה  

כתיבת  , הנשאלת
 חוות הדעת

 

עריכת חוברת  
נהלים למנהלי 
רובע ולמפקחי  

 הרובע 

סיוע ביישום חוקי 
העזר ואכיפתם 

באמצעות חוברת  
 נהלים מסודרת

 
 

יצירת תשתית  
נהלים בין גורמי  

, העירייה  
שיפור המענה  

והייעוץ לגורמי  
שיפור  , העירייה

 שיתוף הפעולה 
 בין המחלקות

 
 

קיום פגישות עם  
 הגורמים השונים, 
פרסום סיכומי  
 ישיבה ונהלים 

, אגף שפ"ע  
, אגף רווחה  

אגף תרבות  
,הדיור  

השירותים 
 הווטרינריים 

על בסיס כ"א  
 קיים

איגוד הנהלים לכדי 
היעד עבר  –חוברת 

 2021לביצוע לשנת 

הנהלים  
מפורסמים באופן 

 שוטף
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

עריכת נהלי  
עבודה למחלקת  

  מינהלהפיקוח ב
 ההנדסה

גיבוש נהלי עבודה  
סדורים למפקחים 

 על הבניה 

יצירת תשתית  
נהלים באשר 
לאופן הכנת 
חומר חקירה 

והעברתו 
לתובעת ובאשר 
 לעבודת הפיקוח 

 קיום פגישות, 
 איסוף חומר,

הטמעת טפסים  
 ומסמכים,

 פרסום הנהלים 

על בסיס כ"א   הנדסה  מינהל
 קיים

ואיגודם  גיבוש נהלים 
היעד עבר לביצוע   –

 2021לשנת 

קיום פגישות אחת 
הנהלים   לחודש,

מפורסמים 
למחלקת הפיקוח  

 באופן שוטף

 

הכנת כתבי  
אישום וניהול 
תיקים בבית 

המשפט 
לעניינים  
 מקומיים

הכנת כתבי  
הכנת אישום, 

בקשות, הכנת תיק  
לניהול, ניהול תיק,  
הכנת תיק לערעור, 

 ערעור 

הגדלת נפח  
ניהול העבודה ו

תיקים בבית  
 משפט

הכנת כתבי אישום,  
הכנת בקשות, הכנת  
תיק לניהול, ניהול 

תיק, הכנת תיק  
 לערעור, ערעור 

פרקליטות 
-  המדינה

היחידה  
לאכיפת דיני 

 מקרקעין

על בסיס כ"א  
 קיים

שנתי חד דיווח 
לפרקליטות המדינה 

למשרד דיווח שוטף ו
. עמידה מלאה  הפנים

 ביעד עצמו 

קבלת חומר  
החקירה, דרישה  

להשלמתו או 
הכנת כתב  

 אישום/בקשה 

נפח  
העבודה  

גדל  
במהלך 

 השנה 

וועדה מייעצת 
בנוגע לעסקים 
שלא מקיימים  
את דיני התכנון 

 והבניה

השתתפות בוועדה 
מייעצת למהנדסת 

העיר בנוגע  
לעסקים שלא 

מקיימים את דיני  
 התכנון והבניה 

גיבוש נהלי  
עבודה חדשים  

 34לאור תיקון 
לחוק רישוי 

 עסקים

קיום ישיבה 
ראשונית להבנת 
והטמעת השינוי 

, 34עקב תיקון 
כינוס הוועדה אחת 

 לחצי שנה 

מהנדסת העיר 
 מינהל הנדסה 

 אגף נמ"ר
ישוי מחלקת ר

 עסקים

על בסיס כ"א  
 קיים

קיום ישיבה מקדימה  
לשם גיבושו והכנתו 
לוועדה המייעצת,  
קיום ישיבת וועדה 
מייעצת למהנדסת 

 העיר 

דיון בבקשות  
החריגות וכתיבת 

המלצות למהנדסת 
 העיר 

 

מדיניות אכיפה  
סדורה בנושא 

 חניה 

גיבוש מדיניות 
אכיפה סדורה 
בנושא חניה 

 ופרסומה

ופרסום  גיבוש 
מדיניות אכיפה 
סדורה בנושא  

 חניה 

 קיום ישיבות הכנה

מחלקת 
הפיקוח  
, והחניה  

אגף מינהל 
 כללי )מחשוב( 

על בסיס כ"א  
 קיים

גיבוש מדיניות כתובה, 
אישורה ע"י ראש 
  -העירייה והיועצ"מ 
פרסומה באתר  

היעד עבר  –העירייה 
 2021לשנת 

גיבוש מדיניות 
שהינה תורה 

 שבע"פ 
 

מדיניות אכיפה  
סדורה בנושא 

 מפגעים 

גיבוש מדיניות 
אכיפה סדורה 
בנושא מפגעים  

 ופרסומה

גיבוש ופרסום  
מדיניות אכיפה 
סדורה בנושא  

 מפגעים 

 קיום ישיבות הכנה

מחלקת 
הפיקוח  
, והחניה  

, אגף שפ"ע  
אגף מינהל 

 כללי )מחשוב( 

על בסיס כ"א  
 קיים

גיבוש מדיניות כתובה, 
אישורה ע"י ראש 
  -העירייה והיועצ"מ 
פרסומה באתר  

היעד עבר  –העירייה 
 2021לשנת 

גיבוש מדיניות 
שהינה תורה 

 שבע"פ 
 

מדיניות אכיפה  
סדורה בנושא 

הצבת שולחנות  
וכסאות ובנושא  
שעות פתיחת 
 וסגירת עסקים

גיבוש מדיניות 
אכיפה סדורה 
בנושא הצבת 

שולחנות וכיסאות 
ובנושא שעות 

פתיחת עסקים 
וסגירתם, 
 ופרסומה

גיבוש ופרסום  
מדיניות אכיפה 
סדורה בנושא  

הצבת שולחנות  
וכסאות ובנושא  

שעות פתיחת 
 וסגירת עסקים

 קיום ישיבות הכנה

מחלקת 
הפיקוח  
, והחניה  

מחלקת רישוי 
,עסקים  

אגף מינהל 
 )מחשוב( כללי 

על בסיס כ"א  
 קיים

גיבוש מדיניות כתובה, 
אישורה ע"י ראש 
  -העירייה והיועצ"מ 
פרסומה באתר  

היעד עבר  –העירייה 
 2020לשנת 

פורסם מדריך  
להצבת שולחנות 

 וכסאות. 
גיבוש מדיניות 
שהינה תורה 

 שבע"פ. 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

תיקון חוקי עזר  
 וצו עבירות קנס

תיקון חוקי עזר 
 ופרסומם

השימוש  שיפור 
בחוקי העזר 

 לפתרון סוגיות 

קיום ישיבות, הכנת 
תיקונים לחוקי 

העזר או הכנת חוקי 
עזר חדשים 
שיחליפו את 

הישנים, תיקון צו  
 עבירות קנס 

מחלקות 
העירייה  
 השונות, 
משרד  

המשפטים,  
משרדי 

הממשלה 
 השונים 

על בסיס כ"א  
 קיים

חוק עזר למניעת רעש 
יועבר למשרדי  –

  הממשלה הרלוונטיים
, 2020לפני סוף שנת   

תיקון צו העיריות 
)עבירות קנס( לנושא 
העלאת גובה הקנס 
לאי איסוף צואת  

עבר למשרדי  –כלבים 
 הממשלה הרלבנטיים 

הכנת תיקון לחוק 
העזר / צו העיריות 
)עבירות קנס( או  
הכנת חוק עזר 
חדש לגמרי,  

העברתו לאישור 
הגורמים  

הרלבנטיים 
בעירייה, במועצה  

ובמשרדי 
משלה,  המ

 ופרסומו ברשומות 

 

מפרט אחיד  
 לעסקים 

גיבוש ופרסום  
מפרט אחיד  

 לעסקים 

גיבוש ופרסום  
מפרט אחיד  

 לעסקים 

קיום ישיבות ע"פ  
 דרישה, 

ליווי התהליך  
 מתחילתו ועד סופו

מחלקת רישוי 
 עסקים

על בסיס כ"א  
 קיים

המפרט האחיד צפוי 
להתפרסם עד סוף 

 2020שנת 

ליווי התהליך  
מתחילתו ועד 

פרסום המפרט 
 האחיד

 

 
מענה לפניות 
 מבקר המדינה

מענה לפניות  
 מבקר המדינה 

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים מול 
נציב קבילות 

הציבור בעירייה,  
סגירת הפניות 
 למבקר המדינה

קיום ישיבות ע"פ  
דרישה, ייעוץ  

טלפוני, מענה בכתב 
 למבקר המדינה

נציב קבילות 
הציבור 
 בעירייה 

על בסיס כ"א  
 קיים

רובן של הפניות  
נסגרו, לאחר קבלת 

התייחסותי. יש מספר 
פניות המצויות 

 במעקב

קבלת הפנייה  
ממבקר המדינה,  
בירור עובדתי, 
כתיבת מענה  

 והתייחסות

 

רישום ומחיקת 
 הערות אזהרה 

ליווי הליך רישום  
הערות אזהרה 
ומחיקתן אצל 
 רשם המקרקעין

הטמעת נהלי 
עבודה באשר 

לרישום הערות  
אזהרה ע"י  

מחלקת הפיקוח 
על הבניה, שימור  

נהלי העבודה 
באשר למחיקת  
 הערות אזהרה

הכנת הבקשה 
לרישום הערת  

אזהרה לאחר גילוי  
אי התאמה להיתר,  
לאחר הגשת כתב 

אישום ולאחר מתן  
צו מנהלי, הכנת 
בקשה למחיקת 

הערת אזהרה בגין 
 צו שיפוטי 

מהנדסת  
 העיר,  

מחלקת 
הפיקוח על  

 הבניה 

על בסיס כ"א  
 קיים

הטמעת נהלי העבודה  
 2021עד לסוף שנת  –

הכנת בקשות לפי 
סוגן וע"פ הקבוע 

יא  254בסעיף 
לחוק התכנון 

 והבניה  
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

החלטות רשות  
 רישוי 

הכנה ופרסום של  
החלטות רשות 

 רישוי

שימור נהלי 
העבודה  

הקיימים מול 
מחלקת רישוי 

 עסקים 

הכנת החלטת רשות 
רישוי ע"פ דרישת  

ראש רשות הרישוי, 
ליווי ההליך לקבלת 

אישור ופרסום 
 ההחלטה ברשומות 

ראש רשות  
 רישוי, 

מחלקת רישוי 
 עסקים,
משרד  

 המשפטים 
 

על בסיס כ"א  
 קיים

החלטת רשות רישוי 
קיבלה   2020משנת 

לאחרונה את אישור  
משרד המשפטים 
ותפורסם בקרוב  

 ברשומות

הכנת החלטת 
רשות רישוי, 

קבלת האישורים 
הדרושים,  

 פרסומה ברשומות

 

 
בקשות הסבה  
 לדו"חות חניה 

מתן מענה 
לבקשות הסבה 
 לדו"חות חניה 

 
מענה לבקשות 
ההסבה תוך 

 חודשיים 

 גיבוש נהלים,  
מענה לבקשות 

 ההסבה, 
קיום פגישה עם 
נציגי חברות ע"פ  

 דרישה

מחלקת 
הפיקוח  
 והחניה 

 
על בסיס כ"א  

 קיים

 
מתן מענה תוך  

עמידה   -חודשיים 
 מלאה ביעד

 
קבלת בקשות  

הסבה פיזיות ודרך 
מערכת מילאון  
 ומתן מענה להן

 
סיועו של 

עו"ד  
דניאל רז 
מאפשר 
עמידה 
מלאה 

 ביעד
 

מתן מענה לעררי  עררי חניה 
 חניה 

  מענה לעררי
 6החניה תוך 
 חודשים 

מתן מענה לעררים, 
בדיקות עובדתיות  
 מול גורמים שונים 

מחלקת 
הפיקוח  
 והחניה 

על בסיס כ"א  
 קיים

  6מתן מענה תוך 
עומס  -חודשים 

העבודה במשרדי אינו 
מאפשר עמידה מלאה 

 ביעד

קבלת עררי חניה 
דרך מחלקות  

העירייה השונות 
ודרך מערכת  

מילאון ומתן מענה 
 להם 

 
של  סיועו

עו"ד  
דניאל רז 
מאפשר 
עמידה 
חלקית 

 ביעד
 

וועדת תווי חניה  
 חריגים 

השתתפות בוועדה 
להקצאת תווי 

 חניה חריגים 

גיבוש ופרסום  
מדיניות סדורה  
בנוגע להקצאת 

תווי חניה 
חריגים  

 והטמעתה

קיום ישיבות אחת  
 לרבעון,  

דיון בבקשות  
 וקבלת החלטות

מנכ"ל 
 העירייה, 

מנהל אגף 
חירום 

 וביטחון, 
מנהל מחלקת 
 פיקוח וחניה, 

אחראי תנועה 
 ותחבורה

על בסיס כ"א  
 קיים

מדיניות הוועדה 
 גובשה ופורסמה, 

השתתפות בישיבות 
הוועדה ע"פ דרישה,  
ולכל הפחות, אחת 

 לרבעון 

השתתפות בוועדה 
והטמעת המדיניות 

שגובשה  
 בהחלטותיה 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

עבירות  אכיפת
 קורונה 

ליווי אכיפת 
 עבירות הקורונה

אכיפה מידתית  
ותקיפה של 

 עבירות הקורונה

 הסמכת פקחים,
עדכון הפקחים  

והמערכת 
הממוחשבת באשר  
לתיקונים שנעשים  
לעיתים תכופות,  

מתן מענה לשאלות 
הפקחים וגורמים 

 שונים בעירייה 

אגף חירום 
 וביטחון, 

 אגף שפ"ע, 
מחלקת פיקוח 

 וחניה 

כ"א  על בסיס 
 קיים

 הסמכת הפקחים, 
עדכון הפקחים  

והמערכת הממוחשבת  
 –ומתן מענה לשאלות 
 עמידה מלאה ביעד

עדכון הפקחים  
והמערכת 

הממוחשבת וכן 
מתן מענה 

לשאלות גורמי 
מבוצעים   –עירייה 

 על בסיס יומי
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  מנהל חינוך, נוער וצעירים

 
 הרשותית תכנית המשלבת    תמהתוכניתכנית העבודה של מנהל החינוך היא נגזרת 

כנית מחולקת להיבטים פדגוגיים ולהיבטים פיסיים בהם התקציב  ואת מטרות ראש העיר והמנכ"ל. הת

הנחת העבודה בתכנון הייתה שכמו בשנים האחרונות, היקף הביצוע בתקציב   העירוני תומך/שותף/מסייע.

כנית היא השאיפה והחתירה לגייס משאבים חיצוניים )פיס, משרד  ואבן יסוד בת .98%- החינוך הוא כ

  תלתוכניו החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המדע, תרומות, השתתפות בקולות קוראים( כשותפים  

   השונות.

 

 י היישוב  העירוני החזון החינוכי
 

ומצוינות   .1 אקדמיה  של  עיר  שקובעתגבעתיים  למערכת  כמודל  חינוך  מערכת  שמפתחת   בחינוך, 

 סטנדרט למצוינות חינוכית וארגונית, תוך פיתוח אורח חיים של משוב והערכה. 

 הטמעת הקוד האתי העירוני. .2

 מרבית תלמידי העיר ימצאו מסגרת הולמת למיצוי כישרונותיהם בעיר.  .3

 ם ולקהילה.בניית מרחבי למידה חדשניים רב תכליתיים משותפים לתלמידי .4

 תפקידנו לאתר, לפתח ולמנף אותה.  –העצמת התפיסה שלכל תלמיד ומורה יש את המצוינות שלו  .5

 העצמת השילוב של בעלי צרכים מיוחדים ופיתוח פתרונות לאורך היום כולו. .6

הדדית    –שילובים   .7 לתרומה  תחומים  מציאת  כדי  תוך  השונות  התלמידים  אוכלוסיות  בין  חיבור 

( משותפת  כיתות  ופעילות  תלמידי  עם  שיתופית  בלמידה  קטנות  כיתות  המצוינות,  מרכז  דוגמא 

 רגילות.. ועוד(.

העמקת הקשר והחיבור לקהילה והחיבור הבין דורי. נושא השואה מטופל בכל המסגרות החינוכיות   .8

 בעיר, תוך בניית קשר ייחודי בין התלמידים לניצולי השואה בעיר. 

לאית  .9 מערכתית  ארגונית  תשתית  לכל  בניית  אישי  ומענה  פתרון  ולמתן  מוקדם  בשלב  פערים  ור 

 תלמיד. 

 הרחבת לימודי המוסיקה ועידוד תלמידים לנגינה ושירה  .10
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 הישגים בשנה"ל תש"פ 

 הערות דרך מדידה  מדד תפוקה ותוצאה יעד
קידום תחושת  
השייכות של  

התלמידים לבית  
הספר ומתן מענה  

 רגשי 

במדדי בתי   10%עליה של 
הספר בתוצאות מבחני אח"מ 

 תשע"ה 

באמצעות   
המיצ"בים  

 ושאלוני אח"מ 

בתיה"ס בגבעתיים  
 אדומים בחלקם. 

 השאיפה לשנות זאת. 

פיתוח המצוינות בעיר  
וחשיפת התלמידים 

 לאקדמיה

במספר   5%עלייה של 
התלמידים בעלי תעודת  

  5%-בגרות איכותית. ירידה ב
 הנושרים. של מספר 

תוצאות בגרויות  
ומדדי הנשרה על  
פי נתוני משרד  

 החינוך 

שמירה על מקום ראשון  
בין הערים בארץ בזכאות  

 לבגרות. 
מניעת הנשרה והעלאת  

 מספר התלמידים 
בעלי תעודת בגרות  

 איכותית. 

חיזוק החינוך 
הערכי/חברתי, טיפוח 

המנהיגות וגיוס  
משמעותי. טיפוח 
 מועצת תלמידים. 

במספר   5%העלאה של 
  5%המתנדבים. העלאה של 

בגיוס משמעותי. הקמת  
 מועצת תלמידים עירונית. 

בדיקה  
סטטיסטית,  

נתוני צבא,        
מועצת תלמידים  

עירונית  
 משמעותית 

 

הידוק הקשר עם  
הקהילה ושיפור 
 השירות לתושב

כיתות גמלאים   3הוקמו 
בקלעי, באורט ובתלמה ילין. 

הילדים  השיבוץ לגני 
אינטרנטי וזמין, מתן מענה  

 אדיב ומהיר לתושבים. 

ביצוע בפועל של  
התכניות, ירידה  

במספר   10%של 
תלונות לפניות  

 הציבור 

  -כיתות גמלאים  3נפתחו 
הנותנות מענה לשונות  
בממשק בין הגמלאים  

 לתלמידים 

 הקמת מרכז נוער 
הוקם מרכז נוער במרכז שדה 

 בוקר 
  ביצוע תכניות
יזמיות לנוער  

 במרכז
 

בינוי מוסדות חינוך 
בהתאם לתחזית  
 הגידול הדמוגרפי

תוספת אגפים בבורוכוב  
בברנר ובשמעוני. תוספות  
  2בנייה בבן גוריון. תוספת  
 קומות במרכז המצוינות 

ביצוע בפועל של  
התכניות בשיתוף  

האגפים  
 הרלבנטיים 

 מפורט בתכנית העבודה 
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 לשנה"ל תשפ"ב דגשים 

 היערכות וביצוע למידה היברידית בתקופת קורונה ולאחריה.  .1

שיפור השירות לתושב, כולל שיבוץ ממוחשב לגני הילדים ולבתי הספר ומתן מענה אדיב ומהיר   .2

 לתושבים הן בכתב והן בע"פ.

 השייכות. חיזוק האקלים החינוכי בבתיה"ס ובגני הילדים. מתן מענה רגשי והגברת תחושה  .3

 חתירה להעלאת מספרי התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית וחברתית.  .4

 לב. - הקמת מרחבים רב תכליתיים לקידום חדשנות פדגוגית כגון: האב, האקתון, פב .5

 בבחינת כל תלמיד יכול להגיע לאקדמיה.  –חשיפת התלמידים לאקדמיה  .6

 תלמידים, הורים. למידת עמיתים: מנהלים, מורים,   –הקמת פורומים משולבים  .7

 קידום מערך הוראה ולמידה העוסק בהטמעת אסטרטגיות למידה )"ללמוד איך ללמוד"(. .8

 צמצום ההנשרה.  .9

 עידוד גיוס משמעותי לצה"ל.  .10

 תכנית "לבלובים" לכל גני החובה בעיר.  .11

 הרחבת תכנית דיבייט בגני הילדים.  .12

 מט בגני הילדים. -הרחבת תכנית שח  .13

 פיתוח וקידום לימודי חלל.  .14

 חבת למודי המוסיקה באמצעות הקונסרבטוריון. הר .15

בתי ספר בשיתוף הקונסרבטוריון ובפיתוח מגמת מוסיקה מובילה   8-שילוב חינוך מוסיקלי ב .16

 בקלעי. 

 לימודים פיננסים בכיתות ב' ו ג' ביסודיים.  .17

 לימודי תכנות כיתות ד'.  .18

 קידום בנות בלימודים טכנולוגיים. -אליסקוד  .19
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 מוסדות חינוך ופדגוגיהמחלקת 

 )סיכום שנה(  "פשנה"ל תש –הדגשים וחידושים בתחום החינוך 
 

בכל התיכונים ויצירת קשר עם אוניברסיטאות שונות המתאפיין במתן    קידום התכנית  -   עיר אקדמיה"" •

 .י"ב בתחומי המדעים ובמדעי החברה והמדינה- לתלמידי י' אנשי אקדמיהשיעורים והרצאות על ידי 

גיבוש תהליך ההטמעה והפיכת עיקרי הקוד לשפה עירונית )בליווי    -הטמעת הקוד האתי    –  הקוד האתי •

 .ענת מאור(

פיתוח התחום תוך חיבור ההון האנושי לפיתוח תפיסות של חדשנות     –במערכת החינוך    מותחדשנות ויז •

   .וחשיבה יזמית

של כלל התלמידים תוך קידום האקלים החינוכי המיטבי בכל מסגרת, בכל    העמקת תחושת השייכות •

 . רגע נתון ומתן ליווי לצוותי הניהול וההוראה למימוש התהליך

   .יח"ל מתמטיקה ומקצועות מדעיים  5  -4לומדים  שתלמידים    'תוך הגדלת מסלימודיים    העלאת הישגים •

א'  –לבלובים   • ולכיתות  חובה  ומגוונים:    –  ב'-לגני  ייחודים  בתחומים  למצוינות  במרכז  העשרה 

 . רובוטיקה, חכמת הטבע, משחקי חשיבה, אמנות חזותית ועוד

התקיימה משנה"ל תשע"ה במטרה להחזיר למקצוע המתמטיקה את מקומו    אולימפידע במתמטיקה •

 המכובד ולעורר מוטיבציה ללמידה בתחום הדעת.  

כיתות בבתיה"ס בעיר לקידום ופיתוח החברות והקשר    25-המשך הפעלת הפרויקט ב  -  כיתות רוקדות •

 הבריאות.   , ככל הניתן בהתחשב באישורי משרדבין התלמידים ולשיפור האקלים הבית ספרי

 . והרחבתה "סיירת הורים" הפעלת •

   .ממחזרים בכל הגנים - איכות הסביבה וקיימותמחזור,  •

הפעלת פורום תלמידים עם ראש העיר בו נדונים נושאים המעסיקים את בני הנוער    –  שגרירי ראש העיר •

  . השנה יעברו התלמידים קורס "שגרירים צעירים" בתחומי אמנות וספרות .בגבעתיים

 .הרצאות להורים למתבגרים –שיח הורים  •

 חיזוק החינוך הערכי חברתי, פיתוח המנהיגות וגיוס משמעותי.  •

 העצמת מועצות התלמידים ופרלמנט ילדים  •

יוצרים בגבעתיים" • תהליך יצירה שנערך בכל בתי הספר במהלך שנה"ל תשע"ז    –  פרויקט "צעירים 

 ומסתיים בתחרות ובערב הצגת העבודות בתיאטרון גבעתיים. 

והצעירים • הנוער  פעילויות  צעירות    24/7  הרחבת  להקות  בערב  ריקוד,  בסדנאות  ספורט  במתחמי 

 . ובפעילויות קיץ

 אירועי התרמה והתנדבות  •

לצעירים, קורסים מקצועיים בנושאים שונים, הקמת מרכז    אירועי תרבות  –  צעירים  חלקתפתיחת מ •

    .35 -18 צעירים לגילאי

 הידוק הקשר עם הקהילה ושיפור השירות לתושב )כיתות גמלאים(.  •
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 2022תכניות לשנת  

 בתי ספר  -מטרות ויעדים 

 שיפור הישגי תוצאות בחינות הבגרות  .1

 קידום הישגי תלמידים במקצועות ליבה  .2

 לימודי מדעים ביסוס   .3

 מתן מענה רגשי לתלמידים  .4

 טיפוח תכנית איכות הסביבה .5

פיתוח תחום התקשוב: המשך הטמעת תכנית התקשוב הלאומית רכישת מחשבים ניידים לבתי   .6

 הספר ככלי העוזר לשלב מודולות מתוקשבות בתחומי הדעת.

 עיר אקדמיה, שילוב קורסים אקדמיים בתיכונים  .7

 בתי"ס בשיתוף הקונסרבטוריון ובפיתוח מגמת מוסיקה מובילה בקלעי  8-שילוב חינוך מוסיקלי ב .8

מימון שעות תגבור במקצועות ליבה לקראת מועדי חורף וקיץ לבגרות וכן מרחבי למידה לעזרה   .9

 בשיעורי בית 

אילן, הצטיינות  - פיתוח תכניות ייחודיות: סחל"ב למחוננים ולמצטיינים, אמירים, תכנית בר .10

 מדעית, תעשיידע 

 עם מדענים עמותת חתני פרס נובל למצוינות בחינוך    ללמוד .11

שנתית, קידום התנדבות מבוגרים: "ידיד   6מעורבות חברתית והתנדבות: תכנית התנדבות  .12

 לחינוך" 

המשך פיתוח מודל רשותי לקידום הנכונות לשירות משמעותי ומוכנות לצה"ל   -הכנה לצה"ל   .13

 188והטמעתו, ניהול דיוני דילמות ואימוץ חטיבה  

 הרחבת לימודי גמלאים בעיר .14

 צמיחת בית ספר אנתרופוסופי  .15

 לימודים פיננסים בכיתות ב' ו ג' ביסודיים  .16

 קוד פלוס  -לימודי תכנות כיתות ד'  .17

 קידום בנות בלימודים טכנולוגים   -אליסקוד  .18
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 בתי ספר  -2022תכניות חדשות לשנת 

 פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
שותפים  

 מרכזיים 

משאבים  

 נדרשים 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

 אולימפידע

קיום תחרות  
מתמטיקה של  

ו'  -תלמידי א'
מכל בתי הספר  

בעיר בסימן  
שנים  100

 לגבעתיים 

קידום לימודי 
 מתמטיקה 

הכרזה על  
 תחרות,

 בחינות בבתי"ס,

 בחירת תלמידים,

 תחרותקיום 

מדריכה עירונית 
 במתמטיקה, 

מנהלת מרכז  
 מצוינות,

יועצת 
 במתמטיקה 

60,000  ₪ 

קיום מבחנים 
 כיתתיים, שכבתיים

מבחן מקדים ביום  
 התחרות,

בניית שאלות 
 באולימפידע 

בחירת  רכזת  
 , 11/21 -לנושא 

  -כתיבת בחינות 
, קיום  2/22

 אולימפידע 

 2022מאי 

מותנה באישור קיום  
התחרות בשל 

 הקורונה 

 דיבייט 
פיתוח תרבות  

שיח  בין ילדים 
לבין עצמם ובין  

 ילדים למבוגר 

שיפור הבעה  
לשונית ושיפור  

 אקלים בגן

פיתוח התכנית 
ע"י גוף חיצוני,  

קביעת גנ"י  
המשתתפים, 

רישום 
 להשתלמות, 

 ביצוע 

 משה"ח, 

 חב' חיצונית, 

משנה לראש 
 העיר 

השתתפות כל גני  ₪  225,000
 חובה בתכנית

 חתימה על חוזה, 

פתיחת יומן 
 השתלמויות, 

ייערך יום שיא 
בדיבייט בגנ"י 

 המשתתפים

ממומן מתקציב  
 משנה לראש העירייה 

 
YSchool 
שיעורים  
פרטיים 

 מתוקשבים

 

למידת כל 
מקצועות 

הליבה  
והבחירה  
באמצעות 
שעורי מדף 

מקוונים 
ושעורים  

 onפרטיים 
line  עזרה ,

בהכנת שיעורי 
בית, מרתונים  
לקראת בחינות  

 בגרות

 

קידום הישגים   
 בתחומי הדעת

 

 בחירת התכנית,

 התקשרות,

 ביצוע 

 

 מנהלים, 

 רכזי מקצוע,

 בתי"ס

 

150,000  ₪ 

 

זכאות לבגרות של 
בכל בתי  100%- 99%

הספר, בית אקשטיין  
70% 

 

התאמה אישית  
של הלומדה לפי 
רמת התלמיד  

ובחינת התכנית, 
הסכם 

התקשרות, 
פגישת הדרכה  

לבתיה"ס, משוב 
 ובחינת התוצאות
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 פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
שותפים  

 מרכזיים 

משאבים  

 נדרשים 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

קוד פלוס עם  
 רוב 

לימוד תכנות  
בסיסי תוכנת  

 סקראץ' 

הכרת המחשב 
ופיתוח יכולות  

תכנות מגיל 
 צעיר 

קבלת הצעה  
פלוס, מקוד 

השתלמות 
מורים, הוראה 

 בכיתות 

 מנהלי בתי"ס,

 מנהל החינוך 
50,000  ₪ 

כל תלמידי כיתות ד'  
בבתי"ס ילמדו  

 בתכנית 

קבלת אישור  
להתקשרות, פניה  

לבתי הספר  
ועבודה עם  

השכבות בשנה"ל  
 הנוכחית 

 

הקמת מרחבי 
למידה 

 חדשניים 

פיתוח מודל 
ייחודי לכל  

בי"ס, מרחב 
השראה 
ולמידה 

המותאם  
לייחודיות בית 

 הספר

חדשנות 
וקידום 
מצוינות 
 בחינוך, 

פיתוח 
מיומנויות 

 לבוגרי העתיד 

הכשרת המקום, 
בניית תכנית  

עסקית ותכנית  
פדגוגית 

שתשתלבנה עם  
תכניות קיימות  

 של ביה"ס 

מנהלי בתי 
 הספר,

 צוות היגוי, 

ענת מאור יועצת 
 ארגונית

200,000  ₪ 

הקמת והפעלתם של  
 מרחבים רב 3-4

תכליתיים בשיתוף 
פעולה של בתיה"ס  

כחלק ממארג  
 ההוראה של בתיה"ס 

חשיפת התכנית 
בפני המנהלים, 
סיור בתיכונים, 
פינוי הספרייה  

בקלעי והפיכתה  
למרכז לימוד 

 חדשני 

 

תכנית לימודי  
 חלל 

בניית לימודים 
שכבות גיל 
בבתיה"ס 
היסודיים 

במצפה כוכבים 
 ובגני הילדים 

פדגוגיה  
המותאמת  

, 21-למאה ה
למידה 

בקבוצות וימי  
 מוקד 

תכנון פעילות עם  
מצפה הכוכבים  

בניית תכנית  
 וביצוע 

מנהל החינוך  
 ₪  90,000 ומצפה הכוכבים 

-כל תלמידי כיתות ה'
ו' ישתתפו בשבוע 
 החלל ובימי מוקד

קביעת תכנית  
שיתוף בתי הספר  
 קביעת לוח גאנט

 

הסבת  
אקדמאיים  

להוראה בבתי  
 יסודיים ספר 

קורס להסבת  
אקדמאיים  
להוראה בן 

יומיים בשבוע 
 למשך שנה 

תוספת כ"א  
 חסר בהוראה

 פרסום, ראיונות,

 גיוס, קורס

סמינר  
 הקיבוצים, 

 מנהל החינוך 
 ללא עלות 

מורים  10תוספת של 
בבתי הספר היסודיים 

 בשנה הבאה

 פרסום, ראיונות,

 גיוס מועמדים, 

 קורס הכשרה

 



-57-  

 

 

 ארגון ובקרה 

 

 סקירת פעולות בשנה הנוכחית 
בעיר   .1 החינוכיים  הפיזיים  המבנים  עירוניים    – השבחת  מרכזים  נוער,  ותנועות  ילדים,  גני  ספר,  בתי 

החינוך   מוסדות  נראות  ייחודיים,  פרויקטים  אמנותיים,  אלמנטים  הכנסת  כולל  לחינוך  השייכים 

 וניקיונם.

בניית תכנית שיפוצים במוסדות חינוך לאחר קיום סיורים בכלל המוסדות בעיר בשיתוף גורמי העירייה   .2

 הרלוונטיים. קביעת קדימויות בדגש לבטיחות, ביטחון והכשרת חללים.

הכשרת מוסדות חינוך וציודם בדגש לתקופת קורונה, בדגש לשילוט, אמצעי חיטוי, חיזוק נושא הניקיון   .3

 וד מיגון אישי וכללי לכל צוותי המוסד. הגדלת התקציב למיגון מוסדות חינוך. וההיגיינה, צי

כיתות.   .4 פיצול  קורונה הדורשת  הלימודים בתקופת  של  לקיום תקין  עירוניים  במוסדות  איתור חללים 

 רכישת ריהוט מותאם חסכוני )כיסאות סטודנט(, לוחות ניידים, תוספת ציוד מחשוב. 

קורונה והתאמתם לעיר גבעתיים ומוסדותיה בשת"פ דוברות העירייה,  שיפור והתאמת נהלים בנושא   .5

 אגף הביטחון ושירותי חירום, מנהלי מוסדות חינוך.

 הקמת מרכזי חיסון עירוניים בתקופת קורונה במוסדות חינוך, תנועות נוער.  .6

משגרת   .7 כחלק  המנהל  פעולות  בתקצוב  מובנה  כחלק  והגשתם  הקוראים  הקולות  הנושא  הטמעת 

 ות.  התנהל 

 שיפור הקשר שבין מוסדות החינוך והרשות כולל צוותי מנהלה.  .8

והרשות. .9 ההורים  ועדי  שבין  הקשר  מחשוב    שיפור  ציוד  וסבסוד  רכש  של  ייחודיים  פרויקטים  כולל 

 לתלמידים נזקקים וכו', בשת"פ אגף הרווחה. 

פרו .10 ויוזם-המשך הובלת מנהל החינוך כך שיהיה מנהל   כגון תקופת  גם בתקופות מאתגרו  אקטיבי  ת 

 הקורונה. 

נוספים .11 ממשלה  וגורמי  ההורים  וועדי  החינוך  ממוסדות  החינוך,  ממשרד  תקציבים  )קולות    השגת 

בדגש להנגשות פרטניות במוסדות חינוך, מחשוב מוסדות חינוך, אמצעי מיגון קורונה, בניית    קוראים(.

 כמו חדרי הכלה.  םחללים ייעודיי

וכן פניה לקולות קוראים    "המאטשינג"נהל, תוך הכנסת עקרון  הגדלת בסיס התקציב לפעולות של המ .12

 עד כמה שניתן. 

 ח האדם המנהלתיים ויצירת קהילת מזכירות, אבות בית, סייעות, מלווים בהסעות וכד'. והעצמת דרגי כ  .13

תרומות   .14 חשיבה,  צוותי  )דגלים,  והמדינה  החינוך  קהילת  העיר,  תושבי  הרשות,  שבין  הקשר  חיזוק 

 לפי נושאים. תהקמת ועדות משותפות, קבוצות קשר ייעודיו  ות ממרכז מע"ש וכד'(.והתרמות, רכיש

נקבע רפרנט עירוני שעומד    הגברת נושא הבטיחות הביטחון קימות ובריאות בדגש על ילדים אלרגיים. .15

 בקשר מול ההורים והתבצעו ישיבות. 

  י . כולל רכישת ציוד ייחוד התאמת מערך ההיסעים המשתנה, בדגש לחיסכון והתייעלות בתקופת קורונה .16

ייעוד ויצירת טופס  ציוד מיגון למלווים  לבעלי תפקידים לשגרת היסעים    י כמו אמצעי חיטוי לרכבים, 

 בתקופת קורונה.  

 הכנסת מתקני חצר למוסדות חינוך כולל מתקני מוסיקה )בשלבי ביצוע( באופן מדורג ובהתאם לתקציב. .17
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 יעדים 
,  עיריית גבעתיים למוסדות החינוך, בתקשורת שוטפת ובאמצעים מתקדמיםהמשך שיפור הקשר שבין   .1

 במיוחד בתקופה מורכבת כמו תקופת קורונה. 

ריהוט אחר מעוצבהכנסת אלמנטים של אסתטיקה .2 )כולל מיתוג מוסדות    ואמנות במוסדות החינוך   , 

 ילים בתחומם. כך שבתי הספר ומוסדות החינוך האחרים יהיו מובבתוך המבנים ובחצרות  ,חינוך(

לאחר קבלת אישור משפטי    3-0מעונות יום לגילאי  גנים פרטיים והסדרת יישום חוק פיקוח על  עזרה ב .3

 . עם גורמי הרשות לכך

 ההורים.  יוועד , קהילת ההורים המשך חיזוק ומיסוד הקשר שבין העירייה .4

שלב   .5 מתקדמת  עירונית  שנתית  רב  תקשוב  תכנית  יישום  לל  '. ההמשך  פיזית  מרחוק,  היערכות  מידה 

 היברידית וכדומה. 

. לטווח  היבהתאם לצפי הגידול באוכלוסיהעברת דרישות למשרד החינוך  תכנון מוסדות חינוך בעיר,   .6

 קצר ולטווח ארוך. 

הפרדה  .7 תכנית  והטמעת  החינוך  במוסדות  ובריאות  קיימות  המיחזור,  נושא  אנרגיה  הרחבת  הכנסת   ,

 . שאמתחדשת בשת"פ יחידות הרשות כולל פרסום הנו

,  והתאמתה למגבלות התקציב  בניית תכנית שיפוץ רב שנתית במוסדות החינוך )בתי ספר וגני ילדים(  .8

כולל קיום סקר מסודר לפי נושאים, כולל התאמת מבנה פיזי של בתי ספר והחללים בו לתכנית הפדגוגית  

 ., כולל הכנסת הצטיידות וריהוט מתקדםולייחודיות של בתי הספר

 התושבים למדינה )תליית דגלי העיר והמדינה( והתרמות. חיזוק הקשר שבין  .9

 סיורים יזומים במוסדות החינוך באופן שיטתי.  .10

קידום נושא הנגשה ונגישות במוסדות החינוך, איתור זכאים להנגשה פרטנית ומציאת מקורות תקצוב   .11

 עדוף הנגשה כללית והנגשה פרטנית. י לכך וקביעת ת

 רים נדרשים. בתי הספר בגבעתיים בטוחים עם אישו .12

העצמת     גיוס תלמידים והורים לפרויקטים התנדבותיים בשגרה ובחירום )התרמות, רכישות ממוגבלים,   .13

 כולל היערכות לתקופת קורונה.  חלשים(.

וקביעת תעריף    הטמעת נושא התקשרויות חוזיות, ידידותיות הפועלים במוסדות החינוך עם גורמי חוץ .14

 . מומלץ עירוני

בילדים אלרגיים   .15 ובמוסדות, כולל רפואת חירום, הדרכות צוותים טיפול  טיפול בנושא חירום במנהל 

   והטמעת הנוהל של משרד החינוך לילדים בעלי אלרגיה מסכנת חיים.

יעות  רכישות, הסעות והיסעים בהוצאות קבועות ומשתנות )היסעים, צבבהתייעלות תקציבית וחסכון   .16

 מוסדות חינוך, גינון, התקנת מערכות השקיה וכד'(. 

בניית מעטפת ארגונית פיזית לנותני שירות לתושבים ותלמידים בשיטה לשיפור השירות הניתן לתושב   .17

 ולמוסדות חינוך. 

ספר .18 בבתי  פיזית  מבחינה  החדש  המיוחד  החינוך  חוק  ראיה,  יישום  שמע,  הנגשות  הצטיידות,  כולל   ,

 .מוגבלות בניידות

התאמת מוסדות חינוך ללימוד בתקופת קורונה, כולל איתור חללים בהתאם לצורך במוסדות עירוניים,   .19

 הצטיידות מותאמת לתקופה זו.

 

 פ"בהישגים בשנה"ל תש
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 הערות  דרך מדידה  מדד תפוקה ותוצאה  יעד

האקלים   .1 חיזוק 

בבתיה"ס   החינוכי 

מתן   הילדים.  ובגני 

והגברת   רגשי  מענה 

 . השייכותתחושה  
 

גבעתיים מובילה באחוזי  

ההורים המדווחים על  

שותפות הורים וקשר חזק 

מול  94%עם בתי הספר )

בממוצע הארצי(,    88%

מילדי העיר  50%מעל 

משתתפים בפעילות תנועות 

הנוער )מהאחוזים  

הגבוהים ביותר במדינה(,  

מגמת עלייה מתמדת  

באחוזי התלמידים 

המדווחים על קרבה 

ן מורים  ואכפתיות בי

ותלמידים, עידוד מעורבות 

חברתית ואזרחית וקידום  

סובלנות כלפי האחר 

 והשונה 

הנתונים לקוחים  

'התמונה  מדו"ח

החינוכית' של משרד 

 -)רמ"ה  החינוך

הרשות הארצית 

 למדידה ולהערכה( 

 

התלמידים   .2 חשיפת 

בבחינת    – לאקדמיה  

כל תלמיד יכול להגיע  

 . לאקדמיה
 

הפעולה עם  הגברת שיתוף 

מרצים אקדמאים מעוררי  

במסגרת תכנית   – השראה

 "פרס נובל" ותעשיידע 

 

מספר המפגשים  

בפועל  שהתקיימו 

מפגשים   3)בממוצע 

  – בכל בית ספר

למרות מגבלות 

(קורונה  

 מפורט בתכנית העבודה

פורומים   .3 הקמת 

למידת    – משולבים  

מנהלים,   עמיתים: 

תלמידים,   מורים, 

 . הורים
 

וקיום פורומים מיסוד 

לבעלי תפקידים מובילים:  

פורום חינוך חברתי ופורום  

בשיתוף הפיקוח   –ייעוץ 

 במשרד החינוך

 

מספר המפגשים  

  בפועל שהתקיימו

מפגשים לאורך  6-כ)

לפחות לאורך  השנה

למרות  –השנה 

( מגבלות קורונה  

 מפורט בתכנית העבודה

לימודי   .4 וקידום  פיתוח 

 . חלל
 

בניית תכנית הכוללת 

קורסים, אירועי שיא  

עירוניים ותחרויות,  

פרויקטים בית ספריים 

ותכנית העשרה פדגוגית 

בהובלת מצפה   – לצהרונים

 הכוכבים ותפוח הפיס 

 

מספר המשתתפים 

  שנחשפו לפעילויות: 

, כנפיים תכנית

פרויקט קו רקיע,  

פרויקטים בית  

ספרים לשכבות ה' 

במסגרת שבוע 

תחום   שילוב, החלל 

החלל במסגרת 

צהרונים וקייטנות 

 מפורט בתכנית העבודה



-60-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקת מוסדות חינוך ופדגוגיה
 )סיכום שנה(  פ"בשנה"ל תש –הדגשים וחידושים בתחום החינוך 

 שנים בחינוך  100אירועי  •

לציון   חינוכיות  פעילויות  של  שורה  נערכו  תשפ"ב  הלימודים  שנת  בין    100במהלך  לגבעתיים.  שנה 

פסטיבל שירי ילדים בהשתתפות תלמידי בתי    -החגיגות ניתן למנות את הפרויקטים הבאים: פסטיזמר

בית הספר של 

 החגים 

למודי   .5 הרחבת 

באמצעות   המוסיקה 

 הקונסרבטוריון. 
 

הכנסת תכנית בתי ספר  

בתי ספר  8- מנגנים ל

9יסודיים מתוך   

 

כיתות מנגנות  25

 פועלות בכל העיר 
 מפורט בתכנית העבודה

להעלאת   .6 חתירה 

התלמידים  מספרי  

בגרות   תעודת  בעלי 

 . איכותית וחברתית
 

בקרב  1-גבעתיים במקום ה

הערים הגדולות והבינוניות  

בנתוני הזכאות לבגרות 

 2016משנת (. 95.4%)

הזכאות לבגרות בגבעתיים 

  ובעשור 5%-עלתה ב

  33.2%.  24%-האחרון ב

מכלל הלומדים בכיתה י"ב 

זכאים לתעודת בגרות 

  10.8%מצטיינות לעומת 

 ברמה הארצית

הנתונים לקוחים  
התמונה ' מדו"ח

של משרד  'החינוכית
 -)רמ"ה  החינוך

הרשות הארצית 
 למדידה ולהערכה( 

 מבוסס על מדידה חיצונית

משמעותי   .7 גיוס  עידוד 

 . לצה"ל

 

גבעתיים נמצאת במקום  
הרביעי בארץ בשיעור 

(  86.4%הגיוס לגברים )
( עם אחוז 84.1%ולנשים )

במדדי מיצוי גבוה גם 
 ללחימה ומיצוי לקצונה 

נתונים של צה"ל  
 מבוסס על מדידה חיצונית ושל משרד הביטחון
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ר  חידון עירוני בנושא ההיסטוריה של העיר בהשתתפות כלל בתי הספ  –הספר היסודיים, חידון המאה  

משחק    -תיעוד סיפורי גמלאים על ידי תלמידי בתי הספר התיכוניים, 'צופן המאה'  –בעיר, 'מראה מקום'  

בסימן    ימשפחות אינטראקטיב שנה,    100נושא פרסים, אירוע הצדעה למנהיגות החינוכית העירונית 

אירועים קהילתיים של בתי הספר בהשתתפות תלמידים, הורים והקהילה בסביבת    –"עושים שכונה"  

 בתי הספר ואירועי הצדעה לנוער מתנדב ולתנועות הנוער בעיר. 
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 עיריית גבעתיים למוסדות החינוך שיפור הקשר בין 
 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

כל מוסדות  
החינוך בעיר 

מבוקרים  
באופן שיטתי  

ושוטף, כך  
שיראו ויפעלו  

בצורה  
 מיטבית 

ביקורות  
או  \יזומות ו

פתע בכל 
מוסדות החינוך 

הפורמאלי 
- והבלתי

 פורמאלי בעיר

נראות מיטבית של 
בתי הספר, הגנים  

 ותנועות הנוער, 
קשר ישיר וקבוע 

עם המוסדות, 
 מנהל החינוך הוא 

אקטיבי ויוזם -פרו
 פעילות 

 מיפוי העיר לאזורים, 
תיאום סיורים בכלל 

המוסדות כולל עם בעלי  
תפקידים, הגעה עם  
פרוטוקולי סיורים 

קודמים, הוצאת פרוטוקול 
סיור לגורמים רלוונטיים,  
נושאים קריטיים יכנסו  

 לתכנית שיפוצי קיץ 

מנהלי מוסדות  
 החינוך, 

 יח' בעירייה 

תיאום בין  
מנהלי והכנת 
טבלת אקסל  

 מסודרת 

בשנה  סיור לפחות פעמיים 
 בכל מוסד 

ביקור בתחילת שנה \ביקורת
ובסוף שנה, הכנסת נושאים 

 לתכנית שיפוצי קיץ 

  \בירוקרטי
 אדמיניסטרטיבי 

תיאום מול 
 גורמי חוץ ופנים 

הכנת טבלת  
 בקרה ומעקב 

  

קיום סיורים  
הוק  -אד

בעקבות  
בקשות  
למנהלי  
מוסדות  

 והנהלת העיר

מתן מענה מידי  
לכל 

 מענה\בקשה

השירות של חיזוק 
 מנהל החינוך, 

מוסדות החינוך 
וההוראה בעיר 
מקבלים מענה 
לפניות, חיזוק  
הקשר שבין 

 המוסדות לרשות

דו"ח לפניות באופן מסודר,  
 קביעת סיורים

פרוטוקולים ובקרה על  
 החלטות 

מנהלי מוסדות  
חינוך, גורמים  

רלוונטיים 
 ברשות, 

 משרד החינוך,
 ועדי הורים 

 נהלי מערכת
פגישות  

מסודרות,  
 טבלת אקסל 

טיפול בכל הנושאים  
 שמועלים תוך 

ימי עבודה, הכנסת  7
נושאים עתירי תקצוב 

 לתכנית שיפוצי קיץ, 
קשר אינטנסיבי וקבוע עם  
 המוסדות וקהילת ההורים

    

יצירת בנק 
של בעלי  
מקצועות  
 לתחרות

הקמת רשימות  
של בעלי מקצוע  

מומלצים,  
איכותיים 

וזולים  
 ופרסומם

צמצום בהוצאות 
כספיות שוטפות 

 ונקודתיות

פניה לגורמי חוץ לקבלת  
שמות בעלי מקצוע 

 מומלצים 
ניסיון אישי, ריכוז שמות  
 ופרטים של בעלי תפקידים, 

פרסום בעלי מקצוע למנהלי 
 מוס"ח

מנהלי אגפי  
מנהלי  , החינוך

מוסדות, אבות  
בעלי , בית

 מקצוע

ללא 
משאבים 
 כספיים

כותית  יצירת רשימה אי
 ומומלצת של בעלי תפקידים 

עדכון שוטף של 
בעלי התפקידים  

בקבוצת  
הווטסאפ של 
אבות הבית  

וכן   והמזכירות
מיפוי וריכוז 
רשימות בעלי 
תפקידים לפי  

 נושאים
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 הכנסת אלמנטים של אסתטיקה ואומנות במוסדות החינוך, כך שיהיו ייחודיים 

 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

הכנסת 
שתילים  

ועצים בגני  
הילדים  
פעמיים  

 בשנה 

הגברת נראות  
מוסדות החינוך 

מול תושבי 
העיר והבאים 
בשערי הגנים  

וכן טיפוח נושא 
 הקיימות

יצירת סטנדרטיזציה 
החינוך  בחזות מוסדות 

 ותקן מחייב,
 תקצוב הנושא,

נושא קיימות במוסדות  
 חינוך, 

טיפוח ושיתוף  מערכת  
החינוך בנושא גינון  

 וגידול צמחים 

קביעת סוג הצמחים 
והעצים תואמים 

לשטח הגן שישתלו 
 מידי שנה,

הכנת תשתיות  
 לשתילה, 

בקרה על שמירה 
 הגינה, 

 קבלת הצעת מחיר,
במקומות שאין בהם  

ות עם חצר יוכנסו קער
 צמחים 

מנהלי/ות  
 הגנים,  

 מח' גנים ונוף, 
ספקים ואמנים 

 שונים, 
 מח' גנים ונוף

 תקציב של 
₪   60,000-כ

לשתילה בינואר  
, 20.1.2022עד 

 ועוד  
₪   60,000-כ

לשתילה עד 
25.8.2022 

הכנסת  
השתילים  

בכל הגנים עד  
תאריך  
25.08.22 

כרגע נעשה  
באמצעות גנים 

ונוף. תיעדוף הגנים  
בהחלפת  

השתילים, קבלת 
 הצעות מחיר, 

ביצוע מלא עד 
 , 25.08.22תאריך 

עדכון גננות 
וסייעות בתאריכי  

 השתילה 

כרגע נעשה לא 
בצורה טובה,  

יש הרבה 
טענות.  

השאיפה  
להחזיר זאת 

לאחריות מנהל  
  החינוך. 

שיפור נראות  
בתי הספר 

 מבחינת גינון 

שיפור הגינון 
במוסדות  

 החינוך 
 מטופחיםבתי ספר 

 יצירת "בנק" גננים  .1
פעמים   3ביקורות לפחות  .2

בשנה בכל בית ספר, גינון 
 שוטף לחזות יפה 
הכנסת חלק מבתי  

הספר לטיפול שוטף של  
 מחלקת גנים ונוף 

 אגף שפ"ע, 
 ספקים פרטיים
מנהלי מוסדות  
חינוך, יישום  
סקר אגרונום 
 וביצוע תוצרים 

מדובר בכספי  
 ניהול עצמי 

וכן בתקציבי מח'  
גנים ונוף לנושא  
הסקר. מחלקת  
גנים ונוף תיתן 

עזרה לחלק מבתי 
הספר הקשים 

 בתחזוקה שוטפת

בתי ספר  
נראים 

מטופחים, 
פורחים  

 ואסתטיים 

 סיורים בכל 
המוסדות ומיפוי 

הצרכים, ביקורות 
ביניים לפחות  
פעמיים בשנה.  
פגישות עבודה  

קבועות עם מח'  
 גנים ונוף 

 מתבצע בפועל 

השלמת 
צביעה 

חיצונית  
אמנותית בגני  

  –הילדים 
 שלב ד' 

הגברת נראות  
מוסדות החינוך 

מול תושבי 
העיר והבאים 
 בשערי הגנים 

יצירת ייחודיות לצד 
סטנדרטיזציה בחזות  
מוסדות החינוך ותקן  
 מחייב, תקצוב הנושא

עריכת סקר צרכים  
בכל הגנים, תיעדוף  

הגנים בהתאם למצבם  
 הפיזי, 

 קבלת הצעות מחיר

 מנהלי הגנים, 
 מח' רכש,

ספקים ואמנים 
 שונים 

 תקציב של 
₪   200,000-כ

 לצביעת כל הגנים 

שיפור 
 הנראות

מיפוי המקומות  
 הנדרשים, 

קבלת אישור  
 הנהלת העיר, 

בחירת ספקים 
 ואמנים שונים

נדחה משנת 
2019 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

הכנסת 
שילוט מעוצב  

חדש 
בכניסות 
למוסדות  

 חינוך 
 

 

שילוט ייחודי  
מותאם  

לתקופה יוכנס 
 בגני ילדים 

שילוט אחיד חדיש 
ועדכני יוכנס בכלל 
 הגנים בעיר גבעתיים 

 עיצוב השילוט  •
 תקצוב הנושא •

 התקנת שילוט חדש •
 חדשים  בגנים

וכן במוסדות   
 בהם נמצא צורך

דוברות  
והסברה, נציגי  

גננות וחשב  
 המנהל 

בגנים   ₪  50,000
החדשים וכן  
בחלק מגני 
הילדים,  
יותקנו 

שלטים יפים  
ומעוצבים  

  20בלפחות 
 גני ילדים 

. מיפוי המקומות 1
הנדרשים במסגרת 

 סיורים
. בגנים החדשים  2

יותקן שילוט חדש 
 מעוצב

התחלנו  
בפיילוט 

בשלושה גני 
 ילדים 

צביעה 
פנימית 
ייחודית  

אמנותית בגני  
  –הילדים 
 שלב ו' 

הפיכת פנים  
הגן לידידותי,  

ומזמין נעים 
לבאים בתוך  

 שעריו 

יצירת ייחודיות לצד 
סטנדרטיזציה בחזות  
מוסדות החינוך ותקן  
 מחייב, תקצוב הנושא

עריכת סקר צרכים  
בכל הגנים, תיעדוף  

הגנים בהתאם למצבם  
 הפיזי, 

 קבלת הצעות מחיר

 מנהלי הגנים, 
 מח' רכש,

ספקים ואמנים 
 שונים 

 תקציב של 
₪   240,000-כ

לצביעה פנימית 
 בכל הגנים 

שיפור 
הנראות 
הפנימית 

 בגנים 

מיפוי המקומות  
 הנדרשים, 

קבלת אישור  
 הנהלת העיר, 

בחירת ספקים 
 ואמנים שונים

השאיפה שכל  
גן ייצבע כל  

שנתיים 
בצביעה יסודית 
חדשה ובמהלך 
השנה יבוצעו 

 תיקוני צבע
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

 הקמת  
מרחבים 
ייחודיים  
בהתאם 

לייחודיות 
 הספרבית 

הקמת מרחב  
M-21   ומרחבי

הכלה, ספריות 
וחדרי מורים 

בהתאם 
לאישור משרד 

 החינוך  

 M-21הקמת מרחבי 
בבתי הספר שיאושרו  

ע"י משרד החינוך,  
הקמת מרחבי למידה  

 2מעוצבים בלפחות 
בתי ספר יסודיים  
במסגרת כיתות א'  

אקדמיה,  תחילה או ז' 
מיתוג בתי ספר  

בהתאם לפרוגרמה  
הפדגוגית וייחודיות  

 בתי הספר

הכנת פרוגרמה 
פדגוגית על ידי יועץ  

 חיצוני, תכנון אדריכלי, 
 תקצוב הנושא,

מאטשינג מגורמים 
 שונים, ביצוע הפרויקט

 רכש,
 מח' חשמל,
 מח' תקשוב, 

 פרטייםספקים 
מנהלי מוסדות  
החינוך, אנשי  

 תחזוקה, 
יועצת ארגונית 

ואדריכל   
 שייבחר, 

אגף נכסים 
 ומבני ציבור

 עלות ההקמה: 
מרחבי הכלה 

-50,000עלות בין 
₪ עבור   70,000

כל בית ספר  
 סה"כ 

 ₪.  210,000-כ
כיתות א' תחילה 

  -וז' אקדמיה 
₪   80,000-עלות כ

סה"כ לכל מרחב . 
400,000  .₪ 

דמי תכנון לצורך 
הגשת קולות 
 קוראים עלות 

 ₪.  80,000-כ
  M21מרחבי 

בהתאם לאישור 
משרד החינוך 

בתי   4הוגשו עבור 
 200,000-ספר כ

  ₪3. הקמת 
מרחבי הכלה 

 30,000 -נוספים כ
 ₪ למרחב

כיתות העתיד  
בבתי הספר  

בהתאם 
לאישור 

משרד החינוך 
כחלק 

מתכנית  
 עירונית. 

כיתות א'  
תחילה או ז' 

 5-אקדמיה ב
בתי ספר  
בהתאם 
לתקציב 

ייעודי שיינתן  
מתקציב  
 העירייה. 

קבלת תקציב  
מתכנון  

 הנהלת העיר. 

 בחירת יועצים, 
 בחירת אדריכלים,

 תקצוב הנושא,
פניה לבעלי  
 תפקידים, 

ביצוע, חנוכת  
 המקום

 -חלק נדחה מ
2020 

  
מרחבי הכלה 
בוצעו בבתי 

הספר אמונים, 
בורוכוב 

וגורדון. הוגשו  
בקשות  

באוקטובר  
לבתי  2021

הספר ברנר 
 ושמעוני 

השלמת 
לוחות  

 אלוקובונד

השלמת לוחות 
אלוקובונד 

 בגנים 
 ביצוע סקר בגנים  אסתטיקה 

 מנהל החינוך, 
 גזבר, מח' רכש,
 ספקים שונים 

 תקציב של
 ₪  150,000-כ

 
התקנת  

לוחות בגנים  
שחסר בהם 

גני    10לפחות 
 ילדים 

 גנים, מיפוי, איתור 
תמחור, קבלת  
אישור, ביצוע  

 והכשרת המקבלים

 2020 -נדחה מ
בוצע בשלושה 

 גנים בלבד 
 

לוחות  
 מעוצבים

הכנסת לוחות 
מעוצבים 

המזהירים על  
איסור הכנסת  

אוכל מסכן  
 חיים 

הגברת מודעות לילדים  
 הכנסת לוחות אלרגיים 

 מנהל החינוך, 
אגף דוברות  

 עירייה, 
חוזר מנכ"ל, 

 החינוךמשרד 

 תקציב של 
 ₪  20,000-כ

התקנת  
לוחות 

 מעוצבים 

התקנת לוחות 
מעוצבים בכל 
 מוסדות חינוך

  
 בוצע חלקית 

יושלם  
בחודשים 
 הקרובים
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

  
  
  

טיפוח  
תנועות הנוער  

בעיר 
 גבעתיים 

תנועות הנוער 
מטופחות 

ומתוחזקות  
ברמה הגבוהה  

 ביותר

קשר ישיר עד הנהגת 
 תנועות הנוער, 

נראות תנועת שיפור 
 הנוער בעיר גבעתיים 

 3ביצוע סיור בשטח 
פעמים בשנה, גיוס 

גורמי הכשרת 
ותחזוקת מוסדות  

חינוך, הכנסת אלמנט  
ייחודי, כתיבת נהלים 

לתפעול שוטף של  
 מוסדות 

 מח' נוער,
נציגים בתנועת  

נוער, מחזיק 
 תיק נוער,

 מח' אירועים

 בירוקרטיים,
ללא תקציב וכן 

גיוס בהתאם 
ים לפרויקט

 שייקבע

סיור משותף  
של מח' 

הנוער ומנהל  
החינוך  
  3לפחות 

 פעמים בשנה 

עידוד הקשר בין 
תנועות הנוער 
 ומנהל החינוך, 
שיתוף בעלי 

 תפקידים וגיוסם, 
קביעת ישיבות  

קבועות עם מנהל 
החינוך, הזמנת 
בעלי תפקידים 

רלוונטיים בתוך 
 הארגון ומחוצה לה 

בוצע מפגש  
 אחד בלבד  

  
  

תקציב 
פעולות  
שוטפות 
למנהל  
החינוך 
בנושאי  

 תפעול מיטבי 

אלמנטים 
נדרשים או 

טיפול נקודתי 
 שמעבר לשוטף

בכלל מוסדות החינוך. 
הכנסת אלמנטים  

נדרשים להם נדרש 
תקציב לשם תפעול  
ומתן מענה מיטבי  
 למקבלי השירות.

ביצוע סיורים וסקרים 
במוסדות חינוך,  

קביעת סדר עדיפות,  
נקודתי של כל ביצוע 

נושא שעליו יוחלט 
בהתאם לנזילות 

 התקציב
  

מנהלי מוסדות  
חינוך, יח' 
העירייה  

 הרלוונטיות, 
 מחלקת רכש,
 ועדי הורים 

 ש"ח  200,000

מתן מענה 
מיטבי מידי  
לכל נושא 

ובעיה  
שמתעוררת  

 בשטח

 מיפוי הצרכים, 
העברה ליחידה 

 הרלוונטית
 ביצוע 

החלטה  
שהייתה בנושא 

. לא יושמה
ים שלא נושא

ניתן לדחות 
 לתב"רים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-67-  

 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בניית 
מחלקת גנים  

 פרטיים 

 בניית מחלקה
ואיוש אנשי 

מקצוע 
רלוונטיים 
בהתאם 
לאישור 

המחלקה 
 המשפטית

שיפור הקשר עם בעלי  
 מעונות וגנים פרטיים 

קול קורא,  -מיפוי גנים 
קביעת תעריף אגרה 
בהמלצת המחלקה  
המשפטית, קביעת 

סטנדרטים עירוניים, 
 הקמת יחידת בקרה, 
 קביעת מנגנון לגבייה 

 הנהלת העיר, 
 מנהל החינוך, 
 יועץ משפטי, 
גזבר, משרד 
החינוך, אגף  

ביטחון 
ושירותי חירום, 

אגף נכסים 
ומבני ציבור, 
 אגף הרווחה 

תקציב פעולות 
 והקמה 

₪  50,000-כ
 לשנה, 

לא כולל  עלויות  
 העסקת כח אדם 

בחירת 
מנהל/ת  
 מחלקה, 

גיוס יועץ  
הזנה, גיוס  

 בקר חוץ,
גיוס יועצת  

 פדגוגית

קבלת אישור  
משפטי לפעילות 

בניית   היחידה,
השתלמויות, חובה  

עזרה ראשונה.  
קיום השתלמויות 
פדגוגיות והכשרת 

צוותים. מיפוי  
הגנים וביצוע  

סיורים ראשונים 
לעמידה  

בסטנדרטים  
בסיסיים. יועץ  
הזנה לבניית  

קבלת  תפריטים.
אישור משפטי 

 לפעילות היחידה, 
בניית השתלמויות, 

חובה עזרה  
ראשונה. קיום 
השתלמויות 

פדגוגיות והכשרת 
צוותים. מיפוי  
הגנים וביצוע  

ראשונים סיורים 
לעמידה  

בסטנדרטים  
בסיסיים. יועץ  
הזנה לבניית  

 תפריטים.

 2020 -נדחה מ 
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 משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה המשימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

קביעת רף  
מינימום  
בטיחותי  
בטחוני  

לקבלת תו  
תקן /  
אישור  
 עירוני 

בניית מאגר  
נתונים של גנים  

פרטיים )השלמת 
המאגר(, מיפוי 

נושאים 
הנדרשים לקבלת 

אישור התקן  
העירוני בנושאי  
 בטיחות וביטחון.

קביעת רף  
מינימום נדרש 
לקבלת תו תקן  
עירוני בנושא 

בטיחות וביטחון. 
עמידה בדרישות 

אסתטיקה  
וניקיון, הקמת קו  

פתוח לקבלת 
עזרה לבעלי 

 תפקידים

הכנת רשימת  
דרישות בקדימות  

א ב בנושא בטיחות  
 ובטחון.

הכנת דף מנחה  
 לתפעול הגנים. 

יצירת רשימת אנשי  
קשר לטיפול ועזרה  
 בנושאים שוטפים. 

אגף נכסים 
ומבני ציבור, 
אגף ביטחון 

ושירותי 
חירום, 
 היועמ"ש 

רפרנט קבוע 
 לריכוז הנושא.

15,000   ₪
לתקציב שוטף 

 להוצאות נדרשות

דף מנחה מחייב של פעולות  
נדרשות בנושאים 

בטיחותיים ביטחוניים. דף 
מנחה כדוגמת הקיים בגנים  

העירוניים לנושאים  
הנדרשים מבחינת 

אסתטיקה וניקיון, ציוד  
בסיסי. רשימת בעלי  

תפקידים ברשות שיעמדו 
כתמיכה לצרכי הגנים  

 הפרטיים 

היועצת קבלת אישור 
 המשפטית.

הכנת המסמכים  
 הנדרשים. 

קול קורא נוסף  
 למעוניינים להצטרף. 

פיילוט עם מספר גנים  
 להטמעת הנושא. 

בוצע 
 בחלקו
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 שיפור הקשר בין העירייה לוועדי ההורים
 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

  3הקמת 
ועדות  

משותפות עם  
ועד ההורים 

 העירוני 

 בחירות לוועדי 
 ההורים עד 
לתאריך  

30.10.2021 , 
עדכון רשת 

 הפצה 
במיילים 

 ובוואטסאפ

חיזוק הקשר עם 
 ההורים כשותפים 
 למערכת החינוך, 
שיפור השירות  
לתושב, למידה 
במסגרת חכמת  
ההמון, הקמת 

הורים במגוון  פורום 
 נושאים

ניסוח תקנון בחירה  
 ותפקידי כל וועדה, 

כינוס כל וועדה לפחות  
פעמיים בשנה, פרסום  

פרוטוקול הוועדה  
 הפצתו, בקרה על 
בחירות הוועדים  

 התאם לחוזר מנכ"ל 

מנהלי בתי 
הספר, יו"ר 
 ועדי ההורים, 
נציגי מנהלי 
 בתי הספר,
 יח' בעירייה 

בירוקרטיים, 
 ללא תקציב

ועדות:  3הקמת 
שותפויות, בטיחות 
ובטחון, ועדת גני  

ילדים. קיום פגישות 
כל ועדה לפחות 

פעמיים בשנה, שיתוף  
מנהלי בתי"ס וגורמים 

רלוונטיים בכל 
החלטה, ובנוסף ועדת 

היגוי סטטוטורית 
 לניצנים ומועדוניות. 

 בחירות ועד ההורים 
 , 30.10.2021עד 

כנס התארגנות ראשוני  
הוועדות    ובחירת חברי 

בנובמבר, קיום הוועדות, 
כל ועדה תתכנס לפחות 

פעמים בשנה, ועדת  2
צהרונים תתכנס 

בהתאם להנחיית משרד 
 פעמים בשנה  3החינוך 

 

 
חיזוק הקשר 
עם ההורים  

בנושאים 
שוטפים  
ובגיוסים 

פרויקטאליים  
כגון התרמות,  
 רכישות, וכד'

 ועדת  
 הוק-אד

 
 

בניית קבוצה 
בדוא"ל או 
וואטסאפ,  

קביעת 
 פרויקטים
לקידום 

משותף, עדכון 
ההורים  

והוועדים  
במשימות  

ופעולות של 
 מנהל החינוך 
 גיוס משאבים

 
גיוס משאבים 

מההורים, עבודה  
משותפת למניעת 

 הבנות, -חיכוכים ואי
יצירת מנגנון 

למניעת משברים 
 הוק,-אד

פגישה לפחות  
פעמיים בשנה עם  

נציגי הוועדות 
וגורמים רלוונטיים  

 ברשות

 
 

בניית מסד נתונים של   
נבחרי ההורים, קיום  
ישיבות משותפות   

קבועות, קיום ועדות 
ובקרה על החלטות,  
גיוס ההורים להפצת  
מידע במידת הצורך,  

גיוס הורים לפרויקטים  
עירוניים ייחודיים 

כגון: תרומות, ילדים  
אלרגיים פרסום יוזמות 
 עירוניות וסיירת הורים

 
 יח' בעירייה,  
ועדי ההורים,  

מזכירות,  
מנהלי מוסדות  

החינוך,  
מחלקות 

רלוונטיות  
בעירייה,  

הנהלת העיר,  
אגודות 

התנדבותיות, 
 שיטור קהילתי

 
בירוקרטיים, 

 ללא תקציב

 
הקמת ועדות, ישיבות  
פעמיים בשנה, שיתופי 

פעולה בנושא הקש 
בדלת ורכישות  

ממע"ש, פגישות עם 
הורים בהתאם לצורך, 

כגון: הדרכה נגד 
אלימות, פעילות  

משותפת עם סיירת  
הורים על בעיות  

 שעולות בשטח 

 
קול קורא למנהל  

מוסדות החינוך לקיום, 
 בחירות ליו"ר הוועד עד   

רת יו"ר , בחי30.10.22 -ל
ועד ההורים וחברי  
הוועד, הקמת לוח 

תפוצה מאורגן של חברי  
הוועד, שיבוץ הורים 

 בוועדות

 
בפועל  
מבוצע 
ועובד 

 יפה 
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 בניית תכנית תקשוב רב שנתית עירונית 
 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה מדדי  משאבים נדרשים  מרכזיים 

הכנסת אלמנטי 
תקשוב: ברקו +  
מחשב  בכיתות  

אם חדשות 
 המוקמות בעיר

הכנסת ברקו  
ומחשב לכיתות 

אם חדשות 
שתיפתחנה  

בגבעתיים, עקב  
גידול דמוגרפי או 

 פיצול כיתות 

בכל כיתות האם בעיר  
גבעתיים יש ברקו + 

מסך, כדי לאפשר רמת  
 תקשוב מתקדמת 

הכיתות, מיפוי 
תקצוב הנושא )ניתן 
להשתמש מתקציב 
 מפעל הפיס(, רכישה, 

 הטמעה

מנהלי בתי 
 הספר,

 גזבר העירייה, 
מח' מערכות  

 מידע,,
המפקחת על 

 התקשוב

תקציב משוער עבור 
 כיתות:  4-8

₪ לכיתה  10,000-כ
)ניתן להשתמש 
מתקציב מפעל 

 הפיס( 

כל כיתות האם  
בגבעתיים עם  
מקרן או ברקו  

 ומחשב

מיפוי כיתות 
שייפתחו,  

תקצוב הנושא, 
 רכישה, 

הכנסה עד 
לתאריך  
01.11.22 

 

 
בניית תכנית 

להצטיידות רב 
 שנתית 

 

 
בניית תכנית  

לכלל העיר בבתי 
הספר ובגנים  
להצטיידות 

 תקשוב מתקדם

 
מוסדות החינוך בעיר 
יצוידו בציוד תקשוב 

עדכני, עונה על הצרכים  
העכשווים בדגש 

ללמידה מרחוב ופיזית 
במקום, בדגש 

 ללימודים היברידיים 

 
קבלת אישור ראש   .1

 המנהל 
בניית תכנית תקשוב   .2

מותאמת בית  
 ספר/מוסד חינוכי

גיוס ועדי ההורים   .3
 והנהגות הבית ספריות 
ישיבות עם בעלי  

הספר   תפקידים בבית
 ובעירייה 

 
מנהלי מוסדות  
חינוך, משרד 

החינוך,  
גזברות, אגף 

מערכות מידע  
 והנהגות הורים 

 
400,000  ₪ 

  

 
בשלושה בתי 
ספר לפחות,  
יוכנס ציוד 
 עדכני וחדש 

 
 תקצוב הנושא .1
קביעת סדר   .2

קדימות בהכנסה  
 )לאחר מיפוי( 

קול קורא למנהלי  .3
 בתי ספר 

 רכישת הציוד
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 משימות פרויקטאליות 
 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

קול קורא עבור  
רכישת תכנים  

 דיגיטליים 
 

משרד החינוך יצא 
בקול קורא  

לרכישת תכנים 
דיגיטליים  

המותאמים  
ללמידה מקוונת 

 חינוך במוסדות 

הכנסת אלמנטים   .1
חדשניים במוסדות 

 חינוך. 
הקמת בנק נושאים   .2

ללימוד בלמידה 
 היברידית.

קול קורא ודיווח  .3
 במרכבה

  

מיפוי הצרכים של  
כל בית ספר. הגשת 

התחייבות 
להשתתפות בקול 

הקורא. קבלת  
אישור משרד  

החינוך. יצירת  
התקשרויות עם 
ספקים, אספקת  

הציוד לבתי הספר.  
למשרד דיווח 

החינוך על ביצוע  
 וקבלת התקצוב

מנהלי בתי 
 הספר,

 גזבר העירייה, 
מח' מערכות  
מידע, משרד  

 החינוך, 
המפקחת על 

 התקשוב

כל בית ספר קיבל  
  9,000-11,000בין 

₪ 
  

לכל בתי הספר 
בעיר תהיה 

תשתית  
אלחוטית, ציוד 

קצה, עזרי 
תקשוב ותכנים  

דיגיטליים  
מתקדמים למתן  

מענה פיזי  
 ומרחוק 

מיפוי הצרכים של כל  
בית ספר. מילוי 

שאלון אינטרנטי, 
אישור מפקחת בית  
הספר ודיווח דרך 

 מנהל החינוך 
  

 

סיום הכנסת 
מחשבים  

  40-חדשים ב 
גני ילדים. שלב 

 ב' 
)היישום נדחה 

בגין חוסר 
בציוד באמצעי 

 קצה( 
 

כל גני הילדים 
בעיר מצוידים 
במחשב אחד  
לפחות, בכל  
 אשכול גנים 

גנים( ישנו  2-3)
 ברקו

כל גני הילדים בעיר 
ממוחשבים עד 

 01.12.22לתאריך 

מיפוי גנים בהם  
 אין מחשבים

הכשרת סגלי 
 הוראה וסיוע 

 משרד החינוך,
 מח' תקשוב, 

 העירייה, גזבר 
מנהלי גני  

 הילדים 
  

  120,000תקציב של 
₪ )ניתן להשתתף 

מתקציב מפעל 
 הפיס( 

בכל גני הילדים  
בעיר יש מחשב 

 אחד לפחות 

 מיפוי הגנים, 
הכשרת סגל כח אדם 

פדגוגי ומנהלי  
 לקליטת המחשבים, 

 תקצוב הנושא,
רכישה עד לתאריך 

01.11.21 

לכל גני  
חובה 
וטרום 
חובה 

הוכנסו 
מחשבים 
חדשים.  
היישום  

נדחה בגין  
חוסר 
 בציוד
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 תכנון מוסדות חינוך בעיר בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה, תוך שינוי אזורי הרישום
 משימות פרויקטאליות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בינוי תחילת 
אגף בבית 
 הספר ברנר

הוספת אגף 
עקב צרכים 

  –דמוגרפיים 
גידול  

באוכלוסייה 
 )מעל המקלט(

 4תוספת מתחם של 
כיתות, חדרי ספח 

ואולם ספורט לאחר 
שהתקבלה הרשאה 

ממשרד החינוך, ביצוע 
 בפועל, הצטיידות

 התכנית
האדריכלית אושרה 
והתקבלה הרשאה 
תקציבית, הוצאת  
היתר בניה, יציאה 

לשטח ובניית 
 הכיתות

משה"ח, אגף  
הנדסה, חברת 
יעד, מח' מבני  
ציבור, מנהלת 
בי"ס, הנהלת  

 העיר 

יש התחייבות של 
2,398,720   ₪

נדרשת השלמת 
תקציבים ע"י 

 העירייה 

זירוז הנהלת 
העיר להתחלת 

העבודה וסיומה 
לחוזה בהתאם 

 ההתקשרות

  

בקשר עם 
סמנכ"ל 
תשתיות  

וחברת יעד 
לקידום 

הנושא. יש 
לזרז הליכים  

כדי 
שהתקציב 
 לא יילקח

תחילת 
תכנון  

מפורט  
לבניית בית 

ספר בן  
 גוריון

תוספת אגף, 
כולל אולם  

 ספורט וספרייה

 8תוספת מתחם של 
כיתות עם  6מהן 

פרוגרמה מוגדלת וכן  
ספריית קהילתיים 

 ספורטואולם 

העברת מצאי 
חדרים מעודכן 
למשרד החינוך 

לשם קבלת 
פרוגרמה מוגדלת.  

קבלת אישור  
הנהלת העיר, הגשת  

תכנית למשרד  
 החינוך, 

 קבלת הרשאות,
 תחילת הבינוי 

 משרד החינוך,
 אגף הנדסה,
 חברת יעד,
 אגף נכסים

 ומבני ציבור,
מנהלת בית  

 הספר,
 הנהלת העיר 

 מיליון ₪  12 -כ

הנהלת זירוז 
העיר וקבלת 

החלטה לצאת  
לתכנון מפורט +  

 תקצוב הנושא

  

התקבלה 
פרוגרמה  

מוגדלת אך 
למרות זאת  
אנו מנסים  

לקבל מטאז'  
נוסף 

לצמצום  
הגרעון. 

מתעכב בגלל 
תכנון הרכבת  

 הקלה 

פתיחת 
כיתות אם  
בעקבות  
הקטנת 
מספר 

התלמידים  
 בכיתה

פתיחת כיתות  
אם והצטיידותן 
בהתאם לגידול  

האוכלוסייה  
ובהתאם לנתוני 

 הרישום 

איתור בתי ספר  
הזקוקים להכשרת 

כיתות בהתאם לרישום  
 מול נתוני האכלוס

סיור במוסדות חינוך  
בהם יש צורך ואיתור  

חללים והכשרתם 
לכיתות אם, תקצוב  

הנושא, הכשרה פיזית  
בהצטיידות בריאות  

 מתאים 

ניתוח נתוני 
הרישום, סיור 

במוסדות בהם יש  
בהכשרת צורך 

 כיתה נוספת,
 תקצוב הנושא,

ביצוע עד לתאריך 
25.08.22 

מנהלי בתי 
הספר, אגף 

נכסים ומבני  
ציבור, אגף 

הנדסה )אם יש 
צורך בהיתר 
בניה(, חברת 
יעד, מחלקת 

 תקשוב,
 גזבר העירייה 

 תקציב של 
₪  50,000-כ

לכיתת אם פלוס 
₪  20,000-כ

לכיתה 
בהצטיידות + 

ש"ח  80,000
לכיתה 

ת ברקו להצטיידו
 + מחשב

לכל תלמידי העיר  
גבעתיים יש  
כיתות אם  

בהתאם לאזורי 
 הרישום שלהם 

ניתוח תוצאות 
 הרישום 

סיור בבתי הספר  
בהם יש צורך, תקצוב 

הנושא במסגרת  
תכנית שיפוצי קיץ, 
עדכון חשב המנהל  
במספר כיתות אם  

אותן יש צייד, סיום 
הביצוע לא יאוחר  

 25.08.22מתאריך 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

גני   4בינוי 
ילדים 

במתחם 
 פטאי 

מתן מענה 
לילדי שכונת 

בורוכוב ומתחם  
 סיטי

תוספת גני ילדים 
במתחם פטאי כמענה  
לגידול באוכלוסייה 
בשכונות הסמוכות  

 )במקום גן תלתן(

 בינוי מתחם הגנים 

 משרד החינוך,
סמנכ"ל תפעול,  

 חברת
יעד, הנהלת  
 העיר, גזברות 
אגף נכסים 
 ומבני ציבור

התקבלה הרשאה 
₪  3,122,020על 

ממשרד החינוך, 
השלמת תקציב 

 ע"י העירייה 

מענה חינוכי  
לאזור   5-3לגילאי 

 רישום הגנים 

תקצוב הנושא, 
לקיחת יועצים,  

באחריות חברת יעד  
והנהלת העיר, אישור 

 תכנית ובינוי

סיום הבינוי 
והאיכלוס 

נדחה לינואר 
22 

פיתוח 
והתאמת  
חצר לאה 
גולדברג  
ומרכז  
 מצוינות

התאמת החצר  
לבי"ס ייחודי  
אנתרופוסופי. 

מתן מענה לשני 
מוסדות בחצר  

 אחת

תכנון חצר ייחודית עם 
מתקני חצר ונגרייה 

לשימוש כל הגורמים  
 הפועלים במבנה 

ישיבה עם הגורמים 
הרלוונטיים. ניתוח  

צרכי המוסדות.  
העברת דרישות 
בסיס ותקצוב  

 הנושא

סמנכ"ל 
 תשתית,

 חברת יעד,
אגף נכסים 

ומבני ציבור, 
מחלקת גנים 

 ונוף

 תקציב 
 ₪  600,000-כ

סיום עבודה עד 
25/8/21 

הפסקת ויכוחים בין 
הגורמים השונים 
לגבי מי מוביל ומי 
לא. וקביעת סדר  

 פעולות לביצוע 

  

בניית אגף 
חדש בבית 
 ספר גורדון

 

מתן מענה 
לחוסר בכיתות  

ולגידול 
באוכלוסייה 
באיזור בית  
 ספר גורדון

בניית אגף צעירים בן 
כיתות בבית ספר   4-6

 גורדון 

קבלת אישור משרד   .1
 החינוך 

הגשת תכנית  .2
אדריכלית למשרד  

 החינוך וקבלת תקציב

משרד החינוך, 
סמנכ"ל תפעול  
ותכנון, חברת  
יעד, מנהלת 

 בית הספר

 דמי תכנון בלבד 

התקבל  .1
אישור משרד  

 החינוך 
התקבלה  .2

פרוגרמה  
 משופרת 

הגשת תכנית  .3
אדריכלית  

למשרד 
 החינוך 

תקצוב  .4
 הנושא ובינוי 

 

קבלת התכנית  
האדריכלית 

המעודכנת והבהרתה 
למשרד החינוך 

לאישור כדי לקבל 
 התקציב

 

טרם הוגשה  
תכנית  

אדריכלית  
למשרד 
החינוך  

ונושא זה 
 דחוף
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הקמת אגף  
חדש בית 

שמעון  ספר 
בן צבי  
ולאחר 
סיומו  

התאמת  
המבנה  

 הישן 
 

בניית תוספת  
של מנהלה  
וכיתות אם  
לאור הגידול  

במצבת  
התלמידים 

 והכיתות
 

בינוי אגף חדש,  .1
ציודו, הכנסת 

אלמנטים 
 מתקדמים 

התאמת המבנה   .2
הישן וביטול  

פונקציות כפולות  
 בדגש לכיתות אם 

 

בקרה לאחר הבינוי 
ואחרי ההתקדמות  

באכלוס, כולל 
היערכות 

 להצטיידות 

 

סמנכ"ל 
תשתיות, חברת  
יעד, אגף נכסים 

ומבני ציבור 
ומחלקת גנים 

 ונוף

 

טב"ר ייעודי 
 קיים
 

סיום העבודה עד 
25/08/23 

 

יציאה לשטח ותחילת  
 -בינוי לא יאוחר מ

11/11/2  

 

נסגר   המקום 
 לצורך בינוי 
 

הקמת  
נגרייה 

בחצר בית 
ספר לאה 

 גולדברג
 

התאמת החצר  
לבי"ס ייחודי  
 אנתרופוסופי

הקמת חצר   .1
ייחודית ייעודית 

לבית ספר 
אנתרופוסופי 

)מתקני החצר כבר  
 הוכנסו(

התקנת נגרייה  .2
לשימוש כל 

הגורמים הפועלים  
 במבנה

 

תכנית  בניית  .1
על ידי מנהלת 

 בית הספר
סיור במקום   .2

עם בעלי  
תפקידים 

רלוונטים כמו 
מחלקת גנים 

 ונוף
תקצוב הנושא,  .3

 בינוי הנגרייה 

 

מח' גנים ונוף, 
אגף בטחון 

ושירותי חירום, 
גזברות 
 העירייה 

 

70,000  ₪  
 

סיום העבודה עד 
25/08/22ליום   

 

הגשה במסגרת תכנית 
שיפוצי קיץ או  

במטשינג עם משרד 
החינוך במסגרת קול 

 קורא 
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 דות החינוךבמוס ומחזורנושא קיימות  הרחבת

 משימות שוטפות

שם 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

קידום 
נושא  

קיימות 
ומחזור  

במוסדות  
 חינוך 

בתי הספר, גנ"י  
ומוסדות החינוך בעיר 

ממחזרים ונערכים 
למחזור נייר, בקבוקים 

 ואריזות
הגדלת נושא הקיימות 

והכשרת בעלי תפקידים 
לנושא, חשיפת גנים  
ובתי ספר לפעולות  

בנושא מחזור וקיימות  
כגון: חשיפה לכתום,  

 קבלת תקן גן ירוק 

חינוך העיר לאורח  
חיים בריא, 

הכשרת בעלי 
תפקידים 
בקורסים  
 ייעודיים,  

חשיפה לתוצרי 
 מחזור וקיימות 

חלוקת אמצעים 
למחזור במוסדות  

מכלי  –החינוך 
מחזור, 

פרוספקטים 
 ושקיות

פעילויות בבתי  
הספר בשיתוף 

היחידה לאיכות 
 הסביבה

 אגף שפ"ע, 
היחידה לאיכות 

 הסביבה,
 תאגיד אל"ה, 

 הורים, ועדי ה
מנהלי מוסדות  

 החינוך 

הכשרת בעלי 
תפקידים 
מתקציב  
היחידה  
לאיכות 
 הסביבה,

מסד נתונים  
 להפצה 

כל שנה יש גידול  
במוסדות  10%של 

הממחזרים, כל 
מוסדות החינוך 
 ממחזרים נייר,

  40%לפחות 
מהמוסדות  
ממחזרים 

בקבוקים בעלי דמי  
 פיקדון, 

גננות    20לפחות 
משתתפות  

 בהכשרה

נתונים  בניית מסד 
למחזור היכן 

 שניתן,
פרסום מדי ארבעה  

חודשים של  
תוצאות המחזור, 

עידוד בעלי  
תפקידים לצאת 
להשתלמויות,  
בדיקת נושא  

ההטמעה בסיורים 
 משותפים

מותנה 
בהכשרת 

גננות 
ובתקופת  
קורונה. 
הכשרת 
הגננות  

הוקפאה 
בעקבות  
תקופת  
 הקורונה 

קידום 
נושא  

הליכה 
בטוחה  

לבתי ספר 
יסודי  
 בעיר

התקנת לוחות עם לוגו  
חדש במקום הקיימים, 

 הסברה,
גיוס ועדי הורים,  

פרסום המסלולים בכל  
הערוצים, ריענון  

לגורמים הרלוונטיים 
 כמה פעמים בשנה 

 
הגברת המודעות 

לנושא הליכה  
בטוחה במוסדות  

החינוך ובקרב 
ההורים, בכל בית 
ספר יסודי בעיר  
יתקיימו לפחות 
פעמיים בשנה,  
 הליכה בטוחה 

התקנת שלטים 
בכניסות לבתי ספר  
 ובצמוד למזכירות,
פרסום שיטתי של 

נושא הליכה  
בטוחה, עידוד ועדי  
הורים להשתתפות  

 בפרויקט

 מחלקת שפ"ע, 
מחלקת איכות  
הסביבה, אגף 
 חירום ובטחון, 

ועדי הורים עירוני,  
אגף דוברות  

 והסברה,
 עמותת קהילתיים

 תקציב 
₪  30,000-כ

 עבור שלטים
מעודכנים 
למסלולי  
הליכה  
 בטוחים

לפחות שני ימי 
הליכה בכל בתי 

ספר יסודיים בעיר, 
ניסיון לשלב גני  

 ילדים 

מיפוי דרכי 
 בטיחות,

 הפקת שלטים, 
פרסום הנושא לבתי 
ספר, פרסום לוועדי  

הורים והטמעת 
 הנושא בסיורים
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 קיום סקר מסודרהכנת תכנית שיפוצים רב שנתית במוסדות החינוך, כולל 
 משימות פרויקטאליות 

  שם משימה 
תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שדרוג 
מוסדות  

חינוך בעיר  
גבעתיים  
מבחינה 
פיזית 

אסטטית  
 וחיצונית 

בניית תכנית  
- שיפוצים רב 

שנתית לכל 
מוסדות  

החינוך בעיר  
בהתאם 
לדגשי  

העיריה וראש 
 מנהל החינוך 

בתי הספר, גני הילדים ותנועות הנוער 
בעיר נמצאים ברמה תפעולית 

ותחזוקתית גבוהה, תקצוב נושא  
השיפוצים, השתתפות גורמי חוץ 

בתקצוב: משרד החינוך, ניהול עצמי 
 ומפעל הפיס. 

בניית הצעה לשיפוצים לפי קדימות  
 להדגשי מנהל החינוך. בדגש 

מוסדות החינוך בעיר גבעתיים 
מתופעלים ברמה גבוהה מבחינה 

פיזית ומהווים מודל לחיקוי לרשויות 
 אחרות ברחבי הארץ

שאלון \ביצוע סקר
יסודי מפורט לכל 
המוסדות, סיורים  

יזומים בכלל  
המוסדות, ישיבות  
עם בעלי תפקידים  
במוסדות החינוך, 

)מנהלים, אבות בית, 
י הורים(, קבלת ועד

דגש הנהלת העיר 
 וראש מנהל החינוך 

אגף ההנדסה, 
חברת יעד, אגף 

נכסים, מח'  
חשמל, מנהלי  

מוסדות  
החינוך, אבות 

בית, ועדי 
הורים, גזבר  

העירייה, אגף  
ביטחון ושירותי 

 חירום 

תקציב 
בהתאם 
לתמחור 
הגורמים  

המקצועיים  
ולאישור 
הנהלת  
 העירייה 

תכנית עירונית 
ש  רב שנתית רכ
ושיפוצים, 

בקשה מסודרת  
להנהלת  
 העירייה 

ביצוע סקר בכלל 
המוסדות, שיתוף  

גורמים 
רלוונטיים ברשות 
בסקרים, תמחור  

הנושאים 
שבעדיפות 

לטיפול, קבלת  
אישור ותקציב, 
 ביצוע העבודות 

תוכן 
טיוטה 

לשיפוצים  
עד לחודש  
פברואר 

2022 
ותוגש 

להנהלת  
 העיר 

 
 למדינה חיזוק הקשר שבין העיר 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

תליית דגלי 
העירייה  
והמדינה 

בכל מוסדות  
החינוך 

 בגבעתיים 

בכל בתי הספר  
בעיר גבעתיים  
תלויים דגלי  
העיר ודגלי  

 לאום

בכל מוסדות  
החינוך בעיר יש  
תשתית לתליית  
דגלים והם יהיו  
 תלויים כל השנה 

השלמת בסיסים 
לדגלים, רכישת 

דגלים פעמיים בשנה  
)תחילת שנה וימי 
הזיכרון(, חלוקה  

 בצורה יזומה 

 מחלקת רכש,
 מנהלי המוסדות

 –אגף אירועים 
עזרה לתליית  

 הדגלים 

 נדרש תקציב של 
₪ לרכישה   16,000-כ

מרוכזת פעמיים 
 בשנה

בכל גני 
הילדים ובתי 
הספר תלויים 

 הדגלים 

קבלת הצעות מחיר, רכישה 
באמצעות מחסן העירייה,  

חלוקה מרוכזת פעמיים בשנה 
 )תחילת שנה וימי הזיכרון(, 
 ביקורות ליישום ההחלטה 
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איתור וגיוס מקורות תקציביים  -קידום נושא הנגשה ונגישות במוסדות החינוך 
פרויקטאליות משימות 

שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימהשם משימה 
מרכזיים 

משאבים  
הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הנגשה 
פרטנית בבתי 
הספר בהם יש 

תלמידים, 
צוות הוראה/
מנהלה ו/או  
הורים בעלי 

מוגבלות  
בתנועה 

כל בתי ספר מונגשים 
 ,בהתאם לחוזר מנכ"ל

פיר מעליות, שביל גישה  
בכל בתי ספר  ושירותים, 

בעיר בהם יש תלמיד 
מוגבל בניידות, איש סגל 
או קרוב משפחה יונגש 

באופן פרטני ע"י התקנת 
מעלית בבתי ספר ברנר,  
אורט, קלעי, תלמה ילין, 

בן גוריון, אלון  

בית הספר יונגש 
ויותאם לניידות 
מלאה בהתאם  
לאישור משרד 

ויועץ החינוך 
נגישות 

קול קורא למנהלי 
בתי הספר לאיתור  

ילדים נכים, או צוות, 
בוצע,  –או הורים 

פניה לקבלת מסמכים 
רפואיים בבתי ספר  

, בהם נמצא הצורך
בחירת יועץ הנגשה  

הגשת , ותמחור
החומר למשרד 
החינוך, ביצוע 

מנהלי בתי 
הספר

משפחות 
,  המוגבלים

משרד החינוך,
,חברת יעד

נכסים אגף 
ומבני ציבור

בהתאם 
לצורך 

ולאפיון  
פרטני של 

בעל הצרכים  
המיוחדים 

התקנות מעלית 
בבתי ספר  

בהתאם לקבלת  
תקציב

איתור צרכים, ריכוז  
הדרישות וקביעת 

, סדר עדיפות
העברה למשרד 

החינוך לאחר כתבי 
כמויות ותכנית  

קבלת  , אדריכלית
תקציבים, יציאה 

למכרזים באמצעות 
קת  חברת יעד ומחל
מבני ציבור

הותקנו 
מעליות 
במימון  
משרד  
החינוך  
בבתי  
 –הספר 

כצנלסון,  
גורדון,  
שב"צ, 
מרכז  

מצויינות, 
אמונים, 
בורכוב, 
תלמה 
ילין 

ושמעוני 

הנגשת כיתות 
אקוסטיות 

בהתאם לצורך  
ובהתאם  
לרישום  

במוסדות  
חינוך בעיר 

הנגשת כיתות מותאמות  
ספציפית מבחינה  
אקוסטית לילדים  
במוסדות החינוך, 
בהתאם לדוחות 

שיתקבלו משמע ומיח"א

פניה יזומה של  
מחלקת הפרט, 
 לשמע ומיח"א, 
בדיקת שיבוץ 

הילדים במוסדות 
 חינוך רלוונטיים, 

הזמנת בעלי מקצוע 
ויועצים רלוונטיים  

 לקביעת הנדרש

תקצוב הנושא,
העברה למשרד 
החינוך, ביצוע 

גזברות, 
מחלקת פרט,
מיח"א, שמע, 

עד,חברת י
אגף נכסים 
ומבני ציבור 
)יועץ נגישות 

מוסמך(,
מחלקת רכש

תקציב של עד 
40,000 ₪  

לכיתה 
במימון  

הרשות

כיתות שמע  
ערוכות ומוכנות  

לקליטת 
התלמידים לא 
יאוחר מתאריך  

או  01.09.22
לאחר חופשת 

סוכות הסמוכה  
 לו 

איתור הילדים 
באמצעות רשימות  

משמע ומיח"א 
ובשיבוצם בהתאם 

 רישום, לאזורי ה
ריכוז החומר 

במשרד החינוך 
 ובהגשת תב"ר, 

 ביצוע 

השנה  
4הונגשו 

כיתות גן 
כיתות  8-ו

בבתי ספר  
יסודיים 
ותיכוניים

הקמת מרחבי 
למידה / הכלה

שילוב ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים 

בשני בתי ספר בעיר  
יוקמו חדרי הכלה 

לשם קליטה 
מיטבית של  

הילדים בעלי 
צרכים מיוחדים, 
מותנה בקבלת  
תקציב ייעודי 
ממשרד החינוך

מיפוי בתי ספר  
הזקוקים לחדרי 

הכלה, בחירת בתי 
ספר בשיתוף מפקחת, 

הגשת קול קורא,
קבלת תקציב עבור  

תכנון וביצוע 

הנהלת העיר, 
גזברות, משרד 
החינוך, רכש, 

מנהלי בתי ספר

תקציב בין  
50,000 ₪ בין  

70,000 ₪  
לכל חדר 
הכלה  
בהתאם 

לגודל החלל 

עד לאחר חופשת 
פסח יוקמו חדר  
הכלה, בבתי ספר 
שיוגשו למשרד  
החינוך ובתנאי 
שמקבל הרשאה 

תקציבית  
מהמשרד

מיפוי בתי ספר,
גיוס מתכנן, קבלת  

תקציב ייעודי 
לתכנון וביצוע,  

הגשת קול קורא, 
קבלת הרשאה,

בינוי חדר

השנה  
הוגשו  

בקשות  
לבתי 
הספר 
ברנר 

ושמעוני 
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בטיחות וביטחון
משימות שוטפות

שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימהשם משימה 
מרכזיים 

משאבים  
הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה נדרשים 

הדרכת בעלי  
תפקידים בעיר  

בנושא עזרה 
ראשונה 
והחייאה 

הכשרת כל בעלי 
התפקידים 

המנהליים בגנים  
ובבתי הספר, כולל 

עירייה בקורס עובדי 
הכשרה בעזרה 

ראשונה והחייאה 

הכשרת כל בעלי 
התפקידים:  

סייעות, סייעות 
טיפוליות, מלווים  

בהסעות, עבות בית  
ואופציה מזכירות

קביעת מועדי 
הדרכות, זימון 
בעלי תפקידים 

בהדרגה, הכשרה  
וקבלת תעודה

אגף בטחון 
ושירותי חירום, 
שיטור קהילתי 
ורפואת חירום

עלות כיבוד 
ושעות נוספות, 
עלות משוערכת: 

3,000 ₪ 

כל בעלי  
התפקידים 

ועובדי העירייה, 
להם קשר ישיר, 
יוכשרו בקורס זה 

31.10.21עד תאריך 
מידי שנה יוכשרו כל 

בעלי התפקידים  
הרלוונטיים 

מבוצע 
על ידי 
אחראי  
הנושא 
וכן על 

ידי מד"א

הכשרת מלווים  
בהיסעים וקיום 

כנסי בטיחות 
וביטחון 
בחברות  
ההסעה  
ולמלווים

העמקת הידע 
והבקרה אצל מלווי 

ההסעות וחברות 
ההסעה המבצעים 

את הסעות  
 התלמידים

הכשרת כל 
המלווים ומתן 

כלים מקצועיים  
בעבודה, בקרה 

שוטפת על חברות 
ההסעה וקציני  
 הבטיחות שלהם 

קיום הדרכות, 
קיום כנסי בטיחות,  

 תיעוד

שיטור קהילתי 
ורפואת חירום, 
מחלקת ביטחון 
וחירום, ספקים 

 שונים 

עלות כיבוד 
ושעות נוספות, 
עלות משוערת: 
כ-4,000 ₪ 

מלווים 
מקצועיים עם  

ארגז כלים רחב 
לביצוע העבודה 

  28.02.22עד תאריך 
קיום כנס עם כל 
חברות ההסעות 

וקציני הבטיחות, 
  31.08.22עד תאריך 

הכשרת כל המלווים 
 בהסעות

בתי הספר 
בגבעתיים 

בטוחים עם 
אישורים 
נדרשים 

בתי הספר בעיר 
גבעתיים בטוחים  
ומוגנים ועומדים  

ברמת הסטנדרטים  
של הבטיחות 
הגבוהים ביותר 

כל מוסדות החינוך 
מקבלים עד תחילת 

השנה אישורים  
כדלקמן:

דו"ח בודק חשמל 
מוסמך, דו"ח 

ממונה בטיחות  
)אילן קלינה(, דו"ח 

אגרונום, דו"ח  
נה  תקינות תקי

ודו"ח בטיחות 
אולמות ספורט  

)ליאור סידוב(

פגישה עם בעלי  
תפקידים 

רלוונטיים ברשות, 
שליחת הנחיות  
בטיחות למנהלי 
מוסדות, ישיבות  
בקרה עם בעלי 

תפקידים, תקצוב 
הנושא, הנפקת 

אישורים

מחלקת חשמל, 
עמותת  

הספורט, 
מחלקת ביטחון 

וחירום,  
מחלקת גנים 

ונוף, אגף 
נכסים ומבני  

ור, מנהלי  ציב
בתי הספר, 
אבות בית,  
מוקד עירוני

תקציבים לסקר  
אגרונום וסקר 

קרינה: אגרונום: 
כ-125,000 ₪, 

קרינה: מתקציב 
מח' חשמל )ראה 
תקציב תכנית  

שיפוצי קיץ(, 
אולמות: תקציב 
מחלקת ספורט 

כל בתי הספר 
ערוכים לתאריך 

01.09.22  ,
מבחינת בטיחות  
ועומדים בתקנים 
המחמירים ביותר 

ובחוזה מנכ"ל 

קיום סקרים  
רלוונטיים בכל 

נושא, טיפול במהלך 
הקיץ בליקויים  

המופיעים בדוחות  
ובזמן אמת  

באירועים קדימות  
א' 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

חלוקת מוסדות  
חינוך להתרמות  

לאגודות  
 השונות

מיפוי ההתרמות 
המאושרות וחלוקת 
ההתרמה בין בתי  

 הספר

גיוס מקסימלי 
והשתתפות של כל 
מוסדות החינוך, 

תנועות הנוער וועדי  
 ההורים בהתרמות

מיפוי ההתרמות 
המאושרות, חלוקה 

לבתי ספר, עדכון 
העמותות, עדכון 
המנהלים וועדי  
ההורים, ביצוע 

ההתרמות, בקרה  
 על הסכומים 

מנהלי בתי 
הספר, ועדי 

ההורים,  
עמותות שונות, 
מנהלי הגנים,  

וער,  תנועות הנ
 מחלקת דוברות 

 ללא משאבים

הקניית ערכים 
של תרומה 
ומעורבות 

חברתית, הגדלה  
  10%מדי שנה של 

 בגיוס התרומות

חלוקה, עדכון בעלי 
תפקידים, שיתוף 

אינטנסיבי  
באמצעים 

האלקטרוניים, 
הגדלת התרומה מדי 

 שנה מזו הקודמת 

מותנה 
בחוזר 
משרד  

החינוך.  
השנה  

מקיימים  
התרמה 
לאגודה  
  למלחמה
בסרטן  
 אונליין 
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משימות פרויקטאליות 

משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שימוש   ן ריענו 
דפיברילטורים  
בכל בתי הספר 

בעיר

בכל בתי הספר  
בעיר יהיו 

דפיברילטורים 
ויהיו בעלי  

תפקידים שידעו 
להפעיל את 

המכשיר

בטיחות וביטחון של 
בתי הספר בעיר 
והערכות בשעת 
הצורך להחייאה 

קביעת מועדים 
לריענון, ביצוע  
ההשתלמות 

במוסד החינוכי

אגף פיקוח 
ושירותי חירום 

מנהלי בתי הספר,
גזבר העירייה, 
ועד ההורים, 
ועד העובדים 

10,000 ₪ 

דפיברילטור בכל 
בי"ס, הכשרת 

שיודע  צוות חירום 
לתפעל את 

המכשיר

עדכון בעלי   .1
תפקידים וכן 
פרסום מכתב  
של סגן ראש 

המנהל עם  
חוזר מנכ"ל 

קביעת  .2
מועדים לכל  

בית ספר  
רשימה של  .3

 10מינימום 
משתתפים 

בכל 
השתלמות

הכשרת עובדי  
מנהל החינוך  

לתפקוד במצבי  
חירום 

הדרכת עובדי 
מנהל החינוך  

ותרגולם  
להתנהגות בעת  

חירוםמצבי 

עובדי מנהל החינוך  
מנוסים ויודעים 
להגיב לכל מצב 

חירום שייקרו אליו 

סקר ואפיון מצב  
פיזי מבנה מנהל 

החינוך, 
קיום הדרכות  

מקצועיות,
כתיבת נוהל   

עדכני, רלוונטי  
למנהל החינוך, 

הנוער  
והצעירים, 

 תרגול הנושא 

אגף חירום 
וביטחון, 

פיקוד העורף, 
ראש מנהל 

החינוך, הנוער 
והצעירים, 

משרד החינוך

בירוקרטיים 
בלבד - ללא 
עלות 3,000

₪ כיבוד

שיפור בתרגולים  
השותפים וביידע  
הנצבר של עובדי  

 מנהל החינוך 

סקר ואפיון מצב פיזי  
מבני מנהל החינוך, 

מינוי אחראי מטעם  
מנהל החינוך לטיפול  
הנושא, תקצוב ש.נ. 

למדריך
הכשרה מקצועית של 

האחראי, הכשרה 
מקצועית של עובדי 

 מנהל החינוך 

יישום חוזר 
מנכל חדש  

בנושא ילדים  
אלרגיים בתי  
ספר וגני ילדים 

הגברת מודעות 
לילדים בעלי 

אלרגיה מסכנת 
חיים והטמעתו 
בכלל המוסדות 
בהם יש ילדים  
בעלי אלרגיה 
מסכנת חיים

הכשרות
פרסום הנחיות 
והסבר לנושא,

מעורבות של כלל 
גורמי הרשות והעיר  

בנושא,
הפקת עזרים 

רלוונטיים/שילוט, 
ריענון תיקי עזרה 
ראשונה, הכשרת 

בעלי תפקידים, 
רכישת מזרקי אפיפן

מיפוי מוסדות  
בהם יש ילדים  

בעלי סכנת 
חיים, יצירת  

קשר עם 
ההורים, הכשרת 
מחנכים ואנשי 
צוות, התקנת 

שילוט מתאים, 
רכישת מזרקי  

אפיפן, 
תרגול 

נוך, מנהל החי
מנהלי בתי ספר 

וגני ילדים,  
משפחות הילדים,  

משרד החינוך, 
דוברות העירייה, 

ועד ההורים 

רכישת 
מזרקים  

כ-50,000 ₪,  
השלמת 

שילוט חסר 
כ-10,000 ₪ 

בכל בתי ספר יהיו  
מזרקי אפיפן 

והכשרת כל בעלי 
תפקידים. רפרנט 

קבוע לנושא. 

קבלת רשימות  
ממחלקת הפרט, 

לגני  הדפסת שילוט 
ילדים ע"י מנהל 

החינוך, שילוט מעוצב 
בבתי ספר, מינוי  

אחראי לנושא, הכשרת 
בעלי תפקידים, פרסום  

הנושא, שילוב ועדי  
הורים 

מבוצע 
בשוטף 
בהתאם 
לתוקף 

המזרקים, 
נרכשו 
חדשים 
במהלך 
חודש 
אפריל 

2021
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שונות
משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

קורס  
אבות  

שלב   -בית
ב' 

הכשרת אבות  
הבית במגוון 
נושאים, כך 

שישתדלו לתת 
מענה מיטבי 

במוסדות  
החינוך 

קורס טיפוס  
בגובה לאבות 

בית ע"י ממונה 
הבטיחות 
בעבודה 

פנייה לממונה   .1
בטיחות 
בעבודה

חלוקה   .2
 לקבוצות

איתור מקום   .3
וביצוע  

השתלמות

אגף נכסים ומבני  
ציבור, נציגי בית  

אבות, ועד  
העובדים, מח' 
משאבי אנוש,

סמנכ"ל כח אדם

עלות הקורס עבור 
ארבעה ימים 

מלאים, כולל  
הכשרה לעבודה  

בגובה כ-35,000 ₪  
ועוד כ-10,000 ₪  
עבור רכישת ארגזי 
כלים למשתתפים 

כל עובדי 
האחזקה עברו 

השתלמות 
ייעודית 
לתפקודם

קיימת תכנית קורס  
בוצע, פניה  –בסיסית 

לגורמים שיעבירו את 
בוצע, אומדן   –הקורס 

טרם ניתן,   –הקורס 
–קביעת עלות הקורס 

בשלבי תכנון,
פוס בגובה ריענון קורס טי

טרם בוצע,  –וע"ר 
–המשך הקורס בפיזור 

במהלך השנה 

יתכן ויתבצע 
באמצעות 

המנהל  
ללימודים  
מוניציפלים 

קורס  
למלווים 
בהיסעים  

שלב א'  –

בניית 
השתלמות  
ייחודית  
למלווים 

בהיסעים בדגש  
לשיפור יחסי 
אנוש וקביעת 
קוד התנהגות  
מול ההורים 

וחברות ההסעה 

שיפור שביעות  
הרצון של  

המלווים ושל  
מקבלי השירות 
)ההורים, ילדים 

ומוסדות  
החינוך(. שיפור 
 תדמית הרשות 

בניית תכני הקורס  
תוך התייעצות עם 

 גורמי הרשות. 
קבלת אישור  

 תקציב.
קביעת אופן 

ההדרכה ובחירת 
הגורם המדריך. 
עדכון הנהלים 
 בהתאם לקורס 

ועד העובדים,  
משאבי אנוש,  

גזברות ובחירת 
מבצע  גורם

תקציב משוער 
20,000 ₪  

  50%לפחות 
מהמלווים 

בהיסעים יעברו  
 את הקורס.  

בניית צוות היגוי לתכני  
הקורס, בניית מצגות 
וסרטונים מתאימים.  

קורסים במקביל 3תמחור 

60כיום יש 
מלווים 
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 התייעלות תקציבית וחסכון ברכישות והיסעים
 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרת איכות  
 בהסעות 

הסעות החינוך  
המיוחד יוצאות 
בזמן ועם רכבים 
תקינים, על ידי 
ביקורות פתע 

ויזומות ושימוש 
בתכנת שליטה 

 מתקדמת 

אפס תקלות  
בהסעות ילדי 

 המיוחד, החינוך 
דיווח יומי של כל 
הילדים המוסעים  
באמצעות תכנה  

לניהול מערך  
 היסעים 

ביצוע ביקורות פתע 
במקומות איסוף   

הילדים או במוסדות  
 חינוך, 

ביצוע ביקורות 
בתיאום עם מוסדות  

החינוך המיוחד, הטלת  
קנסות ואף סילוק יד  

 במקרים נדרשים

 משכ"ל, 
משרד  
 החינוך, 
הורי 

הילדים  
 המוסעים, 

 ועדי הורים, 
 מח' רכש,
הנהלת  
 העיר, 

 אגף דוברות

אספקת   .1
טלפון 
נייד 

למנהל  
מערך 

 ההיסעים 
אישור  .2

חנייה  
בחניון 

העירייה  
)למנהל  

ההיסעים  
יש תו 
חניית 

נכה לכלל  
 העיר( 

 

כל המוסעים מגיעים  
הוק -בזמן ומדווחים אד

 במערכת המידע

ביקורות פתע 
בבתי הילדים, 

ביקורות  
מתואמות  

במוסדות החינוך, 
הכשרת מלווים 

 בהיסעים, 
הדרכות שוטפות 
בתפעול התכנה  

 ודיווח 

 

חיזוק הקשר בין 
מנהל החינוך  

להורים 
והילדים  
 המוסעים

מעבר לקשר בלתי  
אמצעי ושימוש 

- במיילים ו
ככלי   וואטסאפ

תקשורת עיקריים  
וכן הידוק הקשר 
עם משפחות להן  
 הסעה ללא מלווה 

חלוקה אישית של  
ברכה ושי לכל ילד 
מוסע החוגג יום 

הולדת, התכתבות  
באמצעות מיילים 
וקבוצות וואטסאפ  
ייעודיות, ישיבות 
קבועות עם ועד 
ההורים לחינוך 
מיוחד בנושא 

 היסעים 

הקמת מסד נתונים של 
פ, ההורים בוואטסא

הקמת מסד נתונים של 
 ההורים במייל, 

הקמת מסד נתונים של 
תאריכי ימי ההולדת  
של הילדים, ביקורות 

מוסדות   \בבתים 
וחלוקת השי והברכה.  
הקמת קבוצה להסעות 

 ללא ליווי 

 הורים, 
מנהל 
 החינוך, 

מח' רכש,  
 רווחה 

רכישת שי 
מתקציב קופה 

 קטנה

כל ילדי החינוך המיוחד  
המוסעים מקבלים מדי 
שנה ביום הולדתם שי  
וברכה, ההתכתבות עם 
ההורים היא באמצעים  

בעלי משוב מידי, 
תתקיים ישיבה עם ועד 
ההורים לחינוך מיוחד 
פעמיים בשנה לפחות,  
ההורים יהיו שותפים 
בהכשרת המלווים. 
חיסכון ויעילות ע"י 
הודעה באונליין על  
 ביטול / שינוי הסעה 

הקמת מסדי  
נתונים, רכישת 

שי מרוכז  
 לילדים, 

הרגלת ההורים  
לתכתובות  

אישיות עם משוב 
 מידי
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימהתיאור  שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הפצת נוהל  
למוסדות חינוך 
לשימוש הזמנת 

אוטובוסים 
במסגרת מכרז  

ההיסעים  
 העירוני 

הפחתת הוצאות, 
תפעול של בתי  

הספר, גני ילדים  
ותנועות הנוער,  
שאר מחלקות  

העירייה הנדרשות  
לשירות זה תוך 
שימוש במכרז  

 העירוני ההיסעים 

הפצת נוהל ועידוד 
מוסדות חינוך  
 לשימוש במכרז

 כתיבת נוהל
 הפצה, הטמעת נוהל 

מנהל 
 החינוך, 

 בתי ספר,
 גזברות

שימוש 
באמצעי הפצה  

למוסדות  
חינוך ועדי 

 ההורים 

  3-בתי ספר ו 5לפחות 
תנועות נוער משתמשים 

 כיום במכרז 

 כתיבת נהלים,
הפצה, הטמעת  

 נוהל וביצוע 
 

השירות שיפור 
לילדים שאינם  
 זכאים להסעה

מקסום המוסעים  
בכל רכב, על ידי 
הוספת ילדים 
שאינם זכאים 
להסעה, ע"פ  
קריטריונים 

 שנקבעו מראש

  15הוספת עד 
ילדים שאינם 

זכאים להסעות 
הקיימות והגדלת 

 קופת העירייה 

הוספת ילדים בעלות  
₪   290סמלית של 

 בחודש

 ההורים, 
אגף 

 דוברות,
מנהל 
 החינוך 

בירוקרטיים 
בלבד, ללא 

 עלות 

כל קו בו יש דרישה  
להוספת ילדים שאינם  
זכאים להסעה, יהיה  
 מלא עד אפס מקום 

מיפוי רכבים 
בעלי מקום פנוי,  
מיפוי הצרכים  
לתוספת ילדים 

 לא זכאים,
גביה והוספה ע"פ  

קריטריונים 
 שנקבעו מראש

-כיום יש כ
20  

מוסעים 
שאינם 
 זכאים

השבחת איכות 
ההסעות +  

הידוק הקשר  
בין נותני  

השירותים  
להורים / 
תלמידים  

 מקבלי השירות

הידוק הקשר עם 
ההורים בחלוקה  
למוסדות חינוך 

ו/או מרכזי 
 תעסוקה

בכל מוסד תוקם  
קבוצה ייעודית 
לאותה הסעה 
ספציפית, עם  

הגורמים  
 הרלוונטים להסעה 

הקמת מאגר מסודר  
לכל מוסד הכולל: נהג,  

הורים, מנהל מלווה, 
ההיסעים ולעיתים  

נציג חברת ההסעות.  
עדכון פרטי הקשר של 
הגורמים הנ"ל אונליין.  
קבלת הסכמת הורים  

להשתתף בקבוצת  
 הקשר

משפחת 
המוסע, 
חברות 

ההסעה,  
 מלווים 

טלפונים  
ניידים 

מותאמים  
למלווים  

)חלקם כשרים 
כולל כרטיס 
סים לשיחות 

ודאטה(. 
הקצאת טלפון 
ייעודי למנהל  

 ההיסעים 

בכל מוסדות לפחות 
תוקם קבוצת קשר  

בהתאם לתיאור  
 המשימה

מיפוי הסעות, 
וידוא נהגים  

קבועים, חלוקת 
ההסעות 
לקבוצות 

והקמתן. הפעלת  
פיילוט של  

כחודשיים לכל  
 קבוצה

 

הקמת קבוצת  
קשר לכלל  

 חברות ההסעה 

הקמת קבוצת  
קשר למתן  

שינויים והנחיות 
מהעירייה ומשרד 
החינוך לפי חברות  

 ולפי מסלולים 

לכל חברה תוקם 
קבוצה ייעודית 
הכוללת את כל 

הגורמים  
הרלוונטים כגון:  

נהג, מנהל החברה,  
סדרן, משכ"ל 

 ורשות

ריכוז שמות בעלי 
תפקידים. תדרוך  

ה בזום  מטרות הקבוצ
או באמצעי אחר.  
 עדכונים שוטפים 

חברות 
ההסעה,  
 משכ"ל 

בירוקרטים  
בלבד ללא 

 עלות 

בגין   20% -חיסכון ב
ביטול קווים )דוגמא, 
ילד שנכנס לבידוד וכך 

מתבטלת ההסעה(. 
 קבוצות לפחות 6הקמת 

מיפוי בעלי  
תפקידים, תיאום 

ציפיות של כל  
הגורמים, עדכון  

 במידי  
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 משימות פרויקטאליות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

חסכון כספי 
בנושא היסעים 
 וייעול ההסעות 

מערכת  
ההיסעים  

העירונית רזה,  
 חסכונית ויעילה 

 צמצום קווים 
 איחוד קווים

בדיקת זכאויות  
להסעה, איחוד  
הסעות, איחוד 

 מלווים בהיסעים, 
ביטול הסעות ללא 

 זכאים, מיפוי הסעות

 גזבר העירייה, 
מנהלי מוסדות  

 חינוך מיוחד, 
 משרד החינוך,

 משכ"ל, 
 ועד הורים 

עדכון המכרז 
והתאמתו לקווים 
עדכניים, שיתוף 
פעולה עם בעלי  

תפקידים בעירייה 
ובמשכ"ל, סבלנות 

 וסובלנות

המשך חסכון שנתי 
 של לפחות

50,000  ₪ 

 איחוד קווים,
 איחוד מלווים, 

ביטול קווים לא 
 רלוונטיים,  

 צמצום מלווים 

 

חסכון בהוצאות  
עירוניות לנושאים  

צביעה   \מוגדרים
חיצונית. התקנת 
מערכות השקיה,  
רכישת נושאים  

 הוק-שונים אד

ניצול מקסימלי 
של התקציב 

והעלאת 
התפוקה 
וצמצום  

בהוצאות 
 מנהליות

עיריית גבעתיים  
ומוסדות החינוך 

שלה חוסכים  
בעלויות הוצאות  

או \התפעול ו
רוכשים מוצרים 

רבים ביותר  
 באותה העלות

מיפוי מקומות  
ונושאים בהם ניתן 

או \בכספים, ו לחסוך
בעלות רכישת המוצר 

או השירות, קיצוץ 
בעלויות היקפיות  
והפיכתן לתקציב 

 פעולות 

גזברות, מח' 
רכש, קבלנים 

וספקים, 
עמיתים 
מרשויות 

 אחרות

 ידע והכרת השטח

רכישת אותם  
מוצרים בעלויות  
פחותות, צמצום  
בעלויות תפעול 

ואדמיניסטרציה 
 והפיכתן לפעולות 

הנושאים  מיפוי 
 המחייבים שיפור, 

פניה לגורמים 
רלוונטיים ברשות 

 ומחוצה לה, 
הפצת התוצרים  
לבעלי תפקידים  

 ברשות ומחוצה לה 

 

 
 
 
 

 היערכות מערכת החינוך ללימודים בתקופת קורונה
 משימות שוטפות

שם 
 משימה

תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה מדדי  נדרשים 

שיתוף 
הורים 

במערכת  
טרפיקל  
לצפייה 
אונליין 

בזמן אמת  

מערכת  
השליטה על 

מערך 
ההיסעים  

תהיה 
פתוחה  
להורים  

ולכל  

 שקיפות .1
הנגשת מידע  .2

 רלוונטי להורים 
חיזוק הקשר שבין  .3

הרשות למקבלי 
 השירות

 

הגדרת שמות  .1
 משתמשים

הכנת ריכוז   .2
רשימה של 

צרכנים 
 פוטנציאלים 

 הסברה והדרכה .3

משכ"ל,  
מנהלי 

מוסדות  
חינוך, הורי  

 –התלמידים 
מקבלי 

השירות, 
מנהלי 

אין צורך 
 בתקציבים

העלאת  .1
נושא 

 השקיות
הנגשת   .2

מידע 
להורים  

 בזמן אמת 

ריכוז פרטי הורים, 
העברת התוכנה 

והעלתה על מכשירי 
 הסלולר 

  



-85-

שם 
משימה

תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
הערות  מדדי התארגנות  תפוקה מדדי  נדרשים 

במסלול 
ההסעה 

המשתמשי
ם 

הרלוונטיים  

הפעלת התכנית   .4
בשוטף

מקומות  
העסקה 
)למוסעי 

הרווחה( וועד  
ההורים  
העירוני 

העלאת  .3
שביעות 

הרצון של  
ההורים 

ניהול  
עצמי של 
תקציב 
מערך  

ההיסעים  
במסגרת  
פיילוט 

 ארצי 

מרכז  
ההיסעים  

במנהל 
החינוך ינהל  

באופן 
עצמאי 
במשק  

כספים סגור 
את מערך  
ההסעות 
והמלווים  

ייעול המערכת   .1
מבחינת יעדי ההסעה 

אופטימיזציה של   .2
 קווים,

צמצום בירוקרטיה .3

הקמת וועדת היסעים 
בניהולו של סגן ראש מנהל  
החינוך, יושב ראש הוועדה  

מרכז ההיסעים, חברי 
מנהל   –הוועדה )משתנים 

מחלקת טיפול בפרט, חשב 
 המנהל וקבס"ית(

דוברות, 
רווחה, משרד 

החינוך  
וגזברות 

כ"א נוסף  
בהרכב של 

משרה  50%
לפחות,  
סביבת  
עבודה 

עמידה במסגרת  
התקציב, תוך  

לות, צמצום  התייע
הבירוקרטיה ושירות 
מיטבי לתושב, תוך  

 מענה קצר

ישיבות הכנה עם  .1
משרד החינוך, 

גזברות העירייה,  
דוברות, 
המחלקה 
המשפטית

למידת עמיתים  .2
עם רשויות 

שנכנסו לפרויקט 
וכן קביעת  

ויצירת נהלים  
 כתובים

קביעת הכנות   .3
לבקרה כספית 

כל שלושה  
 חודשים 

איתור 
חללים  
וחדרים 
שיתנו  
מענה 

לפיצול  
כיתות  

בהתאם 
למתווה  
הקורונה 

בתי הספר  
בעיר 

גבעתיים  
לומדים 
בהתאם 
להנחיות  
העירייה 

מתן מענה ללמידה 
בקפסולות לכל מוסדות  
החינוך בעיר והכיתות 

העובדות בפיצול 

מיפוי צרכים של כל מוסד 
חינוכי. איתור חללים  

אופציונליים באזור המוסד  
החינוכי. פגישה עם הגורם  

הממונה על המבנה הנדרש.  
רכישת ציוד נדרש. בניית  

מע' למידה בהתאם  
 לחללים  

מנהלי בתי 
הספר, מנהל 

עמותת  
הספורט, 

קהילתיים,  
קונסרבטוריון

, תיאטרון  
גבעתיים 

כ- 50,000 ₪  
עבור 

הצטיידות 
ושינוע  
התלמידים

מתן מענה לכל בתי  
הספר בהתאם 
להנחיות ולימי  
הלימוד שיקבעו 

הנהלת העיר ומשרד 
החינוך. מינימום  
תלונות של הורים  

בעיר. צמצום ומניעת  
התפשטות הקורונה

בתי הספר פועלים  
כראוי בהתאם  

למועדים שיקבעו ע"י 
משרד החינוך לחזרה  

ללימודים 
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שם 
משימה

תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
הערות  מדדי התארגנות  תפוקה מדדי  נדרשים 

הכשרת 
מוסדות  
חינוך  

וציודם  
ללימודים  
בתקופת  

קורונה 

כל בתי 
הספר יהיו 
מצוידים 
ומאורגים 

בציוד 
הנדרש 

להתגוננות 
מפני  

קורונה.  

ציוד מוסדות החינוך בכל 
הנדרש לצורך התגוננות  

מקורונה. מיגון בעלי  
תפקידים. הסברה למניעה 

הזמנת שילוט מתאים  
ומדבקות לכניסות בתי"ס  
וגני הילדים ובמסדרונות  
עם פירוט נהלי השמירה  
מפני קורונה. רכישת מדי  

חום, התקנת 
סטריליזטורים בבתי הספר  

 100 -מכשיר ל 1)
תלמידים( התקנת מכשיר  
חיטוי בכל הכיתות ובגני 
הילדים. הגדלת התקציב 

לגני הילדים לרכישה  
ות עצמית. הרחבת שע

הניקיון לתחזוקה שוטפת.  
השתתפות בקול הקורא  

ממשרד החינוך

אגף הביטחון 
ושירותי 

חירום, מח' 
הרכש, 
גזברות, 
מנהלי 

מוסדות  
חינוך, משרד 

החינוך 

כ- 250,000 
₪ משוער

ריכוז הנושא ע"י  
מנהל החינוך, גיוס 

כל הגורמים  
הרלוונטיים בנושא  
וחלוקת אחריות. 

אספקת הציוד 
מוסדות  והתקנתו ב

 החינוך 

קביעת סדרי עדיפויות 
ודרכי התארגנות 

לרכישת ואספקת  
הציוד למוסדות 

החינוך. הגשת הקול 
הקורא ודיווח בסוף  

השנה על כל  
ההוצאות שהיו  

לרשות

בהתאם 
להנחיות  

שיתקבלו 
בעתיד ע"י 

משרד  
החינוך.  

כרגע 
מגויסים 

רכזי 
קורונה, 

הכשרתם 
ושיבוצם  

יחד עם אגף 
בטחון 

ושירותי 
רום חי

הקמת  
מרכזי 
חיסון 

עירוניים  
להשלמת 
חיסונים  
בתקופת  

קורונה 

ילדי העיר  
מחוסנים 
בהתאם 

לטבלה של  
משרד  

הבריאות  
גם בתקופת 

קורונה

הקמת מרכזי חיסון  
עירוניים שיתנו מענה  

לחיסונם של כל ילדי העיר  
בהתאם למקום מגוריהם

קבלת רשימת החיסונים 
הנדרשים. מיפוי  

והצרכים,  התלמידים 
איתור מקום ייעודי למתן  
חיסונים. פרסום הנושא,  
הכשרת המקום לקליטת  

התלמידים בהתאם 
לדרישות משרד הבריאות.  
הצבת מאבטחים והגברת 
הניקיון בתקופת החיסונים 

אגף ביטחון 
ושירותי 

חירום, משרד 
הבריאות, 
אגף נכסים 

ומבני ציבור, 
קהילתיים 

ועמותת 
הספורט

1,500 ₪ 
ליום חיסון 

פתיחת מרכזי חיסון  
בהתאם לצרכים 
באתרים משתנים 

קבלת דרישה 
לפתיחת מרכז חיסון, 

סוג החיסון וכמות 
המועמדים לחיסון.  

איתור מקום מתאים  
בהתאם לאזור
המגורים של  

המחוסנים. גיוס  
מנקים צמודים ליום 

החיסון 
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  2022 הנוער והצעירים שנתתוספות נדרשות למנהל החינוך, 
 

 סכום 
 ₪ 360,000 תכניות העשרה, סדנאות, טיפולים  -חינוך מיוחד 

  -אפ  -סטארט  - תכניות חדשנות לבתיה"ס 
 ₪ 300,000 רובוטיקה, חלל, סייבר ועוד

שחמט, סינית,  -פעילויות העשרה לגני הילדים 
 ₪  80,000 אמנויות

אלרגניים, שיפוי  בוקרונים, ילדים   -צהרונים 
 ₪ 120,000 מפעילים,

 ₪ 200,000 תגבורים לבגרויות
 ₪ 100,000 ניהול תוכן בדף פייסבוק של החינוך 

 ₪ 150,000 ייעוץ אירגוני 
עבודות פיתוח חד פעמיות ו/או פעולות בגנ"י/בתי  

 ₪ 200,000 ספר

 ₪ 100,000 שוחרי ידע  -מרכז מצויינות 
 ₪ 120,000 שידרוג טכנולוגיה -מרכז מצויינות 

 ₪ 130,000 סדנאות, חומרה, אבחונים -שירות פסיכולוגי 
 ₪  50,000 שיתופי פעולה עם הורים
 ₪  35,000 פעילויות במנהל החינוך 

 ₪ 100,000 השתלמות לסייעות 
 ₪  90,000 התמודדות עם בריונות ברשת

 ₪  25,000 סמינר מועצות תלמידים 
 ₪  80,000 חילופי משלחות- משלחות נוער 

 ₪  30,000 סמינר הכנה לצה"ל 
 ₪  60,000 תנועת הזהב 

 ₪ 200,000 פעילויות לטובת צעירים 
 ₪ 450,000 תקצוב בתי ספר נוספים מנגנים )קנאת סופרים( 

ציוד ייחודי שקל רשות מוטל  -רכישות בשמ"ש
 ₪ 180,000 שקל מוסד/הורים

 ₪ 150,000 - חיצוניתחזוקת גני ילדים על ידי גורם 
 ₪ 120,000 תחזוק חצרות של ביהס 

תכנית תקשוב ) מחוייב מציאות כדי לקדם למידה  
 ₪ 500,000 משמעותית( 

 ₪ 3,930,000 סה"כ
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 מוסדות חינוךמחלקת 

 גני ילדים מדור 
 מטרות ויעדים 

 שיפור אקלים גן, מתן מענה רגשי לתלמידי הגן  •

 הישגים לימודיים בתחומי דעת שונים. קידום  •

 עבודה עם כלי תקשוב גוגלה בכל גני החובה.  •

 "לבלובים".  – שילוב מדעים בגני הילדים  •

 תכנית דיבייט מוטמעת בגני חובה.  •

 לכל גני החובה.  –מט - הרחבת פיילוט שח •

 הפעלת חוגי מוסיקה וחינוך גופני.  •

 הפעלת תכנית סל תרבות בכל הגנים.  •
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גני ילדים  –  2022תכניות חדשות לשנת 

שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

"גוגל'ה"

יוזמה פדגוגית 
להקניית כלי 
תקשוב וחקר  

לילדי גני החובה  
והחינוך המיוחד 

קידום הישגים  
לימודיים באוריינות 
ובמתמטיקה וקידום  
העמקת החקר תוך  
שימוש בכל תקשוב

הפעלת התכנית ע"י  
כל תלמידי גן החובה  

מהבית

חב' גוגל'ה, 
גננות, 

מנהל כללי 
90,000 ₪ 

כל הגנים שהוגדרו  
יעבדו עם תוכנת 

גוגל'ה 

מפגש הדרכה של  
גוגל'ה לגננות 
המיועדות, 

הדרכה מקוונת  
לגננות, קבלת 

 3ניטור שימוש 
פעמים בשנה 

ספרת 

תוכנה לניהול  
ושיבוץ תלמידים 

בגני הילדים  
ובבתי הספר 

 היסודיים 

שיפור השיבוץ בגני  
הילדים וניהול  

בקשות העברה לגני  
יתות א' הילדים ולכ

רישום שיבוץ  
תלמידים מדי שנה 

 לגני ולכיתות א' 

 מדור בתיהס  
  100%רישום ושיבוץ  ₪   17,000 מדור גני 

שיבוץ מהתלמידים 

יועצת גנ"י 

ייעוץ חיצוני של  
מומחית לשיפור 
התנהגות בגיל 

הרך

שיפור אקלים גן, 
הפחתת מספר מקרי  

אלימות בגנ"י 

איתור יועצ/ת, 
חוזה, חתימה על 

קריאה לפי צורך, 
הדרכת הורים

פיקוח, 
שפ"ח, 
מתי"א,

גננות 

40,000 ₪ 

הפחתת מקרי  
אלימות קיצוניים 

בגני הילדים  
20%-ב

חתימה על חוזה,  
הפעלת היועצת  

ע"פ הצורך

השתלמות  
סייעות בגני  

הילדים 

השתלמות 
מקצועית 
לסייעות 
להעמקת 
ההכשרה 

התמקצעות עבודתה 
ושיפור  של הסייעת 

 אקלים גן 

בחירת השתלמויות, 
פרסום, עריכת 

 ההשתלמות

סייעות,
שפ"ח, 

גוף מרצה 
60,000 ₪ 

קיום ההשתלמות 
והשתתפות כל 
הסייעות לפי  

 אשכולות

התאמת התכנית  
לעיר, רישום  

 והפעלה 
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שיבוץ כ"א בגני 
ילדים 

שיבוץ סייעות,  
כולל סייעת 

שנייה ע"פ תקן 
וע"פ גיל בגנ"י 

שיפור השרות לתושב 
איתור כ"א,

ראיונות,
בחירה ושיבוץ 

משרד החינוך,
משאבי אנוש,
ועד עובדים 

ימי עבודה של 
עובדי המנהל 

הצבה וניוד סייעות  
ע"פ תקן 

איתור כ"א,
החתמה על  

הסכם,
הדרכה וליווי  
במהלך השנה 

לבלובים 
חשיפת תלמידי גן  
חובה לתחומי ידע  

שאינם נלמדים 
 בגן 

קידום הישגים  
ומימוש פוטנציאל 

 אישי

הדרכה לגננות  
ולהורים, קבלת 
 הסכמת הורים,

שיבוץ הגן לפעילות 
 7במרכז למצוינות 

 פעמים בשנה 

משרד החינוך,
גננות, 

המרכז 
למצוינות 

עלות התכנית 
240,000 ₪ 
הסעות: 
85,000 ₪ 
325,000 ₪ 

מימון הורים: 
310,000 ₪ 

מימון רשות:
15,000 ₪ 

מגני החובה  90%
משתתפים בתכנית 

בניית הקורסים,
חלוקה לגילאי  

טרום חובה 
וחובה, הסבר 
להורים ע"י 

 הגננות, 
קבלת הסכמת  

 הורים 
פעמים  7ביצוע 

בשנה במרכז  
 למצוינות 

דיבייט 

פיתוח תרבות  
ילדים שיח  בין 

לבין עצמם ובין  
ילדים למבוגר 

שיפור הבעה לשונית 
ושיפור אקלים בגן 

פיתוח התכנית ע"י  
גוף חיצוני, קביעת 
גנ"י המשתתפים,  
רישום להשתלמות, 

ביצוע 

משה"ח, 
 חב' חיצונית, 
משנה לראש 

העיר 

השתתפות כל גני ₪  225,000
 חובה בתכנית

חתימה על חוזה, 
פתיחת יומן 
השתלמויות, 

ייערך יום שיא 
בדיבייט בגנ"י 

המשתתפים

ממומן  
מתקציב  

משנה 
לראש 
העירייה 

מדעים

פיתוח תחום 
המדעים 

והמתמטיקה  
לגיל הרך 

שיפור התפיסה  
החזותית והנחת 
יסודות לתחום 

 המתמטיקה 

רכישת ערכות  
מדעים המותאמות  

 לגיל הרך 

מפקחת, 
משה"ח, 

גננות 
14,000  ₪

 אשכול אחד
גני חובה(   10)

ישתתף בפיילוט 
לקידום המדעים 

בחירת האשכול 
ע"י המפקחת,  

ביצוע נוהל רכש,  
 הפעלת התכנית 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הדרכת גננות  
 הנה"ח 

הדרכת הגננות 
בנושא ניהול  

כספי הורים בגני  
 ילדים 

מנהל תקין העומד 
בביקורת ציבורית,  

 שירות לתושב

איתור מדריך,  
קביעת מועדי 

 השתלמות, ביצוע 

החינוך,  חשב 
 ₪  5,000 פיקוח, הגננות

כל הגננות תדענה  
לנהל את הכספים 
בחשבון הגן בצורה  
 תקינה ועל פי החוזר 

 איתור מדריך,  
 חתימת חוזה,

 ביצוע 
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תוספת כוח אדם נדרשת: 

 משרה מלאה   –. מנהלת נושא סייעות בגני הילדים 1

מעקב אחר נתוני סייעות הגנים ודיווח שוטף למשאבי אנוש.  •

הסדרת הפן האדמיניסטרטיבי בכל הנוגע לטיפול בסייעות כגורם מתאם בין אגף משאבי אנוש   •
 ומערך הסייעות

ות נוכחות עפ"י ניהול המידע וטיפול בתנאי העסקה של הסייעת כולל עדכוני משרות, דוח •
 הנחיות ונהלי משאבי אנוש. 

דיווח שוטף למנהל מדור גנ"י וקבלת חוות דעת לגבי תפקודן המקצועי. •

 גיוס וקליטת הסייעות וטיפול בהן מול מח' משאבי אנוש. •

ניהול ותכנון מערך החלפת הסייעות ושיבוצן מול מנהל מדור גנ"י ומנהלת מחלקת מוסדות  •
 חינוך. 

 מועמדים ועובדים.ניהול תיקי  •

18:00-14:30קיום דלת פתוחה לרווחת הסייעות, פעם בשבוע ביום ב' משעה . •

ביקורים שבועיים בגנים שבתחום אחריות, תיעוד ודיווח למנהל מדור גנ"י ומנהלת מחלקת   •
 מוסדות חינוך.

חצי משרה   –. מזכירת מחלקת מוסדות חינוך 2

משרות קבועות לממלאות מקום בגני הילדים בכדי לפתור חלקית את מצוקת כח האדם   4. הוספת 3
בגנים.
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 בתי ספר 
 

 שנה"ל תשפ"ב בתי ספר –דגשים וחידושים בתחום החינוך 

בכל התיכונים ויצירת קשר עם אוניברסיטאות שונות המתאפיין   קידום התכנית - עיר אקדמיה"" •

י"ב בתחומי המדעים ובמדעי החברה  -במתן שיעורים והרצאות על ידי אנשי אקדמיה לתלמידי י'

 והמדינה. 

גיבוש תהליך ההטמעה והפיכת עיקרי הקוד לשפה עירונית    -הטמעת הקוד האתי  – הקוד האתי •

 )בליווי ענת מאור(.

פיתוח התחום תוך חיבור ההון האנושי לפיתוח תפיסות של    – במערכת החינוך  מותחדשנות ויז •

 חדשנות וחשיבה יזמית.  

של כלל התלמידים תוך קידום האקלים החינוכי המיטבי בכל מסגרת,   העמקת תחושת השייכות •

 בכל רגע נתון ומתן ליווי לצוותי הניהול וההוראה למימוש התהליך. 

יח"ל מתמטיקה    5 - 4לימודיים תוך הגדלת מספר התלמידים שלומדים  העלאת הישגים •

 ומקצועות מדעיים.  

העשרה במרכז למצוינות בתחומים ייחודים ומגוונים: רובוטיקה, חכמת   –לגני חובה –לבלובים  •
 , אמנות חזותית ועוד. הטבע, משחקי חשיבה

צוע המתמטיקה את  התקיימה משנה"ל תשע"ה במטרה להחזיר למק אולימפידע במתמטיקה  •

 מקומו המכובד ולעורר מוטיבציה ללמידה בתחום הדעת. 

כיתות בבתיה"ס בעיר לקידום ופיתוח החברות   25- המשך הפעלת הפרויקט ב - כיתות רוקדות •

והקשר בין התלמידים ולשיפור האקלים הבית ספרי, ככל הניתן בהתחשב באישורי משרד 

 הבריאות. 

 והרחבתה.  "סיירת הורים" הפעלת •

 ממחזרים בכל הגנים.  - איכות הסביבה וקיימות, מיחזור •

 הרצאות להורים למתבגרים. –שיח הורים   •

 חיזוק החינוך הערכי חברתי, פיתוח המנהיגות וגיוס משמעותי.  •

 העצמת מועצות התלמידים   •

במתחמי ספורט בסדנאות ריקוד, בערב להקות צעירות   24/7 הרחבת פעילויות הנוער והצעירים •

 ובפעילויות קיץ. 

 אירועי התרמה והתנדבות  •

 האב   •

אירועי תרבות לצעירים, קורסים מקצועיים בנושאים שונים, הקמת   – פיתוח מחלקת צעירים •

 .  35 -18מרכז צעירים לגילאי 

 ם(. הידוק הקשר עם הקהילה ושיפור השירות לתושב )כיתות גמלאי •
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 בתי ספר  -מטרות ויעדים 

 שיפור הישגי תוצאות בחינות הבגרות  .1

 קידום הישגי תלמידים במקצועות ליבה  .2

 ביסוס לימודי מדעים  .3

 מתן מענה רגשי לתלמידים  .4

 טיפוח תכנית איכות הסביבה .5

פיתוח תחום התקשוב: המשך הטמעת תכנית התקשוב הלאומית רכישת מחשבים ניידים לבתי הספר   .6

 ככלי העוזר לשלב מודולות מתוקשבות בתחומי הדעת. 

 עיר אקדמיה, שילוב קורסים אקדמיים בתיכונים  .7

 בתי"ס בשיתוף הקונסרבטוריון ובפיתוח מגמת מוסיקה מובילה בקלעי  8-שילוב חינוך מוסיקלי ב .8

ון שעות תגבור במקצועות ליבה לקראת מועדי חורף וקיץ לבגרות וכן מרחבי למידה לעזרה בשיעורי  מימ .9

 בית 

אילן, הצטיינות מדעית,  -פיתוח תכניות ייחודיות: סחל"ב למחוננים ולמצטיינים, אמירים, תכנית בר   .10

 תעשיידע 

 ללמוד עם מדענים עמותת חתני פרס נובל למצוינות בחינוך   .11

 שנתית, קידום התנדבות מבוגרים: "ידיד לחינוך"  6מעורבות חברתית והתנדבות: תכנית התנדבות  .12

המשך פיתוח מודל רשותי לקידום הנכונות לשירות משמעותי ומוכנות לצה"ל והטמעתו,    -הכנה לצה"ל   .13

 188ה  ניהול דיוני דילמות ואימוץ חטיב

 הרחבת לימודי גמלאים בעיר .14

 צמיחת בית ספר אנתרופוסופי  .15

 לימודים פיננסים בכיתות ב' ו ג' ביסודיים  .16

 קוד פלוס  -לימודי תכנות כיתות ד'  .17

 קידום בנות בלימודים טכנולוגים   -אליסקוד  .18

 * חלק מתכנית העבודה יבוצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות והחינוך בשל נגיף הקורונה.  
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משימות שוטפות

שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים  
הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה נדרשים 

אולימפידע

קיום תחרות  
מתמטיקה של  

ו' מכל  -תלמידי א'
בתי הספר בעיר 

שנים   100בסימן 
לגבעתיים 

קידום לימודי 
מתמטיקה 

הכרזה על תחרות, 
בחינות בבתי"ס,
בחירת תלמידים,

קיום תחרות

מדריכה 
עירונית 

במתמטיקה, 
מנהלת מרכז  

מצוינות,
יועצת 

במתמטיקה 

60,000 ₪ 

קיום מבחנים 
כיתתיים, 
שכבתיים

מבחן מקדים  
ביום התחרות,
בניית שאלות 
באולימפידע 

בחירת  רכזת  
, 11/21 -לנושא 

-כתיבת בחינות 
, קיום  2/22

אולימפידע 
2022מאי 

מותנה באישור  
קיום התחרות בשל 

הקורונה 

דיבייט 

פיתוח תרבות שיח 
בין ילדים לבין  

עצמם ובין ילדים  
 למבוגר 

שיפור הבעה  
לשונית ושיפור  

אקלים בגן

פיתוח התכנית ע"י גוף  
 חיצוני, קביעת גנ"י

המשתתפים, רישום 
 להשתלמות, 

 ביצוע 

משה"ח, 
 חב' חיצונית, 
משנה לראש 

העיר 

השתתפות כל גני ₪  225,000
 חובה בתכנית

חתימה על חוזה, 
פתיחת יומן 
 השתלמויות, 

ייערך יום שיא 
בדיבייט בגנ"י 

 המשתתפים

ממומן מתקציב  
משנה לראש 

 העירייה 

YSchool
שיעורים  
פרטיים 

מתוקשבים

למידת כל 
מקצועות הליבה  

והבחירה באמצעות 
שעורי מדף 

מקוונים ושעורים  
,  on lineפרטיים 

עזרה בהכנת 
שיעורי בית, 

מרתונים לקראת  
בחינות בגרות

קידום הישגים 
בתחומי הדעת

בחירת התכנית,
התקשרות,

ביצוע 

מנהלים, 
רכזי מקצוע,

בתי"ס
150,000 ₪ 

זכאות לבגרות 
100%-99%של 

הספר, בכל בתי 
בית אקשטיין  

70%

התאמה אישית של  
הלומדה לפי רמת 
התלמיד ובחינת 
התכנית, הסכם 

התקשרות, פגישת 
הדרכה לבתיה"ס, 

משוב ובחינת 
התוצאות

קוד פלוס  
עם רוב 

לימוד תכנות  
בסיסי תוכנת  

סקראץ' 

הכרת המחשב 
ופיתוח יכולות  

תכנות מגיל צעיר 

קבלת הצעה מקוד 
פלוס, השתלמות 

מורים, הוראה בכיתות 

מנהלי 
בתי"ס,

מנהל החינוך 
50,000 ₪ 

כל תלמידי כיתות  
ד' בבתי"ס ילמדו  

 בתכנית 

קבלת אישור  
להתקשרות, פניה  

לבתי הספר  
ועבודה עם  

השכבות בשנה"ל  
 הנוכחית 

הקמת והפעלתם 
מרחבים  3-4של 

רב תכליתיים 
בשיתוף פעולה  

של בתיה"ס 
כחלק ממארג  

חשיפת התכנית 
בפני המנהלים, 
סיור בתיכונים, 
פינוי הספרייה  

בקלעי והפיכתה  
למרכז לימוד 

חדשני 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימהשם משימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הקמת  
מרחבי 
למידה 

חדשניים 

פיתוח מודל ייחודי  
לכל בי"ס, מרחב 
השראה ולמידה 

המותאם  
לייחודיות בית 

הספר

חדשנות וקידום 
מצוינות בחינוך, 

פיתוח מיומנויות 
לבוגרי העתיד 

הכשרת המקום, בניית  
תכנית עסקית ותכנית  
פדגוגית שתשתלבנה 

עם תכניות קיימות של  
ביה"ס

מנהלי בתי 
הספר,

צוות היגוי, 
ענת מאור  

יועצת 
ארגונית

ההוראה של  
בתיה"ס

תכנית 
לימודי חלל 

בניית לימודים 
שכבות גיל 
בבתיה"ס 

היסודיים במצפה  
ובגני כוכבים 

 הילדים 

פדגוגיה  
המותאמת למאה  

, למידה  21-ה
בקבוצות וימי  

 מוקד 

תכנון פעילות עם מצפה 
הכוכבים בניית תכנית  

 וביצוע 

מנהל החינוך  
ומצפה  
הכוכבים

90,000 ₪ 

כל תלמידי כיתות  
ו' ישתתפו -ה'

בשבוע החלל 
 ובימי מוקד 

קביעת תכנית  
שיתוף בתי הספר  
קביעת לוח גאנט

הסבת  
אקדמאיים  

להוראה  
בבתי ספר 

יסודיים 

קורס להסבת  
אקדמאיים  

להוראה בן יומיים 
בשבוע למשך שנה 

תוספת כ"א חסר  
בהוראה

פרסום, ראיונות,
גיוס, קורס

סמינר  
הקיבוצים, 

מנהל החינוך 
ללא עלות 

 10תוספת של 
מורים בבתי  

היסודיים הספר 
בשנה הבאה

פרסום, ראיונות,
גיוס מועמדים, 
קורס הכשרה

הסבת  
אקדמאיים  

להוראה  
בבתי ספר 

יסודיים 

קורס להסבת  
אקדמאיים  

להוראה בן יומיים 
 בשבוע למשך שנה 

תוספת כ"א חסר  
 בהוראה

פרסום, ראיונות,
 גיוס, קורס

סמינר  
הקיבוצים, 

מנהל החינוך 
ללא עלות 

 10תוספת של 
מורים בבתי  

הספר היסודיים 
 בשנה הבאה

פרסום, ראיונות,
 גיוס מועמדים, 
 קורס הכשרה

  ₪ 200,000
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 מחלקת צהרונים 
 2022 –עיקרי המשימות החדשות והפעולות ל 

 היגיינה. , עדכונים, חידוד נהלים, תכנית פדגוגית, עדכון לוחות הצהרון, נהלי  בקרה על שיבוץ כוח אדם בצהרונים ✓

 אוקטובר. -בקרה על זיכוי התשלום לצהרונים בעבור הפעילות היחסית בגין גריעת החוגים בחודשים ספטמבר           

 נוספים,  בשל מדיניות העירייה לפיה כל צהרון יוזן ע"י ילדי גן הבוקר בלבד.  צהרוני חנ"מ 3פתיחת   - פיצול צהרוני חנ"מ ✓

 דובדבן(. -חומש, הרדוף- )תמראיחוד צהרונים  ✓

 
 

 חדשות משימות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 

פיצול 
 צהרונים

 
 
  

פיצול צהרונים  
של גני חנ"מ 

 וגנים מאוחדים 

שמירה על  -מניעת הדבקה
 בריאות הקהילה.

מתן מענה -הפחתת חרדות
לחשש של ההורים  

 והצוותים לגבי הקורונה 

איתור, גיוס ושיבוץ צוותים  
בצהרונים שהתווספו כתוצאה  

 מפיצול הצהרונים. 
 מפעילים 

 -תקציב
מימון כוח 

האדם 
בצהרונים  
 הנוספים 

פתיחת צהרונים  
  בכל גני העיר. 

איתור כוח אדם  
 והשמתו.

 
הדרכה וליווי  

 הצוותים. 

 

איחוד  
 צהרונים

איחוד צהרונים  
בשל רישום 

 הנמוך מהתקן.

מתן מענה  –פתיחת צהרון 
להורים/שיפור השירות 

 לתושב

 איתור הגנים אותם יש לאחד.
 שיח עם ההורים והצעת חלופות.

שיבוץ הילדים במערכות  
 הרישום של המפעילים. 

פתיחת צהרונים   ללא עלות  מפעילים 
 לכל ילדי העיר. 

איתור כוח אדם  
 והשמתו.
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 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

רישום  
לצהרונים  

וטיפול 
במאחרים  
 להירשם 

רישום 
לצהרונים על פי  

השיבוץ בגני  
 העיר 

שיבוץ הילדים  
לצהרונים בגני  
הבוקר אליהם 
הם משתייכים, 
לרבות מאחרים  

,  לבצע רישום
שיפור השירות 

 לתושב

הפצת חוזרי רישום  
להורים ולמפעילים 

במייל, באתר העירייה 
הפצת  ובמקומון.

רשימות שמיות  
מפורטות של ילדי 
 הגנים למפעילים. 

 , מדור גני ילדים
 ,מח' מחשוב

מח' פרסום 
 ,והסברה

 , דוברות העירייה
 , מפעילים 
 הורים 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
  הצהרונים 

 

כל ההורים בגני הילדים  
יקבלו את החוזרים 

  100%, הנשלחים אליהם
מילדי הגנים שהוריהם  

מעוניינים ישובצו  
רים כל ההו, בצהרונים

יבצעו רישום במועד  
 יהראשונ

משלוח חוזרי  
פרסום , רישום

החוזרים באתר 
  העירייה
 ,ובעיתונות

שיבוץ הילדים  
במערכת הרישום 

 של המפעילים 

 

רישום ילדי  
גני חינוך 

מיוחד 
 לצהרונים 

רישום ילדי 
חינוך מיוחד 
 לצהרוני העיר 

שיבוץ ילדי חנ"מ  
לצהרוני חנ"מ 

 )בגן האם( 

השיבוצים הפצת 
 למפעילים 

 ,מחלקת פרט
 הורים 

 מפעילים 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
  הצהרונים 

 

מילדי גני חנ"מ   100%
שהוריהם מעוניינים 
 , משובצים בצהרונים

פתיחת צהרוני חנ"מ בכל  
 שכבת גיל

שיבוץ הילדים  
במערכת הרישום 

 של המפעילים 
 

שיבוץ כ"א  
 בצהרונים

שיבוץ מובילות 
וסייעת סייעות 

שניות עפ"י  
 הנדרש במכרז

שיפור איכות 
 הצהרונים 

שיבוץ , איתור כ"א
וניוד צוותים בהתאם 

למאפייני הגן, תוך 
התייחסות לשונות 

 )חנ"מ ואנתרופוסופי( 

 , רכזת בקרת גנ"י
 , מפעילים 

 ,רכזים
 מנהלים 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
  הצהרונים 

 

מהצוותים ימשיכו   90%
במהלך כל שנת 

בצהרונים   הלימודים
אליהם שובצו לשביעות 

 רצון ההורים 

איתור כ"א  
הדרכה , והשמתו

 וליווי  הצוותים 
 

אסיפת  
הורים 

ראשונה גן/ 
 צהרון

אסיפת הורים 
משותפת של 

צוותי הגן  
והצהרון  

לקראת תחילת  
 שנה"ל 

הצהרון כבית 
חינוך: המשך  
עבודה בצהרון  
בקו תואם, תוך  
יצירת הרגלים  
וארגון הסביבה 
החינוכית לרבות 
התכנים, דיבור 

 בשפה אחת.
שיפור האקלים  

 החינוכי. 

צוות.  –היכרות הורים 
 שיתוף בנהלים. 

 טיוב התקשורת:
 צוותי צהרון.  -הורים 

מתן מענה להמשך 
המסגרת החינוכית של 

 גן הבוקר.

 מנהל החינוך 
 גננות הבוקר

 צוותי הצהרונים 
 מפעילים 
 הורים 

 ללא תקציב

בשביעות רצון עלייה 
 ההורים. 

מצוותי הצהרונים  90%
ישתתפו באסיפת הורים 

 ראשונה

ריכוז לו"ז 
אספות ההורים 
 בגנים השונים. 
עדכון צוותי 

הצהרון  
 והמפעילים. 

וידוא הגעת צוותי  
הצהרון לאסיפת  

 הורים. 

אסיפת  
הורים 

ראשונה גן/  
 צהרון 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 אספות
ייחודיות  

להורי ילדי  
 הצהרון

אספות להורי 
הילדים  

בצהרונים בהם  
 על פי צורך. 

שיבוץ צוות הולם  
ומותאם לאפיוני 

 הגן. 
שיפור האקלים  

 בצהרון. 
שיפור השירות 

 לתושבים 
חיזוק הקשר עם 

ההורים  
 כשותפים. 

 
 

 מיפוי צרכים. 
 הדרכת צוותי הצהרון. 

הורים  זימון אסיפת
בנוכחות: צוות 

הצהרון,  צוות מח' 
 הצהרונים והמפעיל. 

 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
 הצהרונים 

 70%-עלייה של כ
 בשביעות רצון ההורים. 

התייצבות צוותי 
 הצהרונים. 

 

 מיפוי צרכים. 
שיבוץ וניוד 

 צוותים. 
הדרכה וליווי  
 צוות הצהרון. 

זימון ההורים 
 לאסיפה. 

 קיום האסיפה. 

פגישות עם 
הורים 
לילדים  
 מאתגרים

 

ייעוץ של  
מנהלת מח'  
 צהרונים.  

טיפול בקשיי 
הסתגלות 
ובבעיות 

 התנהגות.  
 יצירת רצף 

חינוכי במהלך  
שהיית הילד  

 בגן. 

הפחתת מס'  
מקרי האלימות  

 בצהרונים.  

 מתן מענה רגשי.
שיפור אקלים 

 הצהרון. 

 
 

 היוועצות.  

זימון ההורים לפי  
 צורך.

 הדרכת הורים.

 הדרכת צוות הצהרון. 

, מנהל החינוך  

 גננת הבוקר

 צוות הצהרון 

 רכזת המפעיל 

 הנהלת המפעיל 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
 הצהרונים 

הפחתת מקרי אלימות  
 -קיצוניים בצהרונים ב 

80% 

הדרכה וליווי  
ההורים וצוות  
הצהרון במהלך  

 השנה. 

פגישות עם  
הורים 
לילדים  

 מאתגרים

ישיבות 
משותפות של 
צוותי הגנים 
 והצהרונים 

 

פגישות   3
קבועות של 

פי  -הצוותים על 
 הלו"ז הבא:  
טרום תחילת 
 שנת הלימודים, 

מחצית א',  
 מחצית ב'.

 

המשך עבודה 
בצהרונים בקו 

 תואם לגני הבוקר

 תיאום ציפיות. 
 שיגרות קבועות.

 נהלי עבודה. 
 דיווחים. 
 עדכונים. 

 תיווך והגמשת עמדות.

 מנהל החינוך 
 גננות 

 צוותי צהרונים 
 פיקוח 

 מפעילים 
 

 ללא תקציב

  80% -עלייה של כ
בשיתוף הפעולה בין 

 הצוותים. 
 

 קיום כל המפגשים. 

תיאום לו"ז 
 המפגשים 

 
 קיום המפגשים 

 
וידוא קיום 

 המפגשים 

במימון  
 המפעילים 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

השתלמות  
צוותי  

 הצהרונים

השתלמות 
מקצועית 
למובילות 
 ולסייעות: 

מפגשים   3
 יומיים

מפגשים בני   7
שעתיים, אחת 

 לחודש. 

בניית תכנית  
 לימודים. 

פיתוח ושימור 
 הצוותים. 

הקניית ארגז 
כלים בידי צוותי 

 הצהרונים. 
מתן מענה 

דיפרנציאלי עפ"י  
שכבת גיל ואפיוני  

אוכלוסיית 
 הצהרון. 

 שיפור האקלים 

 בחירת תכנים.
 עריכת השתלמות.

רכישת ציוד יצירה, 
המותאם לתכנית  

 הלימודים. 

 מח' צהרונים. 
 מובילות וסייעות.

מדריכות  
 פדגוגיות. 
רכזות  

 המפעילים. 

שעות עבודה 
מנהלת 
מחלקת 
 הצהרונים 

 
 

מפגשים בשנה.  10קיום   
 

מצוותי   100%השתתפות 
 הצהרונים במפגשים. 

התאמת התכנים  
לאוכלוסיית ילדי 

 הצהרונים. 
 

 בוקרונים

ימי  16קיום 
בוקרונים כולל 

"ניצנים  
 בחופשות". 

שיפור השירות 
שיבוץ  , לתושבים

צוות מותאם  
לצורכי 

אוכלוסיית 
 ,  הצהרון

 התמקצעות

, ניםובחירת ימי הבוקר
הפצת חוזרי רישום  

באתר העירייה 
 , ובמיילים

קיום , שיבוץ כ"א
השתלמות פדגוגית 

 מטרימה 

 ,משרד החינוך
 , מנהל החינוך
 ,מח' מחשוב

 , מפעילים 
 הורים 

שעות עבודה 
של עובדי 
מחלקת 
 צהרונים 

 100%-מתן מענה ל
מההורים המעוניינים 

בשיבוץ ילדיהם  
 לבוקרונים 

תיאום ישיבה עם 
ועד ההורים  
לבחירת ימי 

, הבוקרונים
פרסום והפצת  
 , חוזרים לרישום

 , גיוס צוותים
התאמת תכנית  

פדגוגית 
והנחייתה  

,  לצוותים
הצטרפות 

למתווה "ניצנים  
 בחופשות" 

 

- הזנת 
ארוחות  
הבוקר  

 בבוקרונים

אספקת  
ארוחות הבוקר  

 בבוקרונים.

שיפור השירות 
 לתושבים. 
מתן מענה 

דיפרנציאלי  
לילדים בעלי 

אלרגיות ולילדים  
 טבעוניים. 

בניית תפריט ארוחות  
בוקר והפצתו 

 למפעילים. 
רכישת  -המפעילים

המוצרים, ואספקתם 
 לצהרונים. 

ארגון  -צוות הצהרון 
 ארוחות הבוקר

 מנהל חינוך. 
 חשב חינוך. 

 גננות הבוקר.
 צוותי הצהרון. 

 מפעילים. 
 אחראי הזנה.

מתשלומי 
 הורים. 

 
 

 -אספקת ארוחות בוקר ל
מהצהרונים בכל   100%

 הבוקרונים. 

 מפעילים 
 בניית

תליית תפריט על 
 לוח הצהרון. 

העברת עדכון 
בתפריט ארוחות  

הבוקר לידי צוותי 
 הצהרונים. 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 –הזנה 
מפגשי  

הורים בנושא 
הזנה לילדים  

בעלי 
 אלרגיות 

מפגשים  
 להורים בזום. 

מתן מענה 
דיפרנציאלי  
 בנושא הזנה. 

שיפור השירות 
 לתושב.

חיזוק הקשר עם 
 ההורים. 

 

 תיאום לו"ז המפגשים. 
 זימון הנוכחים . 

הוצאת פרוטוקול 
 והפצתו. 

הצפת   –הורים 
הקשיים והנושאים  

 לשיח. 

 מנהל החינוך. 
נציגי הורים 
לילדים בעלי 

 אלרגיות. 
 אחראי הזנה.

אחראי רפואת  
 חירום. 

 מפעילים. 
 ועד הורים. 

 ללא תקציב

מתן מענה לכל הילדים  
 בעלי אלרגיות. 

תיאום שתי ישיבות  
 בשנה. 

אספקת מנות ייחודיות 
 או

זיכוי כספי על ארוחות 
 הצהרים. 

 

הישיבות.תיאום   
 קיום הישיבות.

הוצאת פרוטוקול  
 ופרסומו.

 

מעבר  -הזנה 
לשימוש 
בכלים  

איכותיים  
לאחסון 
ארוחות  

הצהריים 
 המסופקות 

שדרוג כלי 
האחסון בהם 
מובא האוכל  

 לצהרון 

קידום אורח 
 ,חיים בריא

חזור  יתמיכה במ
 ובקיימות

 

 תיאום ישיבה

 , מנהל החינוך
אחראי תחום 

ספקי , הזנה
 מפעילים , הזנה

אין צורך 
 בתקצוב

החלפת כלי האחסון  
 , בכלל הצהרונים בעיר
תפעול מוצלח של  

 ,האספקה בכלי האחסון
סגירה הרמטית למניעת 

 זליגת אוכל 

, קיום ישיבה
היענות כל ספקי 

, ההזנה למהלך
מעבר לשימוש 
בכלי אחסון 

 איכותיים

במימון  
ספקי 
 ההזנה 

הדרכת עזרה  
ראשונה 
לצוותי 

הצהרונים 
בהם יש 

ילדים בעלי  
אלרגיה  

 מסכנת חיים 

השתלמות 
ספציפית  

למובילות, 
לסייעות 
 ולרכזות.

התמקצעות 
הצוותים בהגשת 

עזרה ראשונה 
 מצילת חיים. 
הצלת חיים  

במקרה של סכנה  
 אקוטית. 

קבלת רשימות של  
ילדים בעלי אלרגיה  

 מסכנת חיים.
 ביצוע השתלמות. 

 מנהל החינוך. 
 מח' פרט.

אחראי תחום 
 רפואת חירום.

 מובילות וסייעות.
 רכזות ומפעילים. 

ימי עבודה של 
אחראי  

 רפואת חירום

השתתפות כל הצוותים  
בצהרונים בהם יש ילדים  
 עם אלרגיה מסכנת חיים 

תיאום הדרכה 
  וקיום הדרכה
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 המרכז למצוינות 
 

 מבוא
 גם בשנה"ל תשפ"ב מקיימים מספר מוסדות חינוך לימודים במרכז המצוינות:  

 . סחל"ב  –תכניות לימודים של משרד החינוך לתלמידים מחוננים ומצטיינים של החינוך הממלכתי   •

 מסגרת על איזורית.   ידי"ד,  –תכנית לימודים של החינוך הממלכתי דתי  •

 . תלמידים 800 -שתי התוכניות הנ"ל  מונות כ 

 ז' ,–ולומדות בו השנה כיתות א'  –בי"ס צומח   – "לאה גולדברג"בית הספר האנתרופוסופי  •

 אנשי צוות.    35 -תלמידים וכ 200 -המונות  כ    

 אנגלית, טכנולוגיה, סייבר ועוד...    -קורסים בשעות אחר הצהריים לכלל ילדיי גבעתיים בתחומים •

 סייבר ועוד..  קורסים בתחומי אנגלית, טכנולוגיה, •

  - עומדת לרשות כל בתיה"ס היסודיים בעיר, ולרשות מחלקת הצעירים בעיר "הקומה השלישית"  •

לצורכי התכנסויות, השתלמויות מורים, למידה חדשנית בחללי למידה, קורסים, ישיבות צוותים  

 וועדים, מפגשי מועצות תלמידים, למידה לקראת מבחנים לכל הסטודנטים בעיר. 

 במחשבים חדשים, מקרנים וטבלאטים לתוכניות המחוננים ומצטיינים. הצטיידות  •
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 שוטפותמשימות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

תכניות 
 לימודים 

אקדמיות  
 בתיכונים 

 
"דיפלומטיה 

ותקשורת  
 בינלאומית" 

 
 "לומדים 

 אוניברסיטה
 "בתיכון

לימודים  תכניות
אקדמיות  לתלמידי 

 התיכונים בעיר 
  מרצים מאוניברסיטאות 

 שונות,
מתחומי התקשורת,  
הממשל, הביטחון,  

התקשורת, מדעי המוח, 
פסיכולוגיה, משפטים,  
ביולוגיה, יחסי חוץ,  

 מגדר....... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"דיפלומטיה  
ותקשורת  

 בינלאומית": 
*הגדלת מספר 
המשתתפים 

 בתכנית 
פתיחת קורס  

 –שנה ב' 
 דיפלומטים. 

מיועד לתלמידי 
 יא'.

לומדים  "
אוניברסיטה  

 ": בתיכון
המשך דגם 
העבודה בו 

צוות ביה"ס 
בוחר בהרצאות 

אקדמיות  
שלדעתו 
מתאים  

 לתלמידיו. 
לשמר את  

המנהל  
האקדמי של 
 שתי התכניות.

 
 
 
 
 
 

 

 
בניית תכניות  

לימודים בשתי 
 ות.התכני

קשר עם 
 אוניברסיטת 

אילן -בר
ואוניברסיטאות  
אחרות, לבניית 

רשימה של מרצים 
והרצאות 
 אקדמיות. 

בניית לו"ז 
הרצאות לכל תיכון 

ע"פ הזמנים  
 המתאימים לו.

קשר מתמיד עם 
המרצים, עם  

מנהלי בתיה"ס ועם  
הרכזים 

 החברתיים. 
 *קבלת משובים

 ממנהלי בתיה"ס.
 

 

 
עיריית גבעתיים  

 החינוך.* מנהל 
אוניברסיטאות.  

 מרצים.
כל צוותי 
הניהול  

בתיכונים בעיר 
(4 ) 

הורי 
 התלמידים
בתכנית  

 "דיפלומטים" 

 
בתיה"ס 
משלמים 
ישירות 
למרצים 

)לומדים אוני' 
 בתיכון(.
תשלום 

הורים לקורס 
 דיפלומטים. 

תשלום סמלי 
למנהל  

האקדמי  
 בתכנית.
תשלום 
להסעות 

בביקורים 
שמחוץ 
למרכז 

 המצוינות. 
תשלום 
למרצים 
 בתכנית 

"דיפלומטים  
 צעירים". 

 
 

"לומדים  
אוניברסיטה  

 בתיכון": 
כל תיכון בוחר עד 

חמש הרצאות 
לאורך שנה"ל, ע"פ  

הלו"ז שמתאים 
לתלמידים 

       וללימודיהם. 
  750עלות הרצאה 

.₪ 
דיפלומטיה  "

ותקשורת  
 בינלאומית"

תכנית אקדמית.  
מפגשים בני  15

שלוש שעות כל  
בתכנית עד ש. מפג

תלמידים  18
 נבחרים. 

התכנית מתחילה 
באמצע נובמבר   

  ומסתיימת 2019
 בחודש

 . 2020במרץ 
  לומדים"
יברסיטה  אונ

 בתיכון": 
בתכנית משתתפים  

  1500 -סה"כ כ
 תלמידים.

"דיפלומטיה  
 ותקשורת 

 בינלאומית"
  1,300עלות הורים:  

 ₪ לתלמיד

דיפלומטיה  "
ותקשורת  
 בינלאומית"

בתיה"ס מנהלי   
מעבירים שמות של 
תלמידים העונים  
לקריטריונים של  

 הקבלה התכנית.
התלמידים והוריהם  

מקבלים מכתב  
המסביר את התכנית  

, והם מוזמנים 
 למפגש חשיפה. 

בתום מפגש החשיפה  
התלמידים 

המעוניינים נרשמים  
 לתכנית.

התארגנות ללימודי 
שנה א + משלחת, 
וללימודי שנה ב' + 

 משלחת. 
 "לומדים 

אוניברסיטה  
 : בתיכון"

נושאי ההרצאות 
נבחרות ע"י צוותי  

 ביה"ס מתוך רשימת 
ע"פ   –זמני ההרצאות 

 בקשות בתיה"ס.
  –בסוף התכנית 

בתיה"ס עורכים 
משובים להרצאות 

 ולמרצים 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

לימודי קיץ: 
"ממשיכים 

לתיכון"
"לבלובי קיץ" 

 תכנית לימודים
 לגילאים השונים 
בחופשת הקיץ : 

אוגוסט:  –יולי 
 *לבלובי קיץ" - 

תכנית לימודים ברוח  
התכנית "לבלובים  

בעיר", לילדי גן חובה עד  
 כיתה ב'.

 *ממשיכים לתיכון" –
התכנית מיועדת  

ח -לתלמידי כיתות ז
 המעוניינים להתקדם
בחומר הלימודים, 
ולתרגל את שנלמד 

 בביה"ס.
בתכנית הלימודים    
למידה  של: אנגלית, 

מתמטיקה, לשון/ 
 פיסיקה. 

שימור שביעות 
הרצון של  
ההורים  
והילדים  

  תמתוכניו
 הקיץ. 

שימור הביקוש 
ללמוד 
  תבתוכניו
 הקיץ.. 

בצלחה בקידום 
התלמידים, 

והעשרת 
 עולמם. 

הרחבת 
ידיעותיהם של  

התלמידים 
 העולים לתיכון. 

התכניות פורסמו  
 באמצאות בתיה"ס 
 ובפורמים השונים 

 של ההורים, 
 בפייסבוק.

התכניות פורסמו  
באתר עיריית  

 גבעתיים. 
בניית תכניות  

לימודים מקדמות  
 ומאתגרות

 לתלמידי ז'/ח'. 
גיוון בתכניי 
"לבלובי קיץ" 
- "לבלובי קיץ"  

*חלוקה לקבוצות  
ע"פ גילאים. 

עיריית גבעתיים  
מנהל החינוך,  

הנוער  
 והצעירים. 

 גננות גני חובה. 
. מנהלי בתיה"ס

הורי 
. התלמידים  

תשלום 
 הורים 

"ממשיכים 
 לתיכון": 

*שתי קבוצות של 
תלמידים  25

 בקבוצה.
*הלימודים שלוש  

פעמים בשבוע  
 בשעות

12:00-08:00  
 "לבלובי קיץ": 

  25קבוצות של  2
 ילדים בכל קבוצה. 
קבוצה של טרום 

 חובה, 
וקבוצה של ילדי  

 חובה. 
"ממשיכים 

 לתיכון": 
לאורך כל חודש 

 יולי. 
 "לבלובי קיץ": 

עשרה ימים, מדי 
יום, בסוף חודש 

 אוגוסט.

פרסום בבתיה"ס 
 ובגנים. 

 קשר עם בתיה"ס
 בשז"ר  -רישום 

 הכנת המורים ל
 פעילות. 

מעקב אחר נוכחות  
התלמידים 
 והפעילות. 

 לתיכון" "ממשיכים 
התלמידים מקבלים 
 תעודה בסוף הקורס. 

.

שדרוג פעילות 
המחשבים 

והמקרנים,  
ליישום  
ולקידום 
למידה 
חדשנית 
רכישת 

מדפסת תלת  
מימד

שדרוג המחשבים  
והמקרנים במרכז  

 המצוינות. 
התאמת מערכות  

האינטרנט לצרכי למידה 
 חדשנית.

- הפעלת מדפסת תלת
הלימודיםמד במסגרת מ  

הפעלת תכניות 
מחשוב עדכניות 

ללימודים  
מתקדמים  

 וייחודיים בעיר. 

רכישת/התקנת 
סביבות למידה  

מותאמות להפעלת 
תכניות לימודים 

 חדשניות. 

מח' המחשוב 
העירונית 
ביצוע /אי ביצוע  וגזברות.

*ישיבת תיאום עם 
מח' המחשוב 

והגזברות, לגיבוש 
צרכים המלצות מול 
ורכש.

שדרוג 
פעילות  

 המחשבים 
והמקרנים , 

ליישום  
ולקידום 
למידה 
חדשנית
רכישת 
מדפסת  

תלת מימד 

  ₪ 80,000
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 מדור ספורט בתי הספר והגנים

 

 חזון
מדור הספורט יהיה הגוף המקצועי האחראי על פעילויות ואירועי הספורט של בתי הספר והגנים  

 העירוניים. 

 

 מטרות
 קיום תחרויות ברמה עירונית, מחוזית וארצית. .1

 איתור ספורטאים מצטיינים. .2

 הקמת מועדונים בית ספרים בענפי ספורט שונים.  .3

 פיתוח פעילות ספורט בקרב ילדות ונערות.  .4

 המשך טיפול ושמירה על תקינות ובטיחות מתקני הספורט העירוניים.  .5

 י הספר עידוד יוזמות בחינוך הגופני בבת .6

 
יתקיימו בהתאם להנחיות התו   *מפעלי הספורט, אירועים, וכל הפעילויות השונות תחת מדור הספורט

 . , ותחת הנחיות משרד החינוךהסגול
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משימות שוטפות

משאבים שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 נדרשים 

מדדי
הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

מפעלי  
הספורט של 

בתי הספר

קיום התחרויות 
העירוניות,  

אירוח ושת"פ 
בתחרויות 
המחוזיות 
והארציות

קידום פעילות חינוך  
, שיפור גופני וספורט

מיומנויות או  
כישורים גופניים,  

הגדלת מספר 
המתאמנים בקרב  
תלמידי בתי הספר,
דרבון למצוינות, 

ולהישגים  להנעה 
גבוהים, חינוך 

להגינות, להענקת  
כבוד למתחרה ועוד 

ערכים הנלמדים  
באמצעות הספורט 

וההתמודדות 
בתחרות ספורטיבית 

איסוף וריכוז נתונים  
מהמורים לחנ"ג עבור 

רישום למפעלי 
הפקת חוברת  הספורט,

מפעלי הספורט  
העירונית, קביעת 
תאריכים, קביעת  

, תכנים, פרסום ושיווק
הוצאה לפועל: 

תיאום תאריכים, 
תיאום מזכירות,  
תיאום ותשלום 

לשופטים, מאבטחים,  
חובש, סדרנים, שליחת  

, הזמנת גביעים  זימונים
ומדליות, תשלום 

לאצטדיון ולפארק 
הלאומי

משרד החינוך,
מנהלי בתיה"ס 
מורים לחנ"ג, 
התאחדות  
הספורט, 
מחלקת 
אירועים, 
מחלקת 

לוגיסטיקה 

113,000 ₪, 
אדם כח

כל בתי  
הספר 

משתתפים 
90%-ב

מהתחרויות

איסוף   -חודש יוני 
וריכוז נתונים מהמורים 

 -אוגוסט -לחנ"ג, יולי 
ריכוז נתונים מהמורים 
לחנ"ג והפקתם לרישום 
בהתאחדות הספורט של 

בתי הספר ומשרד  
החינוך, הפקת חוברת 

מפעלי הספורט  
העירוניים, 

פרסום    -ספטמבר 
ט חוברת מפעלי הספור

ותאריכי המשחקים 
והטורנירים, 

תיאום  –יוני -ספטמבר
והוצאה לפועל של 

התחרויות

סעיפים  
 -תקציבים

אירועי ספורט 
וכלים וציוד 

תכנון יום יום ההליכה
ההליכה 

קידום אורח חיים 
 בריא

 קיום פגישות הכנה, 
תיאום בין מנהל 

החינוך למנהלי ומורי 
, קשר ותיאום החנ"ג

 בין כלל מורי החנ"ג 

 מנהלי בתיה"ס 
מורים לחנ"ג, 

היחידה לקיימות 
ואיכות הסביבה, 
מחלקת אירועים

כח אדם

כל בתי  
הספר 

משתתפים 
בפעילות 

יום ההליכה   29/10
העולמי ממנהל הספורט  

 ופעולה לפיו 

שיעורי  
שחייה 

קיום שיעורי 
שחייה לכלל  

תלמידי שכבה ג' 
בעיר

מיומנויות שיפור 
יסוד של תלמידים

תיאום בריכה,
קביעת מערכת שעות 

אחראי על 
הבריכה 
העירונית, 

מנהלי בתיה"ס, 
משרד החינוך

15,000 ₪  
תשלום 
לבריכת 
הקאנטרי
משכורות  

כלל תלמידי 
שכבה ג' 

משתתפים 
בפרויקט

קבלת   –אוגוסט -יולי
לו"ז סופי של ימי  
הפרויקט ממשרד  

החינוך והפצתו לבתי 
הספר

תשלום למורים 
לחנ"ג שנקלטים  
במערכת לטובת  
הפרויקט בשכר 

 שעתי
*מותנה 
באישורי 
בריאות 

שיעורי חנ"ג  
בגני הילדים 

שעת פעילות  
גופנית שבועית  
בתוך מערכת  
השעות של הגן 

פעילות חינוך גופני  
וספורט, שיפור 

מיומנויות וכישורים 
גופניים, טיפוח  

 היציבה 

 , איתור מורים לחנ"ג
,העסקת המורים

 , טיפול בחשבוניות שכר
תיאום שעות וימי 
 פעילות מול הגננות 

גננות, 
גזברות

משכורות
 575,000 ₪ 

כל הגנים  
משתתפים 

בפעילות 

שיעורי חנ"ג  
בגני הילדים 
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משאבים שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימהשם משימה 
 נדרשים 

מדדי
הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

פעילות 
-הורים

ילדים בגני  
הילדים 

פעילויות 
משותפת הורים 

וילדים בגני  
הילדים 

שיפור השירות 
לתושבים וקידום 

האקלים בגן 

תיאום אולמות,  
לוגיסטיקה 

מנהלי בתיה"ס, 
אחראי אולמות, 
מורים לחנ"ג 
בגני הילדים, 

גננות 
כח אדם

קיום 
פעילות  

בכלל גני  
הילדים 

תיאומים לפני יום 
סוף שנה \המשפחה 

אירועי  
ספורט 
 \המוניים 

שכבתיים  
לילדי בתי 

הספר

הפנינג 
"משחקים של  
פעם גבעתיים" 

חיזוק תחושת 
השייכות, חוויות פ"ג  

מיוחדת לתלמידי 
פרחי ספורט, לקיחת 

 חלק בשבוע החינוך 

: הפקת וביצוע האירוע 
קביעת תאריכים, 

,קביעת תכנים
 פרסום ושיווק

מנהלי בתיה"ס 
מורים לחנ"ג, 

מפעיל, מחלקת  
רכש, מחלקת  

פרסום והסברה, 
 אגף האירועים 

70,000 ₪ - 
35,000 ₪ 

לכל אירוע 

ביצוע  
הפנינג 

"משחקים 
של פעם  

גבעתיים "  
לכלל  

תלמידי 
כיתות ג' וד'  
בעיר, ביצוע  

הפנינג 
מתנפחים 

בגינות 
הציבוריות 

סעיף אירועי 
ספורט

מפגש 
מורים 
 לחנ"ג 

קיום יום גיבוש  
חוויתי למורי 

החנ"ג 

תחושת שייכות בקרב  
המורים בעיר, גיבוש, 

מהשגרה יציאה 
ספטמבר   ₪ 15,000תיאום אירוע חוויתי

2022

*מותנה 
באישורי 
בריאות  

מועדוני 
ספורט בית 

ספריים 

רישום למועדוני  
הספורט הבית 
ספריים, עזרה  
כספית לשם 

הוספת מתקני  
ספורט 

 בבתיה"ס

חינוך לאורח חיים  
בריא וקידום מצוינות

תיאום פגישות 
התאחדות - מנהלים

הוספת , הספורט
מתקני ספורט לשם  

הגדלת הפ"ג של 
 התלמידים

משרד החינוך,
התאחדות  

הספורט של בתי 
הספר, עמותת 

הספורט 
העירונית, מנהלי  

 בתיה"ס

75,000 ₪ 

קיום 
מועדון בית 
ספרי אחד  
לפחות בכל  

בית ספר 

ישנם מועדוני  
ספורט בקלעי, 
שב"צ, אורט 

וכצנלסון בלבד.  
–סעיף תקציבי 
"התאחדות 
ספורט בתי  

 הספר"
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משאבים שותפים מרכזיים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם תיאור משימה שם משימה 
 נדרשים 

מדדי
הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

אחזקת 
מתקני 

הספורט 
 בבתי הספר

מפגש 
מורים 
 לחנ"ג 

מועדוני 
ספורט בית 

 ספריים 

החלפת החול  
בבורות הקפיצה 

בבתי הספר

שיפור מתקני 
הספורט והשימוש של  

התלמידים

תיאום עם ספקים, 
ביצוע מכרז והחלפת  

 הקפיצההחול בבורות 
בפועל 

מנהלי בתיה"ס, 
ספקים,

מחלקת רכש

החלפת  
החול  

בבורות  
בכלל בתי 
הספר בעיר

אחת לשנה 
באוגוסט, תב"ר  

שיפוצי הקיץ 

טיפול, תחזוקה 
ותיקון ליקויי 
בטיחות של 

מתקני הספורט  
 בבתי הספר

ביצוע בדיקות 
בטיחות ותיקון  

ליקויים 

תיאום עם ספקים, 
מכרזים, הצעות  ביצוע 

 מחיר

מנהלי בתיה"ס, 
ספקים,

מחלקת רכש
 ₪  105,000

מתוך סעיף  
תקציבי:
בדיקות  
בטיחות, 
תחזוקת  
מתקנים  
ואחזקת  

אולמות בשיתוף  
עמותת הספורט

פיתוח מתקני 
הספורט ויצירת 
סביבת עבודה  

ייחודית 
המותאמת  
לתלמידים 
בגילאים  
השונים 

לאפשר למורים 
פעילות ולתלמידים 

גופנית נוספת, ולא  
רק בשעות הבוקר 

מימון ועזרה בקבלת  
הצעות מחיר 

מנהלי בתיה"ס
ספקים

הקמת  
מתקני  
ספורט 
וכושר 
חדשים 

מימון למתקני  
כושר וספורט 

חדשים 
ונוספים. מתוך 

–סעיף תקציבי 
התאחדות  
הספורט 
לבתיה"ס. 

בשיתוף עמותת  
הספורט

80,000 ₪ 

45,000 ₪  
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משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

 
 

עידוד 
יוזמות 

בחנ"ג בבתי  
 הספר

 

 
יוזמות, תכניות  

 ומהלכים 
בית ספריים   

ייחודיים  
לקידום פעילות 

גופנית בקרב 
תלמידים 
 ותלמידות 

 

קידום בריאות  
ורווחה נפשית של  

התלמידים 
 והתלמידות 

הגברת פעילות גופנית  
בקרב התלמידים  

 והתלמידות

שיפור הכושר הגופני  
של התלמידים 

 והתלמידות

שימוש באמצעים 
טכנולוגים בחינוך  

 הגופני  

 

קיום פגישות   -
 ההכנה 

תיאום בין מנהל  -
החינוך למנהלים 

ולמורי החינוך  
 הגופני 

קשר ותיאום בין   -
 כלל מורי החנ"ג 

 פרסום יוזמות  -

 

 
 מנהלי בתי הספר 

 מורים לחנ"ג 
 

 
מתוך  

התקציב של 
מפעלי  

הספורט 
 לבתי הספר

 

 
כל בית ספר  

לפחות  יציג 
יוזמה אחת  

במהלך 
 השנה 

 

 
  31.12.22עד לתאריך 
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 רות הפסיכולוגי יהש
 

 כללי 
השנה, תשפ"א עבדנו במסגרות החינוך בעיר, מגני טרום חובה ועד אחרון התיכונים בעיר,  בנתינת שירות  

 ברמה א'  

פסיכולוגים למערכת יסודי ופסיכולוג אחד לתיכון , ביקור קבוע    2  -)ביקור קבוע אחת לשבוע בבית הספר 

 בגן אחת לשבועיים (. 

מספר פעמים    –( וגני התקשורת מקבלים שירות ברמה ב'  3גני הטרום טרום חובה )גילאי    20  -כ •

 בשנה, קבוצת הרצאות לגננות, 

 של טרום ליווי אישית לגננות מובילות אשכול והשתתפות בוועדות והתערבויות חירום.        

  

ר לבריאות הנפש, אנו מציעים הרחבה  מעבר לעבודה השוטפת בלווי הורים ילדים ואנשי חינוך בכל מה שקשו

 של השרות הניתן בתחומים הבאים: 

כל הפסיכולוגים בתחנה סיימו השנה את ההכשרה התיאורטית של התכנית הלאומית למניעת אובדנות,  

הכשרה זו מאפשרת לנו לבצע הערכות מסוכנות ולטיפול בילדים בכל מקרה של אמירה אובדנית. בכל שנה  

 פסיכולוגים נוספים.   3 מסיימים את ההכשרה

 הדרכות הורים קבועות.   90ילדים בשרות הפסיכולוגי , נערכו כ 140השנה טופלו כ

• ( מהשירות  פסיכולוגים  בהנחיית  פסיכולוגים  פר"ח  קבוצות  סטודנטים    2המשך  קבוצות 

 לפסיכולוגיה(    

 ר .  סטודנטים אשר עורכים חונכות טיפולית לילדים שמופנים מבתי הספ              

 הרחבת עבודה עם סטודנטים כמקום לעבודה מעשית בלימודי הפסיכולוגיה.) פרקטיקום ( •

 כמדי שנה מתקיימות קבוצות הכשרה לגננות בנושאים התפתחותיים שונים.   •

 2022סיכום תוכניות חדשות לשנת  

 הרצאות(.  19- )כהורים משתתפים מדי שנה בהרצאות שנערכות על ידי השרות הפסיכולוגי    1,000-כ  •

    , השנה ניתנו הרצאות רבות ומפגשים פיזית ודרך הזום בנושאים התפתחותיים שונים, הכנה לכיתה א 

 גמילה ועוד.  

 שעות לכל פניה.  24המשך הפעלת קו חם להורים ותושבים בנושא קורונה. קבלת פניות ומתן מענה תוך     

עם עובדי הרווחה בנושא ילדים בסיכון, והתערבויות  ימי למידה משותפים עם היוועצות, ויום עיון   •

 בחירום. 

מקצועיות, ערר/היוועצויות וועדות החלטה ברווחה  -השתתפות בוועדות זכאות ואפיון, ועדות בין •

 ועדות בשנה(.  500-)סה"כ כ
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 ם לשנת תשפ"ב יעדי
לטיפולים והדרכות הורים, אתגר בטיפול באוכלוסיות הקיימות לצד לקוחות חדשים ועומד בפניות 

 במיוחד פניות בשל דכאון חרדה וקשיים בסמכות הורית.

 איתור מוקדם של ילדים עם קשיי התפתחות והפנייתם לטיפול בהתאם  •

פסיכולוגים. יש צורך בדחיפות   28חדרים משמשים  8הרחבת מספר חדרי העבודה בשרות .כיום   •

 בעוד מספר חדרי עבודה.

פול ועמדת ההמתנה בשל בלאי. רכישת כורסאות לחדרי הטיפול כסאות  החלפת ריהוט בחדרי הטי •

 לחדרי ההמתנה. 

קידום וייעול מתן השירות למסגרות החינוך ולתושב דרך הטפסים דיגיטליים ובניית מערכת   •

  טכנולוגית לתיק תלמיד ממחושב לכל פונה.

שעות   24להורים ולתושבים  תוךהמשך קו חם להורים אשר מקבל פניות דרך קישור ישיר ,ומענה מהיר 

 שיחה עם פסיכולוג לכל פונה מהעיר  –לפניה 

  

 הרחבת השרות לכלל גני העיר החדשים וכיתות המיוחדות שנפתחו השנה בעיר  •

 איוש תקני פסיכולוגים חסרים  •

כמדי שנה מתקיימות קבוצות הכשרה לגננות בנושאים התפתחותיים שונים. השנה תינתנה   •

וליווי גננות מובילות וקבוצות גננות בכל מה שקשור לניהול גן בימי קורונה.  הרצאות ספציפיות 

 כמו כן סיוע לגננות ואנשי חינוך באיתור ילדים בסיכון בתקופת קורונה 

המשך הרצאות להורים ומפגשים קבוצתיים דרך הזום , המפגשים דרך מערכות החינוך , הכנה   •

, ועדי הורים ,הורים לילדים  ADHDלחזרה ללימודים,  התמודדות עם מצבי לחץ, הורות לילדי 

 הלומדים בכתה א' ועוד.. 

נים ישירות  רכישת מחשבים אישיים לשרות הפסיכולוגי, לצורך תיעוד ישיבות וטיפולים ואבחו  •

 לתוך תיק תלמיד במחשב 

פסיכולוגים, לצורך תיוק אבחונים ומסמכים    4או  3סורק לכל מחשב נייד המשמש בכל חדר  •

 ישירות לתיק תלמיד במחשב 

 אישי, להורים לילדי שנים(. -המשך והרחבה של ימים פתוחים להורים )שישי    •

שירות )קבוצות של סטודנטים  המשך חונכות "פרח פסיכולוגים", בהנחיית פסיכולוגים מה   •

 לפסיכולוגיה(. 

המשך פרקטיקום של סטודנטים לפסיכולוגיה ותוכנית השלמה לפסיכולוגיה במסגרות שונות     •

 בעיר. 

 ASDהשנה פרויקט חדש: קבוצה להורים שילדיהם מאובחנים עם אוטיזם    •

ריקת תיקים של  תיקים( יש צורך בכל שנה בהמשך ס 3,500המשך סריקת תיקים )בעבר נסרקו     •

 תלמידים אשר סיימו את לימודיהם במערכת   

 החינוך.     

 .מתן טיפולים ואבחונים לילדים ממשפחות מעוטות יכולת או ילדים בסיכון •
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משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם תיאור משימהשם משימה 
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

הרחבת חדרי 
טיפול במבנה 

 השפ"ח 

הצעות המחיר  
ובחינת הלוגיסטיקה  

הכרוכה בשיפוץ  
המרפסת והסבתה  
לחדרי עובדה וחדר  

ישיבות

חדרי עבודה  3הקמת 
 9שישמשו 

פסיכולוגים 

מנהל החינוך 
מבני ציבור

מחשוב
נדרש תב"ר מיוחד

חדרי  3בניית 
נוספים  עבודה 

וחדר ישיבות

תב"ר 
חד פעמי 
לא בוצע 

השנה 

הצטיידות 
חד פעמית

החלפת הכורסאות 
בחדרי הטיפול  

 ובהמתנת ההורים
 )בשל בלאי( 

הצעות מחיר ורכישת 
תבר חד  חידוש הריהוט 30,000 ש"ח  הכורסאות 

פעמי 

מתן טיפולים 
ואבחונים  
לילדים  
נזקקים 

מתן טיפולים 
פסיכולוגים 

למשפחות מעוטות 
יכולת

הרחבת טיפולי 
ואבחוני השפ"ח 

עבור ילדים 
ממשפחות מצוקה

קביעת 
קריטריונים 
לקבלת טיפול 
והרכבת ועדה

מנהל חינוך 
ורווחה 

₪ בשנה   50,000
למתן טיפולים 

ילדים,   15-ל
15,000   ₪

לאבחונים 
אושרה תרומה על 

100,000סך 
שקלים מטעם 

עמותת "תלפיות" 
מחכים לאישור 

העיריה 

הרחבת הטיפולים  
הניתנים )בשל  

מצוקת התורים  
ותחנות לבריאות  

הנפש( סהכ הגדלה  
 50%של כ 

לטיפולים  
לאוכלוסייה  

נזקקת 

הקמת ועדה,
גיוס מטפלים  

ומטופלים, הדרכת 
מטפלים )הדרכה על  
חשבון שפ"י משרד  

החינוך( 

הצטיידות 
חד פעמית

רכישת מחשבים 
אישיים לניהול תיקי 

 מטופלים 
רכישת מבחנים 

 פסיכולוגים חדשים 

רכישת סורקים  לכל  
 החדרים 

התמקצעות ויעילות 
של ריכוז המידע על  

תלמיד משפחה 
 טיפולים וועדות 

מחשבים ניידים 
לטיפולים  

 ופגישות 
קניית ספרות  

מקצועית 
ומבחנים 

פסיכולוגיים 
חדשים 

 ומעודכנים 

 ₪ 50,000  
מעבר לכתיבה 
ישירות לתיק 

תלמיד ממחושב

ערכות המבחנים 
החדשים מומנו על ידי  

והגיעו כבר  –שפי 
ערכה לכל חדר  -לתחנה

תיק תלמיד ממחושב 
 דרך תוכנת משפחה 

שפ"י
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 המחלקה לטיפול בפרט 

 

 סקירת הפעילות 
 : המחלקה לחינוך מיוחד במנהל החינוך הנוער והצעירים בגבעתיים אמונה על

 פניות הורים לילדים בעלי קשיים ולקויות. קבלת  .1

 ועדות שיבוץ.  .2

 ועדות אפיון וזכאות )רפורמה בחוק החינוך המיוחד(.  .3

 בשנה(.  70-הגשה לוועדות רפואיות לקבלת סייעות )כ  .4

 ועדות ערר.  .5

 סייעות בחינוך המיוחד, בחינוך הרגיל )משלבות אישיות(.    220-שיבוץ וליווי המקצועי והכשרה של כ .6

ההליכים   .7 ומיצוי  בכללן  ומיצוי  לכיתות  תקנים  קבלת  בעיר:  המיוחד  החינוך  כיתות  של  פעילותן 

 בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.

 שיבוצם של ילדי החינוך המיוחד בגבעתיים ומחוצה לה. .8

 יקה וניהול כל נושא אגרות החוץ בחינוך המיוחד ומעקב אחר ביצוע התשלומים. הגשת, בד .9

 :כגוןפרויקטים מקדמת המחלקה לטיפול בפרט מספר   בפ"במהלך שנה"ל תש

 בית ספר שמעוני  - כיתה א' ל"ל •

 בי"ס בורוכוב ובי"ס אמונים  -כיתות א' תקשורת 2 •

 נרקיס והגליל -גני  תקשורת  2 •

 לחוק החינוך המיוחד 11 ליווי תהליכי הטמעה ליישום תיקון 

 פתיחת מסגרות חדשות ע"פ הצורך

 2021שנתיים של המחלקה לשנת   יעדים

 הנגשת מידע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים  •

 טיוב מסד הנתונים לתלמידים עם צרכים מיוחדים ברשות •

 במסגרות החינוך המיוחד  קידום תל"ן •

 בניית תפקיד ייעודי לריכוז תחום סייעות במחלקה  •

 קידום הכשרות לסייעות   •

 פתיחת מסגרות חדשות על פי הצורך  •
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משימות חדשות 

שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ליווי מסגרות  
חינוך מיוחד 

לאפשר מענה מיטבי 
וסיוע לילדים בעלי  

צרכים מיוחדים 
בכיתות החינוך 
המיוחד, כמו כן 
להוות מעטפת 

תומכת לבתי הספר  
ולגנים המשלבים  

תלמידי אלו.

תפעול מוצלח של  
המסגרת תוך מתן  

מענה מותאם  
למסגרות המצויות 

בחריגה במספרי 
ילדים, רב גילאי או 

חריגות מיוחדת

פגישת לאורך כל 
השנה לבירור  
צרכים וייעוץ 

מתי"א  
מנהלות/ים  

בתי ספר 
ללא עלות 

ניהול שיחות חתך  
עם מנהלי  
המסגרות 

הרלוונטיות שיכללו  
הצעות לשיפור 

ולשימור, שיחות  
עם נציגויות הורים 

יצירת קשר עם 
מסגרות החינוך 
לקביעת פגישות 

מסד נתונים טיוב 
הקמת רשת מסד  

נתונים לרישום פרטי  
תלמידים במערכת  

 ממוחשבת

רישום מדויק של 
פרטי התלמידים 

הקמת רשת  
אחידה של 

נתונים

מדור  
רישום

מחלקת 
פרט

בתי ספר 

מערכת  
נתונים 

מעודכנת 
)אוטומציה( 

גישה מהירה  
לנתונים מעודכנים  
ואחידים לכל צורך  

יצירת קשר עם 
מסגרות החינוך 
למשיכת נתונים 

 רלוונטיים 

תל"ן למסגרות  
החינוך המיוחד

בניית תכניות
לימודים נוספות 
למסגרות החינוך 
המיוחד:  סדנאות  

ופעילויות לתלמידים  
בחינוך המיוחד 

בשיתוף אתגרים, 
אלו"ט, סדנאות

שיפור הישגי 
תלמידים, שילוב 

תלמידים בפעילויות  
אחה"צ בעיר 

בירור החוק
בניית תקציב

פנייה לבתי הספר  
ומחלקת נוער 

וצעירים בבקשה  
לשלב תוכניות 
לתלמידי בצ"מ

מינהל 
החינוך 

חשב מנהלי 
מסגרות

300,000ש"ח 

דיווח המורים 
לחינוך מיוחד על  
שיפור של תחושת 

המסוגלות דיווח על  
שיפור ציוני  
 התלמידים

יצירת קשר עם   
הגורמים  

הרלוונטים, הצעות 
לתוכניות תואמות  

קוד גיל ותפ

קידום והעצמה  
של תלמידים 

עם צרכים 
מיוחדים, 

למיצוי  
הפוטנציאל  

האישי, טיפוח  
 מצוינות

ריכוז תחום 
בניית תפקיד סייעות 

מענה מקצועי 
לסייעות, זמינות 
גבוהה לפתירת 
בעיות, קידום  

השתלמות מקצועית 
 לסייעות 

טיפוח המשאב 
האנושי למתן 
מענה מקצועי 

לסייעות וביצוע  
הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

מתי"א, 
מסגרות  
החינוך,  
אפי פישר 

ללא עלות 

משוב חיובי מצד 
הסייעות במערך 
בשיחות החתך 
 שיתקיימו עמן

ניהול רשימות 
מעודכנות אודות  
פרטי הקשר של 
הסייעות, ייעול 
המענה על ידי  
ישיבות צוות 
תכופות מול 
המשרדים 

המקבילים והגדרת 
 תפקיד מסודרת 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 סייעותהכשרות 
 

השתלמות מקצועית 
 לסייעות 

 

בניית תכנית  
 לימודים. 

פיתוח ושימור 
 הצוותים. 

 הקניית ארגז כלים
מתן מענה 

דיפרנציאלי עפ"י  
שכבת גיל ואפיוני  

אוכלוסיות 
 התלמידים השונות 

 בחירת תכנים.
עריכת 

 השתלמות.
 

 מח' פרט 
 מתי"א
פיקוח 
משרד  
 החינוך 

 

תקציב 
מתאים  

להשתלמויות  
 וסדנאות 

מפגשים  10קיום 
 בשנה. 
 50%השתתפות 

 ממערך הסיוע

התאמת התכנים  
 ומרצים מתאימים.

קידום תחושת 
השייכות 

והעצמה של  
הסייעות 

הרפואיות 
האישיות 

והמתגברות 
 בעיר

פתיחת מסגרות  
 חדשות

 

פתיחת מסגרות  
חדשות לתלמידים 

 בעלי צרכים 

מתן מענה לילדי 
 גבעתיים בתוך העיר 

איתור  
מבנה/מקום, 
 איתור צוות

משרד  
החינוך,  

מתי"א, סגן 
ראש 
 המנהל 

עפ"י מיפוי 
צרכים 
ומבנים 
 קיימים

צמצום מעבר של 
ילדי גבעתיים מחוץ  

לעיר ע"י מתן  
מענה של מסגרות 

 חינוך מיוחד

 היערכות למבנה 
  רכש וציוד

הטמעה של 
 11יישום תיקון 

לחוק החינוך 
 המיוחד

 

הכרה והשמה של  
במסגרות החוק 

 החנוכיות 

שותפות של כל 
מסגרות החינוך מגיל  

 גן ועד לתיכונים 

ביקורים בבתי  
ספר והעברת 
מידע אודות  
 החוק ויישומו 

  
מחלקת 

 פרט,
פיקוח 
 משה"ח, 
 מתי"א

יו"ר  שפ"ח
ועדות 
 איפיון 

 ללא עלות  

הגשת מסמכים 
מדויקת במועדים  

הקבועים לכך 
  מראש

יצירת קשר עם 
מסגרות החינוך 
 לקביעת פגישות 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימהשם משימה 
מרכזיים 

משאבים  
הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה נדרשים 

הנגשת מידע 
למשפחות עם 

ילדים עם צרכים 
מיוחדים 

הקמה וליווי קבוצות 
הורים חדשים  
וותיקים, כינוס 

מפגשי הורים לצורך 
 העצמה 

הגברת תחושת 
השייכות וההכלה של 
הורי החינוך המיוחד  

בתוך העיר, מתן  
מענה רגשי, העצמת 

 הורים 

בניית סילבוס, 
מציאת מרצים  

מתאימים,  
איתור מיקום,  

ביצוע 

שפ"ח  
 ,גבעתיים

מתי"א  
גבעתיים 

ריכוז פרטים  
של כלל  
ההורים  
בחינוך 

המיוחד על  
מנת להעביר 

הודעות 
ולהזמין 

לאירועים,  
הכנת עלונים  

והסברים 
אודות  

המסגרות 
ותחומי 

אחריות של 
המחלקה 

מסמכים הגשת 
הנדרשים על ידי  
ההורים באופן  
תקין ובמועד,  

שיתוף פעולה מלא  
מצידם בהערכות 
לוועדות ובזמן 

השיבוצים  
  למסגרות

חוברת מידע 
להורים,  בניית 
תכנית מפגשים 
בנושא היערכות 
לוועדות אפיון  

וזכאות, הסבר על 
תהליך ההצטרפות  

לחינוך המיוחד  
 ומיצוי זכויות
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 מחלקת ביקור סדיר 

 
 חזון המחלקה 

ותלמידים   הספר  לבתי  המסייע  בעיר  ביותר  והמשמעותי  המקצועי  הגוף  תהיה  הסדיר,  הביקור  מחלקת 

 הנמצאים בסכנת נשירה ותתמוך בצוותי בתי הספר לאיתור וסיוע לתלמידים בנשירה סמויה. 
הקורונה ,חלה החמרה במספר "הילדים השקופים " ,מח' הביקור הסדיר  בתקופה זו במיוחד עקב מחלת  

 תסייע במציאת פתרון עבורם תוך שימת דגש על התאמה מקסימלית לצרכיי התלמיד.

 מטרות

גן   .1 וילדי  והגנים לאיתור תלמידים  פורום בתי הספר  בכול  צוותי ההוראה  הרחבת התקשורת עם 

 הנמצאים בנשירה גלויה וסמויה. 

וחברתי   .2 לימודי  תפקוד  מהם  המונעים  רגשים  קשים  החווים  היסודיים  ספר  בתי  תלמידי  איתור 

 תקין. 

 סיוע ותמיכה בתלמידים "שקופים".  .3

 פיתוח מערך מקיף ותומך לתלמידים בסיכון על ידי עזרה בפיתוח חוסן נפשי.  .4

 הרחבת השיתוף של גורמים ברשות  למען תמיכה וסיוע לתלמידים בסיכון.  .5

 תוף פעולה עם יחידת קידום נוער ברשות. המשך שי .6

 המשך מעקב רצוף על תלמידים תושבי העיר אשר לומדים מחוץ לעיר, בכל  הגילאים.  .7

 יעדים 

 זיהוי ואיתור "תלמידים שקופים " ,נשירה סמויה מוגברת עקב התקופה .  .1

 הקטנת מס' התלמידים הנושרים. .2

 למניעת נשירה סמויה. הגדלת מס' התלמידים המשתתפים בתוכניות העצמה  .3

 הגדלת מס' התלמידים הנעזרים בתמיכות העירוניות.  .4
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 משימות שוטפות

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פורום  
חינוך  
 ורווחה 

צוותים מפגשים של  
 רב מערכתיים,

 רווחה+ חינוך 

עדכון וטיפול  
במקריי קצה  

 משותפים, 

שיתוף עמיתים 
 למקצוע 

פגישות של הצוות 
המורחב אחד 

 לחודש 

- מנהל  החינוך
 מח' פרט,

צוות קד"נ, 
עו"סים  

 מטפלים  בנוער

 ללא עלות 

במספרם  3%-עליה של כ
של בני הנוער אשר יקבלו 
מענה למצוקות רגשיות,  

סיכויי השארתם 
 במערכת החינוך יגדל 

 מפגשים שנתיים  10
פורום 
חינוך  
 ורווחה 

שיתוף  
פעולה בין 

קד"נ  ח' מ
 ס"וקב

איתור נוער בסיכון,  
טיפול  ועזרה לנוער 
בסיכון, הפניית בני 

נוער מכתה ז' ומעלה, 
אשר אינם מטופלים 

 ע"י א. הרווחה 

תמיכה רגשית 
לכלל בני הנוער 

ברשות ללא 
 עלות . 

*פגישות על בסיס 
  5-6ל  1קבוע 

 שבועות .

*פגישות עם בני  
נוער +צוות מטפל 

 )לפי הצורך (

 ללא עלות  

הנוער בסיכון ישובצו  
במסגרות  המתאימות   
 לכישוריהם עליה של   

 במספר בני 5%- 3% -כ

עליה במס' בני נוער 
 המטופלים ע"י יח' קד"נ

מפגשים שנתיים,   12
מפגשים פרטניים לפי  

ס' בני הנוער הצורך, מ
שאכן מגיעים לטיפול, אל 

 מול השיפור במצבם 

שיתוף   
פעולה 

בין מח'  
קד"נ 
 וקב"ס

 

 מיזמי ההעצמה ותמיכה לילדים ובני נוער בסיכון

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פרויקט 
מפתחות""

אימון 
העצמה של  

תלמידי  
בתי הספר 
 היסודיים 

זיהוי ואיתור 
תלמידים 

הנמצאים בסכנת  
נשירה סמויה 

באמצעות  צוותי 
 ביה"ס, 

הפניתם להליך 
של אימון 
 קבוצתי.

מניעת נשירה בטווח 
הרחוק, יצירת תהליך 

בונה אמון בין  
התלמידים לבין 

ביה"ס, חיזוק ושיפור  
החוסן הנפשי אצל 

התלמידים עם 
תחילת גיל  
 ההתבגרות

מפגשים  12
קבוצתיים, 

בהנחיית איש 
מקצוע חיצוני,  

מעקב באמצעות  
דוחות שוטפים 

שיאפשרו המשך 
 התמיכה

 קב"ס,

צוותי בתי 
 הספר,

פיקוח א.שח"ר  
 במשרד החינוך,

ראש מנהל 
החינוך נוער  

 וצעירים 

750  ₪-  
למפגש  
 קבוצתי,

 קבוצות, 1

מפגשים  12
 לקבוצה 

 ( 12)סה"כ 

9,000  ₪ 

מס' התלמידים   8
 המגיעים למפגשים, 

בדיקת מצב הבק"ס של  
תלמידים אלו  בטווח  

 הארוך

איתור תלמידים בסכנת  
נשירה סמויה באמצעות   

צוותי ביה"ס, זיהוי  
צרכים של המאותרים, 

ביצוע תהליך של התאמה  
בין המאמן/ת לבין 
התלמיד/ה, תחילת  

דיווח שוטף  תהליך, תוך
 לקב"ס ומנהל ביה"ס 

 מימון :

100%  
תקציב 

  -מנ"ע
ניתן ע"י 
משרד  

החינוך  
 א.שחר
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שם 
שותפים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימהמשימה

 מרכזיים 
משאבים  
הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פרויקט 
העצמה  

באמצעות  
ספורט " 

מנטל גאמפ  
 ." 

)תיכון  
 "אורט " (

חיזוק והעצמה  
של תלמידי כיתת  

"  תיכון  " אתג"ר
–"אורט" 

המוגדרים  
בסכנת נשירה  
סמויה וגלויה . 

מניעת נשירה בטווח 
הקצר והרחוק, יצירת 
תהליך בונה אמון בין 

התלמידים לבין 
ביה"ס, חיזוק ושיפור  

החוסן הנפשי אצל 
התלמידים עם 

תחילת גיל  
 ההתבגרות

מפגשים עם  12
2תלמידים.) 24

קבוצות (

התהליך מלווה  
ולוג  ע"י פסיכ

בכיר/יועץ ארגוני. 

קב"ס, צוות 
ביה"ס, ראש 
מנהל  החינוך 
נוער וצעירים. 

600   ₪
למפגש, 

מפגשים,  24

סה"כ: 

14,400 ₪ 

מידת הנוכחות   
במפגשים, ובביה"ס. 

השתתפות  ושהייה 
 פעילה בכתה.

ביצוע תהליך של התאמה  
בין המאמן/ת לבין 
התלמיד/ה, תחילת  

תהליך, תוך דיווח שוטף 
 לקב"ס ומנהל ביה"ס 

מימון :

70% -
העירייה  

 +30% 
תקציב 

– מנ"ע 
משרד  
החינוך  
א.שחר.

פרויקט 
העצמה  

באמצעות  
ספורט " 

מנטל גאמפ  
 ." 

)ביה"ס "בן 
("גוריון –  

זיהוי ואיתור 
תלמידים בסכנת  
נשירה. באמצעות 

צוותי ביה"ס, 

הפנייתם להליך 
של אימון 
קבוצתי.

מניעת נשירה בטווח 
הקצר והרחוק, יצירת 
 תהליך בונה אמון בין

התלמידים לבין 
ביה"ס, חיזוק ושיפור  

החוסן הנפשי אצל 
התלמידים עם 

תחילת גיל  
 ההתבגרות

8מפגשים עם   12
תלמידים.

, צוותי קב"ס
ביה"ס, פיקוח  

- א.שחר
מ.החינוך, ראש 
מנהל  החינוך 
נוער וצעירים 

600   ₪
למפגש, 

מפגשים,  12

סה"כ: 

7,200 ₪ 

מידת הנוכחות 
במפגשים, השתתפות 
ושהייה פעילה בכתה 

ביצוע תהליך של התאמה  
בין המאמן/ת לבין 
התלמיד/ה, תחילת  

תהליך, תוך דיווח שוטף 
לקב"ס ומנהל ביה"ס 

:מימון 

100%
תקציב 

– מנ"ע 
משרד  
החינוך  
א.שחר.

פרויקט 
העצמה  

באמצעות  
ספורט " 

מנטל  
." גאמפ

ביה"ס  )
"( "אלון 

זיהוי ואיתור 
תלמידים 

הנמצאים בסכנת  
נשירה סמויה 

באמצעות  צוותי 
ביה"ס. 

הפנייתם להליך 
 של אימון קבוצתי

מניעת נשירה בטווח 
הקצר והרחוק, יצירת 
תהליך בונה אמון בין 

התלמידים לבין 
ביה"ס, חיזוק ושיפור  

החוסן הנפשי אצל 
התלמידים עם 

תחילת גיל  
 ההתבגרות

8מפגשים עם   12
תלמידים.

התהליך מלווה  
בהליך העצמה  

באמצעות ספורט.

קב"ס, צוותי 
ביה"ס, פיקוח  

- א.שחר
מ.החינוך, ראש 
מנהל  החינוך  

 נוער וצעירים 

750   ₪
למפגש, 

מפגשים,  12

סה"כ: 

 9,000 ₪ 

מידת הנוכחות   
במפגשים, השתתפות 
ושהייה פעילה בכתה. 

איתור תלמידים בסכנת  
נשירה סמויה באמצעות 
,בצוע תהליך של התאמה  

בין המאמן/ת לבין 
התלמיד/ה, תחילת  

תהליך, תוך דיווח שוטף 
 לקב"ס ומנהל ביה"ס. 

מימון :

100%
תקציב 

– מנ"ע 
משרד  
החינוך  
א.שחר.
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 מחלקת נוער  

 

 חזון המחלקה 

 מחלקת הנוער תהיה הגוף המקצועי והמשמעותי ביותר בעיר במתן שירותים לבני נוער. •

המחלקה תיתן מענה מקיף והוליסטי לכלל בני הנוער בעיר, תוך כדי התבססות על דיאלוג, יחסי   •

 שוויון והגשמה עצמית 

 

 מטרות
 יצירת תרבות נוער אלטרנטיבית, עדכנית, מגוונת וערכית.   .1

 קידום ופיתוח תחום המנהיגות הייצוגית והייעודית בקרב בני הנוער בעיר. .2

 פיתוח תחום ההתנדבות בקרב בני הנוער בעיר. .3

פיתוח תחום ההכנה לצה"ל בעיר, הכוונה וסיוע בתהליך הגיוס ובהתמודדות עם המסגרת  .4

 הצבאית.    

 ום הורי המתבגרים בעיר. פיתוח תח  .5

 שיתוף הלקוחות בעיצוב והנהגת הפעילות.   .6

 יצירת ניעות חיובית בין מעגלי החניכות השונים, אשר במרכזם נמצאים היחיד כחלק מקבוצה.  .7

 פיתוח והעמקת המיתוג והשיווק של המחלקה בדרכי המדיה העדכניות.  .8

וונה להגביר את תחושת השייכות  השפעת מחלקת הנוער ופעולותיה על החינוך הפורמאלי מתוך כ .9

 של ילד העיר לבתי הספר, לתנועות הנוער ולעיר כולה. 

שיתוף פעולה עם רכזי החינוך החברתי, רכזי המעורבות החברתית ומלווי מועצת התלמידים   .10

 .  24/7מתוך ראייה כוללת של חינוך פורמאלי ומשלים 

 

 יעדים 

בדגש על בני נוער שאינם פעילים באף מסגרת   הגדלת מס' בני נוער המשתתפים בפעילויות השונות .1
 חברתית. 

מרכזי נוער שוקקי   -ברמת תוכן וברמה מספרית -הרחבה והעמקת הפעילות במרכזים השונים .2
 חיים לאורך כל ימות השבוע.

 גידול במספר המתנדבים והמשתתפים בקב' מנהיגות בקרב בני נוער בעיר.  .3

 ומדיה חדשים ועדכניים.   חיבור פעילות המחלקה לאופני פרסום, שיווק .4

 הגדלת מס' בני הנוער אשר לוקחים חלק בהנהגת ועיצוב פעילות המחלקה.  .5

 מיפוי והגדרת צורכי הצעירים בעיר.   .6

 הגדלת מס' ההורים הלוקחים חלק בפעילות המחלקה.  .7

 מרכזי הנוער ותנועות הנוער ברמה הפיזית וברמת ההצטיידות  -שדרוג מתקנים .8
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שוטפות משימות

שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיותיעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

בני נוער 
מתנדבים 
בקבוצות  
התנדבות 

מסגרות  
התנדבותיות  

שונות בהם בני 
הנוער יכולים  
להיות חלק  

חברתית  מקבוצה 
ולתרום מזמנם 
עבור הקהילה  

כולה 

הגדלת מספר 
קבוצות התנדבות  
והרחבת תחומי 

ההתנדבות, העלאת 
שיעור המשתתפים  

בפעילות, הגעה  
לחניכים חדשים  
שאינם חברים 

במסגרת חברתית  
אחרת לרבות  

תנועות נוער, יצירת 
אירועי שיא בתחום

התמקצעות של 
קבוצות התנדבות  
והעלאת איכות 

הפעילות 
ההתנדבותית

ליוויי רכזי הנוער  
באופן שוטף, בניית  

לוח גאנט של  
פעילות לכל קבוצה 

בנפרד,
יצירת מודל 

קבוצות התנדבות  
לפיו יעבדו כלל 

רכזי הנוער 
והסטודנטים, גיוס 
כוח אדם איכותי  

והכשרתו להדרכת 
הקבוצות, חשיפה  
נרחבת בקרב בתי  
הספר והתלמידים 

לקבוצות

ונוער, מנהל חברה 
מנהל החינוך, 

רכזים  -בתי ספר
חברתיים, רכזי 

מעורבות,
ספקים חיצוניים, 

מקומות התנדבות, 
גופים ועמותות בעיר,

מחלקת הרווחה 
בעירייה 

10,000 ₪ 
תקציב קיים

פעילות שוטפת  
 8של לפחות 
קבוצות,

חניכים פעילים  15
בכל קבוצת  

התנדבות,
מהחברים   60%

בקבוצות אינם  
גרות פעילים במס

חברתיות אחרות,  
פתיחת שתי 

קבוצות התנדבות  
חדשות

כתיבת לוח גאנט  
לפעילות שנתית 

, גיוס בני הנוער  8.22
-9לקבוצות השונות 

, איתור 11.22
מדריכים 

)סטודנטים מלגאים( 
לקבוצות התנדבות 

, הכשרה10-11.22
מקצועית למדריכים 

, שיבוץ  11.22
סטודנטים בקבוצות  

השונות 
10-11.22

וצות קב
התנדבות:
אח בוגר, 
קבוצת 

אומנות,  
קבוצת 

קיימות,  
קבוצת 

תיאטרון,  
מלאכי 

יומולדת, 
המועדון 
החברתי, 
הבייקרי, 
פרויקט 

חלו"ם, רק 
שרים, נערות 
ערות, מודל 

האו"ם,  
תכנית ניר  
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שם 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה  משימה 

 הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקה נדרשים 

שנת שירות 
ומכינות  

קדם 
 צבאיות

טיפוח ועידוד  
יציאה של בני 

נוער לשנת שירות 
 ומכינות

וטיפוח חיזוק 
מנהיגות נוער  

ייעודית, השתתפות 
במסגרת פעילות  

 התנדבותית
הבניית מערך שנת  

 שירות רשותי

איתור מסגרות  
שנת שירות 

ומכינות, יצירת 
מערך שיעורי חברה 

בנושא התנדבות  
ושנת שירות 

יב' -לשכבות יא'
 בעיר,

ימי חשיפה  
למסלולי שנות 

השירות השונים,  
אירוע הוקרה 

ליוצאים  
 ינה לש"ש/מכ

הוצאת פלייר עם  
מידע בנוגע לש"ש  
ומכינות להורים 

ומעבר בין אספות  
ההורים של שכבת 

 י"ב

,  מנהל חברה ונוער
רכזי והנהגות  

 התנועות, 
בתי הספר  

רכזים  -התיכוניים 
חברתיים ורכזי 

מעורבות חברתית,  
רכזי מסלולי ש"ש 

 ומכינות

בשיתוף תקציב  
 חינוך 

 5%גידול של  
באחוזי היציאה 

 , לש"ש ומכינות
קיום יום חשיפה  

עירוני בנושא 
 ש"ש ומכינות

פרסום מערך שיעורי 
חברה בנושא שנת 

 שרות
הכשרה לאנשי  , 9.22

קשר בבתי הספר  
9.22 , 

מעבר באספות  
הורים והסבר על 

 ש"ש ומכינות
ימי חשיפה  , 9.22

לש"ש בבתי הספר 
ותנועות הנוער  

אירוע הוקרה   ,11.22
ליוצאים לשנת  

 6.22נה שירות /מכי
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

תכנית 
התפתחות  

אישית 
ומעורבות  
חברתית 
קהילתית

תכנית תלת 
שנתית של  

משרד 
החינוך 
כתנאי  
לזכאות 
לתעודת  

בגרות 

במסגרת התכנית  
בני הנוער בשכבות 

י"ב נדרשים  -י'
להתנסות 
בהתנדבות  

פרטנית למען 
הקהילה וכן  
לקחת חלק 

–ביוזמה חברתית 
הקמת  מיזם  
קבוצתי למען 

החברה והקהילה. 
כל זאת תוך הבנת  

משמעות 
התנדבות ובחירה 

בכך.

של  תכלול התכנית
משרד החינוך 

ברמה העירונית, 
השמה של כלל בני  

-הנוער בשכבות י'
י"ב במקומות  

התנדבות  
העירוניים,  

מעורבות מוגברת  
של בני הנוער  

בקהילה, חשיפה  
של בני הנוער  

למגוון אפשרויות  
של התנדבות 

ונתינה, 
יצירת פרויקטים 

שבני הנוער יוזמים  
למען הקהילה, 

הגברת המעורבות 
הבית ספרית  

בנעשה במקומות  
התנדבות,

שימור והגדלת 
שיעור בני הנוער  

המתנדבים 
י"ב -בשכבות י"א

 –יום מוקד עירוני 
חשיפת תכנית 

מעורבות חברתית  
הסדרת  , לשכבה י'

תו התקן למקומות  
התנדבות בעיר,
הסדרת ביטוח  

עירוני לכלל 
המשתתפים 

מיפוי , בתכנית
וזיהו צרכים  

,  חדשים למעורבות
הטמעת 

 TRIBUיישומון
אפליקציה חברתית 

לניהול מתנדבי 
נוער )באישור 

משרד החינוך(, 
יצירת חוברת של 

שיעורי חינוך לצוות 
המקצועי בנושא 

המעורבות 
החברתית, מציאה 
ויצירה של אופקי  
התנדבות חדשים,

ליווי שוטף של רכזי 
מעורבות חברתית  

, בבתי הספר
מציאת מקומות  

התנדבות  
קבוצתיים

,  רמנהל חברה ונוע
רכזי   -בתי ספר

מעורבות חברתית, 
מקומות התנדבות, 

רכזות נוער,
סטודנטים מדרכים 

15,000 ₪ 
תקציב קיים,

הצגה/הרצאה+ 
השכרת אולם

מבני הנוער   95%
י"א -בשכבות י' ו

יתנדבו בסך  
השעות הנדרשות,  

מבני הנוער   55%
בשכבת י"ב  

מסיימים את  
התכנית 

בהצטיינות, 
מבני הנוער   90%

יבצעו פרויקטים  
של מעורבות 

חברתית, 
מבני הנוער   90%

ייקחו חלק 
בתהליך הפקת 

פרויקט בשכבות  
י"ב -י'

קבלת כל האישורים 
הנדרשים ממקומות  

,  7-8.22התנדבות 
הצגת תחילת שנה  

,  9.22לבתי הספר 
החתמת יועץ 
הביטוח של 

, 9.22 -העירייה 
פגישות לאורך השנה  

י  עם מעורבות בבת
הספר ומקומות  

, 3.22  -9.22ההשמה 
ימי מוקד עבור  

,5.22שכבת ט' 
סיום שנה והערכה  

5.22מול בתי הספר 

יום המוקד 
העירוני  
התקיים 
במתכונת  
מותאמת  
קורונה, 
והועבר 
בשיעורי 

חברה בנושא 
התנדבות  

ויזמות לכל 
שכבה י' 

בבתי הספר  
כולל יריד 
בית ספרי  
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

פרויקטים  
ואירועי 

התנדבות  
 עירוניים 

פרויקטים 
מיוחדים ואירועי 

שיא בתחום 
ההתנדבות 

העירונית בחינוך,  
שנים   100ובסימן 

 לגבעתיים 

יצירת פרויקטים 
 ואירועי התנדבות
 במסגרת תכנית 

המעורבות 
החברתית 

בתיכונים, יצירת 
שיתופי פעולה  
ופרויקטים בין 
התלמידים לבין 

מקומות התנדבות  
ועמותות וארגונים 

שונים, הוקרת בני 
הנוער המתנדבים 

פיתוח מיתוג  , בעיר
תחום ההתנדבות 

 העירוני 

הפקה של ערב  
הוקרה לנוער  

מתנדב מצטיין  
תכלול של , ברשות

פרס אלעד ריבן ז"ל 
לנוער מתנדב 
מצטיין ברמה  

עירונית ומול משרד 
החינוך, הפקת  
שבוע המעשים  

, הטובים
התנדבויות 

עירוניות במהלך 
המעשים  שבוע 

 הטובים,
יצירת התנדבויות 
חד פעמיות לבתי 

 הספר
ולמרכזי הנוער 

לאורך כל השנה,  
הנחייה פדגוגית 

בבניית פרויקטים 
 לבתי הספר

 , מנהל החינוך
 ,בתי הספר

,מרכזים קהילתיים
מקומות עמותות  

 , וארגונים שונים
 מנהל חברה ונוער 

שבוע מעשים  
טובים: 
5,000 ₪ 

 תקציב קיים

  8לפחות 
פרויקטים חד 

פעמיים  
להתנדבות 

 ,במרכזי הנוער
פרויקטים   20

התנדבות במהלך  
שבוע המעשים  

 ,הטובים
  15לפחות 

פרויקטים חד 
פעמיים של  

התנדבויות בכל 
 בתי הספר

ועדת היגוי עירונית 
לקראת שבוע 

 המעשים הטובים 
, ועדה  11.22

רשותית לפרס אלעד 
 , 10.22ריבן 

ערב הוקרה לנוער  
נוער בשבוע ה מתנדב

, שליחת מערכי 2.22
פעילות על יצירת 
פרויקטים לרכזי 

המעורבות 
 , 10.22החברתית 

בניית מערך פעילות 
8.22 שנתי  

כל 
האירועים  
הותאמו  
להגבלות 
הקורונה, 

ונוצרו 
פרויקטים 

חדשים 
 מותאמים.
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

מועצת  
הנוער  

העירונית 

בניית קבוצת  
מנהיגות של נציגי  
נוער משמעותיים 

 ואקטיביים

חיזוק ופיתוח 
מנהיגות נוער  

ייצוג  , ייצוגית
צורכי הנוער בעיר  
אל מול גורמים 

רלוונטיים, 
קידום והפקת 

אירועים 
 משמעותיים לנוער 

בחירות חברים 
למועצה ולתפקידי 
המועצה השונים,  

מיצוב ומיתוג 
המועצה כגורם 

המשמעותי ביותר  
עבור בני הנוער 

בעיר,
הפקת פרויקטים 
עירוניים במהלך  
השנה, קיום שני  
סמינרי הכשרה 
וגיבוש במהלך  

השנה, 
קיום פגישות  

שוטפות עם מקבלי 
החלטות וקובעי 
 מדיניות עירונית

, מנהל החינוך
בתי הספר  
, התיכוניים

תנועות הנוער, 
להקות המחלות 

הייצוגיות
נעורי גבעתיים 

קבוצות הנעורים של  
עמותת הספורט של 

, גבעתיים
–ונוער  מנהל חברה

מועצות מחוזיות 
 וארצית

5,000 ₪  
תקציב קיים,

סבסוד  
סמינרים, 
הרצאות, 
חולצות 

 ומיתוג

פגישות מועצת  
נוער אחת לשבוע,  

קידום פרויקט  
בנושא מדיניות  
, ברמה הארצית

הפקת לפחות שני  
פרויקטים 

מרכזיים במהלך 
השנה, 

ייצוג במועצה 
המחוזית של 

חברי מועצה  2-3

ומיון בני הנוער  גיוס 
המתאימים להיות 

-9חברים במועצה 
10.22 ,

מפגש המועצה עם  
ראש העיר ונציגי  

 -מנהל החינוך 
, אירוע שיא 12.22

 -ראשון לנוער בעיר
1.22 

הפעילות 
ממשיכה 
להתקיים 
במסגרת  
מפגשים  

 וירטואליים 

קורס  
הדרכה  

קבוצת קורס   גב"ע
 הדרכה לשכבה ט'

פיתוח וטיפוח  
 מנהיגות נוער, 

חיבור ועשייה של 
, בני הנוער לקהילה
פיתוח משימות 
 הדרכה חדשות,

פעילות שבועית 
סדורה, סמינר  

אמצע שנה, סמינר 
קיץ של מנהל  

 חברה ונוער 

מרכזים קהילתיים,
בתי הספר  
 התיכוניים, 

 מנהל חברה ונוער 

30,000 ₪  
תקציב קיים,

סבסוד יציאה  
לסמינרי 

ההכשרה- קיץ 

קורס מד"צים 
עירוני הכולל 

 15-20קבוצה של 
 חניכים וחניכות 

פתיחת קורס  
10.22-ההדרכה 

–סמינר אמצע שנה 
2.22 
7.22 –סמינר קיץ   

הפעילות 
הותאמה 
למפגשים 

וירטואלים 
בתקופת  
 הקורונה 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

 תנועות נוער 

שימור ו/או 
הגדלת מספרי 

החניכים  
השותפים  
בפעילות 
התנועות, 

חיזוק הקשר 
והפעילות בין 
תנועות הנוער 

והגורמים  
הרלוונטיים  

, בעירייה
הרחבת שיתופי 

הפעולה בין 
התנועות

חיזוק וטיפוח 
מנהיגות נוער  

ייעודית במסגרת  
. תנועות הנוער

ביסוס וחיזוק  
מסגרות חינוך 
בלתי פורמאלי.
חיבור תנועות 
הנוער לפעילות  

קהילתית  -עירונית  

פורום רכזי קיום 
תנועות משמעותי 

ומשתף פעולה, 
העשרות לרכזי 

התנועות בנושאים 
רלוונטיים, שבוע  
תנועות הנוער,  
עידוד וקידום 

שיתופי פעולה בין  
התנועות באירועים 

רב תנועתיים, 
ביקורים 

תקופתיים 
במסגרות הפעילות,  

פגישות עבודה  
וליווי אישי של  

הרכזים, ביקורות 
קבועות בנושאי 

תחזוקה וניקיון של 
הסניפים 

קיום אירוע שיא 
שנים   100בסימן 

 לגבעתיים 

,מנהל חברה ונוער
רכזי והנהגות  

התנועות, 
בתי הספר  
התיכוניים 
 והיסודיים 

32,000 ₪ 
תקציב קיים- 

פעולות  
משותפות 

מאורגנות ע"י 
העירייה 

תקציב 100 
 שנים 

שימור ו/או 
הגדלת מספרי 

החניכים  
הפעילים בתנועות 

בהתאם   -וערהנ
למצבת החניכים  

של כל תנועה, 
6-7קיום 

פורומים 
והעשרות לרכזי 

התנועות, 
אירועים/  2-3

פעילויות רב 
תנועתיות
100קיום אירוע 

שנים לגבעתיים 
בהשתתפות חניכי 

 כל התנועות 

יצירת צוות רכזי 
תנועות פעיל 

, 11.22ומשוחח יחד 
שבוע תנועות הנוער  

, מבצע תפוח  9.22
9.22בדבש 

אירוע תנועות הנוער 
שנים   100בסימן 

17.5לגבעתיים    

בעת 
הקורונה 
הפעילות 
בתנועות 

הנוער  
מתקיימת  
במסגרת  
מפגשים  

וירטואליים 
והתנדבויות 

 יזומות
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים פעולות מרכזיותיעדים שתקדם תיאור משימה משימה 

הערותמדדי התארגנות מדדי תפוקהנדרשים 

אירועים  
שנתיים 

יצירת מערך 
אירועי נוער לכלל  
בני הנוער בעיר 
במהלך השנה,  

שנים   100בסימן 
 לגבעתיים 

יצירת תרבות נוער  
 אלטרנטיבית,
צמצום ממדי 

האלימות בקרב  
, הרחבת  הנוער

מעגלי החניכות 
וקרוב בני הנוער 
למרכזי הפעילות  
העירוניים, חיבור 

שנים  100לחגיגות 

הפקת שבוע הנוער  
שנים   100"

לגבעתיים", 
ארגון אירועי 

הזיכרון השונים,  
 זיכרון בסלון

"האחים שלנו"  
)אחים שכולים  

 מספרים(,
יריד תעסוקה, 

אוהל זכור, פרויקט 
הזיכרון לשכבת ט'  
בעיר, אירוע נוער 

זוכר בערב יום 
הזיכרון, אירועים  
על פי לוח השנה  

העברי, כגון: 
חנוכה, פורים  

 ושבועות 

בתי הספר  
 , התיכוניים

 , מפעילים חיצוניים 
יים  גורמים עירונ

 , שונים
מרכזים קהילתיים,
, מועצת נוער עירונית

 תנועות הנוער, 
 כלל בני הנוער 

9,000 ₪ תקציב 
קיים + תקציב  

נפרד 100 שנה 
לגבעתיים 

- השתתפות של כ
בני נוער   2,000

במגוון הפעילויות 

שיבוץ כל האירועים  
מחלקתי  ללוח גאנט

8.22 

לכל אירוע 
מדדי  

התארגנות 
לפי מיקומו 
בלוח השנה 

ועל פי  
הפרמטרים 

 הבאים:
שיתוף בני 
נוער, פרסום 
תיאום מול 

גורמים 
חיצוניים  

רלוונטיים,  
גיוס ספקים 

חיצוניים 
רכישת ציוד 

הכשרת 
מדריכים



 ~128  ~  

שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיותיעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

הכנה 
לצה"ל 

טיפוח ועידוד בני 
הנוער למעורבות  
חברתית, ולקבל 

על עצמם תפקידי  
שירות 

משמעותיים למען 
הקהילה, החברה 

והמדינה 

טיפוח תחושת 
ההזדהות 

וההשתייכות של  
בני הנוער לעם, 
לארץ ולמדינת 

ישראל.
לעורר מודעות בני 
הנוער לחשיבותו 
של המפגש הרב  

תרבותי בין חיילים 
בצה"ל. 

לעורר את 
מודעותם של בני 
הנוער לשאלות  

מוסריות.ערכיות ו
לעודד את הנכונות 

של בני הנוער  
לשירות משמעותי 

בצה"ל. 
להקנות לבני הנוער  

ידע ומיומנויות 
הנדרשים לקראת 
שירותם בצה"ל. 

ימי עיון והרצאות 
י"ב  -לשכבות י"א

בנושא נכונות 
ומוכנות לשירות, 
סדנאות לקראת  

יום המא"ה, 
 -הכשרת סגל י"א 
י"ב למתן מענה 

דיפרנציאלי  
, פגישות למלש"בים

עבודה וליווי שוטף  
של רכזי הכנה 
,  לצה"ל בביה"ס

מתן מענה אישי  
לכל נערה ונער  
התומך בתהליך 
הגיוס, הקמת 

קבוצת כושר קרבי,  
ערב הורים עם  
מפקדת לשכת  

הגיוס תל השומר 
לקראת הצו 

הוקרה הראשון, 
ליוצאים למכינות  

ושנות שירות

מנהל חברה ונוער,  
רכזי הכנה לצה"ל 

ים,בית ספרי
מנהל החינוך, 

, צה"ל 
188חטיבה 

30,000 ₪  
תקציב קיים 

שימור וגידול  
אחוז הגיוס של  
בני הנוער בעיר 
בהתאם למצב 

בכל ביה"ס, גידול  
בני הנוער 

המתגייסים 
קיום , לקרבי

אירועים   2לפחות 
עירוניים בנושא 

מיפוי צרכים בית 
ספרי בנושא הכנה 

,  7.22לצה"ל 
כתיבת תוכנית הכנה  

צה"ל עירוניתל
8.22 ,

יום הורים עירוני 
יום הכנה  ,  11.22

לצה"ל בכל בית ספר 
אחים , 2.22 בעיר

 שכולים מספרים
4.22

הפעילויות 
הותאמו  
למסגרת 
הגבלות  
הקורונה 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקהנדרשים 

מועצות  
תלמידים  
בביה"ס 

חיזוק מועצות 
התלמידים הבית 
ספריות, הידוק 

הקשר בין מועצות 
התלמידים הבית 

בתיכונים ספריות 
למועצת הנוער  

 העירונית 

מנהיגות בית 
ספרית משמעותית  

ומייצגת לכלל 
תלמידי בית הספר,  

קשר רציף תוך  
שת"פ בין המועצות  

בבתי הספר  
למועצת הנוער  

 העירונית 

הידוק הקשר בין 
מנחי המועצות 

בבתי הספר ומנחה 
מועצת הנוער  

יום  , העירונית
מנהיגות נוער  
למועצות בתי 
ה  הספר והמועצ

העירונית במסגרת 
 שבוע הנוער 

 , מנהל החינוך
,בתי הספר התיכונים
 מנהל חברה ונוער 

5,000 ₪ 
תקציב קיים

עידוד הקמת  
מועצות תלמידים 
בכלל בתי הספר, 
ישיבות קבועות 

של מועצות 
התלמידים 

בהנחיית מלווים  
מבתי הספר,  
שותפות של 

מועצות 
התלמידים 

מביה"ס בהפקת 
הפרויקטים של  
מועצת הנוער  

 העירונית 

ישיבה עם מלווי  
מועצות התלמידים 

 , 9.22לתחילת שנה 
בחירות בבתי הספר  

 ,  9.22 -למועצה 
יום מנהיגות  

למועצות התלמידים  
בבתי הספר  

,  11.22 –היסודיים 
כנס מועצות 

  -תלמידים עירוני
3.22 

פעילויות 
חינוך  
חברתי  

100בסימן 
 שנה 

מגוון אירועים  
עירוניים בסימן 

שנה  100  

חיבור להיסטוריה 
של העיר, קידום  

מעורבות חברתית  
 ויזמות קהילתית

חידון גבעתיים,  
מייצבים , גבעתיים  

שנה,  100בעוד 
תחרות ביהס  
מקושט, ביהס  
 כמרכז השכונה,

 ביהס,
 מנהל החינוך, 
 משרד החינוך,

 הורים, 

מתוך תקציב  
שנה  100אירועי   

כל תלמידי ביהס  
בעיר נחשפים  

במגוון פעילויות 
מותאמות גיל ,  
לאורך השנה,  

להיסטוריה של  
גבעתיים וציון 

שנה לעיר.  100  

סגירת -9.21
האירועים מול  
 רכזים חברתיים

פגישות -10.21
אישיות עם מנהלים  

 בנושא
תחילת -11.21

פעילות ועבודה 
שנתית לפי מגוון  

 האירועים 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקהנדרשים 

תכנית מודל 
 האו"ם

קבוצה המפתחת 
מנהיגות ומרחיבה 
אופקים, תכנית  

מנהיגות רב 
שנתית לשכבות 

יב'-י'  

חיזוק ופיתוח 
מנהיגות נוער  

, הרחבת  ייצוגית
אופני פעילות 

 המותאמים לנוער

גיוס ושיווק 
 לקבוצה, 

, קיום יום מיונים
 פעילות שבועית

 בתי ספר תיכונים,
, מרכז קהילתי שז"ר

-הרבבית הספר 
חומי למנהיגות ת

 וניהול 

 ללא עלות  

קבוצה של 
חניכים,  20-כ

פעילות קבועה  
מדי שבוע,

לפחות פעילות  
אחת למען 

 הקהילה 

גיוסים וחשיפה  
, 9.22בבתי הספר 
 , 9.22יום מיונים 

פתיחת קבוצה 
10.22 

יום 
מנהיגות 
מועצות  

תלמידים 
 יסודי 

חוויתיים  ימי עיון 
למועצות  

התלמידים הבית 
ספריות בבתי  

 הספר היסודיים 

שיפור אקלים 
חינוכי 

חיזוק תחושת 
שייכות
מנהיגות 

יוזמה, שותפות

יום עיון בהנחיית  
רכז מנהיגות בכל 

בתי הספר  
 היסודיים 

מחלקת הנוער
 מלווי מועצות 

10,000 תקציב 
 קיים

השתתפות של 
ממועצות   100%

התלמידים של 
 היסודיים בעיר 

ליווי מועצות  
התלמידים על ידי  

מחלקת הנוער, 
חיבור עם פרלמנט 

הילדים ומנחת 
 הפרלמנט 

הפעילות 
ממשיכה 
להתקיים 
במסגרת  
מפגשים  

וירטואליים 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיותיעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקהנדרשים 

קבוצת  
-פעילות
 איגי 

קבוצת פעילות 
לנוער גאה הדנה 

בנושאים של 
אקטיביזם  

חברתי, מגדר, 
 זהות, חברה ועוד 

העלאת שיעור  
המשתתפים 
בפעילויות 
 המחלקה 

הגעה לחניכים  
חדשים שאינם 

חברים במסגרת  
חברתית אחרת  

לרבות תנועות נוער

גיוס ושיווק 
 הקבוצה 

פגישות עבודה  
קבועות עם מדריכי  

 איגי 
חשיבה על חיבור  
 בני הנוער לקהילה 

איגי 
ביה"ס
 חינוך 

מתוקצב דרך  
תקנת תמיכות  

 לעמותות

פתיחה של שתי  
 קבוצות

חניכים   12לפחות 
פעילים לאורך 
 השנה בקבוצה 
פעילות קבועה  
של הקבוצות 
 אחת לשבוע

כתיבת לוח גאנט  
לפעילות שנתית 

גיוס בני  , 10.22
 הנוער לקבוצה 

, פגישות 10.22
סטטוס עם איגי  

אחת לחודש וחצי  
 לאורך השנה 

הפעילות 
מתקיימת  
במסגרת  
מפגשים  
 מרחוק

הצטיידות 
-כללית 

 מחלקה

הצטיידות שוטפת 
למחלקת נוער 

 וצעירים 

פעילות איכותית 
במרכזי הנוער 

ובמטה המחלקה 
 עם ציוד מתאים

רכישת ציוד 
מתכלה וציוד קבוע 

לפטופ,    -כגון
בידורית, מערכת  
הגברה, ריהוט  
משרדי וציוד 

 משרדי

40,000   ₪ 
 תקציב קיים

הצטיידות מלאה 
על פי  כל 
הצרכים 

במועדונים 
 ובמחלקה

, 2.22מיפוי צרכים 
2.22הצעות מחיר   
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

GVT 
HUB 

מתחם  
היזמות  

המשותף 
של נוער  
 גבעתיים

 שדה בוקר

GVT HUB 
מתחם היזמות  

המשותף של נוער  
 גבעתיים 

 שדה בוקר 

מתחם יזמות  
חדשני המציע מגוון 

רחב של קורסים 
קצרים וארוכים, 
סדנאות והרצאות  
העוסקות ביזמות  

חברתית  עסקית, 
וטכנולוגית תוך 
התנסות מעשית  

בפיתוח ידע 
 ומוצרים

פיתוח יזמות בקרב  
רכישת , בני הנוער

כלים ומיומנויות 
 הנדרשות למאה 

, עידוד יזמות 21-ה
חברתית ועסקית  

אצל בני הנוער תוך 
ליווי והכוונה של  
מנטורים מעולם 

- התעשייה וההיי
ק ט  

קיום קורסים  
ןסדנאות העוסקות  

, ליווי  ביזמות עסקית
והכוונה של בני נוער  

על ידי מנטורים 
טק -מעולם היי 

עידוד בני ,  והתעשייה
נוער ליוזמות 

חברתיות, יצירת 
קשר כולל עם 

מנהלות בתי הספר, 
רכזות חברתיות על  
מנת לתת מענה נכון  

עם ראייה לטווח  
הרחוק, בניית לו"ז  

 מאורגן למרכז,
המשך פעילות קיימת 

ויצירת קבוצות 
 התנדבות חדשות,

תכנון שנתי בתיאום  
עם המרכז הקהילתי, 

קיום אירועים 
משותפים במהלך 

השנה ביחד עם צוות  
 המרכז הקהילתי,

רכישה והצטיידות 
מותאמת לעידן 

 הנוכחי 

צוות המרכז 
הקהילתי, 

סטודנטים, 
, מלגאים

בני נוער 
מתנדבים  
במסגרת  
מחויבות 

,אישית
בתי הספר,
מנטורים 

מעולם היזמות 
, טק-ההייו

חברות עסקיות  
 ועמותות

50,000 ₪ תקציב  
קיים 

 נוכחות של 
בני נוער  100-כ

 במהלך השבוע 
מרכז החדשנות 
יהיה פעיל חמש 
 פעמים בשבוע, 

יוזמות ופרויקטים 
ייחודיים, שיצאו  

מתוך מרכז  
 החדשנות 

, 9.22פרסום 
רכישת ציוד 

מתכלה
יצירת , 9.22

לו"ז מאורגן  
9.22למרכז   
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיותיעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

תכנית  
יזמות 

 לשכבה י' 

סדנאות חשיבה 
עיצובית לכיתות 
 בשכבה י"ב בעיר

יזמות, מעורבות  
חברתית, יצירת  
קהילת יזמים 

במרכז היזמות,  
שיווק המחלקה 

 והמרכז

סדנאות חשיבה 
עיצובית לכלל 
כיתות י' בבתי  

הספר התיכוניים 
בעיר, 

תכנון והוצאה 
לפועל של  

פרויקטיים יזמיים 
שיעלו במהלך  

נאותהסד  

בתי הספר  
 התיכוניים 

 5,000 ₪  
 תקציב קיים  

סדנאות בלפחות 
כיתות 20

פרויקטים  2
לפחות שיצאו  

 לפועל 

10.21 –סדנאות 
1.22 –פרויקטים   

100מיזם 
שנה  

 לגבעתיים 

תכנית אקסלרטור  
של מיזמים בנושא 

שנה  100
 לגבעתיים 

יזמות, מעורבות  
חברתית, קהילת 

יזמים בהאב, 
חיבור להיסטוריה 

 של העיר 

קיום מפגש אחת 
לשבוע לאורך 
השנה , בירור 
צרכים וקידום 

מיזם שנותן מענה 
 לעיר 

תיכונים, יזמים 
צעירים, קהילת  

 העיר 

מתוך   –תקציב 
 100תקציב 
 שנה 

  3הפעלה של 
נבחרות 

 -מהתיכונים, כ
תלמידים בכל  10

עלים  נבחרת, פו
  25-לאורך כ

 מפגשים.  

גיוס נבחרות  -10.21
תחילת עבודה-11.21

 על המיזמים 
איורע השקת -5.22

 המיזמים

תנועת 
 הזהב

תנועה לבני נוער  
ולאזרחים 

 וותיקים

מעורבות חברתית,  
קהילתיות חיבור 

להיסטוריה,  
 ערבות הדדית 

קיום מפגש אחת 
לשבוע לאורך 

השנה, ימי שיא 
 טיולים 

,בתי הספר
,רכזי נוער

,רכזים חברתיים
מועדוני גמלאים, 

אגף הרווחה, 
מרכז קהילתי שדה  

 בוקר  

 60,000 ₪ 

שדה בוקר ,  
קבוצות  4הפעלה 

משתתפים  15כ 
בכל קבוצה 

 לאורך כל השנה 

גיוס חניכים  10.21
תחילת  11.21

 פעילות שוטפת  

מרכז 
מוזיקה  

 לנוער
The base 

הפעלת מתחם  
מוזיקה לבני 

 ובנות הנוער בעיר 

מרכז מוזיקה  
לאומנים וללהקות  
צעירות המחפשים  
מקום ליצור ולנגן  

 בו

הפעלת חדר  
מוזיקה לאורך  

השבוע, קיום ערבי  
קיום , להקות

אירועי שיא, 
הדרכת קב פעילות 

,  שוטפות במרכז
 קיום סדנאות אומן

,בתי הספר
,רכזי נוער

,רכזים חברתיים
אנשי מוזיקה 

 חיצוניים 

20,000 ₪  
 תקציב קיים

הפעלה של חדר  
פעמים  5מוזיקה 

בשבוע, 
קב,  4פתיחת 

פעילות שוטפות  
 לפחות 

גיוס חניכים  
לקבוצת הפעילות

תחילת, 10.22-9
פעילות שוטפת של  

11.22 –הקבוצות   

קבוצות 
נוער, 

, DJקורס 
קורס  

סאונד,  
קורס  

תאוריה 
במוסיקה,  

פרויקט ליווי 
להקות, 

הופעות חיות 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

מרכז הנוער  
מועדון   –

 נוער שז"ר 

מרכז נוער פעיל  
ואטרקטיבי  

 לאורך כל השנה 

יצירת מעורבות 
ושותפות של בני 

הנוער, יצירת  
אלטרנטיבה 

לתרבות הפנאי של 
 בני הנוער 

שותפות בני נוער 
בתכנון ובהפעלה, 
יצירת קשר כולל 
עם מנהלות בתי 

הספר, רכזות 
חברתיות  על מנת  
לתת מענה נכון עם 

ראייה לטווח 
הרחוק, בניית לו"ז  
מאורגן וקבוע עם 

גמישות והתחשבות 
בבני הנוער, המשך 

פעילות קיימת 
ויצירת קבוצות 
, התנדבות חדשות

תכנון שנתי 
בתיאום עם המרכז  

קיום , קהילתיה
אירועים משותפים 
במהלך השנה ביחד 

עם צוות המרכז 
המשך , הקהילתי

פעילות מרחב פתוח  
"הבועה" לשכבה  

ז',
רכישה והצטיידות 

מותאמת לעידן 
 הנוכחי 

צוות המרכז 
הקהילתי, 

מדריך שכיר,
, מדצ"ים, בוגרים

,סטודנטים, מלגאים
בני נוער מתנדבים  
במסגרת מחויבות  

,אישית
פרבתי הס

 ₪  5,000
ציוד מתכלה, 
כיבוד ושוטף

  120נוכחות של 
בני נוער במהלך 

3-4 השבוע,
אירועי נוער 

הקמת  , מקומיים
פורימון במרכז  
הקהילתי עם  
צוות המרכז,
קיום פעילות  
מרחב פתוח 
,  פעמיים בשבוע

מרכז הנוער פעיל  
חמישה ערבים  

 בשבוע

, 9-10.22פרסום 
, 9.22גיוס כוח אדם 

רכישת ציוד תכלה
הכשרת, 9-10.22

, 9.22מדריכים 
שיתוף בני נוער

 במהלך כל השנה 

בני נוער 
הפעילים  
במקום  

מהווים חלק 
אינטגרלי 

מכוח האדם 
ויוצרים  

קשר בלתי  
אמצעי עם 
בני נוער 
 נוספים 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיותיעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

מתחם נוער  
 בוגר בקיץ 

הפעלת מתחם  
י"ב( -נוער בוגר )ח'  

יצירת אלטרנטיבה 
לתרבות הבילוי של 

בני הנוער בקיץ, 
מתן מענה 

לשוטטות, צמצום 
ממדי האלימות  

והתנהגות סיכונית 
, במהלך הקיץ

פעילות בני נוער  
במקום מטרתה  

למנוע נוער  
 משועמם ומשוטט

העמדת מתחם  
בילוי לנוער הפועל 

פעמיים בשבוע  
 בלילות הקיץ, 

יצירת מערך תוכן  
 רלוונטי המושך בני

, גיבוש  נוער למקום
צוות מדריכים 
מיומן לניהול  

 המתחם

,סטודנטים מהעיר
מפעילים חיצוניים, 

 , בני נוער
 גורמים עירוניים 

150,000 ₪  
 תקציב קיים

הפעלת המתחם  
במהלך חופשת 
הקיץ, הגעה של  

בני נוער 150-200
בממוצע בכל ערב

 –שיתוף בני נוער 
גיוס כוח אדם , 3.22

 –פרסום ,  5.22 –
רכישת ציוד , 6.22

, 5.22 –מתכלה 
  –הכשרת מדריכים 

, תיאום וחיבור 6.22
–סיירת עירונית 

6.22 

הפעלת  
מתחם נוער 
כזה תרם  
בשלוש 
השנים  

האחרונות 
להורדה של  

70%-כ
ממספר  
התלונות 

שהתקבלו 
במוקד  

העירוני בכל  
ערב 

שהמתחם 
 היה פעיל 

אירועי נוער 
 בקיץ

יצירת רצף של 
אירועי נוער 

במהלך הקיץ 
 ואירועי שיא

יצירת אלטרנטיבה 
לתרבות הבילוי של 

בני הנוער בקיץ 
צמצום ממדי 

האלימות 
וההתנהגויות 

סיכוניות במהלך 
 הקיץ 

חשיבה ותכנון 
הקיץ בשיתוף בני 

הנוער, בניית 
תכנית מגוונת רב  
גילאית, אירועי  
שיא )סטנד אפ,  

אירוע ספורט, מופע 
להקות, אומן(

ם אירוע שיא קיו
100לנוער בסימן 

 שנים לגבעתיים 

מועצת נוער  , בני נוער
עירונית, מפעילים 
חיצוניים, גורמים  
עירוניים שונים, 

משטרה, אגף 
ביטחון, מרכזיים 

 קהילתיים 

30,000 ₪  
תקציב קיים,

תוספת תקציב  
15,000 ₪ 

- השתתפות של כ
בני נוער   2001,

 במגוון הפעילויות 

 –שיתוף בני נוער 
6.22 –פרסום , 5.22

גיוס ספקים 
, 5.22 –חיצוניים 

רכישת ציוד מתכלה  
– 6.22 ,

–הכשרת מדריכים 
, תיאום וחיבור 6.22

מול גורמים 
5.22 –עירוניים  
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

מרכז הנוער  
בית ריש –

בית 
 ראשונים 

מרכז נוער פעיל  
ואטרקטיבי  

 לאורך כל השנה 

יצירת מעורבות 
ושותפות של בני 

יצירת  , הנוער
אלטרנטיבה 

לתרבות הפנאי של 
 בני הנוער 

שותפות בני נוער 
בתכנון ובהפעלה, 
יצירת קשר כולל 
עם מנהלות בתי 

הספר, רכזות 
חברתיות  על מנת  
לתת מענה נכון עם 

ראייה לטווח 
הרחוק, בניית לו"ז  
מאורגן וקבוע עם 

גמישות והתחשבות 
בבני הנוער, המשך 

פעילות קיימת 
ויצירת קבוצות 

התנדבות חדשות, 
תכנון שנתי 

בתיאום עם המרכז  
קיום , הקהילתי

אירועים משותפים 
במהלך השנה ביחד 

עם צוות המרכז 
המשך , הקהילתי

פעילות מרחב פתוח  
"הצוללת" לשכבה  

 ז',
רכישה והצטיידות 

מותאמת לעידן 
 הנוכחי 

צוות המרכז 
 , הקהילתי

 מדריך שכיר,
 מדצ"ים, בוגרים, 
,סטודנטים מלגאים

נוער מתנדבים   בני
במסגרת מחויבות  

 ,אישית
 בתי ספר 

 ₪  5,000
ציוד מתכלה, 
כיבוד ושוטף

נוכחות של 
בני נוער  120-כ

,  במהלך השבוע
אירועי נוער 3-4

הקמת  , מקומיים
פורימון במרכז  
הקהילתי עם  
 צוות המרכז,
קיום פעילות  

מרחב פתוח    
פעמיים בשבוע,  

מרכז הנוער פעיל  
ערבים  חמישה 

בשבוע, עלייה של  
בנוכחות של  5%

בני נוער 
ממעגלים חניכות  

 רחוקים

 , 9-10.22פרסום 
 9.22גיוס כוח אדם 

רכישת ציוד מתכלה  
9-10.22 , 

 הכשרת מדריכים
שיתוף בני , 9.22

במהלך כל נוער 
 השנה 

בני נוער 
הפעילים  
במקום  

מהווים חלק 
אינטגרלי 

מכוח האדם 
ויוצרים  

קשר בלתי  
אמצעי עם 
בני נוער 
 נוספים 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקהנדרשים 

מתחם נוער  
 -צעיר בקיץ

צ'יל פארק

הפעלת מתחם  
נוער צעיר בפארק 

 גבעתיים 

יצירת אלטרנטיבה 
לתרבות הבילוי של 

בני הנוער בקיץ, 
צמצום ממדי 

האלימות 
וההתנהגויות 

סיכוניות במהלך 
 הקיץ 

יצירת מערך תוכן  
רלוונטי המושך בני 

, גיבוש  נוער למקום
והכשרה של צוות  
מדריכים מיומן  
 לניהול המתחם 

מפעילים חיצוניים, 
,סטודנטים מהעיר

צוות הנוער  
, מהמחלקה

סיירת עירונית
 משטרה

30,000 ₪  
 תקציב קיים

הפעלת המתחם  
במהלך חופשת 
הקיץ, הגעה של  

 70בין 
בני נוער   150-ל

בכל ערב

, 6.22 –פרסום 
5.22-גיוס כוח אדם

מתכלה  רכישת ציוד 
– 6.22 ,

–הכשרת מדריכים 
שיתוף בני , 6.22

, 3.22–נוער 
תיאום וחיבור 
–סיירת עירונית 

6.22 

פיתוח 
 הדרכה 

פיתוח מערך 
 הדרכה חינוכי 

התמקצעות צוות 
מתן , העובדים

כלים פדגוגים  
ופרקטיים לשם 

בניית מערך  
העלאת , הדרכה

איכות ההדרכה,
התווית תכנית  
עבודה חינוכית 

הנגשה  , משותפת
 של תכני הדרכה

בניית מערך הדרכה  
והכשרה לצוות  

הנוער, 
הקמת ספריית  

, הדרכה דיגיטאלית
קיום ימי עיון 

והכשרות 
,מדריכים

תצפיות בימי 
פעילות, 

הפעלת מערכת 
משוב ובקרת  

כתיבת  , הדרכה
תוכן בנושאי  

הליבה של מרכזי 
פיתוח מודל  , הנוער

הנחייה , עבודה
מקצועי של  וליווי 

רכזי הנוער באופן 
שוטף,

איתור ארגונים 
וספקים לפי תחומי 

 הנחייה ותוכן 

רכזי הנוער, 
 מנהל חברה ונוער 

אין צורך 
 בתקציב

תפעול ספריית 
הדרכה 

דיגיטאלית, 
הוצאה של מערך 

פעילות אחת 
 לחודש 

מיפוי צרכים 
, 7-8.22מקצועיים 

איסוף ובניית  
, 9-10.22 חומרים

קיום ימין עיון 
הכשרות לצוות ו

לאורך  ההדרכה
הנחייה וליווי , השנה

מקצועי  של רכזי 
לאורך כל  –הנוער 

 השנה 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

הכשרת 
עובדי 

 המחלקה

מתן כלים, ליווי 
והדרכה לצוות  

 החינוכי 

פיתוח ההון  
האנושי של  
המחלקה,  

התמקצעות צוות 
העובדים, גיבוש 

צוות, סביבת  
עבודה נעימה  

ומפרה, מתן כלים 
מקצועיים 

, שימור ומעודכנים
 עובדים 

ליווי רכזי הנוער  
באופן שוטף, 

העמקת ההכשרה 
לצוות הנוער,  

הרחבת הדיאלוג  
החינוכי בצוות  

הנוער, פיתוח מערך  
תכנים והדרכה,
ישיבת צוות עם 
תכני העשרה,  

למידת עמיתים, 
סמינרים וימי  

הכשרה, איתור 
צרכים מקצועיים  

של הצוות,  
הרצאות/סדנאות 

ישוב  חיצוניות, מ
הצוות וקיום הפקת 

לקחים לצורך  
בניית למידה, 

סילבוס עבור צוות 
 עובדי המחלקה 

,מרצים
 מנהל חברה ונוער 

8,000 ₪ תקציב 
 קיים

אחת לחודש 
ישיבת צוות עם 
תכני העשרה,  

שני ימי הכשרה 
מרוכזים בשנה, 

סמינר צוות
פעמיים בשנה,  

הרצאות/ 
 סדנאות חיצוניות

בניית  הכשרת צוות  
מיפוי צרכים  , 8.22

, 8.22מקצועיים 
, 9.22יום הכשרה 
4.22יום הכשרה   
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

שיווק,  
מיתוג  

ופרסום 
פעילות 
המחלקה

חשיפה רחבה של 
פעילות המחלקה  

לכלל בני הנוער 
 בעיר,

המחלקה תיתפס 
כמקום הרלוונטי 

הנוערביותר עבור   

הכרה וחשיפה  
לפעילויות  
 המחלקה, 

שיווק ופרסום 
בערוצי תקשורת 
הרלוונטיים לנוער, 
עיצוב תוכן בצורה 

 אטרקטיבית, 
הגברת התודעה  

 לפעילות המחלקה 

יצירת מעורבות 
ושותפות של בני 
הנוער, קבוצת 

 יחצנים 
חוברת נוער שנתית

שימוש , חוברת קיץ
במערכות מדיה  

קו טלפון , חדשות
פיתוח  , לנוער

אפליקציה עירונית 
  -לנוער, שימוש ב

Whatsapp/sms  
עבודה , מכוון נוער

שוטפת עם 
 גרפיקאי, 

קידום ברשתות  
החברתיות: 

פייסבוק 
הפקת ואינסטגרם, 

 סרטון תדמית 

קבוצת יחצנים של  
 , בני נוער

מחלקת פרסום 
 ,והסברה

 דובר העירייה, 
 ,בתי ספר
 , גרפיקאי

 חברת פרסום

50,000 ₪ 
 תקציב קיים

בני נוער   12
פעילים בקבוצת 
יחצנים/ניהול 

מדיה של 
הגדלת  המחלקה,

מספרים החברים 
  2,500בפייסבוק ל

 לפחות, 
חשבון אינסטגרם 

  1,500פעיל עם 
  8עוקבים,לפחות 

 עיצובים בחודש 

הוצאת חוברת נוער 
 ,  9.22שנתית 

הקמת קבוצת  
 , 12.22 יחצנים

 הוצאת חוברת קיץ
קידום , 6.22

ברשתות החברתיות  
לאורך כל השנה על  

 פי אירועים 

ישנה 
חשיבות 

לעבודה עם  
חברת 

פרסום אשר 
ממוקדת  
בבני נוער 

ויודעת לבצע  
קידום 

וגרפיקה  
בשפה 

המותאמת  
 לבני נוער 
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

סיירת  
הורים 
 עירונית 

סיירת הורים 
המפטרלת ברחבי 
העיר ומציעה סיוע  
בוגר ואחראי של 
הורים לבני הנוער  
המשוטטים בעיר, 
בגינות הציבוריות  

ועל ספסלים  
 ברכבי העיר

צמצום 
ההתנהגויות 

הסיכוניות בקרב  
, קידום בני הנוער

מעורבות הורים 
בתרבות וחינוך בני  

 הנוער בעיר 

הרחבת צוות 
ההורים המתנדב 
בסיירת ההורים, 
העמקת ההכשרה 
לפעילים בסיירת, 
העמקת הדיאלוג 
בקרב כלל הורי 
המתבגרים בעיר, 

חיזוק שיתוף 
הפעולה עם  

השיטור העירוני,  
המוקד העירוני 

ומשטרת ישראל,  
קיום של רצף 

מפגשים להכשרת 
ההורים הפעילים  

בסיירת,
פיתוח ההנהגה  

הפנימית של הורי  
הסיירת, חיבור בני 

הנוער לפעילות  
שוטפות של 

מחלקת הנוער, 
קידום הסיירת  

ברשתות  
 החברתיות

תקציב קיים
60,000 ₪ 

עבור פעילות - 
הכשרה שנתית, 

ציוד מתכלה
כיבוד לבני 

הנוער, פרסום,  
ביגוד חורף 

וקיץ ייצוגי  
להורים  
 המתנדבים

פעילות קבועה  
מדי יום שישי 

בלילה, יציאה של  
 -צוותי סיור 3

פארק, פרנדלי 
וגינות 

מפגשי הכשרה   3
בשנה, 

עפ"י דוחות  
שבועיים של  
צוותי הסיור
יצירת קשר  

משמעותי עם 
בני  100לפחות 

נוער. 
10%-ירידה ב

בקריאות למוקד  
הנוגעות בנוער. 

10%הגדלה של 
של בני הנוער  

המופנים להמשך  
טיפול ע"י  

מחלקת הנוער או 
גורמי טיפול  

 רלוונטים. 

גיוס הורים לסיירת 
9.22ההורים עיקרי 

 כניסה לאספות
הורים לצורך  

חשיפת פעילות 
9.22הסיירת 

המשך גיוס הורים 
לאורך כל השנה 

בניית מערך הכשרה 
8.22שנתי 

קיום פגישות  
אישיות עם הורים 

10-11.22חדשים 
תחילת הכשרה 

להורים חדשים +
11.22ראשי צוותים
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

 שת"פ
קולנוע רב 

חן 
 גבעתיים

מכירת כרטיסים  
מוזלים לנוער  

 גבעתיים 
במהלך השבוע  

 כולל סופ"ש 

יצירת מקום בילוי 
 נוסף לבני נוער
 במחיר מוזל

בניית חוזה 
התקשרות עם רב  

חן, פרסום 
 אינטנסיבי

קולנוע רב חן 
 גבעתיים, 

 מנהל חברה ונוער 
 10,000 ₪ 

סיום כל 
ההקצאות 

800-שניתנו, כ
 כרטיסים

, 6.22פרסום   
סגירת פרטים מול 

5.22 -רב חן  

הבית 
–החם

 מקצ"ב

מועדונית לילדים  
ו'-בסיכון גילאי ד'  

יצירת מקום בטוח,  
מוגן וחם לילדים 

 בסיכון

עזרה בשיעורי בית, 
חוגים  , הזנה

 מתאמי גיל
,ופעילות חברתית

, קב' הוריםטיפול  

מרכז קהילתי שדה  
,בוקר

אגף הרווחה, 
יועצות ביה"ס, 
, עמותת מקצב

, תנועת גב"ע, הורים
 -מנהל החינוך 

 קב"סית

100,000 ₪  
 תקציב קיים

ילדים   26
מתחילים 

ומסיימים פעילות 
שנתית

בניית תכנית  
, 9.22-פעילות 

איתור ומיון  
, 5-6.22 -מועמדים

- הסעות הזנה 
-רישום, 9.22-8

, פגישות 9.22
11.22-10 -בבהי"ס  

במהלך 
השנה נכנס 

₪   110,00 -כ
מהרווחה 
ומרישום 
הילדים,  

ניכר חלק 
מהפעילות  
נעשית ע"י  
מתנדבים  

 וע"י תרומות
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שם 
משאבים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה 

הערות מדדי התארגנות  מדדי תפוקהנדרשים 

 קידום נוער

 -ליווי חינוכי 
טיפולי לבני נוער  
מנותקים ולבני 

 נוער בסיכון

חיזוק וטיפוח בני 
נוער בסיכון

הגברת מעורבות 
קהילתית -חברתית  

עבודה עם  
תלמידים בתוך  
ביה"ס המופנים  

ע"י יועצות ביה"ס, 
עבודה פרטנית 

שותפת עם 
מטופלים בשעות 

הפעלת  , אחה"צ
קבוצות פעילות  
לנוער בסיכון 

בשעות אחה"צ  
, השתתפות והבוקר

עובדי ק. נוער 
בפעילויות מרכזי  
 הנוער העירוניים 

, אגף רווחה
מנהל החינוך 

, היל"ה ר"ג
,  ביה"ס לנוער קצה

משטרה,
,קב"סית

שירות מבחן,
היחידה לאיכות 

 הסביבה

10,000 ₪  
 תקציב קיים  

שימור ועלייה של  
מספר  

, המטופלים
קב' פעילות 

פעילה עם לפחות 
חניכים  10  

יצירת קשר עם 
–יועצות וקב"סיות 
, לאורך כל השנה

קבלת החלטה על  
תוכן של קבוצות 

, 9-10.22הפעילות 
תחילת פעילות קב' 

12.22 

היחידה  
מקבלת  

תקציב שנתי  
ממשרד  

החינוך על  
-כסך של 

0,0006  ₪
בשנה, 
קבוצת 
–קיימות 

מעורבות 
חברתית  

 לנוער בסיכון 

 ספורט נייט 

פיתוח פעילות 
 -ספורטיבית

ערכית בחודשי 
הקיץ לבני הנוער:  

י"ב -ז'  

מתן מענה לבני 
נוער במהלך חודשי 

הקיץ, 
גידול מספר 
המשתתפים 

במתחמי הנוער,
עיסוק של בני 
הנוער בתכנים 

ערכיים הנוגעים  
 לקיץ 

פגישה עבודה עם  
מח' הספורט, בניית  

קניית לוח פעילות, 
 ציוד רלוונטי 

,מח' ספורט
,אגף ביטחון

, מנהל חברה ונוער
 העמותה לספורט 

2,000 ₪ תקציב 
 קיים

מגרש פתוח 
בפעילות אחת 

לפחות  לשבוע, 
טורניר אחד  
 במהלך הקיץ

גיוס  , 5.22פרסום 
, 5.22כוח אדם 

רכישת ציוד מתכלה  
6.22 ,

–הכשרת מדריכים 
, שיתוף בני 6.22
, תיאום 5.22נוער 

וחיבור סיירת  
6.22 –עירונית   
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 מחלקת צעירים

 
 הקדמה 

 .משבר הקורונה המתמשך והשלכותיו, יוצר אתגרים חדשים, של ניהול שגרה לצד הוראות שעה משתנות

הפעילות הותאמה ככל הניתן בהתאם לתוכן, ולמעט אירועים  בשנה החולפת, בהינתן המצב הנ"ל, 

 המוניים, רובן הגדול 

 במסגרת ובהתאם להנחיות משרד הבריאות / העירייה.  - של הפעילויות המתוכננות יצאו לפועל

  גישה זו תינקט גם בשנה הקרובה.

ים,  שיתמקד בהצעת שירותהשנה יופעל לראשונה מרכז צעירים באופן רשמי: "הטרקלין",  •

  ;הנגשת תכנים, וארגון פעילויות בתחום הפיתוח האישי )השכלה גבוהה, פיתוח קריירה, יזמות(

יחד עם הפעלת מרחב עבודה ולמידה, שפתוח במהלך כל ימות השבוע, לרווחת צעירי העיר:  

 סטודנטים, עצמאיים, שכירים שעובדים מרחוק וכיו"ב. 

רתית וסיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי(:  )תרבות, קהילה, מעורבות חבבית טיבר לצעירים  •

, והפעלתו היא משותפת למחלקת הצעירים, האגף לשירותים חברתיים  2021צפוי להיפתח עד סוף 

 ועמותת "חצר נשית". 

 

 חזון המחלקה 

מחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים תשמש כגוף מטה, שיהיה אמון על תיאום ותכלול כל נושאי הפעילות  

 וכן על הובלת מהלכים מעשיים בתחום.   ;העירונית עם אוכלוסיית הצעירים

המחלקה תפעל לגיבוש מדיניות לתכנון ולהוצאה לפועל, בעצמה או באמצעות מחלקות אחרות, של תכניות  

 .שונות לקידום אוכלוסיית הצעירים ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בה

והמשמעו המקצועי  הגוף  תהווה  הצעירים,  לצעירים.  מחלקת  שירותים  במתן  בעיר  ביותר   תי 

יחסי   דיאלוג,  על  התבססות  תוך  בעיר,  והצעירות  הצעירים  לכלל  והוליסטי  מקיף  מענה  תיתן  המחלקה 

 שוויוני והגשמה עצמית. 

 

 18-40תושבי העיר בגילים  -קהלי יעד

 חיילים ומשוחררים •

 סטודנטים  •

 רווקים וזוגות צעירים  •

 הורים צעירים  •

 

 

 

 

 

 מטרות
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 המחלקה תפעל במטרה לספק מענים רלבנטיים, לקדם את מימוש הפוטנציאל   •
 הגלום באוכלוסיית הצעירים, ולהגביר את מעורבותם בחיי הקהילה; מתוך הכרה         

 בהם כמנוע צמיחה חברתי וכלכלי לעיר גבעתיים.          

 הזיקה  המחלקה תפעל ליצירת קהילת צעירים דומיננטית בעיר, במטרה לחזק את  •

 ותחושת השייכות לעיר גבעתיים.         

  

 יעדים 

 .חיזוק המודעות בקרב תושבי העיר לפעילות עירונית המיועדת לקהל יעד מוגדר .1

  .גידול עקבי במספר הצעירים שמצטרפים לערוצי התקשור של מחלקת הצעירים .2

  .גידול במספר המשתתפים בפעילויות ואירועים במהלך השנה .3

גיבוש תכנית אסטרטגית רב תחומית למחלקה.  .4
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משימות שוטפות

תיאור  שם המשימה 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ביסוס 
"הטרקלין":  

מרחב עבודה /  
למידה פתוח 
לרווחת צעירי 

גבעתיים 

מרכז הצעירים 
"הטרקלין"  
יושק על ידי 

עיריית 
גבעתיים  

ברבעון האחרון 
,  2021של 

במטרה לספק  
לצעירים כלים 

להתפתחות 
ולהצלחה. 

הטרקלין יהווה  
מרחב רב  

תכליתי לקידום 
צעירים  
בתחומי 

ההשכלה,  
הקריירה 

וההתפתחות 
האישית, 

ותעודד צעירים  
ליזמות 

טכנולוגית 
וחברתית

ביסוס מרחב עם  
זהות ומיתוג 
סביב תחומי  

התוכן והפעילות 
המרכזיים

הפעלת מרחב למידה  
ועבודה 

קמפיין השקה מתמשך 
בניית קהילת המורכבת  

מבאי המקום 

קרן גבעתיים 
לעידוד ההשכלה  

הגבוהה 
אגפי העירייה 

מוסדות לימוד  
למיניהם 

אגף תקשורת  
ודוברות

250,000₪
תוספתי

משתמשים בחודש  200-כ
חדרי   באופן ספייס +

העבודה/למידה 

: השקת  10.21
המרחב

10-11.21 :
עבודות אחזקה 

והצטיידות 
אחרונות

רבעון אחרון 
: קליטה  2021

וכניסה לתפקיד 
של אשת צוות 

)רכזת מחלקה(, 
שתסייע להפעלת 

הטרקלין

הכוון  
תעסוקתי  

ופיתוח 
קריירה

ייזום וארגון  
הרצאות / 
סדנאות /  
ייעוצים  

פרטניים, 
בתחומי הכוון 

תעסוקתי  
ופיתוח קריירה 

צמצום פערים  
אישיים, 
חברתיים 
–וכלכליים 

לצורך מימוש 
עצמי והשתלבות 
מיטבית בשוק  

 התעסוקה

. הצעת ייעוץ מקצועי  1
תעסוקתי-להכוון לימודי 

. ארגון סדנאות בנושאי  2
קו"ח,  תעסוקה )כתיבת 

איך עושים נטוורקינג,  
הכנה לראיונות עבודה  

 וכיו"ב( 
. ארגון סדנאות  3

 לינקדאין

חברות ואנשי  -
מקצוע מומחים 

 למיניהם 
חברות ומגייסים  -

85,000 ₪ 

משתתפים  100-כ
בייעוציים אישיים 

וסדנאות הכוון תעסוקתי 
משתתפים בסדנאות  150

בנושאים פיננסיים  
 והשקעות 

מדי רבעון: 
יצירת 

התקשרויות עם 
ספקים ויועצים  
בתחום, לאפשר 
רצף של מתן סל  

 מענים בתחום
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תיאור שם המשימה 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות יעדים שתקדם המשימה

הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה  נדרשים 

התפתחות  
אישית 
וכלכלית 

קידום אישי 
וכלכלי של  

צעירי העיר,  
באמצעות סל 

פעילויות 
מקצועי

העצמה אישית 
והתנהלות 

פיננסית נבונה 

ארגון סדנאות והכשרות  
מקצועיות בתחומים: 

התנהלות פיננסית נבונה 
התפתחות אישית

חברות ואנשי 
מקצוע מומחים 

למיניהם 
חברות ומגייסים

₪45,000   
קורס( מופעים )סדנה/  4

 100- כ ;במהלך השנה
משתתפים

יצירת 
התקשרויות עם 
ספקים ומומחי 
תוכן בתחומי  

הליבה 

קידום יזמות 
עסקית 
וחברתית

הצמחת קהילת 
יזמים צעירים 

מיצוב הטרקלין 
כחממה ליזמים 

 צעירים 

ארגון סדנאות והכשרות  
מקצועיות בתחומי 

הקמת עסקים ומיזמים  
 עסקיים / חברתיים

היחידה לקידום  
 עסקים
 מעו"ף 

חברות ואנשי 
מקצוע מומחים 

 למיניהם 
בעלי עסקים 
 צעירים בעיר 

₪85,000 
תוספתי

שתי סדנאות בנות מספר  
 מפגשים 

  6-8קורס באורך 
 מפגשים 

 הרצאות 2

רבעון ראשון: 
הרצאות חשיפה  

 לסדנה וקורס
רבעון שני ואילך:  

קיום סדנאות,  
 קורס והרצאה

פעילות 
לרווחת חיילי 
העיר,  ושילוב 

חיילים 
משוחררים 

באזרחות

גיבוש והוצאה  
לפועל של  

תכנית מקיפה  
לרווחת 
החיילים  

והמשוחררים 

הנגשת מידע 
בנושא זכויות, 

הטבות  
;וזכאויות

ארגון סדנאות  
של מעבר 
;לאזרחות

הצעת שירות של  
ליווי והכוונה  
למשתחררים

יצירת סדנה ייעודית 
למשוחררים, בנושא 

התנהלות כלכלית נבונה,  
הכנות לטיול הגדול, 

תעסוקתי -הכוון לימודי
וכיו"ב 

הצעת ייעוץ פרטני 
לחיילים משוחררים 

הקמת מיזם  
"המכבסה": כיבוס 

בגדים לחיילים 

 הקרן להכוונת
חיילים במשרד 

גופים של   חוןהביט
לאזרחות,  הכנה

כגון "מומנטום"  
ו"כנפיים" 

יועצים/מומחי  
תוכן בתחום 

חיילים משוחררים 
רשת יחידות 

הצעירים הארצית 

100,000  ₪
תוספתי

מסמך מקיף שיפורסם  
באונליין, עם מידע בדבר 
זכויות, הטבות ומיצוי 

זכויות לחיילים  
משוחררים. 

משתתפים  100-כ
 למיניהן:בפעולות 

ייעוצים אישיים, 
סדנאות משתחררים וכו' 

10.21-1.22
: קליטה וכניסה 
לתפקיד של רכזת 

חיילים  
משוחררים 

ומלגאים, שתפעל  
לגיבוש והוצאה  
לפועל של רכיבי 

התכנית

הקמת מרכז  
צעירים 

קיום מפגשים ופעילויות 
בתחומי הליבה של  

 המרכז

. עמותת "החצר  1
הנשית", השותפה 

 להפעלת המקום
 . ג'וינט ישראל 2

120,000  ₪
תוספתי

פרסום רב ערוצי לקהלי  
המטרה, אודות פתיחת  

המרכז, שירותיו ותחומי  
 פעילותו לאחר ההשקה 

: השקה 11.21

רבעון ראשון 
: פעילויות  2022



 
 

 ~147  ~  

 

תיאור  שם המשימה 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 "בית טייבר" 
 

 מרכז הצעירים 
" "בית טייבר

יוקם על ידי 
עיריית 

גבעתיים  
בשיתוף קרן  
טייבר, ג'וינט 

ישראל והמשרד 
לשירותים 
חברתיים, 

במטרה לספק  
מענה לצעירים 

 40-18בגילאי 
במגוון תחומים 
בדגש על פיתוח  

קהילתי, 
חברתי, הכוונה 
וייעוץ בצמתי  

קבלת החלטות, 
מעורבות 

חברתית; וכן 
יופעל כמרכז 
יום לצעירים 
בסיכון הנותן 

ענה רגשי,  מ
מקנה כישורי 
חיים ומעניק 
 עורף חברתי

 
 
 
 

ביסוס מרכז  
פעילות בהתאם 
 לתחומי הליבה 

הפעלת מרחב פתוח  
 בימים ושעות מוגדרות

. האגף לשירותים  3
 חברתיים

. משרד הרווחה 4
והשירותים 
 החברתיים

 
שני אירועים בשבוע  

 בתקופת השקה שקטה 
עריכת מפגשים שבועיים 
ומרחב פתוח מרבעון שני 

 ואילך

ואירועי השקה 
 שקטה

רבעון שני ואילך:  
התבססות  

והפעלה סדירה 
של המרכז 
בצוותא עם 

 הגופים השותפים 

 
קידום 

מעורבות  
 חברתית

 

 
קידום ועידוד 

יוזמות חבריות  
קהילתיות  /

 
יצירת פעילות  -

לקידום מעורבות 
חברתית של 
 אוכלוסיית

 
. פרויקט אוריינות 1

 דיגיטלית 

 
המשרד לשוויון  

 חברתי
 צעירי העיר  -

 
250,000  ₪

 תוספתי
עבור 

רכז/ת+פעי 

 
סדנאות אוריינות  3/4

דיגיטלית לתושבים  
  3-4ותיקים, בנות 

 מפגשים 

 
רבעון ראשון 

: )בתקווה(  2022
 לקבלת אישור

 
המאצ'ינג 

של 
המשרד 
לשוויון  
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תיאור  שם המשימה 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרב צעירי 
 הרשות.

 

הצעירים למען 
 הקהילה. 

מתן מענים  -
רלוונטיים 
לצרכים  

הייחודיים של 
 אוכלוסייה זו. 

 

. הפעלת מיזם הליכות 2
משותפות של צעירים  

 ותושבים ותיקים.
. שבוע מעשים טובים:  3

ארגון סיירת תיקונים  
לקשישים/חיילים 

בודדים/עולים חדשים,  
 .3ופעולות נוספות 

. אירועי הוקרה )כגון: 4
-משרתי שירות לאומי

אזרחי, מילואימניקים, 
חיילים בודדים,  

 מתנדבים(

היחידה העירונית  -
 להתנדבות

מדור תרבות   -
 ופנאי לגמלאים 

האגף לשירותים   -
 חברתיים

 ארגוני מתנדבים -
 עמותות חברתיות -

לות: 
מאצ'ינג של 

 העירייה 

משתתפים   10-15
 בפרויקט הפגת בדידות

משתתפים   10-15
בפרויקט "מישהו לצעוד  

 אתו"
משתתפים באירועי   400

 הוקרה

מהמשרד לשוויון 
 חברתי
רבעון 

ראשון/שני: 
קליטה וכניסה 

לתפקיד של 
רכז/ת מעורבות  

 חברתית
רבעון שני ואילך:  

ייזום וארגון  
פעילויות לפי  

תכנית מובנית של  
המשרד לשוויון  
חברתי+יוזמות  

 מקומיות 

חברתי 
הוא 

112,500 
)יחס של 

55% 
- עירייה
45% 

המשרד 
מתוך  
סכום 

כולל של  
250,000 

)₪ 

עידוד השכלה 
 גבוהה 

 

ארגון סל 
 מענים לצעירים 
משלב של הכנה  

ללימודים  
גבוהים/מקצועי 
ים, ועד סיום 
 התואר/הכשרה 

ארגון ייעוציים,  
סדנאות  

ואירועים 
בנושאים 

שהתחום מתמקד  
 בו

שני מחזורי קורס  
 פסיכומטרי בשנה

מחזור אחד של קורס  
 אמי"ר
למידה  הפעלת מרחב 

מתוגבר בתקופות  
 המבחנים 

קרן גבעתיים 
לעידוד ההשכלה  

 הגבוהה 
חברות בתחום 

הכנה לאקדמיה 
 ואקדמיה

 ( Ezway)כגון 
מוסדות לימוד  
 להשכלה גבוהה 

אגודות  -
 סטודנטים

 
 

120,000  ₪
מתוך  

תקציב 
פעילות  

 שוטף
200,000  ₪

תקציב 
 מלגות 

פעילות חשיפה למסלולי 
 לימוד למיניהם 

 מחזורי פסיכומטרישני 
מחזור אחד של קורס  

 אמי"ר
 סדנת הכנה לאקדמיה 

  120-150- חלוקת מלגות ל
 סטודנטים

בהתאם ללו"ז  
הכנה לאקדמיה 
 ולוח שנה אקדמי

 

 
הפקת אירועי 

תרבות,  
העשרה ופנאי  

 לצעירים 
 

 
הפקת אירועי 
פנאי למיניהם,  

הפונים  
לקבוצות יעד 

 שונות

 
ארגון, הפקה  

ושותפות 
בהרצאות 

העשרה, אירועי  
תרבות ופעילויות 

 פנאי

 
שותפות בהפקת מסיבת  

 רחוב בפורים. 
ארגון הרצאות העשרה  

 בברים.
 ארגון טיולי צעירים. 

 
 ברים בעיר

 אגף אירועים
 מורי דרך 

 
50,000  ₪ 

 
5,000 

משתתפים במסיבת  
 פורים. 

משתתפים פר   20-30
 טיול. 

משתתפים פר   20-30
 הרצאת העשרה 

 
הרצאות: לאורך 

 כל השנה 
טיולים:  

 אביב+סתיו. 
 -מסיבת פורים

בהתאם למועד 
 בשנה. 
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תיאור  שם המשימה 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

קידום ושיווק  
תחום 

 הצעירים 
 

קידום תחום 
הצעירים  
ברשתות  
הדיגיטל  
ובמדיה 

 המסורתיים

יצירת מיתוג  -
של המחלקה  

לצעירים בקרב 
 אוכלוסיית היעד. 

יצירת נראות  -
עירונית לתחום  

 הצעירים. 
תפעול רשתות  -

 דיגיטל 

קידום המדיה של מדור  -
הצעירים ברשתות 
החברתיות לרבות: 
פייסבוק, וואטספ 
ואינסטגרם בשלב 

 ראשון.
חשיפה עירונית של   -

האירועים והפעילויות 
 בקרב הצעירים. 

בניית שפה עיצובית -
אחידה למדור לצעירים  

הן בפרסום ברשת  
 החברתית והן בדפוס

מיתוג מחדש של  -
 מחלקת הצעירים 

 מחלקת דוברות-
חברות פרסום -

המייעדות את  
הפרסום 

 לאוכלוסיית היעד. 
 מעצבים גראפיים -

 
 

80,000  ₪ 

עוקבים   1,000גידול של  -
 בעמוד הפייסבוק.

עוקבים  300גידול של  -
 באינסטגרם.

הגדלת רשימת התפוצה   -
 3,300-בניוזלטר ל

 נמענים. 

המשך פעילות  
שיווק רב ערוצית 

)בפייסבוק, 
אינסטגרם, 

 ניוזלטר, וכו'(.
בשוטף: המשך 
עבודה מול אגף 
 תקשורת ודוברות 
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 תוספת כוח אדם נדרשת: 

על תקן   45%שקל )מאצ'ינג של המשרד בגובה  250,000בהתאם לקול קורא שהוגש למשרד לשוויון חברתי לתקציב משותף בגובה רכז/ת מעורבות חברתית:  •
 רכז/ת+ פעילות(. 

 בשיתוף מחלקת הצעירים ואגפי העירייה השונים. מנהל פרויקטים מיוחדים:   •

 ;מנים)צעירים(: גורם מקצועי לשיווק ופרסום אירועים בזירות הדיגיטל למיניהם, ובכלל זה בעל ידע בפרסומים אורגניים, ממו משרה מלאה לרכז מדיה •
 אונליין ואופליין(.   -בעל ידע וניסיון בשיווק רב ערוצי )שיווק במגוון של פלטפורמות

•  

 פרויקטים מיוחדים:

 הפעלת חדר פודקאסט במחיר סמלי לתושבי העיר. •

 ארגון מפגשי עשור לבוגרי תיכונים.  •

 

 הכנסות אפשריות:

 חברות. השכרת המרחב המרכזי/כל המרחב בטרקלין לכנסי ואירועי   •

 השכרת חדרים לפגישות / ישיבות.  •

 26השכרת עמדות עבודה לתושבי העיר / ללא עלות למשוחררים וסטודנטים )עד גיל 
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 גזברות 
 כללי 

 מחלקת גזברות והנה"ח אמונה על כל מערך הכספים של העירייה.  .1

 גזבר העירייה. - כפיפות המחלקה .2

המחלקה .3 ספקים  -הרכב  מדור  מנהלת  גזבר,  מזכירת  העירייה,  וחשב  ראשי  רו"ח  העירייה,  גזבר 

 אחראית התאמות בנקים, ומנהלות חשבונות.  והתאמות,

 

 מצבת כח אדם 

 

 עיקריים   תחומי אחריותמטלות ו
הכנת תקציב העירייה, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, הזמנות עבודה, התקשרויות חוזיות, עדכוני   .1

 תקציב וכו'.

 ישומים חשבונאים והכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של העירייה.ר .2

 ביקורת מול משרד הפנים.  .3

 ניהול תזרים המזומנים של העירייה.  .4

 הכספיות בנושאים תקציבים וחשבונאיים מול כל אגפי העירייה. ריכוז ורישום הפעולות   .5

 דיווחים למשרדי ממשלה שונים.  .6

 הדרכה והכוונת מנהלי היחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם.  .7

 )פתיחת התב"ר, מעקב ורישום התקציב הבלתי רגיל(.  רגיל-הכנת תקציב בלתי  .8

 קיום מערך בקרה והתאמה מול הבנקים השונים.  .9

 ב אחר קבלת הלוואות מבנקים וביצוע פירעון המלוות.מעק .10

הספק   .11 של  החוקיות  בדיקת  החשבוניות,  רישום  במערכת,  הספק  פתיחת  ספקים,  עם  תקשורת  קיום 

 והחשבונית, בירורים ועוד. 

 הכנת מס"בים והסדרת תשלומים לספקי העירייה. .12

 הפקת המחאות ממוחשבות.  .13

 רישומי פקודות יומן במערכת החשבונאית.  .14
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שורי דרישות המועברות כשריונים במערכת הפיננסית ממערכת הרכש באופן שוטף תוך קיום ממשקי  אי .15

 עם עובדי מחלקת רכש ואפסנאות.   עבודה

  התאמות שוטפות בין רישומי המערכת הפיננסית בעירייה לבין רישומים במערכת הפיננסית של עמותות  .16

 עירוניות בשיתוף פעולה עם נציגי העמותות. 

 טפות בין רישומי ספקי העירייה במערכת הפיננסית לבין הרישומים בספרי הספקים. התאמות שו .17

לבין הכנסות במערכת הפיננסית תוך קיום   .18 בין הכנסות במאזני הגבייה  ושנתיות  התאמות חודשיות 

 עבודה עם עובדי אגף גבייה והכנסות.  ממשקי

 ביצוע התאמות כרטיסי אשראי. .19

 לות. דיווח על עסקאות אקראי ושליחת קב  .20

 ריכוז הוצאות קופות קטנות וסגירתן בסוף שנה.  .21

 פנסיות וכו'. מעקב ובקרה על חוזים השייכים למחלקת שכר כגון: מקדמות, .22

 מעקב ובקרה אחר תשלומי שכירויות משוכרי העירייה.   .23

 מתן מענה טלפוני למאות ספקי העירייה ולעובדי העירייה מהמחלקות השונות.  .24

 

 סקירת פעילות
ע  גזברות אחראית על ניהול כספי העירייה, על בניית התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל וביצומחלקת   .1

ומערך   כל מערך הנהלת החשבונות  על  בנוסף, אחראית הגזברות  ובקרה אחר תקציבים אלה.  מעקב 

 התשלומים העירוני. 

  ספקים, מלוות, חלקת גזברות אמונה על רישומי הנהלת החשבונות, התאמות של חשבונות הבנקים,  מ .2

 כרטיסי אשראי וטיפול בכלל הנושאים הכספיים לרבות פיקוח ובקרה בתחום ההתנהלות הכספית. 

 חשבונות בנקים שונים. אחראית התאמות בנקים אחראית על ביצוע   25-חלקת גזברות עובדת עם כ מ .3

 התאמות הבנקים והחשבונות הכספיים באופן שוטף.  .4

 

 מטרות
ות, הגינות ומקצועיות, עמידה בכל החוקים, תקנות, חוזרי מנכ"ל והנחיות  ניהול כספי העירייה בנאמנ .1

 משרד הפנים, בכל הקשור לניהול כספי הרשות. 

 מתן שירות יעיל ומקצועי, עמידה בנהלי העבודה ומעבר לסביבת עבודה מתקדמת לשיפור מתן השירות. .2
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 2022יעדים לשנת  
פלטפורמת תקשורת אינטרנטית, בין העירייה לספקים, המאפשרת ניהול תהליך  -מערכת פורטל ספקים .1

אלקטרוני מלא, הכולל: הצעות מחיר, שליחת הזמנות ועדכונן, ניהול תעודות משלוח, מעקב אחר מצב  

 חשבון, קליטת חשבוניות דיגיטליות, סטטוס תשלומים ועוד.  

 מיתר באופן ממוחשב ולא ידני. קליטת דוחות חודשיים של מערכת  .2

פתיחת ספקים חדשים תתבצע דרך אתר העירייה באופן מקוון ולא בטפסים ידניים כפי שמולאו עד כה.   .3

 ים דרך האתר ולקבל הודעת אישור/חוסר במסמכים. י נטו הספק יוכל לשלוח את כל המסמכים הרלו

 ב ולא ידני. ליסינג וכדומה  באופן ממוחש קליטת פקודות יומן חודשיים כגון: .4

  קליטת הסכמים למערכת של ספקים אשר עובדים עם העירייה תחת הסכם.-ניהול חוזים והסכמים .5

 המערכת תאפשר התראה על סיום תוקף ההסכם.

 עד כה ההתאמות נעשו באופן ידני.  מעבר להתאמות ממוחשבות של ספקי העירייה. .6
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 אגף גביה והכנסות 
 

 כללי תיאור 

 עובדים.   14אגף גביה והכנסות כולל 

 אגף גביה והכנסות העירייה מופקד על הנפקת הודעות שומת ארנונה לכלל בעלי הנכסים בעיר. 

 כמו כן מנפיק חיובים עבור גני ילדים.  

 עובדי האגף מעדכנים שומות בהתאם לשינוי שימושים, שינוי גודל, הנחות לזכאים.  

 (,הנחות ופטורים. 4אכיפה, מדידות, השגות, קבלנים )אישור לטופס  עובדי האגף מבצעים פעולות 

 עובדי האגף תומכים ומלווים מקצועית את עובדי מרכז שירות לתושב. 

 עובדי האגף גובים ומטפלים בתשלומים והוראות קבע. 

לשנת   האגף  של  השוטף  ההוצאות  2022תקציב  בצד  ו  4,457,500:  ההכנסות    -₪   ₪.    234,051,901בצד 

 הכנסות כוללות ארנונה בלבד(.)ה

אגרות   )כגון  הרלוונטיים  באגפים  התקציב  בספר  מופיעות  האגף  באמצעות  נגבות  אשר  ההכנסות  שאר 

 והיטלים בהנדסה, שילוט בשפ"ע, גני ילדים בחינוך ועוד..(.

 

 

 ערכי יסוד

 מתן שירות מקצועי, יעיל ואדיב. .1

 ואפקטיבית בהתאם לנהלים הכתובים בחוק ובתקנות. ניהול מערכת גביה איכותית, יעילה, שקופה  .2

 שיתוף פעולה מתמיד בין אגפי העירייה והספקים השונים. .3

 

 מטרות האגף

גבית ארנונה כדין מכלל מחזיקי הנכסים החייבים בעיר תוך עדכון אמיתי ואיכותי של בסיס הנתונים   .1

 לסיווג. בכל הנוגע למחזיקים, לשטחי הנכסים, השימוש בהם והתאמת השימוש 

 גבית מסים, אגרות והיטלים המוטלים מכוח החוק.  .2

 מתן שירות מקצועי, איכותי, אדיב ויעיל ככל שניתן תוך שמירה על זכויות התושבים כקבוע בתקנות.   .3

 העלאת אחוז הגבייה השוטפת. .4

 העלאת גבייה מפיגורים. .5

 ליווי ,תמיכה ובקרה למרכז שירות לתושב.  .6

 

 

 

 

 

 

 

 סקירת הפעילות 

 . 18,000  –ודו חודשית כ  27,000 –הנפקת שומת ארנונה שנתית כ  .1

 . 7,900 –הפקדות והתאמות בנקים , בקרה, סגירת קופה, הוראות קבע כ   –הנהלת חשבונות  .2
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 תשלומי מיסים ותשלומי אגרות והיטלי הנדסה בהעברות בנקאיות.  .3

 ות למוסדות, וועדת הנחות  הנחות אישיות, הנחות קורונה לעסקים, הנחות  לנכס, הנח– מתן הנחות  .4

 .13,000  –כ         

 כולל תוספות בניה   25 –עדכון מחזיקים בבניינים חדשים  כ  .5

 . 1,100 -עדכון שימושים בכלל הנכסים כ .6

 מענה וטיפול בהשגות וערערים ותביעות משפטיות.  .7

  עיקולים, הסדרי חוב.תיקים,     180  -, תביעות חוב, הוצל"פ כ  9600  -בקרה, התראות כ  –אכיפת חובות   .8

בגבייה מנהלית במקרים מסוימים,   נוהלי ותהליכי עבודה, בדיקת אפשרות של שימוש  והכנת  ניסוח 

 בחינת אפקטיביות של הליכים על הגבייה.  

 ( , טיפול בזיכויים וגבייה.  2,500 –הפקת חיובים ) כ   –גני ילדים  .9

 

 כ"א

 מצב קיים 

 במכלול הפעולות של האגף ומקבלים קהל במשרדי העירייה. עובדי אגף הגבייה עוסקים  12

פקח ארנונה מסייר בעיר ומבצע בדיקות נכס סגור וריק , נכס לא ראוי לשימוש, טיוב נתונים, בדיקת  

 סיווגים ושימושים וכן מוסר התראות לחייבים. 
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 יעדים 

מדד תפוקה  יעד
 ותוצאה

 הערות דרך מדידה 

גבייה    93.5% העמקת הגבייה 
 משוטף 

התייחסות לנתונים   דוח ביצוע שנתי 
סופיים ומבוקרים 
 ע"י משרד הפנים 

 עדכון ושיפור שירותים : 
יישום תהליכים חדשים   •

בעקבות זכיה במרכז במערכת 
 מחשוב תוכנה 

 
איתור מקבלי הנחות עפ"י    •

רשימות ביטוח לאומי ועדכון 
 ההנחה בהתאם

 

ביצוע זיכוי מס"ב לתושב   •
 מפעם לפעמיים בחודש 

 

 ת דוחו • כמות 
 

 דוח רבעוני  •
 

 ביצוע/אי ביצוע  •
 1,700 -כ 

 
הגדלת כמות משתמשים בשירותי  

 ארנונה במייל 

  דוחות  כמות 

באינטרנט    הגדלת משתמשים בה.קבע
 1%ומתן הנחה 

  דוחות  כמות 

עדכון שטחים משותפים במרכזים 
 מסחריים 

  2022דוחות ביצוע ינואר  כמות 

תיקוני   טיוב חיובים בנכסים 
 שומות 

  דוח שינוי שומה 
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יעדים  תיאור המשימה  שם המשימה 
שותפים  מרכזיותפעולות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה נדרשים 

 הערות התארגנות 

הגדלת אחוזי  
 הגבייה

 
 הגדלת 

 הכנסות העירייה 
 
 

טיפול   -אכיפה 
מנהלי ו/או  
משפטי של 
חייבים מעל  

 שנה 

 ,כ"א משרד עו"ד
 תקציב

93.5%  
גבייה  
 משוטף

 
 

 הפקת התראות-
 פעמיים בשנה(  3)

 
הגשת תביעות  -

 חוב
 

 דוחות -

מקסימום שנה  
וחצי לחובות  

שוטפים ,מיידי  
לחובות  

 היסטוריים. 

הגדלת אחוזי  
 הגבייה 

מדידה ובדיקת  
הנכס והקמת  
 בניינים חדשים 

גביית מס אמת  
 סות והגדלת הכנ

עדכון שוטף, 
 מדידה

ואגף   חברת המדידות
 הנדסה

 ,כ"א
 תקציב

עדכון כלל  
הנכסים 
 שנמדדו

כמות נכסים  
  שעודכנו 

מדידה ובדיקת  
הנכס והקמת  
 בניינים חדשים 

מימון פעילות  הגדלת הכנסות 
 העירייה 

איתור נכסים  
שלא חויבו 
עפ"י הסיווג  
ו/או הגודל  

 המתאים

מומחים  ,משרדי עו"ד
 לתחום 

 ,כ"א
 תקציב

 ,שומה
תוספת  

 חיוב
 הגדלת הכנסות  שומות חדשות

תמיכה בעובדי  
מרכז שירות 

 לתושב
 שירות לתושב

 בקרה-
הפקדת -

 כספים
תמיכה -

 מקצועית

 מרכז שירות לתושב, 
ביצוע/אי   כ"א  צוות העובדים 

  שוטף ביצוע 
תמיכה בעובדי 
מרכז שירות  

 לתושב

 
 
 

 
 

 הנחות
 
 
 
 

 
 
 
 

עדכון הנחות 
 לזכאים

 גבית מס אמת -
 

שירות -
 למחזיק

 

בדיקה וסגירת   –בקרה -
 פקודות יומן

 
 מתן הנחות שוטפות-

 
 הנחות וועדת -

 
 בקרה מול ביטוח לאומי-

 ביטוח לאומי -
 

 ן משרד הביטחו-
 

 משרד האוצר-
 

מח' -
 רווחה)ירושלים( 

 
 וועדת הנחות -

 
 אוטומציה -

 ביצוע/אי ביצוע - כ"א -
 

 דוחות -
 

 בקרה רבעוני -
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 משימות חדשות 

יעדים  תיאור המשימה  שם המשימה 
שותפים  פעולות מרכזיות שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה נדרשים 

 הערות התארגנות 

הסכם התקשרות  
 ייעוץ משפטי 

 

הסכם התקשרות  
ייעוץ משפטי  

בתחום המיסוי 
המוניציפלי 

ארנונה אגרות 
והליכי גביה על  

 בסיס הצלחה 

 הגדלת   שומה
הגדלת -

 הכנסות
 

 וועדת התקשרויות
 

 משרד עו"ד
 

 תקציב
 
 

 4/2022עד  ביצוע/אי ביצוע 

 

 התקשרות הסכם 

הסכם התקשרות  
אספקת שירותים  

לגביית חובות 
 עירוניים 

 1/2022עד  ביצוע/אי ביצוע  תקציב משרד עו"ד הכנת מכרז  הגדלת הכנסות
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יעדים  תיאור המשימה  שם המשימה 
שותפים  פעולות מרכזיות שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה נדרשים 

 הערות התארגנות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עדכון ושיפור 
 שירותים 

 

יישום  -
תהליכים 
חדשים 

בעקבות זכיה 
-במכרז 

במערכת  
מחשוב 
 תוכנה

איתור   -
מקבלי 

הנחות עפ"י 
רשימות  

ביטוח לאומי 
ועדכון 
ההנחה  
 בהתאם.

ביצוע זיכוי   -
מס"ב לתושב 

מפעם 
לפעמיים  

 בחודש
 

 
 שירות לתושב -
צמצום פניית -

 תושבים 
 פרונטלית
 למחלקה 

 

 חב' אוטומציה והמחשוב
 

תקציב  חב' אוטומציה 
 כ"א

 דוחות -
 דוח רבעוני  -
ביצוע/אי   -

 ביצוע 

עדכון שטחים 
משותפים 
במרכזים 
 מסחריים 

 

שינוי חיוב 
שטחים משותפים 

 בעקבות פס"ד
 

 מנהל תקין -
הגדלת -

 הכנסות
 

 חב' אוטומציה והמחשוב -
 

 חב' אוטומציה-
 

 תקציב
 וכ"א
 

דוחות ביצוע 
 2022ינואר 
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יעדים  תיאור המשימה  שם המשימה 
שותפים  פעולות מרכזיות שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה נדרשים 

 הערות התארגנות 

 
 
 

 
 

קורונה    הנחות
 לעסקים 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

קבלת קובץ -
זכאים מסוכנות  

 לעסקים 
איתור וזיכוי -

 נישומים 
דיווח ומעקב -

 ם לקבלת החזרי

 שירות לתושב
 

 חב' אוטומציה- חב' אוטומציה והמחשוב -
 סוכנות לעסקים -

תקציב -
 וכ"א

 דוחות
 

  

הנחת משלמים  
מראש ובעלי 

 הסדר
 

  1%עדכון הנחה  
למשלמים מראש 

 וה.קבע 
 

שירות  -
 לתושב

הגדלת   -
כמות  
 ה.קבע

הגדלת   -
 הכנסות

הקטנת   -
פעולות  
 אכיפה

 

 חב' אוטומציה והמחשוב -
 

 דוחות כ"א חב' אוטומציה-
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 מחלקת רכש ואפסנאות 

 תיאור כללי 
 . ורכישותיה של הרשות המקומיתמחלקת רכש ואפסנאות אחראית על הצטיידותה  .1

רכש   .2 מח'  ומנהל/ת  ובלאי  רכש  ועדת  בידי  חוק  עפ"י  מופקדת  המקומית  הרשות  של  הרכש  פעילות 

 ואפסנאות.  

 גזבר העירייה.   –כפיפות המחלקה  .3

רכש   .4 ועדת  כללי סמנכ"ל     –הרכב  ומנהל  אנוש  העירייהמשאבי  גזבר  סגן  גזבר/  רכשו   ,  מח'    מנהלת 

 .אפסנאות

 .  5 – במחלקה עובדיםמס'  .5

 
 מצבת כוח אדם 

  

'מנהלת מח

רכש ואפסנאות

מזכירת מחלקה
נהג , מנהל מחסן

וסופר אינוונטר
מנהלת מדור  
הזמנות רכש

קניינית ראשית

ואחראית אינוונטר  

גזבר העירייה
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 מטלות ותחומי אחריות עיקריים: 

 . םפרויקטאלייארגון וביצוע של תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש  .1

 ניהול מאגר יועצים עירוני.  .2

 ניהול מאגר ספקים למכרזי זוטא.  .3

 עריכת מכרזים בתחומי הרכש. .4

 הגדרת נהלי עבודה בתחום הרכש. .5

לוגיסטית למחלקות העירייה בתחומים שונים כגון: מיכון משרדי, אחזקת מוצרי חשמל,  מתן תמיכה   .6

 ניוד ריהוט וציוד ועוד. 

 ניהול מו"מ עם ספקי הרשות. .7

  ניהול מחסן העירייה הראשי. .8

 ניהול המצאי כולל ביצוע ספירות אינוונטר בכל אתרי העירייה ובמחסן המרכזי.  .9

 ן חירום. אחריות על תיק מזון ומערך הרכש בזמ .10

 אישור, פיקוח ובקרה על חשבוניות ספקים.  .11

 בקרת איכות על מוצרים נרכשים וביצוע הערכת ספקים. .12

 איתור מקורות רכש חדשים.  .13

 ריכוז וועדת רכש ובלאי.  .14

 יועצים. ה תהבקשות לוועדריכוז מזכירות ו .15

 מזכירות וריכוז הבקשות לוועדה להארכת חוזים והתקשרויות.  .16

 שנתית בתיאום עם מנהלי האגפים/ המחלקות. הכנת תכנית רכש  .17

 

 סקירת פעילות

 מחלקת רכש מהווה כלי לביצוע מדיניות ותכנית העבודה של הנהלת העירייה.  .1

ריהוט, מחשוב, תקשורת,   .2 כגון:  שונות  בקטגוריות  שוטפות  רכישות  ביצוע  על  רכש אחראית  מחלקת 

למוסדות  , ציוד למעבדות, ציוד משרדי, ציוד  מיכון משרדי, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כלי רכב,  כיבוד

אירועים,  חינוך בנושא  התקשרויות  ופנאי,  תרבות  דפוס,    ,פעולות  תפעוליות  הפקת  למחלקות  ציוד 

 ועוד.    באגפים השונים

מחלקת רכש אחראית על רכישות וסיוע בפרויקטים גדולים, בשנה זו נדרשנו לתת מענה גם בתחומים   .3

 הבאים: 

 .  ספקים למכרזי זוטאהקמת ספר  .א

 . ריהוט מוסדות חינוך וגנ"י .ב

 

 

 

 

 

 מטרות המחלקה 
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ניהול מערך הרכש העירוני תוך שמירה על תקנות העיריות, חוק חובת המכרזים וכל דין אחר הקשור   .1

 בפעילות הרשות. 

 מתן שירות איכותי לאגפי/ מחלקות ומוסדות העירייה השונים.  .2

 מרבי ומיטבי של התקציב העירוני. שיפור תהליכי רכש לצורך ניצול  .3

 

 2202יעדי המחלקה לשנת 

 הכנת תכנית רכש שנתית בתיאום עם מנהלי האגפים/ המחלקות ברשות.   .1

 הסדרת התקשרויות בנושאי רכש באמצעות מכרזים. .2

 סיום הקמת מאגר ספקים עירוני למכרזי זוטא לשימוש ועדת מכרזים.  .3

  ביצוע ספירות אינוונטר בכל אתרי העירייה.  .4

 הקמת מאגר ספקים לשעת חירום בתחום המזון.  .5

 ביצוע תהליך של הערכת ספקים ובקרת איכות.  .6

 מכירת מלאי שאינו בשימוש וביצוע רה ארגון במחסן.  –מחסן המרכזיבמלאי ה טיפול .7
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שם 
 משימה

שותפים   פעולות מרכזיות   שתקדם יעדים  תיאור משימה
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה 

תכנון  
רכש 
 שנתי 

הכנת תכנית  
רכש שנתית  

בתיאום עם כל 
אגפי/ מחלקות 

 העירייה 

שיפור תהליכי  
רכש וניצול מיטבי 

של תקציב 
 העירייה 

קיום פגישות תכנון עם   
נציגי אגפי ומחלקות 

תכנון מערך , העירייה
הרכש בהתאם לתכנית  

פ  "העבודה העירונית ע
 חלוקה לרבעונים 

מנכ"ל 
 , העירייה

 , גזבר העירייה
מנהלי וחשבי  

אגפי/ מחלקות 
 העירייה 

ביצוע רכישות  
עפ"י תכנית רכש 

 רבעונית

קבלת תכנית רכש שנתית  
מאגפי ומחלקות העירייה  

, 15/2/2022 עד לתאריך
אום פגישות ותכנון ית

  נית עד לתאריךמימוש התכ
בכפוף לאישור   15/3/2022

 התקציב העירוני 

 

פרסום מכרזים  מכרזים 
בקטגוריות 

 שונות 

הסדרת רכישות  
בהתאם לדיני 
העיריות וחוק 
 חובת המכרזים

  

ניתוח הרכישות בשנת 
בדיקת סכומי   2021

התקשרות ויציאה 
 למכרזים עפ"י הצורך. 

 

גזבר העירייה,  
יועצת 

  משפטית,  
  עו"ד חיצוני,

וועדת 
מכרזים/ 

 משכ"ל 

 

 שכ"ט עו"ד 
)על בסיס ריטיינר 

 ייעוץ משפטי(.  
 

יציאה למכרזים 
בקטגוריות 

בהתאם    –שונות 
 לניתוח הנתונים. 

 

קביעת המכרזים הדרושים 
. 1.4.2022עד לתאריך   

טיפול במכרזים ופרסומם 
. 31.6.2022עד לתאריך    

 

 

ספירת 
 אינוונטר 

ביצוע ספירת 
אינוונטר בכל 
 אתרי העירייה

ניהול המלאי  
בהתאם לפקודת 

 , העיריות בנושא
פיקוח ובקרה על  

שיפור , ציוד עירוני
ועדכון בסיס  

הנתונים של ציוד  
 עירוני מבוטח

ביצוע שוטף של   
ספירות אינוונטר בכל  

מוסדות העירייה, 
המלאי   רכתעדכון מע

הממוחשבת ואחזקת  
 מערך המצאי

 , גזבר העירייה
אגפי/ מחלקות 

ומוסדות  
 העירייה 

מבוצע באמצעות 
 .  עובדי המחלקה
גנ"י עירוניים  

נבדקים ונספרים 
באמצעות עובדת  

 מנהל החינוך. 

ביצוע ספירת 
 מלאי אחת לשנה

קביעת לו"ז לביצוע הספירה  
הפנימית עד לתאריך 

1.3.2022 , 
הספירה בכל אתרי ביצוע 

הקלדת ממצאי  , העירייה
 2022הספירה עד לסוף שנת 

 

בקרת  
 איכות

ביצוע בקרת 
איכות לציוד 

המסופק 
 לרשות

שיפור איכות 
המוצרים 

 המסופקים לרשות

בקרת איכות בצורה  
מדגמית למוצרים 

 שונים 

צוות מחלקת 
 ,רכש

מנהלי אגפים/  
מחלקות 
ועובדים 
 טכניים

תוצאות בקרת   כ"א קיים
 איכות

בקטגוריות 
מיכון –שונות 
ריהוט,  משרדי,

ציוד משרדי, 
טונרים, ציוד 

 מחסן ועוד

קביעת קטגוריות לבקרת  
איכות עד לתאריך  

קביעת לו"ז  , 1.4.2022
ניתוח , לביצוע בקרת איכות

הנתונים וטיפול בליקויים 
 שוטף –בהתאם לצורך 

 

 
 
 
 

הערכת  
 ספקים 

 
 
 
 

ביצוע הערכת  
 ספקי הרשות

 
 
 
 
 

 הערכת ספקים

  
 
 
 

פנייה למנהלי אגפים/  
מחלקות העירייה  

בדרישה למילוי טופס 
 הערכת ספקים

 
 
 
 

מנהלי אגפי/ 
מחלקות 
ומוסדות  
 העירייה 

  
קיום פגישות עם  

ספקי הרשות 
בקטגוריות 

טעונות שיפור 
פגישות   10-)כ

בדיקת , בשנה(
רות/  ישיפור ש

 איכות מוצרים

 
 
 
 

  הערכת ספקיםפרסום דף 
ריכוז  , 1.6.2022עד לתאריך 

החומר ובדיקתו עד לתאריך  
טיפול מול  ,15.8.2022

הספקים בהתאם לתוצאות 
 הבדיקה
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מקורות  
רכש 

 חדשים 

איתור מקורות  
רכש חדשים 

והרחבת מעגל  
הספקים 
 העירוני 

חיסכון בעלויות 
וניצול מיטבי של  
 תקציב העירייה 

פרסום מודעה  
הארצית בעיתונות 

 והמקומית

אגף תקשורת  
 ודוברות

עלות מודעה  
בעיתון ארצי 
 ובעיתון מקומי

גידול במספר 
הספקים 

העובדים עם  
הרשות )גידול  

 ( 10%- צפוי של כ

פרסום מודעה בעיתונות עד 
קליטת החומר , 1.6.2022

המתקבל מספקים ותיאום  
 פגישות במידת הצורך

 

הכשרת 
 עובדים

השתתפות של 
עובדים 

בקורסים  
 מקצועיים 

התמקצעות 
 עובדים 

איתור קורסים   
מקצועיים, רישום  

 והשתתפות

 גזבר העירייה, 
אגף משאבי  

ועדת , אנוש
 השתלמויות

 השתתפות ש"ח  15,000
עובדי המח'  

בקורסים שונים 
הקשורים לרכש, 

 מחסן, מחשוב

איתור קורסים רלוונטיים  
קבלת  , 1.6.2022עד לתאריך 

השתלמויות עדת ואישור מו
השתתפות , ורישום

 בקורסים במהלך השנה

 

סיום 
הכנת 
מאגר 

ספקים  
למכרזי  

 זוטא 

הכנת סיום 
ספר ספקים 

עירוני לשימוש  
ועדת מכרזים  

 ומח' רכש

ייעול הטיפול  
 במכרזי העירייה

הוצאת מייל לספקי  
הרשות להצטרף 

פרסום , למאגר 
מודעה נוספת 

, בעיתונות ארצית
קליטת החומר, מיון ,  
הקלדה, סיום הקמת 
המאגר, ניהול שוטף 

 של המאגר 

 גזבר העירייה, 
יועצת 

 משפטית

עריכת מכרזים   קייםכ"א 
באמצעות ספר  
 הספקים העירוני 

סיום קליטת החומר, מיון  
והקלדה עד לתאריך 

1.4.2022 
 ניהול שוטף של המאגר 

 

נהלים  
בתחום  
 הרכש

עדכון נוהל  
רכש + נוהל 
 טיפול במצאי

התאמת הנהלים 
לתהליכי עבודה  

ושיפור   מתקדמים
 תהליכי רכש

כתיבת נהלים סיום  
העברה  , מעודכנים

לבדיקת היועצת 
פרסום , המשפטית

  החדשים הנהלים
לאגפי ומחלקות  

 העירייה 

,  גזבר העירייה
יועצת 

משפטית 
וממונה תחום 

בכיר, 
התקשרויות 

 בעירייה, 
יו"ר ועדת 
 רכש ובלאי

יבוצע באמצעות 
מנהלת מח' רכש  

והיועצת  
 המשפטית

כתיבת נהלים וסיום הפצת  ביצוע/ אי ביצוע 
נוהל רכש מעודכן עד 

כתיבת נהלים  , 15.1.2022
סיום והפצת נוהל טיפול  

 15.3.2022במצאי עד 

 

 
עדכון  
  מאגר 

ספקים  
 עירוני 

 מאגרעדכון 
ספקים עירוני 
כולל חלוקה  
לקטגוריות 

 רכש

ייעול הטיפול  
באיתור ספקים  

עירוניים לפי 
 רכש קטגוריות

הקלדת קטגוריות   
רכש בתוכנת  

 האוטומציה לכל ספק

 
 גזבר העירייה, 

יועצת 
 משפטית

 

רשימת ספקים   כ"א קיים
עירונית לפי  

 קטגוריות רכש

 
הדפסת רשימת הספקים  

עד לתאריך  2021בהעירונית 
קביעת קטגוריה , 1.2.2022
עדכון המערכת , לכל ספק

הממוחשבת עד לתאריך  
עדכון שוטף בכל , 1.4.2022

 הכנסת ספק חדש למערכת 

 

מאגר 
ספקי  

רום יח
בתחום  

 המזון

הקמת מאגר  
רום יספקי ח

 בתחום
 המזון לרשות

הגברת המכונות 
רום של  ילשעת ח

הרשות העירונית 
 בתחום המזון

הכנת פרסום בדבר   
הקמת מאגר ספקים  

,  רום בתחום המזוןילח
קבלת הצעות מחיר 

הכנת  , ובדיקתן

 גזבר העירייה, 
אגף מנהל 

יועצת , כללי
 משפטית

ואחראית  

  2עלות פרסום 
 מודעות בעיתון
ארצי ובעיתון 

 מקומי 

הקמת מאגר  
ספקי מזון  

רום עד יבח
1.6.2022 

הכנת פרסום + חוזה 
,  1.3.2022התקשרות עד 

,  1.3.2022-פרסום מודעות ב
קליטת הצעות המחיר, מיון 

,  15.4.2022ובדיקה עד 
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 שוטפותמשימות 
 

 

 2021 תקציב העירייה לשנת
 
 

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
       הכנסות ארנונה   

  126,982,401         130,119,000         139,413,000               ארנונה מגורים שוטף   1111000100

  5,800,282             6,000,000             6,000,000                   ארנונה מגורים פגורים   1111000101

  62,541,258           86,067,000           89,022,500                 ארנונה עסקים שוטף   1111000102

  3,438,000             4,000,000             4,000,000                   ארנונה עסקים פגורים   1111000103

  18,878,309              שיפוי ארנונה-משרד הפנים  1111000105

  750                       2,000                    1,000                          ערר מדידות   1111000290

  661,000                650,000                1,080,000                   הנחות למשלמי מיסים מראש   1111000291

  47,858,932           40,000,000           41,000,000                 שחרורים והנחות   1116000100

  266,160,931         266,838,000         280,516,500               ארנונה  11לפרק   סהכ  
        הכנסות אגרות שילוט ושונות  

  34,348                  40,000                  40,000                        תעודות ואישורים   1121000220

  2,464,789             4,500,000             5,100,000                   רשיונות לשלטים  אגרות  1122000220

  142,878                120,000                140,000                      טיפול עורכי דין   1122000221

  428                       10,000                  5,000                          מודעות ופרסומים   1124000220

  2,642,443             4,670,000             5,285,000                   אגרות שילוט ושונות  12סהכ לפרק   
        מענקי ממשלה   

  128,449                   ממשלה הסכם שכר   1190000911

  290,574                   דיור ישן  1190000912

    -                          950,000                 דיור  1190000981

התקשרויות עם 
, החברות הרלוונטיות

 שוטףבניהול המאגר 

תחום בכיר 
 התקשרויות

,  עריכת הסכמי התקשרות
 ניהול שוטף של המאגר 
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 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  298,539                  300,000                      הכנסות בגין נאמני קורונה 1190000970

  717,562                950,000                300,000                      מענקי ממשלה  19לפרק   סהכ  
        הכנסות תברואה   

  1,330,798             1,400,000             1,400,000                   הכנסות מתאגיד תמיר   1212300491

  51,024                  100,000                150,000                      למלאכה ותעשיה    רשיונות 1213000220

  1,381,822             1,500,000             1,550,000                   תברואה  21סהכ לפרק   
        הכנסות שמירה ובטחון   

  6,728                    10,000                  5,000                          אגרת שרותי כבוי אש   1224000210

  3,579                    5,000                    5,000                          ארנונה מיוחדת לכבאות   1224000211

  10,307                  15,000                  10,000                        שמירה ובטחון 22לפרק   סהכ  
        הכנסות תכנון ובניין העירייה   

  36,472                  50,000                  30,000                        הכנסות בעד שרותים   1230000490

  18,145,374           23,156,900           24,766,000                 תכנון ובנין עיר   1230000491

  480                       1,100                    2,000                          הכנסות חופש מידע   1230000492

       150,000                      הכנסות איכות הסביבה   1230000990

  3,289,580             5,323,000             4,646,000                   הלוואת פיתוח   1230000494

  710,412                800,000                800,000                      השתתפות מנהלת התחדשות עיר  1230000980

  14,000                     הכנסות ועדה מקומית  1233400495

  3,542,428             2,500,000             3,000,000                   אגרת רשיונות בניה   1233100220

  25,738,746           31,831,000           33,394,000                 תכנון ובניין העיר 23סהכ לפרק   
        הכנסות נכסים ציבורים   

  194,688                115,000                  -                                הכנסות תיעול וניקוז   1245000490

  194,688                115,000                  -                                נכסים ציבורים 24סהכ לפרק   
        הכנסות שירותים שונים  

       125,000                      ממשלתי  - צעירים מעורבות חברתית  1260000980

       50,000                        פעילות צעירים עצמיות  1260000492

  32,310                  100,000                100,000                      ארועים   1252000491

  12,000                  20,000                  10,000                        מכירת מכרזים   1269000490
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 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  205,484                200,000                200,000                      רכב פזומט החזר   1269000493

  249,794                320,000                485,000                      שירותים שונים 26סהכ לפרק   
        הכנסות בית משפט וחניה   

  73,334                  100,000                  -                                קנסות חניה   1281000490

  9,928,164             13,000,000           14,550,000                 כרטיסי חניה   1281000491

    -                          20,000                    -                                קנסות חניה )עו"ד(   1281000492

  4,302,215             5,500,000             6,000,000                   חדש  -קנסות חניה 1281000495

  249,490                500,000                116,500                      קנס חניה מנהלי גבעתיים ב   1281000496

  3,300                    20,000                  100,000                      הכנסות בית משפט   1282000490

  14,556,503           19,140,000           20,766,500                 בית משפט וחניה  28סהכ לפרק   
        הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי   

  88,291                  200,000                200,000                      מימון הורים   -סל תרבות   1312000412

  185,876                750,000                750,000                      פעולות העשרה   1312000414

  604,097                950,000                950,000                      ריתמוסיקה  - חוגים  1312000415

  569,937                380,000                450,000                      צהרוני גנ"י   1312000416

  1,939,926             2,150,000             2,150,000                   הזנה הורים  1312000417

  5,187,221             5,200,000             5,100,000                   השת ממשלה גנ"י חוב   1312000920

  6,078,657             5,700,000             5,700,000                   השתת ממשלה גננות חובה   1312000923

  16,414,919           16,200,000           16,100,000                 שכ"ל גנ"י מ.חנוך   1312000924

  126,124                200,000                150,000                      שכל חוץ   1313000410

  342,732                310,000                330,000                      הזנה חנוך מיוחד   1313000920

  642                          השתת טיפוליות  1313200410

  304,144                350,000                320,000                      בטוח תלמידים   1313200414

    -                          40,000                  40,000                        שווי מבנים תמיכות חינוך   1313200491

  373                       2,600,000               -                                קורונה משרד החינוך  1313201920

       675,000                      סל צימצום פערים  1313202920

  6,005,196             5,500,000             5,550,000                   השתתפות הממשלה לבת   1313200920

  1,465,712             1,500,000             1,500,000                   שמירה בתי"ס   1313200921

  51,585                  75,000                  70,000                        דמי שכפול ממשלה   1313200922
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 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  4,657                    3,000                    3,000                          סל קליטה ממשלה   1313200923

  1,540,545             1,700,000             1,700,000                   פרויקט ניצנים   1313200924

  360,508                520,000                580,000                      ניצנים בחופשה   1313200925

  9,012,761             8,600,000             8,800,000                   השתת ממשלה טפוליות   1313200926

  290,384                230,000                250,000                      מתי"א ממשלה   1313200927

  1,219,417             1,000,000             1,150,000                   ניהול עצמי ממשלה   1313200928

  113,187                180,000                160,000                      השתת ממשלה חומרים  )הורים(  1313200929

  119,782                140,000                120,000                      שילוב והכלה ממשלה  1313210922

    -                          82,000                  82,000                        מסיבות כיתתיות ממשלה  1313200932

  2,498,185             300,000                300,000                      פרוייקטים   1313210920

  155,303                185,000                165,000                      חנוך משלים חוגים   1313600410

  32,283                  100,000                100,000                      ליבלובים   1313600411

  54,712,445           55,145,000           53,445,000                 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי   
        בית ספר של הקיץ   

  1,724,304             1,700,000             2,000,000                   בית הספר של הקיץ   1313800490

  3,956,286             3,500,000             2,000,000                   משרד החינ-בית ספר של הקיץ 1313800926

  5,680,591             5,200,000             4,000,000                   סהכ בית ספר של הקיץ   
        הכנסות תפוח פיס קהילתי   

    -                          30,000                   מרחבי הדעת   1314000411

  500,446                480,000                490,000                      השת' משרד החינוך   1314000920

  500,446                510,000                490,000                      סהכ תפוח פיס קהילתי   
        חינוך על יסודי   

  147,896                120,000                120,000                      ממשלה למניעת נשירה   1315100920

  191,573                5,000                    2,000                          החזר חשמל על יסודי   1315200491

  16,799,891           16,800,000           18,100,000                 ממשלה קלעי   1315200920

  15,181,265           15,000,000           15,600,000                 ממשלה בן צבי   1315200921

  32,320,625           31,925,000           33,822,000                 סהכ חינוך על יסודי   
        הכנסות שירותים נוספים   

  94,896                  110,000                110,000                      השתת ממשלה קבטים   1317100920
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 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  1,136                    2,000                    1,000                          מרכז פדגוגי   1317200410

  515,528                400,000                500,000                      שרות פסיכולוגי דמי מבחנים  1317300410

  2,598,045             2,600,000             2,600,000                   שרות פסיכולוגי ממשלה   1317300920

  1,995,863             2,050,000             1,650,000                   הסעת ילדים השתת ממשלה   1317800920

       400,000                      הסעת מלווים  1317800921

  541,724                490,000                485,000                      מרכז מצוינות שכירות   1317900412

  87,054                  70,000                  70,000                        נוער עצמיות   1317900413

  116,508                70,000                  25,000                        מקצב   1317900414

  4,050                    4,000                      -                                מרכז הורות   1317900415

  68,616                  22,000                  22,000                        יום המעשים הטובים  1317900416

  175,413                190,000                170,000                      נוער ממשלה   1317900921

  243,958                300,000                300,000                      מורשת ישראל ממשלה   1317910920

  6,442,790             6,308,000             6,333,000                   סהכ שירותים נוספים   
  99,656,897           99,088,000           98,090,000                 חינוך  31סהכ לפרק   
        הכנסות תרבות נוער וספורט   

  614,490                636,000                700,000                      תמיכות ספורט שווי שימוש מ 1328341412

    -                          100,000                 פעולות ספורט ממשלה   1329000920

  614,490                736,000                700,000                      תרבות נוער וספורט  32סהכ לפרק   
        הכנסות רווחה ומנהל   

  4,015,264             3,970,000             3,970,000                   משכורת ושכ"ע   1341001930

       105,000                      אבטחה  1341003930

  187,914                   קורונה רווחה   1341000990

  193,560                250,000                250,000                      תמיכות רווחה שווי שימוש מ  1341003420

  4,396,738             4,220,000             4,325,000                   סהכ רווחה ומנהל   
        הכנסות שירותים למשפחה   

  6,838                    30,000                  30,000                        טיפול גמילה   1342200930

  5,329                    20,000                  20,000                        צרכים מיוחדים למשפחה   1342201420

  204,674                150,000                205,000                      צ.מ למשפחה   1342201930

    -                          60,000                  7,500                          סיוע למשפחות עם ילדים   1342202930
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  12,499                  2,000                    20,000                        עבודה קהילתית   1342203930

    -                          3,000                    3,000                          טיפול בדיירי רחוב   1342205930

  147,164                220,000                110,000                      תחנה ליעוץ בנישואין   1342401420

  145,430                75,000                  90,000                        טיפול באלימות   1342403930

  521,934                560,000                485,500                      סהכ שירותים למשפחה   
        הכנסות שירותים לילד ולנער  

  35,780                  77,000                  27,000                        פעולות קהילתיות לילד   1343502420

  501,454                170,000                370,000                      פ.קהילתיות לילד   1343502930

  89,216                  114,000                40,000                        עם הפנים לקהילה   1343504420

  233,119                202,000                120,000                      עם הפנים לקהילה   1343504930

  12,179                  24,000                  50,000                        ילדים בפנימיות משפחה   1343801420

  930,871                900,000                1,200,000                   אחז' ילדים בפנימיות   1343801930

  115,107                165,000                112,000                      ילדים מעון יום   1343901930

  1,917,726             1,652,000             1,919,000                   סהכ שירותים לילד ולנער   
        הכנסות שירותים לאזרח ותיק  

  468,865                386,000                362,000                      עצמית -אחזקת אזרחים ותיקים במעונ  1344301420

  1,522,984             1,301,000             1,378,000                   ממשלה  - אחזקת אזרחים ותיקים במעונות  1344301930

  2,394                    20,000                  110,000                      פעילות לגמלאים   1344304420

  15,385                  23,000                  15,000                        נופשון לאזרח הותיק  1344304930

    -                          20,000                  20,000                        קהילה תומכת אזרחים ותיקים 1344400930

  97,670                  350,000                350,000                      עצמי  - מועדון והבראה לאזרח ותיק  1344402420

  296,429                180,000                180,000                      ממשלה  - מועדון והבראה לאזרח ותיק  1344402930

  170,758                135,000                145,000                      טפול באזרח ותיק בקהילה   1344403420

  129,171                75,000                  282,000                      צרכים מיוחדים לאזרח ותיק   1344403930

    -                          40,000                  30,000                        השתת בפעילות לאזרח ותיק   1344406930

    -                          15,000                    -                                עצמיות   - מסגרות יומיות לאזרח ותיק  1344501420

  61,521                  68,000                  68,000                        ממשלה   -מסגרת יומית לאזרח ותיק   1344501930

  353,434                380,000                380,000                      ממשלה שרידי שואה   1344504930

  3,118,612             2,993,000             3,320,000                   סהכ שירותים לאזרח ותיק   
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        הכנסות משירותים לבעלי מש"ה   

  7,063,545             7,175,000             7,125,000                   סדור בעלי מש"ה במוסדות   1345101930

  1,831,716             1,721,000             1,766,000                   בעלי מש"ה במוסד ממשלתי   1345102930

  4,829,537             4,500,000             4,500,000                   אוטיסטים במסגרות   החז 1345104930

  23,296                  113,000                180,000                      טיפול בהורים וילדים   1345106930

  266,796                352,000                420,000                      מ.יום ותעסוקה לבוגרים   1345108930

  3,050                    110,000                60,000                        מועדוניות צרכים מיוחדים   1345109930

  814-                      2,000                    2,000                          מעונות יום שקומיים   1345110420

  19,400                  116,000                40,000                        מעונות יום שיקומיים   1345110930

  209,374                60,000                  60,000                        מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 1345111930

    -                          15,000                  7,000                          נופשונים אוטיסטים   1345112930

  1,270,180             1,380,000             1,500,000                   הסעות אוטיסטים   1345114930

  3,995                    8,000                    3,000                          מעון יום אמוני   1345201930

  30,250                  26,000                  21,000                        בעלי מש"ה במעון טיפולי   1345202420

  547,939                430,000                645,000                      בעלי מש"ה במעון טיפולי   1345202930

  24,581                  26,000                  26,000                        מעשי"ם   1345203420

  442,830                425,000                425,000                      מעשי"ם   1345203930

  10,923                  20,000                  12,000                        שרות תומכים לבעלי מש"ה   1345301420

  204,521                75,000                  21,000                        שרותים תומכים בעלי מש"ה   1345301930

    -                          3,000                      -                                עצמי  - נופשון לבעלי מש"ה  1345304420

  17,557                  3,000                    3,000                          ממשלה - נופשון לבעלי מש"ה  1345304930

  16,798,676           16,560,000           16,816,000                 סה"כ שירותים לבעלי מש"ה   
        הכנסות משירותי שיקום   

    -                          15,000                  15,000                        שקום העיור בקהילה   1346301930

  33,518                  78,000                  60,000                        הדרכת עוור ובני ביתו   1346303930

  63,839                     תוכניות תמיכה בקהילה  1346306930

    -                          2,000                    2,000                          מפעלי שקום לעוור   1346401930

    -                          37,000                  15,000                        מפעלי תעסוקה ומועדון   1346402930

  3,239,894             2,775,000             3,000,000                   אחזקת נכים בפנימיות   1346502930
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  229,351                210,000                210,000                      מעונות ממשלתיים שיקום   1346503930

  279,642                158,000                232,000                      תעסוקה מוגנת למוגבלים   1346600930

  9,843                       הסעות נכים  1346704930

    -                          4,000                    4,000                          מרכזי אבחון ושקום   1346801930

  29,742                  56,000                  56,000                        שקום נכים בקהילה   1346802930

  40,425                  50,000                  50,000                        נכים קשים בקהילה   1346804930

  170,584                250,000                124,000                      מ.יום שיקומי לנכים   1346806420

  821,329                1,050,000             700,000                      מ.יום שיקומי לנכים   1346806930

  4,918,167             4,685,000             4,468,000                   סהכ שירותי שקום   
        הכנסות משרותי תיקון   

  218,428                120,000                120,000                      טפול בנוער וצעירים   1347100930

  157,679                150,000                150,000                      טפול בנערות במצוקה   1347103930

  15,210                  3,000                    3,000                          מקלט לנשים מוכות   1347104930

    -                          190,000                112,000                      נתיבים להורות   1347105930

    -                          20,000                  20,000                        יחידת טיפול להטבים   1347106930

    -                          16,000                  7,500                          מעונות חסות ממשלתיים   1347201930

    -                          9,000                    9,000                          טפול בקהילה   -סמים   1347300930

  391,317                508,000                421,500                      סהכ שרותי תקון   
        הכנסות משרותי התנדבות   

  9,960                    28,000                  28,000                        התנדבות פעולות   1348301930

  9,960                    28,000                  28,000                        סהכ התנדבות   
        הכנסות משרותים לעולים   

  6,131                    5,000                    5,000                          טפול באזרח ותיק עולים   1349006930

  507                       3,000                    3,000                          צ.מ. למשפחה עולים   1349013930

  46,680                  60,000                  60,000                        עבודה קהילתית עולים   1349015930

  53,318                  68,000                  68,000                        סהכ הכנסות משירותים לעולים   
  32,126,448           31,274,000           31,851,000                 רווחה  34סה"כ לפרק   
        הכנסות ממים   

  6,316                    10,000                  10,000                        פגורים  -אגרות מים   1413100211
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  6,316                    10,000                  10,000                        מים  41סהכ לפרק   
        הכנסות נכסים  

  2,208,712             2,405,000             4,500,000                   דמי שמוש רכוש העיריה   1439000490

    -                          2,489,000             2,537,000                   שווי שימוש נכסים עמותות  1439000650

    -                          800,000                 קולטים  - הכנסות ממכירת חשמל  1439000492

  2,208,712             5,694,000             7,037,000                   נכסים 43סהכ לפרק   
        הכנסות מביוב   

  2,411                    5,000                    5,000                          אגרת ביוב   1471000210

  2,411                    5,000                    5,000                          ביוב  47סהכ לפרק   
        ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות   

  117                       10,000                   ריבית הצמדה והפרשי שער   1511000661

  6,766,733               -                           תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות  1513000690

  6,766,851             10,000                    -                                ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות  51סהכ לפרק   
        הכנסות תקבול לא רגיל   

  161,951                800,000                1,500,000                   הכנסות שונות   1594000690

  17,353                  30,000                   תביעות עפ פסק דין  1594000590

    -                          9,000,000             10,000,000                 תביעות ופשרות  1594000691

  3,000,000             3,000,000              דיבידנד מתאגיד המים  1594000692

  3,179,304             12,830,000           11,500,000                 תקבול לא רגיל 59סהכ לפרק   

  456,214,224      475,026,000      491,500,000            סה"כ הכנסות   
           

        הוצאות הנהלה   

  2,167,549             2,080,000             2,000,000                   משכורת   1611000100

  22,289                  25,000                  22,000                        נסיעות   1611000121

  19,113                  20,000                  22,000                        בגוד   1611000122

  55,634                  57,000                  59,000                        הבראה   1611000126

  217,251                260,000                210,000                      אחזקת רכב   1611000127

  7,480                    8,000                    8,000                          טלפון   1611000128
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  32,433                  35,000                  35,000                        אשל   1611000130

  32,970                  35,000                  70,000                        שעות נוספות בפועל   1611000179

  10,351                     פיצויים   1611000320

  52,071                  65,000                  52,000                        ליסינג  1611000532

  42,304                  70,000                  45,000                        ליסינג  1611001532

    -                          70,000                  45,000                        ליסינג  1611002532

    -                          105,000                75,000                        ליסינג  1611003532

    -                            50,000                        ליסינג  1611004532

    -                          150,000                160,000                      שמירה  1611000751

  104,469                400,000                  -                                מחלקה לצרכים מיוחדים  1611000981

  79,847                  70,000                  70,000                        הוצאות אחרות   1611000980

  2,843,761             3,450,000             2,923,000                   סהכ הוצאות הנהלה   
        הוצאות ראש העיר וסגניו   

  2,148,262             2,150,000             2,150,000                   משכורת , שכר והוצא   1611100100

  12,993                  13,500                  13,000                        בגוד   1611100122

  95,904                  100,000                70,000                        אחזקת רכב  1611100127

  14,400                  15,000                  15,000                        טלפון   1611100128

  47,880                  50,000                  50,000                        אשל   1611100130

  102,721                100,000                100,000                      ליסינג צמוד   1611101532

    -                            50,000                        ליסינג צמוד   1611102532

  2,422,159             2,428,500             2,448,000                   סהכ ראש העיר וסגניו   
        הוצאות מבקר הרשות   

  678,275                710,000                710,000                      משכורת , שכר והוצא   1612000100

  4,130                    5,000                    5,000                          בגוד   1612000122

  26,012                  30,000                  30,000                        אחזקת רכב  1612000127

  9,545                    11,000                  11,000                        הבראה   1612000126

  2,233                    2,500                    2,500                          טלפון   1612000128

  14,107                  16,000                  16,000                        אשל   1612000130

  76,493                  75,000                  75,000                        ליסינג צמוד   1612000532
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  889                       10,000                  10,000                        הוצאות משרדיות   1612000560

  128,817                230,000                230,000                      הוצ ביקורת בדיקה ומומחים   1612000980

  940,501                1,089,500             1,089,500                   סהכ מבקר הרשות   
        הוצאות מזכירות מנגנון  

  2,972,949             3,230,000             3,300,000                   משכורת , שכר והוצא   1613000100

  29,611                  36,000                  37,000                        נסיעות   1613000121

  26,195                  32,000                  40,000                        בגוד   1613000122

  65,032                  83,000                  100,000                      הבראה   1613000126

  259,570                277,000                270,000                      אחזקת רכב   1613000127

  11,280                  13,000                  13,000                        טלפון   1613000128

  54,480                  58,000                  60,000                        אשל   1613000130

  150,478                170,000                190,000                      שעות נוספות בפועל   1613000179

  14,548                  20,000                  15,000                        החזקת אופנוע   1613000531

  96,238                  120,000                120,000                      פרסומים   1613000550

  33,708                  20,000                  70,000                        יעוץ  -עב קבלניות  1613000750

  520,994                250,000                300,000                      כח אדם  -עבודות קבלניות 1613000757

    -                          10,000                  15,000                        מניעת הטרדה מינית  1613000758

  1,475                    20,000                  20,000                        קשרי חוץ   1613000780

  1,287                    15,000                  30,000                        הכנה לפרישה   1613000781

  83,755                  100,000                170,000                      השתלמויות   1613000782

  19,929                  30,000                  70,000                        ימי גיבוש ועיון   1613000783

    -                          10,000                  20,000                        רווחת העובד  1613000784

  13,782                  10,000                  10,000                        הוצאות אחרות   1613000980

  44,694                    -                           ליסינג צמוד   1613002532

  77,088                    -                           ליסינג צמוד   1613001532

  4,477,092             4,504,000             4,850,000                   סהכ מזכירות מנגנון  
        הוצאות דוברות   

  1,176,568             1,234,000             1,220,000                   משכורת   1614000100

  10,364                  11,000                  13,000                        נסיעות   1614000121
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  9,752                    10,000                  15,000                        בגוד   1614000122

  28,037                  29,000                  38,000                        הבראה   1614000126

  99,511                  140,000                80,000                        אחזקת רכב   1614000127

  4,938                    5,500                    6,000                          טלפון   1614000128

  18,324                  18,000                  18,000                        אשל   1614000130

  56,819                  23,000                  30,000                        שעות נוספות בפועל   1614000179

  34,425                  25,000                  25,000                        ספרים ועיתונים   1614000522

  1,166,887             1,780,000             2,150,000                   פרסומים   1614000550

  87,167                  140,000                140,000                      מסכים אלקטרוניים   1614000551

  4,640                       דוברות   1614000750

  907                       1,000                    1,000                          הוצאות אחרות   1614000980

  2,698,340             3,416,500             3,736,000                   סהכ דוברות   
        הוצאות אגף מנהל כללי   

  1,144,119             1,150,000             1,250,000                   משכורת ושכע   1616000100

  1,337                    2,000                      -                                נסיעות   1616000121

  10,580                  12,000                  12,000                        בגוד   1616000122

  27,885                  30,000                  30,000                        הבראה   1616000126

  189,018                200,000                170,000                      אחזקת רכב   1616000127

  2,809                    3,000                    3,000                          טלפון   1616000128

  7,014                    8,000                    10,000                        אשל   1616000130

  63,911                  65,000                  60,000                        שעות נוספות בפועל   1616000179

  30,639                  60,000                  62,000                        ליסינג  1616000533

  180,000                250,000                200,000                      בולים   1616000541

  1,395,517             1,500,000             1,500,000                   טלפון   1616000542

  1,095,147             1,520,000             1,255,000                   אוטומציה   1616000570

  85,986                  95,000                  95,000                        ציוד מתכלה   1616000740

  263,378                230,000                230,000                      ציוד ותחזוקה   1616000750

  36,539                  50,000                  50,000                        אבטחת מידע   1616000751

  302,437                275,000                275,000                      מערכת שכר וכ"א   1616000752
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  44,078                  50,000                  50,000                        שידרוג מחשבים   1616000753

  30,579                  30,000                  30,000                        מכשירי מירס   1616000755

    -                            -                          265,000                      אוטמציה כח אדם  1616000757

  35,546                  175,000                275,000                      או"ש   1616000780

  189,996                180,000                206,000                      רישוי מיקרוסופט   1616000781

  35,570                  90,000                  90,000                        שידורי מועצה   1616000782

  108,108                110,000                110,000                      יעוץ דיגיטלי   1616000784

  115,344                140,000                140,000                      שידרוג מערכות   1616000930

  84,163                  70,000                  70,000                        תוכנה אינטרנט   1616000931

  100,000                100,000                100,000                      תחזוקת גנים ובתיס   1616000932

  95,145                  85,000                  100,000                      ארכיון   1616000933

  rpd                        100,000                100,000                  67,041הקמת מערך   1616000934

  223                       5,000                    5,000                          הוצאות אחרות   1616000980

  190,965                400,000                200,000                      פלאפונים   1616001542

  5,933,073             6,985,000             6,943,000                   סהכ אגף מנהל כללי   
        הוצאות ארכיון עירוני  

  285,331                285,000                295,000                      משכורת ושכר עבודה   1616100100

  4,686                    5,000                    5,000                          נסיעות   1616100121

  3,718                    3,000                    5,000                          בגוד   1616100122

  10,335                  12,000                  14,000                        הבראה   1616100126

  19,595                  20,000                  18,000                        אחזקת רכב   1616100127

  1,363                    2,000                    2,000                          טלפון   1616100128

  598                       1,000                    1,000                          אשל   1616100130

  14,369                  15,000                  6,000                          שעות נוספות   1616100179

  4,878                    2,000                    4,000                          מאור כח חשמל   1616100430

  483                       1,000                    1,000                          הוצאות משרדיות   1616100560

  345,356                346,000                351,000                      סהכ ארכיון עירוני  
        הוצאות רכש ואפסנאות   

  784,868                795,000                817,000                      משכורת ושכר עבודה   1616200100



 

 ~180  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  4,935                    5,000                    8,000                          נסיעות   1616200121

  8,288                    9,000                    13,000                        בגוד   1616200122

  24,075                  27,000                  30,000                        הבראה   1616200126

  95,416                  93,000                  95,000                        אחזקת רכב   1616200127

  2,194                    2,500                    2,500                          טלפון   1616200128

  10,145                  8,000                    8,000                          אשל   1616200130

  27,183                  29,000                  29,000                        שעות נוספות בפועל   1616200179

  407,516                400,000                360,000                      מאור   1616200430

  206,471                200,000                260,000                      מים משרדי העיריה   1616200431

  1,141,384             1,100,000             1,200,000                   בטוח   1616200440

  20,958                  40,000                  40,000                        רהוט והחזקתו   1616200450

  55,670                  60,000                  60,000                        ליסינג תפעולי   1616200533

  17,842                     בולים   1616200541

    -                          10,000                   הוצ' תקשורת פקס'   1616200544

  148,315                180,000                180,000                      הוצאות משרדיות   1616200560

  248,806                250,000                250,000                      רכש והצטיידות  1616200980

  3,204,066             3,208,500             3,352,500                   סהכ רכש ואפסנאות   
        הוצאות שירות משפטי   

  1,086,540             1,200,000             1,275,000                   משכורת , שכר והוצא   1617000100

  13,568                  15,000                  12,000                        נסיעות   1617000121

  5,103                    8,000                    9,000                          בגוד   1617000122

  12,858                  20,000                  22,000                        הבראה   1617000126

  93,318                  100,000                100,000                      אחזקת רכב   1617000127

  3,553                    3,500                    4,000                          טלפון   1617000128

  17,531                  17,000                  17,000                        אשל   1617000130

  11,139                  8,000                    20,000                        שעות נוספות בפועל   1617000179

  5,792                    5,000                    5,000                          ספרים ועתונים   1617000522

    -                            60,000                        ליסינג  1617000532

  1,139,810             1,050,000             1,050,000                   הוצאות משפטיות   1617000581



 

 ~181  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
    -                          3,000                    15,000                        הוצאות אחרות   1617000580

  2,389,211             2,429,500             2,589,000                   סהכ שירות משפטי   
  25,253,559           27,857,500           28,282,000                 מנהל כללי  61סהכ לפרק   
        הוצאות הנהלה גזברות   

  2,055,226             2,100,000             2,150,000                   משכורת , שכר והוצא   1621000100

  16,358                  18,000                  18,000                        נסיעות   1621000121

  19,707                  20,000                  22,000                        בגוד   1621000122

  48,904                  50,000                  53,000                        הבראה   1621000126

  194,122                190,000                190,000                      אחזקת רכב   1621000127

  6,824                    7,000                    7,000                          טלפון   1621000128

  32,964                  33,000                  35,000                        אשל   1621000130

  71,840                  80,000                  34,000                        שעות נוספות   1621000179

  66,944                  240,000                240,000                      יעוץ   1621000750

  49,827                  60,000                  60,000                        ליסינג צמוד   1621002532

  57,454                  80,000                  80,000                        ליסינג צמוד   1621004532

  2,620,171             2,878,000             2,889,000                   הנהלת גזברות   סהכ  
        הוצאות נכסים   

  261,514                270,000                260,000                      משכורת ושכ"ע   1621100100

  5,112                    7,000                    4,000                          נסיעות   1621100121

  4,016                    4,000                    4,000                          בגוד   1621100122

  9,867                    10,000                  10,000                        הבראה   1621100126

  18,727                  20,000                  18,000                        אחזקת רכב   1621100127

  1,166                    2,000                    2,000                          טלפון   1621100128

  787                       1,000                    1,000                          אשל   1621100130

  9,464-                   6,000                    6,000                          שעות נוספות בפועל   1621100179

  781,794                830,000                440,000                      עבודות קבלניות נקיון   1621100409

  1,454,000             1,405,000             1,580,000                   שכירות   1621100410

    -                          2,489,000             2,537,000                   שווי שימוש בנכסים עמותות  1621100412

  183,574                710,000                865,000                      ועד בית  ודמי אחזקה  1621100411



 

 ~182  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  9,780                    10,000                  10,000                        הוצאות משרדיות   1621100560

  2,720,874             5,764,000             5,737,000                   סהכ נכסים  
        הוצאות גביה   

  1,829,694             1,850,000             2,100,000                   משכורת , שכר והוצא   1623000100

  30,668                  34,000                  34,000                        נסיעות   1623000121

  22,784                  24,000                  30,000                        בגוד   1623000122

  61,453                  70,000                  80,000                        הבראה   1623000126

  237,413                240,000                240,000                      אחזקת רכב   1623000127

  7,613                    8,500                    8,500                          טלפון   1623000128

  16,935                  21,000                  18,000                        אשל   1623000130

  75,966                  100,000                90,000                        שעות נוספות בפועל   1623000179

  51,018                  60,000                  70,000                        ליסינג צמוד   1623000532

  141,864                150,000                150,000                      הוצאות דיוור   1623000540

  133,388                160,000                160,000                      הוצאות משרדיות   1623000560

  259,148                300,000                300,000                      אכיפה  -הוצאות משפטיות   1623000581

  247,418                350,000                350,000                      עבודות קבלניות   1623000750

  813                       200,000                35,000                        עבודות קבלניות כ"א   1623000757

  5,814                    10,000                  10,000                        הוצאות אחרות   1623000980

    -                          850,000                750,000                      הוצאות משפטיות   1623000981

  3,121,989             4,427,500             4,425,500                   סהכ גביה   
        הוצאות מרכז לתושב   

  1,182,679             1,250,000             1,250,000                   משכורת שכר והוצא   1625000100

  17,003                  18,000                  18,000                        נסיעות   1625000121

  18,000                  18,000                  18,000                        בגוד   1625000122

  38,837                  45,000                  45,000                        הבראה   1625000126

  25,024                  30,000                  25,000                        אחזקת רכב   1625000127

  5,297                    7,000                    7,000                          טלפון   1625000128

  16,131                  18,000                  20,000                        אשל   1625000130

  29,672                  40,000                  20,000                        שעות נוספות   1625000179



 

 ~183  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  44,960                  50,000                  50,000                        ליסינג צמוד   1625000532

  19,037                  60,000                  60,000                        הצטיידות אחזקה ומשרדיות   1625000560

  38,590                  30,000                  30,000                        ליווי והכשרה   1625000561

  69,707                  100,000                  -                                שמירה   1625000751

  1,504,938             1,666,000             1,543,000                   סהכ מרכז לתושב   
  9,967,971             14,735,500           14,594,500                 מנהל כספי  62סהכ לפרק   
        הוצאות מימון   

  12,512                  30,000                  30,000                        עמלות אי.אר.אן   1631000610

  9,271                    8,000                    8,000                          א.השלטון עמלות וריבית.   1631002610

  98,938                  100,000                100,000                      ב.הדואר עמלות וריבית.   1631009610

  16,293                  20,000                  15,000                        לאומי עמלות וריבית.   1631010610

  7,043                    10,000                  10,000                        דיסקונט עמלות וריבית.   1631011610

  31,873                  35,000                  35,000                        בנה"פ עמלות וריבית.   1631012610

  2,630                    4,000                    4,000                          המזרחי עמלות וריבית.   1631020610

  20,442                  20,000                  10,000                        הבינלאומי עמלות וריבית.   1631031610

    -                          2,000                    2,000                          הבטחת המחא-עמלות ישראכרט  1631100610

    -                          1,000                    1,000                          עמלות הוצאה לפועל שילוט   1631102610

  543,051                600,000                600,000                      ויזה ודינרס עמלות   1631288610

  488,934                500,000                520,000                      ישראכרט א. אקספרס עמלות   1631468610

  661,000                650,000                650,000                      הנחות למשלמי מסים מראש   1632000610

  238                       2,500                    2,500                          ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג  1632000640

  1,892,225             1,982,500             1,987,500                   מימון  63סהכ לפרק   
        הוצאות פרעון מלוות   

  2,812,790             4,537,000             4,038,000                   תש עח קרן ת.ב.ר   1641000691

  476,791                771,000                593,000                      תש עח ריבית   1641000692

  11,272                  15,000                  15,000                        תש עח הצמדה   1641000693

  4,806,494             2,147,000             5,125,000                   תש עח קרן כסוי גרעונות   1642000691

  762,744                750,000                608,000                      תש עח ריבית   1642000692

  8,870,091             8,220,000             10,379,000                 פרעון מלוות  64סהכ לפרק   



 

 ~184  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
        הוצאות ניקוי רחובות   

  3,405,520             3,450,000             3,100,000                   משכורת   1712200100

  70,047                  80,000                  70,000                        נסיעות   1712200121

  41,601                  35,000                  40,000                        בגוד   1712200122

  117,476                130,000                120,000                      הבראה   1712200126

  267,348                270,000                250,000                      אחזקת רכב   1712200127

  12,202                  14,000                  14,000                        טלפון   1712200128

  43,710                  45,000                  45,000                        אשל   1712200130

  489,057                500,000                480,000                      שעות נוספות בפועל   1712200179

  136                       20,000                  30,000                        חמרים   1712200720

  218,307                250,000                400,000                      ניקוי צואת כלבים   1712200750

  1,222,573             1,350,000             1,350,000                   טאוט מכני   1712200751

  7,506,641             7,600,000             7,600,000                   פועלי קבלן טאטוא   1712200752

  5,616                    50,000                  50,000                        טרקטור   1712200754

  59,365                  200,000                250,000                      מבצעי נקיון   1712200780

  4,156                    10,000                  10,000                        כלים וציוד   1712200930

  13,463,754           14,004,000           13,809,000                 סהכ ניקוי רחובות   
        הוצאות אשפה וגזם   

  1,891,820             1,920,000             1,950,000                   משכורת   1712300100

  20,784                  21,000                  21,000                        נסיעות   1712300121

  19,186                  17,000                  20,000                        בגוד   1712300122

  55,556                  57,000                  58,000                        הבראה   1712300126

  227,437                230,000                230,000                      אחזקת רכב   1712300127

  6,515                    7,000                    7,000                          טלפון   1712300128

  48,971                  50,000                  40,000                        אשל   1712300130

  402,207                410,000                380,000                      שעות נוספות בפועל   1712300179

  49,623                  50,000                  50,000                        רכב עירייה   1712300530

  129,586                130,000                130,000                      חמרים   1712300720

  795,345                780,000                850,000                      פנוי מכולות   1712300750



 

 ~185  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  7,007,412             6,750,000             6,800,000                   הוצאת אשפה   1712300751

  386,388                400,000                400,000                      פינוי נייר   1712300752

  1,296,181             1,300,000             1,300,000                   הוצ אשפה מנוף   1712300755

  1,438,611             1,600,000             1,600,000                   תאגיד תמיר   פינוי מיחזור  1712300756

  7,904,004             8,273,000             8,353,000                   אגוד ערים אשפה   1712300830

  4,735                    20,000                  10,000                        החזקת אופנוע   1712301531

  20,375                  20,000                  10,000                        החזקת אופנוע   1712302531

  109,060                115,000                110,000                      ליסינג תפעולי   1712303533

  21,813,793           22,150,000           22,319,000                 סהכ אשפה וגזם   
        הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה   

  791,752                810,000                810,000                      משכורת , שכר והוצא   1715000100

  2,343                    3,000                    3,000                          נסיעות   1715000121

  8,659                    6,000                    7,000                          בגוד   1715000122

  24,884                  26,000                  28,000                        הבראה   1715000126

  140,909                150,000                150,000                      אחזקת רכב   1715000127

  2,738                    3,000                    3,000                          טלפון   1715000128

  12,000                  13,000                  13,000                        אשל   1715000130

  149,664                150,000                145,000                      שעות נוספות בפועל   1715000179

  1,216                    3,000                    3,000                          הוצאות משרדיות   1715000560

  54,389                  80,000                  80,000                        חמרים   1715000720

  4,188                    15,000                  25,000                        חברת הדברות   1715000721

  1,192,743             1,259,000             1,267,000                   סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה   
        הוצאות רכב   

  162,276                160,000                175,000                      משכורת   1716000100

  2,556                    3,000                    3,000                          נסיעות   1716000121

  1,900                    1,000                    2,000                          בגוד   1716000122

  5,577                    6,000                    6,000                          הבראה   1716000126

  44,333                  50,000                  45,000                        רכב   1716000127

  535                       1,000                    1,000                          טלפון   1716000128



 

 ~186  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  3,903                    4,000                    5,000                          אשל   1716000130

  44,292                  42,000                  42,000                        שעות נוספות   1716000179

  14,609                  20,000                  9,000                          החזקת אופנוע   1716000531

  6,495                    20,000                  20,000                        חומרים   1716000720

  6,399                       החזקת אופנוע  1716100531

  119,340                120,000                120,000                      עבודות קבלניות כ"א   1716000757

  412,215                427,000                428,000                      סהכ רכב   
        הוצאות הנהלת שפ"ע   

  4,438,253             5,350,000             5,350,000                   משכורת ושכ"ע   1717000100

  48,881                  56,000                  67,000                        נסיעות   1717000121

  49,783                  48,000                  60,000                        בגוד   1717000122

  123,584                125,000                150,000                      הבראה   1717000126

  537,125                570,000                560,000                      רכב   1717000127

  14,973                  20,000                  20,000                        טלפון   1717000128

  63,596                  73,000                  73,000                        אשל   1717000130

  573,478                600,000                700,000                      שעות רישום   1717000179

  2,833                       פיצויים   1717000310

  1,868                    20,000                  5,000                          החזקת אופנוע   1717000531

  87,477                  100,000                85,000                        ליסינג תפעולי   1717000533

  4,456                    5,000                    2,000                          נגרר   1717000534

  13,314                  35,000                  40,000                        הוצאות משרדיות   1717000560

  254,328                300,000                300,000                      איכות הסביבה   1717000751

  23,088                  30,000                  30,000                        בדיקות רעש וריח   1717000752

  1,917                    30,000                  30,000                        מפגשי תושבים   1717000781

  40,226                  60,000                  60,000                        הוצאות שונות   1717000980

  46,022                  60,000                  55,000                        ליסינג תפעולי   1717001533

  2,424                    5,000                    3,000                          נגרר   1717010534

  11,748                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717100531

  13,476                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717200531



 

 ~187  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  17,219                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717300531

  10,717                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717400531

  1,511                    20,000                    -                                החזקת אופנוע   1717500531

  2,745                    20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717600531

  22,718                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע  1717800531

       17,000                        החזקת אופנוע סיירת ירוקה 1717810532

       65,000                        אחזקת רכב  1717101532

  12,226                  20,000                  17,000                        החזקת אופנוע   1717700531

  6,419,986             7,647,000             7,791,000                   סהכ הנהלת שפ"ע   
  43,302,490           45,487,000           45,614,000                 תברואה  71סה"כ לפרק   
        הוצאות משמר אזרחי   

  3,367                    10,000                  10,000                        הוצאות כבוד   1722100511

  2,457                    15,000                  15,000                        החזקת בסיסי הפעלה   1722100780

  5,824                    25,000                  25,000                        סהכ משמר אזרחי   
        הוצאות הג"א   

  121,795                122,000                210,000                      משכורת , שכר והוצא   1723000100

  2,451                    4,000                    5,000                          נסיעות   1723000121

  1,340                    1,000                    3,000                          בגוד   1723000122

  5,577                    6,000                    9,000                          הבראה   1723000126

    -                          1,000                    1,000                          אחזקת רכב   1723000127

  583                       1,000                    1,000                          טלפון   1723000128

  811                       1,000                    2,000                          אשל   1723000130

  8,296                    8,000                    25,000                        שעות נוספות בפועל   1723000179

  193,864                200,000                200,000                      הוצאות שוטפות למקלטים   1723000421

  43,000                  10,000                  10,000                        הוצאות מים מקלטים   1723000430

  14,490                  16,000                  16,000                        תפעול מרכז בקרה   1723000780

  338,422                320,000                320,000                      השתתפויות להגא   1723000810

  14,661                  70,000                  70,000                        השתתפות לרשויות   1723000811

  745,289                760,000                872,000                      סה"כ הג"א   



 

 ~188  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
        הוצאות פס"ח מל"ח   

    -                            50,000                        קורונה- הוצאות שכר מתשאלים  1729999980

  175,528                   הוצאות ציוד ומיגון  1729999932

  354,445                   קורונה  - פרסום והסברה 1729999550

  51,270                  50,000                  50,000                        ליסינג תפעולי   1723100533

  15,045                  23,000                  23,000                        כלים מכשירים וציוד   1723100740

  24,146                  53,000                  53,000                        מחסני חרום   1723100781

  18,832                  22,000                  62,000                        תרגילים והשתלמויות   1723100782

  1,324                    4,000                    4,000                          נגרר   1723101534

  2,099                    3,000                    3,000                          נגרר   1723102534

  642,690                155,000                245,000                      סה"כ פס"ח מל"ח   
  1,393,803             940,000                1,142,000                   שמירה ובטחון 72סהכ לפרק   
        הוצאות מהנדס העיר   

  7,707,508             7,850,000             8,300,000                   משכורת   1730000100

    -                          2,220,000             3,650,000                   משכורת גימלאים הנדסה  1730000310

  57,771                  58,000                  63,000                        נסיעות   1730000121

  76,321                  80,000                  92,000                        בגוד   1730000122

  173,161                175,000                58,000                        הבראה   1730000126

  810,311                810,000                740,000                      אחזקת רכב   1730000127

  26,634                  30,000                  30,000                        טלפון   1730000128

  122,347                125,000                135,000                      אשל   1730000130

  419,984                420,000                325,000                      שעות נוספות בפועל   1730000179

  2,418                       פיצויים   1730000320

  48,000                  56,000                  56,000                        שכירות ואחזקת משרדים  1730000410

  84,814                  100,000                200,000                      מבנים מסוכנים   1730000420

  6,573                    10,000                  10,000                        מים הנדסה  1730000432

  29,560                  28,000                  28,000                        חשמל  1730000431

  66,941                  60,000                  65,000                        נקיון הנדסה  1730000434

  60,716                  200,000                200,000                      ביטוח הנדסה  1730000441



 

 ~189  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  45,468                  60,000                  45,000                        ליסינג צמוד   1730000532

  85,265                  100,000                100,000                      מיכון   1730000570

  360,209                400,000                400,000                      יועץ תנועה   1730000750

  129,813                150,000                150,000                      סריקת תיקים ממוחשבים   1730000751

  18,727                  10,000                    -                                השתלמויות   1730000782

  2,470,512             2,500,000             2,500,000                   תכנון שמאות ועוד   1730000950

  21,135                  8,000                    8,000                          הוצאות אחרות   1730000980

  2,674,617             2,430,000             2,430,000                   יעוץ   1730000981

  80,308                    -                           ייעוץ רישוי  1730000983

  14,488                  30,000                  30,000                        ציוד חד פעמי   1730000984

  10,454                  20,000                  10,000                        החזקת אופנוע   1730001531

    -                            50,000                        ליסינג רכב  1730001532

  12,120                  20,000                  10,000                        החזקת אופנוע   1730002531

  10,793                  20,000                  10,000                        החזקת אופנוע   1730003531

  15,626,967           17,970,000           19,695,000                 סהכ מהנדס העיר   
        הוצאות מבני ציבור   

  2,331,432             2,350,000             2,394,000                   משכורת   1731000100

  31,484                  30,000                  37,000                        נסיעות   1731000121

  23,084                  20,000                  25,000                        ביגוד   1731000122

  63,921                  70,000                  70,000                        הבראה   1731000126

  239,536                240,000                215,000                      רכב   1731000127

  8,318                    10,000                  9,000                          טלפון   1731000128

  41,460                  45,000                  47,000                        אשל   1731000130

  332,303                340,000                310,000                      שעות נוספות בפועל   1731000179

  41,636                  60,000                  42,000                        ליסינג צמוד   1731000532

  64,435                  180,000                180,000                      חמרים   1731000720

  20,435                  30,000                  30,000                        כלים מכשירים וציוד   1731000740

  4,528                    30,000                  30,000                        תיקונים שונים   1731000753

  725                         -                           עבודות קבלניות   1731000755



 

 ~190  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  25,050                    -                           תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 1731000756

  110,755                  -                           עבודות מוסדות ציבור   1731000758

     95,000                  160,000                      רכב תפעולי  1731001530

  17,666                  20,000                  20,000                        רכב עירייה   1731010530

  19,502                  20,000                  20,000                        רכב עירייה   1731020530

       50,000                        רכב 1731001532

  151,738                  -                           תיעול   1735000750

  44,589                     אחזקת תאורה   1733000751

  3,572,597             3,540,000             3,639,000                   סהכ מבני ציבור   
        הוצאות מנהלת התחדשות עירונית  

  685,357                720,000                750,000                      משכורת   1732000100

  6,625                    8,000                    8,000                          נסיעות   1732000121

  4,056                    5,000                    6,000                          ביגוד   1732000122

  9,118                    10,000                  13,000                        הבראה   1732000126

  64,164                  80,000                  70,000                        רכב   1732000127

  2,218                    3,000                    3,000                          טלפון   1732000128

  17,254                  20,000                  25,000                        אשל   1732000130

  7,214-                   20,000                  1,000                          שעות נוספות   1732000179

  2,224                    80,000                  80,000                        הוצאות אחרות   1732000753

  313,756                550,000                550,000                      יועצים   1732000755

  1,097,556             1,496,000             1,506,000                   סהכ מנהלת התחדשות עירונית  
  20,297,120           23,006,000           24,840,000                 תכנון ובנין העיריה  73סה"כ לפרק   
        הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור   

  341,666                350,000                385,000                      אחזקת מזגנים   1741000750

  63,177                  170,000                187,000                      אחזקת מעליות   1741000751

  642,949                  -                           אחזקת תאורה   1741000752

  577,372                  -                           תיעול   1741000753

       160,000                      תחזוקת מצלמות  1741000757

       250,000                      תחזוקת מערכות גילוי אש  1741000759



 

 ~191  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  58,959                  200,000                200,000                      מערך בטיחות   1741000754

  180,186                100,000                100,000                      עבודות קבלניות  1741000755

  179,800                350,000                350,000                      תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 1741000756

  1,088,251               -                           עבודות מוסדות ציבור   1741000758

  3,132,360             1,170,000             1,632,000                   סה"כ הוצאות מבני ציבור   
        הוצאות חזות העיר   

  1,530,908             1,550,000             1,550,000                   משכורת , שכר והוצא   1742000100

  6,215                    6,000                    9,000                          נסיעות   1742000121

  19,830                  15,000                  16,000                        בגוד   1742000122

  60,232                  60,000                  45,000                        הבראה   1742000126

  231,226                230,000                200,000                      אחזקת רכב   1742000127

  5,261                    6,000                    6,000                          טלפון   1742000128

  33,183                  34,000                  34,000                        אשל   1742000130

  228,009                230,000                230,000                      שעות נוספות בפועל   1742000179

  50,994                  100,000                100,000                      חמרים   1742000720

  42,342                  70,000                  70,000                        שקום כבישים ומדרכו   1742000750

  2,072                    30,000                  30,000                        עב' פתוח ספסלים   1742000920

  100,918                110,000                100,000                      ליסינג תפעולי   1742001533

  9,309                    4,000                    4,000                          נגרר   1742001534

  88,560                  105,000                85,000                        ליסינג תפעולי   1742002533

  18,083-                    משכורת תאגיד מים  1742100100

  2,390,977             2,550,000             2,479,000                   סהכ חזות העיר   
        הוצאות הארת רחובות   

  123,251                130,000                130,000                      משכורת , שכר והוצא   1743000100

  2,424                    3,000                    3,000                          נסיעות   1743000121

  1,516                    2,000                    2,000                          בגוד   1743000122

  3,861                    4,000                    4,000                          הבראה   1743000126

  1,911                    3,000                    3,000                          אשל   1743000130

  17,088                  20,000                  20,000                        שעות נוספות בפועל   1743000179



 

 ~192  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  53,994                    53,000                        ליסינג צמוד   1743000532

     55,000                  90,000                        רכב תפעולי  1743000530

  4,490                    10,000                  10,000                        חמרים וגנרטור   1743000720

  42,295                  800,000                1,400,000                   אחזקת עמודי תאורה   1743000751

  1,327,641             1,600,000             1,600,000                   חשמל לרחובות   1743000771

  1,578,471             2,627,000             3,315,000                   הארת רחובות   סהכ  
        הוצאות בטיחות בדרכים   

  26,885                  40,000                  60,000                        תמרורים ושלטים   1744000721

  28,965                  30,000                  30,000                        בט' שילוט סימון   1744000750

  204,835                350,000                385,000                      החזקת רמזורים   1744000751

  71,112                  100,000                90,000                        חשמל לרמזורים   1744000771

  7,708                    80,000                  80,000                        פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי  1744000780

  5,863                    30,000                  30,000                        הוצאות אחרות בדיקות קרינה 1744000781

  345,368                630,000                675,000                      סהכ הוצאות בטיחות בדרכים  
        הוצאות תיעול   

  3,510                    500,000                500,000                      אחזקת תעול   1745000750

  266,354                266,000                359,000                      אגוד ערים נקוז   1745000832

  269,864                766,000                859,000                      סהכ הוצאות תיעול   
        הוצאות גנים ונוף   

  2,037,192             2,100,000             2,100,000                   משכורת   1746000100

  19,499                  22,000                  20,000                        נסיעות   1746000121

  26,144                  23,000                  23,000                        בגוד   1746000122

  72,072                  75,000                  80,000                        הבראה   1746000126

  186,264                200,000                180,000                      אחזקת רכב   1746000127

  7,395                    9,000                    8,000                          טלפון   1746000128

  28,014                  25,000                  35,000                        אשל   1746000130

  343,738                350,000                445,000                      שעות נוספות בפועל   1746000179

  38,380                     פיצויים   1746000310

  1,705,808             1,200,000             1,300,000                   מים   1746000430



 

 ~193  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  31,768                  40,000                  20,000                        רכב עירייה   1746000530

  12,192                  20,000                  20,000                        החזקת אופנוע   1746000531

  31,768                  102,000                160,000                      רכב תפעולי  1746000530

  6,493                    5,000                    5,000                          נגרר   1746000534

  450                       2,000                    2,000                          הובלה   1746000710

  93,871                  90,000                  90,000                        חמרים דישון הדברה   1746000720

  24,594                  70,000                  80,000                        חמרים עצים וצמחים   1746000721

  84,523                  70,000                  70,000                        כלים וציוד   1746000740

  3,026,493             3,300,000             3,300,000                   אחזקת גנים צבוריים   1746000750

  568,487                670,000                550,000                      גזומים   1746000751

  395,382                400,000                320,000                      אחזקת מזרקות   1746000752

  116,296                90,000                  100,000                      שמירה גן רבקה   1746000753

       70,000                        שמירה גינת המכתש  1746000754

  34,013                  100,000                330,000                      אחזקת פינות משחק   1746000781

  5,901                    7,000                    7,000                          הוצאות אחרות   1746000980

  8,896,737             8,970,000             9,315,000                   סהכ גנים ונוף   
  16,613,778           16,713,000           18,275,000                 ציבורייםנכסים  74סה"כ לפרק   
        הוצאות תרבות הדיור   

  241,233                250,000                250,000                      משכורת , שכר עבודה   1764000100

    -                            5,000                          נסיעות   1764000121

  2,116                    3,000                    3,000                          בגוד   1764000122

  7,722                    9,000                    9,000                          הבראה   1764000126

  47,287                  40,000                  40,000                        אחזקת רכב   1764000127

  729                       1,000                    1,000                          טלפון   1764000128

  1,023                    1,000                    1,000                          אשל   1764000130

    -                            -                          5,000                          שעות נוספות בפועל   1764000179

  2,953                    3,000                    3,000                          הוצאות אחרות   1764000980

  303,063                307,000                317,000                      סהכ תרבות הדיור   
        הוצאות שונות    



 

 ~194  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  150,000                150,000                150,000                      מועצת נשים   1769000400

  19,633                  50,000                  50,000                        הדבקת מודעות   1769000780

  949,364                900,000                900,000                      בטוח החזר התחייבויות   1769000781

  76,527                  120,000                120,000                      מגרש חניה   1769000786

  1,569                    35,000                  30,000                        כיבוי אש   1769000787

  160,900                160,000                160,000                      מרכז שלטון מקומי   1769000810

  1,357,993             1,415,000             1,410,000                   סה"כ הוצאות שונות   
        הוצאות פקוח עירוני   

  2,630,144             2,800,000             2,400,000                   משכורת   1781000100

  81,745                  70,000                  55,000                        נסיעות   1781000121

  42,589                  45,000                  45,000                         בגוד . 1781000122

  92,023                  100,000                90,000                        הבראה   1781000126

  125,384                130,000                160,000                      אחזקת רכב   1781000127

  11,305                  13,000                  13,000                        טלפון   1781000128

  36,427                  45,000                  35,000                        אשל   1781000130

  419,373                430,000                320,000                      שעות נוספות בפועל   1781000179

  16,920                     פיצויים   1781000320

  85,579                  90,000                  100,000                      ליסינג תפעולי   1781000533

  28,965                  40,000                  40,000                        הוצאות תקשורת   1781000540

  16,411                  25,000                  25,000                        הוצאות משרדיות   1781000560

  1,571,634             2,200,000             2,000,000                   עבודות קבלניות חניה   1781000750

  81,265                  220,000                220,000                      חירום ובטחון   1781000751

  10,191                    5,000                          החזר קנסות חניה מיתר  1781000752

  5,032                    40,000                  10,000                        החזר קנסות חניה לתושבים   1781000753

       250,000                      החלפת תוי חניה 1781000754

  8,913                    11,000                  11,000                        הוצאות אחרות   1781000980

  4,850                    20,000                  10,000                          33-066-08החזקת אופנוע  1781001532

  5,268,750             6,279,000             5,789,000                   סהכ פיקוח עירוני   
        הוצאות רישוי עסקים   



 

 ~195  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  353,523                360,000                360,000                      משכורת   1781110100

  7,337                    8,000                    8,000                          נסיעות   1781110121

  5,360                    6,000                    7,000                          ביגוד   1781110122

  11,343                  12,000                  14,000                        הבראה   1781110126

  46,871                  45,000                  45,000                        רכב   1781110127

  1,750                    2,000                    2,000                          טלפון   1781110128

  6,120                    7,000                    7,000                          אשל   1781110130

  11,013                  12,000                   שעות רישום   1781110179

  360                          בדיקות רעש  1781110750

  5,350                    5,000                    10,000                        הוצאות משרדיות   1781110560

  22,723                  40,000                  120,000                      קידום עסקים קטנים  1781110570

  471,750                497,000                573,000                      סהכ רישוי עסקים   
        הוצאות שילוט   

  499,248                525,000                495,000                      משכורת   1781111100

  7,029                    8,000                    6,000                          נסיעות   1781111121

  5,906                    6,000                    6,000                          ביגוד   1781111122

  15,015                  15,000                  17,000                        הבראה   1781111126

  2,190                    3,000                    3,000                          טלפון   1781111128

  7,536                    8,000                    7,000                          אשל   1781111130

  41,092                  45,000                  30,000                        שעות רישום   1781111179

  60,296                  65,000                  60,000                        ליסינג צמוד   1781111532

  323,127                400,000                400,000                      עמלות שילוט   1781111610

  961,438                1,075,000             1,024,000                   סהכ הוצאות שילוט   
        הוצאות סיירת בטיחות עירונית  

  1,363,079             1,400,000             1,320,000                   שכר סיירת בטיחות   1781200100

  26,784                  27,000                  25,000                        נסיעות   1781200121

  19,044                  23,000                  20,000                        בגוד   1781200122

  39,039                  42,000                  42,000                        הבראה   1781200126

  6,812                    10,000                   אחזקת רכב   1781200127



 

 ~196  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  4,610                    5,000                    5,000                          טלפון   1781200128

  212                       1,000                    8,000                          אשל   1781200130

  573,581                580,000                530,000                      שעות נוספות בפועל   1781200179

  39,183                  60,000                  53,000                        ליסינג תפעולי   1781200533

  94,679                  80,000                  80,000                        הוצאות אחרות   1781200780

  105,120                125,000                125,000                      ליסינג תפעולי   1781201533

  108,795                125,000                115,000                      ליסינג תפעולי   1781202533

  2,380,938             2,478,000             2,323,000                   סהכ סיירת בטיחות   
        הוצאות בית משפט   

  319,697                   משכורת   1782000100

  5,219                       נסיעות   1782000121

  5,751                       בגוד   1782000122

  16,063                     הבראה   1782000126

  16,418                     אחזקת רכב   1782000127

  1,195                       טלפון   1782000128

  2,567                       אשל   1782000130

  21,824                     שעות נוספות בפועל   1782000179

  38,980                    -                           חשמל ומים   1782000430

  15,596                    -                           הוצאות תקשורת   1782000540

  2,520                      -                           שמירה   1782000750

  2,029                      -                           הוצאות אחרות   1782000980

  447,858                  -                            -                                סהכ בית משפט   
        הוצאות מוקד עירוני   

  1,080,189             1,200,000             1,100,000                   משכורת ושכר עבודה   1783000100

  25,962                  26,000                  26,000                        נסיעות   1783000121

  16,503                  20,000                  20,000                        בגוד   1783000122

  35,348                  40,000                  40,000                        הבראה   1783000126

  28,738                  30,000                  35,000                        רכב   1783000127

  5,006                    5,000                    6,000                          טלפון   1783000128



 

 ~197  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  5,767                    7,000                    7,000                          אשל   1783000130

  313,201                320,000                300,000                      שעות נוספות בפועל   1783000179

  5,531                       פיצויים   1783000320

  13,076                  20,000                  15,000                        החזקת אופנוע   1783000531

  11,382                  25,000                  25,000                        תקשורת והפעלה   1783000758

  1,540,703             1,693,000             1,574,000                   סהכ מוקד עירוני   
  11,071,436           12,022,000           11,283,000                 משפט פקוח חניה ובית  78סה"כ לפרק   
        הוצאות חנוך מנהל   

  3,794,101             3,900,000             4,100,000                   משכורת , שכר והוצא   1811000100

  21,724                  23,000                  25,000                        נסיעות   1811000121

  36,844                  38,000                  42,000                        בגוד   1811000122

  82,379                  85,000                  95,000                        הבראה   1811000126

  270,325                260,000                280,000                      אחזקת רכב   1811000127

  10,922                  12,000                  12,000                        טלפון   1811000128

  39,989                  40,000                  45,000                        אשל   1811000130

  197,068                210,000                170,000                      שעות נוספות בפועל   1811000179

  43,787                  50,000                  45,000                        ליסינג צמוד   1811000532

  111,802                135,000                100,000                      ליסינג תפעולי   1811000533

  3,590                    4,000                    2,000                          נגרר   1811000534

  35,980                  35,000                  40,000                        הוצאות משרדיות   1811000560

  77,425                  65,000                  65,000                        עבודות קבלנית נקיון   1811000750

  180,846                150,000                150,000                      כ"א  -עבודות קבלניות 1811000757

  77,610                  80,000                  80,000                        שבוע חינוך   1811000780

  19,588                  20,000                  20,000                        חוברת סוף השנה   1811000781

  16,859                  25,000                  25,000                        הוצאות אחרות   1811000980

  33,890                  90,000                  90,000                        בית היוזמה החינוכית   1811000981

  1,732-                   70,000                  70,000                        בדיקות קרינה   1811000982

  41,768                  50,000                  45,000                        ליסינג צמוד   1811002532

  5,094,766             5,342,000             5,501,000                   סהכ חנוך מנהל   



 

 ~198  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
        הוצאות חינוך קדם יסודי   

  17,077,785           18,000,000           15,800,000                 משכורת ושכר עבודה   1812000100

  417,587                420,000                400,000                      נסיעות   1812000121

  254,540                250,000                250,000                      בגוד   1812000122

  644,634                650,000                630,000                      הבראה   1812000126

  4,900                    10,000                    -                                אחזקת רכב   1812000127

  75,725                  80,000                  75,000                        טלפון   1812000128

  86,918                  95,000                  75,000                        אשל   1812000130

  202,431                200,000                450,000                      שעות נוספות בפועל   1812000179

  20,464                     פיצויים   1812000320

  219,523                200,000                200,000                      גני אחזקה שוטפת   1812000420

  398,873                500,000                500,000                      מאור כח חמום   1812000430

  305,926                220,000                220,000                      מים   1812000431

  342,308                400,000                500,000                      גנ"י הוצאות לפעולות   1812000721

  147,868                220,000                220,000                      כלים מכשירים וציוד   1812000740

  8,631,452             9,000,000             9,000,000                   גננות משרד החנוך   1812000750

  6,078,657             5,400,000             6,070,000                   גננות חובה מ. חחנוך   1812000751

  12,267                  10,000                  10,000                        הוצאות אחרות   1812000780

  268,087                610,000                610,000                      חוגים   1812000781

  11,310                  200,000                200,000                      סל תרבות   1812000782

  2,000                    10,000                  10,000                        עצרת גני ילדים   1812000783

  102,039                290,000                280,000                      פרוייקטים חינוכיים   1812000934

  369,768                420,000                420,000                      פעולות העשרה   1812000983

    -                          380,000                380,000                      ליבלובים   1812000985

  218,361                400,000                400,000                      צהרוני גני הילדים   1812000986

  417,686                950,000                950,000                      ריתמוזיקה   1812000987

       120,000                      קול קורא מדיחי כלים  1812000989

  2,134,395             3,150,000             3,250,000                   הזנה  1812000988

  38,445,504           42,065,000           41,020,000                 חינוך קדם יסודי   סהכ  



 

 ~199  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
        הוצאות בתי ספר יסודיים כללי  

  3,602,635             3,800,000             3,950,000                   משכורת , שכר והוצא   1813200100

  90,623                  90,000                  105,000                      נסיעות   1813200121

  60,722                  60,000                  72,000                        בגוד   1813200122

  129,948                135,000                155,000                      הבראה   1813200126

  165,205                180,000                160,000                      אחזקת רכב   1813200127

  17,369                  18,000                  19,000                        טלפון   1813200128

  17,781                  19,000                  19,000                        אשל   1813200130

  269,058                270,000                340,000                      שעות נוספות בפועל   1813200179

  294,245                420,000                420,000                      אחזקה שוטפת   בתיס  1813200420

  36,383                  40,000                  40,000                        לחצני מצוקה מוסדות חנוך   1813200421

  5,445                    3,500                    3,500                          מאור מים חמר נקיון   1813200430

  4,240,518             5,500,000             5,200,000                   שמירה בבתי"ס   1813200750

  172,150                350,000                350,000                      אחזקה ונקיון   1813200752

  508,228                530,000                550,000                      ביטוח תלמידים   1813200753

       500,000                      חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 1813200755

  13,920                     פרויקטים   1813200781

    -                          3,600,000             300,000                      קורונה תשפ"א  1813200981

  2,064,839             300,000                300,000                      פרויקטים   1813200780

  20,000                  20,000                  30,000                        תמיכות חנוך   1813200810

    -                          40,000                  40,000                        שווי שימוש במבנים   1813200811

  4,561                    6,000                    6,000                          עבודות שבר   1813200920

  28,645                  30,000                  60,000                        אחזקת מעליות   1813200921

       675,000                      סל צימצום פערים  1813200922

  83,882                  130,000                160,000                      מיחשוב בתיס   1813200930

  274,300                280,000                280,000                      בית ספר מנגן   1813200931

  1,192,912             1,600,000             1,800,000                   הוצאה   -פרויקט ניצנים  1813200932

  420,669                500,000                580,000                      ניצנים בחופשות   1813200933

  93,367                  140,000                120,000                      שילוב והכלה  ממשלה 1813200934



 

 ~200  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
     82,000                  82,000                        מסיבות כיתתיות ממשלה  1813200935

  383,422                560,000                640,000                      תקשוב   12המאה  1813200980

  461,263                480,000                480,000                      הוצאות לבתי"ס   1813200982

  80,145                  70,000                  70,000                        גוגלה   1813200985

  110,000                100,000                100,000                      פיתוח תחומי אומנות   1813200986

  100,000                90,000                  90,000                        שדרוג סביבות למידה   1813200987

  43,640                  55,000                  55,000                        למידה באמצעות טבלטים   1813200988

  83,914                  100,000                100,000                      למידה מבוססת פרוייקטים   1813200989

  125,000                125,000                125,000                      בית ספר אלטרנטיבי   1813200983

  15,194,790           19,723,500           17,976,500                 סהכ בתי ספר יסודיים כללי   
        הוצאות בית ספר אלון   

  52,936                  36,000                  36,000                        מים   1813210430

  133,236                135,000                135,000                      חשמל   1813210431

  7,156                    7,000                    7,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813210450

  15,200                  16,000                  16,000                        משרד החינוך  -דמי שכפול  1813210560

  8,948                    9,000                    9,000                          ציוד משרדי   1813210561

  4,480                    4,500                    4,500                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813210562

  4,480                    4,500                    4,500                          ספרים וספריות   1813210563

  3,580                    3,600                    3,500                          עמלות בנק   1813210564

  5,372                    5,500                    5,500                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813210565

  1,792                    2,000                    2,000                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813210566

  4,480                    4,500                    4,500                          אינטרנט   1813210570

  4,480                    4,500                    4,500                          אחזקת מחשבים   1813210571

  27,728                  28,000                  28,000                        חומרי ללימוד מ. החינוך   1813210721

  17,900                  18,000                  18,000                        טלפון   1813210722

  3,580                    3,600                    4,000                          סל ספורט   1813210741

  27,740                  28,000                  28,000                        תחזוקת מתקנים   1813210750

  3,580                    3,600                    4,000                          דואר ומשלוחים   1813210751

  10,744                  11,000                  11,000                        גינון   1813210752



 

 ~201  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  322,599                390,000                420,000                      קבלני נקיון   1813210753

  4,480                    4,500                    4,500                          אחזקת מזגנים   1813210754

  44,720                  45,000                  45,000                        תוספת פדגוגית נוהל עצמי   1813210980

  140,506                150,000                152,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813210982

  17,900                  18,000                  18,000                        חומרי נקיון   1813210983

  64,119                  39,000                  64,000                        יוזמות פדגוגיות   1813210984

  931,736                970,800                1,028,500                   סהכ בית ספר אלון   
        הוצאות בית ספר בורכוב   

  8,170                    40,000                  40,000                        מים   1813220430

  132,343                140,000                140,000                      חשמל   1813220431

  6,741                    7,000                    7,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813220450

  14,307                  15,000                  15,000                        משרד החינוך  -דמי שכפול  1813220560

  8,421                    8,500                    8,500                          ציוד משרדי   1813220561

  4,573                    4,300                    4,300                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813220562

  3,857                    4,300                    4,300                          ספרים וספריות   1813220563

  3,372                    3,500                    3,500                          עמלות בנק   1813220564

  5,052                    5,000                    5,000                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813220565

  1,680                    2,000                    2,000                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813220566

  4,215                    4,300                    4,300                          אינטרנט   1813220570

  4,215                    4,300                    4,300                          אחזקת מחשבים   1813220571

  26,097                  27,000                  27,000                        חומרי לימוד משרד החינוך   1813220721

  16,845                  17,000                  17,000                        טלפון   1813220722

  3,372                    3,500                    3,500                          סל ספורט   1813220741

  26,112                  27,000                  27,000                        תחזוקת מתקנים   1813220750

  3,372                    3,500                    3,500                          דואר ומשלוחים   1813220751

  10,113                  10,300                  10,300                        גינון   1813220752

  459,482                458,000                458,000                      קבלני נקיון   1813220753

  4,215                    4,300                    4,500                          אחזקת מזגנים   1813220754

  42,084                  43,000                  43,000                        הוצאות שוטפות   1813220980



 

 ~202  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  131,163                144,000                149,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813220982

  16,844                  17,000                  17,000                        חומרי ניקיון   1813220983

  67,140                  41,300                  68,000                        יוזמות פדגוגיות   1813220984

  1,003,785             1,034,100             1,066,000                   סהכ בית ספר בורכוב   
        הוצאות בית ספר בן גוריון   

  19,855                  19,000                  19,000                        מים   1813230430

  128,568                130,000                130,000                      חשמל   1813230431

  4,048                    4,000                    4,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813230450

  8,588                    8,700                    9,000                          משרד החינוך  -דמי שכפול  1813230560

  5,060                    5,000                    5,000                          ציוד משרדי   1813230561

  2,524                    2,600                    3,000                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813230562

  2,524                    2,600                    3,000                          ספרים וספריות   1813230563

  2,020                    2,000                    2,000                          עמלות בנק   1813230564

  3,032                    3,000                    3,000                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813230565

  1,012                    1,000                    1,000                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813230566

  2,524                    2,600                    3,000                          אינטרנט   1813230570

  2,524                    2,600                    3,000                          אחזקת מחשבים   1813230571

  15,668                  16,000                  16,000                        חומרי לילמוד מ. החינוך   1813230721

  10,112                  10,000                  10,000                        טלפון   1813230722

  2,020                    2,000                    2,000                          סל ספורט   1813230741

  15,680                  16,000                  16,000                        תחזוקת מתקנים   1813230750

  2,020                    2,000                    2,000                          דואר שליחים   1813230751

  6,064                    6,000                    6,000                          גינון   1813230752

  230,927                246,000                246,000                      קבלני נקיון   1813230753

  2,524                    2,600                    3,000                          אחזקת מזגנים   1813230754

  25,268                  26,000                  26,000                        תוספת פדגוגית ניהול עצמי   1813230980

  79,400                  86,000                  88,000                        משרד החינוך  -רמת שרות 1813230982

  10,120                  10,000                  10,000                        חומרי נקיון   1813230983

  111,108                68,000                  88,000                        יוזמות פדגוגיות   1813230984



 

 ~203  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  693,190                673,700                698,000                      סהכ בית ספר בן גוריון   
        הוצאות בית ספר ברנר   

  20,935                  19,000                  19,000                        מים   1813240430

  124,280                129,000                129,000                      חשמל   1813240431

  5,516                    6,000                    6,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813240450

  11,716                  12,200                  12,000                        משרד החינוך  -דמי שכפול  1813240560

  6,900                    7,000                    7,000                          ציוד משרדי   1813240561

  3,444                    3,600                    4,000                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813240562

  3,444                    3,600                    4,000                          ספרים וספריות   1813240563

  2,760                    3,000                    3,000                          עמלות בנק   1813240564

  4,140                    4,300                    4,500                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813240565

  1,384                    1,400                    1,500                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813240566

  3,444                    3,600                    4,000                          אינטרנט   1813240570

  3,444                    3,600                    4,000                          אחזקת מחשבים   1813240571

  21,372                  22,000                  22,000                        חומרי לימוד מ. החינוך   1813240721

  13,800                  14,300                  14,500                        טלפון   1813240722

  2,760                    3,000                    3,000                          סל ספורט   1813240741

  21,384                  22,000                  22,000                        תחזוקת מתקנים   1813240750

  2,760                    2,900                    3,000                          דואר שליחים   1813240751

  8,276                    9,000                    9,000                          גינון   1813240752

  366,453                440,000                460,000                      קבלני נקיון   1813240753

  3,444                    3,600                    4,000                          אחזקת מזגנים   1813240754

  34,472                  36,000                  36,000                        תוספת פדגוגית נהול עצמי   1813240980

  108,371                120,000                127,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813240982

  13,796                  14,300                  14,500                        חומרי ניקיון   1813240983

  68,471                  42,000                  70,000                        יוזמות פדגוגיות   1813240984

  856,766                925,400                983,000                      סהכ בית ספר ברנר   
        הוצאות בית ספר גורדון   

  34,768                  44,000                  44,000                        מים   1813250430



 

 ~204  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  121,164                125,000                125,000                      חשמל   1813250431

  5,728                    6,000                    6,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813250450

  12,164                  12,500                  12,500                        משרד החינוך  -דמי שכפול  1813250560

  7,164                    7,300                    7,500                          ציוד משרדי   1813250561

  3,576                    3,700                    4,000                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813250562

  3,576                    3,700                    4,000                          ספרים וספריות   1813250563

  2,860                    3,000                    3,000                          עמלות בנק   1813250564

  4,296                    4,400                    4,500                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813250565

  1,436                    1,500                    1,500                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813250566

  3,576                    3,700                    4,000                          אינטרנט   1813250570

  3,576                    3,700                    4,000                          אחזרת מחשבים   1813250571

  22,188                  23,000                  23,000                        חומרי לימוד מ. החינוך   1813250721

  14,320                  15,000                  15,000                        טלפון   1813250722

  2,860                    3,000                    3,000                          סל ספורט   1813250741

  22,200                  23,000                  23,000                        תחזוקת מתקנים   1813250750

  2,860                    3,000                    3,000                          דואר ומשלוחים   1813250751

  8,592                    9,000                    9,000                          גינון   1813250752

  401,573                393,000                393,000                      קבלני נקיון   1813250753

  3,576                    3,700                    4,000                          אחזקת מזגנים   1813250754

  35,788                  37,000                  37,000                        תוספת פדגוגית נהול עצמי   1813250980

  112,481                123,000                127,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813250982

  14,324                  15,000                  15,000                        חומרי ניקיון   1813250983

  71,820                  46,000                  72,000                        יוזמות פדגוגיות   1813250984

  916,466                912,200                944,000                      סהכ בית ספר גורדון   
        הוצאות בית ספר כצנלסון   

  26,518                  30,000                  30,000                        מים   1813260430

  116,316                118,000                118,000                      חשמל   1813260431

  5,924                    6,000                    6,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813260450

  12,584                  13,000                  13,000                        משרד החינוך  -דמי שכפול  1813260560



 

 ~205  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  7,408                    7,500                    7,500                          ציוד משרדי   1813260561

  3,704                    3,800                    3,800                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813260562

  3,704                    3,800                    3,800                          ספרים וספריות   1813260563

  2,968                    3,000                    3,000                          עמלות בנק   1813260564

  4,440                    4,500                    4,500                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813260565

  1,484                    1,500                    1,500                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813260566

  3,704                    3,800                    3,800                          אינטרנט   1813260570

  3,392                    3,800                    3,800                          אחזקת מחשבים   1813260571

  22,936                  23,000                  23,000                        חומרי לימוד מ.החינוך   1813260721

  14,816                  15,000                  15,000                        טלפון   1813260722

  2,968                    3,000                    3,000                          סל ספורט   1813260741

  22,960                  23,000                  23,000                        תחזוקת מתקנים   1813260750

  3,280                    3,000                    3,000                          דואר שליחים   1813260751

  8,892                    9,000                    9,000                          גינון   1813260752

  316,971                366,000                366,000                      קבלני נקיון   1813260753

  3,704                    3,800                    3,800                          אחזקת מזגנים   1813260754

  37,004                  37,000                  37,000                        תוספת פדגוגית נהול עצמי   1813260980

  116,269                125,000                123,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813260982

  14,811                  15,000                  15,000                        חומרי ניקיון   1813260983

  56,817                  32,000                  57,000                        יוזמות פדגוגיות   1813260984

  813,573                853,500                876,500                      סהכ בית ספר כצנלסון   
        הוצאות בית ספר שמעוני  

  37,782                  47,000                  47,000                        מים   1813270430

  159,808                161,000                161,000                      חשמל   1813270431

  6,832                    7,000                    7,000                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813270450

  14,504                  15,000                  15,000                        משרד החנוך  -דמי שכפול  1813270560

  8,540                    8,600                    9,000                          ציוד משרדי   1813270561

  4,268                    4,300                    4,500                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813270562

  4,268                    4,300                    4,500                          ספרים וספריות   1813270563



 

 ~206  ~  

 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  3,420                    3,500                    3,500                          עמלות בנק   1813270564

  5,120                    5,200                    5,000                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813270565

  1,708                    2,000                    2,000                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813270566

  4,268                    4,300                    4,500                          אינטרנט   1813270570

  4,268                    4,300                    4,500                          אחזקת מחשבים   1813270571

  26,456                  27,000                  27,000                        חומרי לימוד מ. החינוך   1813270721

  17,080                  17,000                  17,000                        טלפון   1813270722

  3,420                    3,500                    3,500                          סל ספורט   1813270741

  26,468                  26,700                  27,000                        תחזוקת מתקנים   1813270750

  3,420                    3,500                    3,500                          דואר ומשלוחים    1813270751

  10,252                  10,300                  10,500                        גינון   1813270752

  434,302                480,000                480,000                      קבלני נקיון   1813270753

  4,268                    4,300                    4,500                          אחזקת מזגנים   1813270754

  42,668                  43,000                  43,000                        תוספת פדגוגית ניהול עצמי   1813270980

  134,065                144,000                145,000                      משרד החינוך  -רמת שרות 1813270982

  17,079                  17,000                  17,000                        חומרי ניקיון   1813270983

  68,721                  40,000                  68,000                        יוזמות פדגוגיות   1813270984

  1,042,986             1,082,800             1,113,500                   סהכ בית ספר שמעוני  
        הוצאות בית ספר אמונים  

  17,407                  24,000                  24,000                        מים   1813280430

  95,424                  99,000                  99,000                        חשמל   1813280431

  2,356                    2,400                    2,500                          אחזקה ורכישת ריהוט   1813280450

  5,016                    5,200                    5,000                          משרד החינוך  -דמי שכפול  1813280560

  2,952                    3,000                    3,000                          ציוד משרדי   1813280561

  1,476                    1,500                    1,500                          אחזקת מדפסות וסורקים   1813280562

  1,476                    1,500                    1,500                          ספרים וספריות   1813280563

  1,184                    1,200                    1,000                          עמלות בנק   1813280564

  1,772                    1,800                    2,000                          כבודים אשל נסיעות בתפקיד   1813280565

  588                       600                       1,000                          בטיחות ועזרה ראשונה   1813280566
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  1,476                    1,500                    1,500                          אינטרנט   1813280570

  1,476                    1,500                    1,500                          אחזקת מחשבים   1813280571

  9,144                    9,500                    9,500                          חומרי לימוד מ. החינוך   1813280721

  5,908                    6,100                    6,000                          טלפון   1813280722

  1,184                    1,200                    1,500                          סל ספורט   1813280741

  9,152                    9,500                    9,500                          תחזוקת מתקנים   1813280750

  1,184                    1,200                    1,500                          דואר ומשלוחים   1813280751

  3,540                    3,700                    4,000                          גינון   1813280752

  234,567                225,000                225,000                      קבלני נקיון   1813280753

  1,476                    1,500                    1,500                          אחזקת מזגנים   1813280754

  14,748                  15,000                  15,000                        תוספת פדגוגית נהול עצמי   1813280980

  46,370                  51,000                  52,000                        משרד החנוך  -רמת שרות 1813280982

  5,908                    6,100                    6,000                          חומרי ניקיון   1813280983

  89,604                  57,000                  90,000                        יוזמות פדגוגיות   1813280984

  555,387                530,000                565,000                      סהכ בית ספר אמונים  
        הוצאות בתיס מיוחדים   

  13,672,441           13,600,000           16,600,000                 משכורת , שכר והוצא   1813300100

  458,836                450,000                570,000                      נסיעות   1813300121

  217,524                220,000                270,000                      בגוד   1813300122

  455,571                460,000                610,000                      הבראה   1813300126

  18,851                  22,000                  30,000                        אחזקת רכב   1813300127

  67,825                  65,000                  80,000                        טלפון   1813300128

  49,078                  50,000                  50,000                        אשל   1813300130

  453,181                520,000                50,000                        שעות נוספות בפועל   1813300179

  122,229                   פיצויים   1813300320

  56,091                  62,000                  62,000                        מים וחשמל   1813300430

       200,000                      חינוך מיוחד העשרה  1813300750

       350,000                      צהרונים  1813300751

  3,598,270             4,050,000             4,500,000                   הסעות חנוך מיוחד   1813300710
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  42,812                  40,000                  43,000                        מתי"א   1813300781

  216,566                240,000                240,000                      הזנה  1813300782

  1,566,054             1,750,000             1,650,000                   שכ"ל חנוך מיוחד   1813300981

  10,701                  15,000                  15,000                        מועדון טיפולי   1813300982

  94,000                  94,000                  94,000                        חנוך מיוחד אמונים   1813300983

  85,000                  85,000                  85,000                        תגבור אמונים   1813300984

  21,185,030           21,723,000           25,499,000                 סהכ בתי ספר מיוחדים   
        הוצאות חרום חינוך   

  1,036,307             1,100,000             1,500,000                   משכורת   1813400100

  10,839                  11,000                  14,000                        נסיעות   1813400121

  10,157                  11,000                  12,000                        ביגוד   1813400122

  23,681                  25,000                  30,000                        הבראה   1813400126

  85,639                  75,000                  100,000                      רכב   1813400127

  3,325                    3,500                    3,500                          טלפון   1813400128

  12,687                  15,000                  16,000                        אשל   1813400130

  54,383                  60,000                  85,000                        שעות נוספות ברישום   1813400179

  38,141                  60,000                    -                                ליסינג צמוד   1813400532

  60,456                  75,000                  70,000                        ליסינג צמוד   1813410532

  27,550                  20,000                  20,000                        חרום   1813400980

  1,363,166             1,455,500             1,850,500                   סהכ חירום חינוך   
        הוצאות חינוך משלים   

  49,167                  50,000                  37,000                        משכורת   1813600100

  5,738                    6,000                    3,000                          נסיעות   1813600121

  5,713                    6,000                      -                                בגוד   1813600122

  17,332                  19,000                  12,000                        הבראה   1813600126

  27,502                  25,000                  28,000                        אחזקת רכב   1813600127

  502                       1,000                    1,000                          אשל   1813600130

  83,019                  120,000                90,000                        שעות נוספות בפועל   1813600179

  226,387                230,000                180,000                      משכורת בלי תקן   1813600200
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  415,360                457,000                351,000                      סהכ חינוך משלים   
        בית ספר של הקיץ   

    -                          20,000                   משכורת ושכר   1813602100

  148                       5,000                     אחזקת רכב   1813602127

  642                       1,000                    1,000                          טלפון   1813602128

  2,011,475             2,100,000             1,500,000                   משכורת בלי תקן   1813800100

  15,716                  15,000                  15,000                        נסיעות   1813800121

    -                          1,650,000             1,000,000                   גני ילדים של הקיץ 1813800753

  206,821                340,000                340,000                      מזון  -חומרים  1813800720

  2,437,385             720,000                720,000                      פעולות העשרה   1813800750

  395,154                385,000                385,000                      נקיון ואבטחה   1813800752

  5,067,341             5,236,000             3,961,000                   סהכ בית ספר של הקיץ   
        הוצאות תפוח פיס   

  552,558                550,000                630,000                      משכורת ושכר עבודה   1814000100

  7,029                    8,000                    10,000                        נסיעות   1814000121

  7,474                    8,000                    9,000                          בגוד   1814000122

  17,713                  18,000                  22,000                        הבראה   1814000126

  58,330                  60,000                  60,000                        אחזקת רכב   1814000127

  2,610                    2,500                    3,000                          טלפון   1814000128

  2,181                    3,000                    3,000                          אשל   1814000130

  36,425                  45,000                  30,000                        שעות נוספות בפועל   1814000179

  51,611                  72,000                  52,000                        חשמל מים חמרי נקיון   1814000430

  1,226                    5,000                    5,000                          הוצאות משרדיות   1814000560

  19,268                  50,000                  50,000                        כלים וציוד   1814000740

  242,646                295,000                242,000                      עבודות קבלן נקיון   1814000750

    -                          30,000                  30,000                        מרחבי הדעת   1814000751

    -                          6,000                    6,000                          תערוכות יוזמות   1814000781

  1,039                    35,000                  35,000                        ימי מוקד בבתי ספר   1814000782

  1,000,110             1,187,500             1,187,000                   סהכ תפוח פיס  
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        הוצאות בתיס על יסודי כלל   

    -                            16,426,000                 משכורת בית ספר קלעי  1815100100

    -                            155,000                      נסיעות  1815100121

       160,000                      בגוד   1815100122

       400,000                      הבראה   1815100126

    -                            110,000                      אחזקת רכב   1815100127

    -                            50,000                        טלפון   1815100128

       175,000                      שעות נוספות בפועל   1815100179

  46,314                  62,000                  60,000                        מאור כח חשמל מים   1815100430

  130,203                120,000                130,000                      מים   1815100431

  71,718                  130,000                110,000                      נסיעות אשל ותלמידים   1815100710

    -                          30,000                  30,000                        פרויקטים שונים   1815100780

       170,000                      תוכניות יחודיות על יסודי  1815100781

  48,424                  140,000                240,000                      תגבור למניעת נשירה   1815100785

  19,866                  28,000                  28,000                        הנחות על יסודי   1815100786

  18,981                  50,000                  50,000                        תנופה אורט   1815100787

  20,000                  50,000                  50,000                        יזמים צעירים   1815100814

  91,421                  75,000                  75,000                        מרכז לליקוי למידה   1815100815

  285,000                350,000                350,000                      בגרויות   1815100817

  31,768                  60,000                  60,000                        צמיחה חינוכית ישובית   1815100818

  3,881,464             3,900,000             4,400,000                   תגבור בתי"ס על יסודי   1815100852

  67,266                  80,000                  80,000                        יעוץ ארגוני לבתי ספר   1815100853

  50,000                  50,000                  50,000                        כיתת תנופה שב"ץ   1815100854

    -                          50,000                  50,000                        כיתות תנופה  קלעי   1815100855

    -                          200,000                200,000                      מפעיל בית ספר על יסודי  1815100788

  78,506                  160,000                160,000                      כיתת גמלאים   1815100856

  218,250                250,000                250,000                      שיעורי עזר אינטרנטיים   1815100857

  16,799,891           16,800,000             -                                תקצוב בי"ס_קלעי   1815200810

  67,568                  80,000                  80,000                        מכללה לבטחון לאומי   1815200812
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  34,400                  50,000                  50,000                        מגמת ספורט  1815200814

       14,600,000                 משכורת בי"ס שב"ץ  1815210100

    -                            125,000                      נסיעות  1815210121

       142,000                      בגוד   1815210122

       355,000                      הבראה   1815210126

    -                            110,000                      אחזקת רכב   1815210127

    -                            43,000                        טלפון   1815210128

       160,000                      שעות נוספות בפועל   1815210179

  92,664                  100,000                100,000                      עבודות קבלניות   1815210750

  15,181,265           15,000,000             -                                תקצוב בי"ס_בן צבי   1815210810

  650,000                650,000                1,000,000                   תלמה ילין   1815220810

  37,884,968           38,465,000           40,784,000                 סהכ בתי ספר על יסודי   
        קונסרבטוריון    

  701,000                705,000                785,000                      קונסרבטוריון   1816700810

  701,000                705,000                785,000                      סהכ קונסרבטוריון   
        הוצאות מרכזיה פדגוגית   

  16,608                  18,000                  18,000                        מאור מים חמרי נקיון   1817200430

  4,529                    10,000                  10,000                        כלים וציוד   1817200740

  30,098                  30,000                  30,000                        קבלן נקיון   1817200750

  5,302                    10,000                  10,000                        הפקה חומרי לימוד   1817200931

  56,537                  68,000                  68,000                        סהכ מרכזיה פדגוגית   
        הוצאות שרות פסיכולוגי   

  3,689,120             3,750,000             3,700,000                   משכורת, שכר עבודה   1817300100

  12,839                  14,000                  55,000                        נסיעות   1817300121

  43,826                  45,000                  45,000                        בגוד   1817300122

  93,133                  92,000                  85,000                        הבראה   1817300126

  363,931                390,000                330,000                      אחזקת רכב   1817300127

  11,426                  12,000                  12,000                        טלפון   1817300128

  30,965                  26,000                  35,000                        אשל   1817300130
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  462,814                450,000                650,000                      שעות נוספות בפועל   1817300179

  15,289                     פיצויים   1817300320

  76                         1,000                      -                                הוצאות תקשורת   1817300540

  74,493                  78,000                  78,000                        קבלן נקיון   1817300750

  61,444                  70,000                  90,000                        השתלמויות   1817300781

  1,490                    10,000                  10,000                        בי"ס להורים   1817300782

    -                          3,000                    5,000                          אבחונים  1817300783

  12,132                  20,000                  25,000                        ציוד יסודי   1817300930

  5,731                    20,000                  25,000                        הוצאות אחרות   1817300980

  4,878,709             4,981,000             5,145,000                   סהכ שירות פסיכולוגי   
        הוצאות יוח"א   

  137,987                140,000                140,000                      חוגי מחוננים   1817900750

  434,246                540,000                540,000                      יוחא כישורי חיים   1817900751

  40,000                  50,000                  50,000                        עיר אקדמיה   1817900752

  233,357                200,000                200,000                      מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות  1817900753

  3,200                    25,000                  25,000                        בית ספר להורים וועדים   1817900754

  943,075                1,100,000             1,100,000                   מרכזי למידה   1817900755

  1,791,866             2,055,000             2,055,000                   סה"כ יוח"א   
        הוצאות שירותים נוספים  

  35,046                  30,000                  35,000                        מים   1817910430

  37,480                  70,000                    -                                פ.ר.ח הפעלת סטודנט   1817910750

  208,504                305,000                305,000                      מורשת ישראל   1817910780

  6,553                    60,000                  60,000                        מועצת תלמידים   1817910781

  64,700                  120,000                150,000                      התאחדות ספורט בתי"ס   1817910782

    -                          50,000                  50,000                        שיעורי מסורת ותורה   1817910785

  40,401                  90,000                  90,000                        אבלות ובתי כנסת   1817910786

    -                          140,000                160,000                      שירת הים   1817910787

    -                          300,000                300,000                      ממשלה  -מורשת ישראל 1817910788

  392,685                1,165,000             1,150,000                   סה"כ שירותים נוספים   
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        מרכז מצוינות   

  463,632                500,000                440,000                      משכורת ושכע   1817940100

  550                         3,000                          נסיעות  1817940121

  8,111                    7,000                    7,000                          ביגוד   1817940122

  15,659                  15,000                  16,000                        הבראה   1817940126

  74,035                  80,000                  45,000                        רכב   1817940127

  1,472                    2,000                    2,000                          טלפון   1817940128

  676                       1,000                    1,000                          אשל   1817940130

  6,813                    8,000                    18,000                        שעות נוספות   1817940179

  5,372                    10,000                  10,000                        הוצאות משרדיות   1817940560

  5,755                    40,000                  40,000                        חומרי מעבדה   1817940740

  374,626                385,000                282,000                      עבודות קבלניות נקיון   1817940750

  25,035                  90,000                  90,000                        יוזמות חינוכיות   1817940980

  13,542                  30,000                  30,000                        ימי מוקד בתי ספר   1817940981

  995,276                1,168,000             984,000                      סהכ מרכז מצוינות   
        מחלקת הנוער   

  1,591,929             1,650,000             1,630,000                   משכורת ושכ"ע   1817950100

  34,954                  40,000                  38,000                        נסיעות   1817950121

  22,080                  22,000                  22,000                        ביגוד   1817950122

  53,995                  52,000                  55,000                        הבראה   1817950126

  113,866                125,000                105,000                      רכב   1817950127

  4,643                    6,000                    6,000                          טלפון   1817950128

  15,782                  20,000                  20,000                        אשל   1817950130

  239,000                240,000                240,000                      שעות נוספות   1817950179

  38,722                     פיצויים   1817950320

  2,802                    2,000                    12,000                        מרכז נוער מים   1817950430

  3,379                    40,000                  40,000                        ציוד וריהוט   1817950450

  268,533                250,000                250,000                      נוער במרכז העיניניים   1817950750

  99,475                  260,000                260,000                      פעילות נוער   1817950751
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  46,452                    .  צעירים   1817950752

  187,730                100,000                100,000                      מרכז נוער אחזקה והצטיידות  1817950754

  56,611                  23,000                  23,000                        מרכז נוער חשמל   1817950755

    -                          50,000                  50,000                        טרפת   1817950756

  40,745                  125,000                125,000                      מקצב   1817950758

    -                          22,000                  22,000                        יום המעשים הטובים  1817950759

  66,675                  300,000                300,000                      פעילות מרכז נוער וצעירים   1817950760

  2,499                    60,000                  60,000                        סיירת הורים   1817950761

  36,000                  40,000                  40,000                        קהילה שיוויונית   1817950780

  75,000                  75,000                  95,000                        קהילה להטבית   1817950781

  11,408                  50,000                  50,000                        פרסום ושיווק פעילות נוער   1817950782

  9,883                    40,000                  40,000                        תנועות נוער  1817950783

  3,022,162             3,592,000             3,583,000                   סהכ נוער    
  144,303,160         156,371,000         159,174,500               חינוך  81סה"כ לפרק   
        הוצאות בית ראשונים   

  684,430                745,000                652,000                      משכורת, שכר עבודה   1822000100

  2,343                    3,000                    4,000                          נסיעות   1822000121

  8,248                    8,000                    10,000                        בגוד   1822000122

  21,450                  22,000                  23,000                        הבראה   1822000126

  74,456                  80,000                  80,000                        אחזקת רכב   1822000127

  1,968                    2,000                    3,000                          טלפון   1822000128

  7,143                    8,000                    7,000                          אשל   1822000130

  23,451                  30,000                  28,000                        שעות נוספות בפועל   1822000179

  823,489                898,000                807,000                      סהכ בית ראשונים   
        הוצאות תרבות העשרה ופנאי   

  323,803                360,000                410,000                      משכורת ושכר עבודה   1822222100

  4,686                    5,000                    5,000                          נסיעות   1822222121

  5,748                    6,000                    6,000                          בגוד   1822222122

  14,157                  15,000                  14,000                        הבראה   1822222126
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  49,834                  60,000                  60,000                        אחזקת רכב   1822222127

  1,157                    2,000                    2,000                          טלפון   1822222128

  9,281                    13,000                  13,000                        אשל   1822222130

  56,499                  60,000                  68,000                        שעות נוספות בפועל   1822222179

  28,530                  18,000                  20,000                        ציוד וריהוט   1822222450

  31,615                  50,000                  38,000                        ניקיון  1822222409

    -                          1,890,000             2,470,000                   יום העצמאות   1822222780

  122,454                180,000                265,000                      ארועים שכונתיים   1822222781

  541,400                700,000                700,000                      חגיגות קיץ   1822222782

  261,946                400,000                3,800,000                   לגבעתיים   100חגיגות  1822222783

  358,631                700,000                935,000                      חגיגות פורים   1822222784

  184,476                192,000                210,000                      פסטיבל מספרי סיפורים   1822222785

  138,524                425,000                425,000                      אירועים לאזרחים ותיקים  1822222786

    -                          20,000                  20,000                        שמחת תורה   1822222787

  220,200                420,000                520,000                      אירועים עירוניים   1822222788

  130,463                140,000                140,000                      תמלוגים פדרציות   1822222789

  64,150                  90,000                  90,000                        תוכנית בריאות  1822222790

  2,337,396             2,471,000             2,471,000                   העברה תאטרון גבעתיים   1822222810

  515,082                580,000                550,000                      נקיון מרכזים קהילתים   1822222813

  185,000                185,000                200,000                      אבטחה מרכזים קהילתיים   1822222814

  3,460,000             3,460,000             4,543,000                   קהילתיים תרבות פנאי וקהיל  1822222815

    -                          3,900,000             3,792,000                   קהילתיים תשלומי ארנונה 1822222823

  445,145                500,000                500,000                      מאור מרכזים קהילתיים   1822222816

    -                          6,000                      -                                תקשורת מרכזים קהילתיים   1822222817

  34,200                  35,000                  35,000                        יד לבנים תל השומר   1822222818

    -                          27,000                    -                                יד לבנים   1822222819

  73,043                  85,000                  85,000                        מים מרכזים קהילתיים   1822222821

  187,044                250,000                250,000                      קייטנות מרכזים קהילתיים   1822222822

  146,708                392,000                636,000                      הפרשים חד פעמיים קהילתיים 1822222886
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  9,931,172             17,637,000           23,273,000                 תרבות העשרה ופנאי  סהכ  
        הוצאות ספריות   

  1,023,060             1,030,000             745,000                      משכורת , שכר והוצא   1823000100

  21,799                  25,000                  20,000                        נסיעות   1823000121

  16,674                  20,000                  15,000                        בגוד   1823000122

  40,343                  45,000                  35,000                        הבראה   1823000126

  80,912                  90,000                  60,000                        אחזקת רכב   1823000127

  4,178                    5,000                    4,000                          טלפון   1823000128

  8,051                    9,000                    9,000                          אשל   1823000130

  91,880                  100,000                85,000                        שעות נוספות בפועל   1823000179

  47,665                  20,000                  60,000                        חשמל מים חמרי נקיו   1823000430

  131,073                150,000                140,000                      עבודות קבלן נקיון   1823000750

  1,465,635             1,494,000             1,173,000                   סהכ ספריות   
        הוצאות נוער מנהל   

  1,195,414             1,200,000             1,280,000                   משכורת , שכר והוצא   1828100100

  15,226                  16,000                  18,000                        נסיעות   1828100121

  11,563                  13,000                  13,000                        בגוד   1828100122

  32,789                  35,000                  35,000                        הבראה   1828100126

  94,685                  95,000                  80,000                        אחזקת רכב   1828100127

  4,097                    5,000                    5,000                          טלפון   1828100128

  29,202                  30,000                  26,000                        אשל   1828100130

  73,393                  80,000                  70,000                        שעות נוספות בפועל   1828100179

  75,330                  75,000                  72,000                        ליסינג צמוד   1828100532

  1,531,698             1,549,000             1,599,000                   סהכ נוער מנהל   
        הוצאות מצפה כוכבים   

  368,702                375,000                405,000                      משכורת , שכר והוצא   1828200100

  1,553                    2,000                    2,500                          נסיעות   1828200121

  4,232                    5,000                    6,000                          בגוד   1828200122

  13,728                  15,000                  15,000                        הבראה   1828200126
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  50,023                  50,000                  53,000                        אחזקת רכב   1828200127

  1,166                    1,500                    1,500                          טלפון   1828200128

  1,169                       הוצאות תקשורת   1828200540

  19                           -                           אשל   1828200130

  13,676                  15,000                  14,000                        שעות נוספות בפועל   1828200179

  454,268                463,500                497,000                      סהכ מצפה כוכבים   
        הוצאות מרכזי תרבות שזר   

  726,125                750,000                490,000                      משכורת , שכר והוצא   1828300100

  17,465                  20,000                  12,000                        נסיעות   1828300121

  10,594                  12,000                  10,000                        בגוד   1828300122

  26,446                  30,000                  25,000                        הבראה   1828300126

  33,936                  36,000                  30,000                        אחזקת רכב   1828300127

  2,552                    3,000                    3,000                          טלפון   1828300128

  12,137                  13,000                  10,000                        אשל   1828300130

  1,721                       פיצויים   1828300310

  31,831                  35,000                  50,000                        שעות נוספות בפועל   1828300179

  862,806                899,000                630,000                      סהכ מרכזי תרבות שזר   
           

        הוצאות מרכז שדה בוקר   

  397,317                440,000                315,000                      משכורת ושכר עבודה   1828340100

  8,385                    10,000                  5,000                          נסיעות   1828340121

  5,536                    6,000                    6,000                          בגוד   1828340122

  15,573                  17,000                  14,000                        הבראה   1828340126

  17,035                  19,000                  19,000                        רכב   1828340127

  1,451                    2,000                    1,500                          טלפון   1828340128

  1,042                    2,000                    3,000                          אשל   1828340130

  28,027                  40,000                  50,000                        שעות נוספות בפועל   1828340179

  474,366                536,000                413,500                      סהכ מרכז שדה בוקר   
        מחלקת הצעירים   
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  153,336                400,000                400,000                      משכורת ושכ"ע   1828320100

  2,333                    2,000                    6,000                          נסיעות   1828320121

  1,516                    1,500                    2,500                          ביגוד   1828320122

  5,148                    4,500                    6,000                          הבראה   1828320126

  22,736                  20,000                  25,000                        רכב   1828320127

  433                       4,500                    1,500                          טלפון   1828320128

  2,992                    1,000                    5,000                          אשל   1828320130

  24,238                  75,500                  75,500                        שעות נוספות   1828320179

  230,528                380,000                380,000                      פעילות צעירים  1828320750

       400,000                      מרכז צעירים הטרקלין  1828320751

       70,000                        פר"ח   1828320752

       250,000                      מעורבות חברתית  1828320753

    -                          150,000                200,000                      קרן מלגות  1828320850

    -                          4,000                    4,000                          משרדיות  1828320560

  443,260                1,043,000             1,825,500                   סה"כ צעירים   
        הוצאות תנועות נוער   

  568,000                550,000                550,000                      תמיכות חינוך וקהילה   1828900810

  568,000                550,000                550,000                      סהכ תנועות נוער   
        הוצאות פעולות ספורט   

  835,049                900,000                800,000                      ספורט משכורת   1829000100

  13,041                  22,000                  15,000                        נסיעות   1829000121

  12,638                  15,000                  13,000                        בגוד   1829000122

  30,245                  32,000                  29,000                        הבראה   1829000126

  82,265                  90,000                  80,000                        אחזקת רכב   1829000127

  2,896                    3,000                    3,000                          טלפון   1829000128

  6,697                    7,000                    6,000                          אשל   1829000130

  112,368                120,000                130,000                      שעות נוספות בפועל   1829000179

  2,455                       משכורת בלי תקן   1829000200

  80,788                  70,000                  78,000                        מים   1829000430
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  56,194                  80,000                  80,000                        ספורט בתי ספר -כלים וציוד  1829000740

  418,291                600,000                500,000                      עבודות קבלן נקיון   1829000750

  16,865                  50,000                  60,000                        ארועי ספורט   1829000751

  7,764                    30,000                  30,000                        אחזקת אולמות ספורט   1829000753

    -                          5,000                    5,000                          שעורי שחיה ילדים   1829000755

  33,709                  55,000                  60,000                        תחזוקת מתקנים   1829000758

  49,760                  50,000                  50,000                        בדיקות בטיחות   1829000780

  1,140,000             1,120,000             1,120,000                   תמיכות ספורט   1829000814

    -                          1,600,000             1,631,000                   עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1829000818

  1,799,182             2,016,000             2,256,000                   תפעול ותמיכה עמותה   1829000815

  614,490                700,000                700,000                      תמיכות ספורט שווי שימוש   1829000816

  236,000                   הפרשים עמותות ספורט  1829000817

  5,550,696             7,565,000             7,646,000                   סהכ פעולות ספורט   
  22,105,389           32,634,500           38,414,000                 תרבות נוער וספורט  82סה"כ לפרק   
        הוצאות מדא   

  149,694                142,000                142,000                      השתת למגן דוד אדום   1836000813

  149,694                142,000                142,000                      בריאות  83סהכ לפרק   
        הוצאות רווחה מנהל   

  7,741,536             7,900,000             8,250,000                   משכורת ושכ"ע   1841000100

  126,408                130,000                135,000                      נסיעות   1841000121

  72,566                  75,000                  83,000                        בגוד   1841000122

  179,668                190,000                210,000                      הבראה   1841000126

  763,692                800,000                770,000                      אחזקת רכב   1841000127

  25,152                  26,000                  26,000                        טלפון   1841000128

  59,214                  60,000                  48,000                        אשל   1841000130

  142,580                200,000                170,000                      שעות נוספות בפועל   1841000179

  41,271                     פיצויים   1841000320

  2,032                      160,000                      אבטחה  1841000750

      50,000                        הסעות  1841000781
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       150,000                      חשמל מים והוצאות אחרות  1841000780

  166,210                140,000                135,000                      תמיכה ללא השת רווחה   1841000840

  74,673                  170,000                340,000                      הוצאות אירגוניות רשות   1841003780

  187,914                   הוצאות קורונה  1841003845

  8,400                    10,000                  10,000                        הדרכה והשתלמויות   1841004780

  51,624                  30,000                  100,000                      פרויקטים מיוחדים  1841005840

       10,000                        על גבע קיזוז ארנונה 1841006780

       400,000                      מחלקה לצרכים מיוחדים  1841006840

  189,500                  -                           מלגות   1841007840

  857,500                800,000                1,140,000                   תמיכות רווחה   1841010840

  193,560                200,000                250,000                      תמיכות רווחה שווי שימוש מ  1841011840

  10,883,501           10,731,000           12,437,000                 סהכ רווחה מנהל   
        הוצאות שרותים למשפחות   

  13,515-                 40,000                  40,000                        טפול באלכוהוליסטים   1842200840

  77,832                  200,000                220,000                      צרכים מיוחדים למשפחה   1842201840

    -                          50,000                  30,000                        סיוע למשפחות עם ילדים   1842202840

  19,141                  40,000                  100,000                      עבודה קהילתית   1842203840

    -                          5,000                    5,000                          טיפול בדירי רחוב   1842205840

  17,244                  25,000                  80,000                        מרכז אלון הדרכת הורים   1842206840

  50,868                  100,000                82,000                        תחנת לייעוץ 1842401840

  120,347                100,000                120,000                      טפול באלימות   1842403840

  271,917                560,000                677,000                      סהכ שרותים למשפחות   
        הוצאות שירותים לילד ולנער   

  433,818                400,000                510,000                      טיפול בילד בקהילה.   1843502840

  3,390                    32,000                  32,000                        אבחון ויעוץ פסיכיאטרי   1843503840

  298,228                350,000                200,000                      עם הפנים לקהילה   1843504840

  1,256,711             1,200,000             1,774,000                   ילדים בפנימיות   1843801840

  166,274                180,000                150,000                      מעונות יום  -ילדים 1843901840

  2,158,421             2,162,000             2,666,000                   סהכ שירותים לילד ולנער   
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        הוצאות שירותים לאזרח ותיק  

  266,880                320,000                  -                                השתת לגיל עד   1844300840

  2,488,137             2,250,000             2,200,000                   אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 1844301840

  23,438                  30,000                  20,000                        נופשון לאזרח הותיק   1844304840

  23,361                  20,000                  20,000                        קהילה תומכת אזרחים ותיקים 1844400840

  392,167                500,000                485,000                      מועדון והבראה לאזרח ותיק   1844402760

  353,112                300,000                342,000                      צרכים מיוחדים לאזרח ותיק   1844403840

  34,405                  40,000                  40,000                        השתת בפעילות לאזרח ותיק   1844406840

  91,906                  80,000                  80,000                        מסגרות יומיות לאזרח ותיק   1844501840

  9,026                    40,000                  40,000                        ראשונים מועדון גמלאים בית  1844503840

  150                         -                          פעולות לאזרחים ותיקים   1844504840

  388,222                380,000                479,000                      שרידי שואה   1844504841

  4,070,804             3,960,000             3,706,000                   סהכ שירותים לאזרח ותיק   
        הוצאות שירותים לבעלי מש"ה   

  9,447,562             9,567,000             9,500,000                   סידור בעלי מש"ה במוסדות   1845101840

  2,442,274             2,295,000             2,355,000                   בעלי מש"ה במוסד ממשלתי   1845102840

  4,829,538             4,500,000             4,500,000                   החזקת אוטיסטים במוסדות   1845104840

  37,338                  150,000                240,000                      טיפול בהורים וילדים   1845106840

  353,305                470,000                560,000                      ותעסוקה לבוגרים   מ.יום  1845108840

  29,229                  150,000                100,000                      מועדונית צרכים מיוחדים   1845109840

  15,058                  155,000                155,000                      מעונות יום שיקומיים   1845110840

  223,160                180,000                180,000                      מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 1845111840

    -                          20,000                  10,000                        נופשונים אוטיסטים   1845112840

  1,272,602             1,000,000             1,870,000                   הסעות אוטיסטים   1845114840

    -                          10,000                  5,000                          בעלי מש"ה במעון אמוני   1845201840

  778,569                600,000                880,000                      בעלי מש"ה במעון טיפולי   1845202840

  614,577                600,000                600,000                      מעש מפעל עבודה שיקומי   1845203840

  46,848                  100,000                70,000                        שרותים תומכים לבעלי מש"ה   1845301840

  55,554                  5,000                    5,000                          נופשון לבעלי מש"ה   1845304840
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  295,000                269,000                300,000                      על גבע   1845305840

  20,440,614           20,071,000           21,330,000                 סהכ שירותים לבעלי מש"ה   
        הוצאות שירותי שקום   

    -                          20,000                  20,000                        שיקום העיוור בקהילה   1846301840

  44,343                  105,000                80,000                        הדרכה עיור ובני ביתו   1846303840

    -                          3,000                    2,000                          מפעלי שיקום לעיור   1846401840

    -                          50,000                  20,000                        מפעלי תעסוקה ומועדון   1846402840

  4,347,611             3,700,000             4,000,000                   אחזקת נכים בפנימיות   1846502840

  305,798                280,000                280,000                      מעונות ממשלתיים שקום   1846503840

  374,001                210,000                310,000                      תעסוקה מוגנת למוגבלים   1846600840

    -                          5,000                    5,000                          מרכזי איבון ושקום   1846801840

  52,479                  90,000                  90,000                        שיקום נכים בקהילה   1846802840

  49,500                  66,000                  66,000                        נכים קשים בקהילה   1846804840

  1,285,924             1,400,000             1,000,000                   מ. יום שיקומי לנכים   1846806840

  6,459,656             5,929,000             5,873,000                   סהכ שירותי שקום   
        הוצאות שירותי תקון   

  204,857                180,000                180,000                      טפול בנוער וצעירים   1847100840

  210,798                280,000                335,000                      טיפול בנערות במצוקה.   1847102840

  20,281                  5,000                    5,000                          מקלט לנשים מוכות   1847104840

  39,827                  190,000                190,000                      נתיבים והורות   1847105840

     30,000                  30,000                        יחידת טיפול בלהטבים   1847106840

    -                          20,000                  10,000                        מעונות חסות ממשלתיים   1847201840

  1,635                    12,000                  80,000                        טפול בקהילה   -סמים   1847300840

  477,397                717,000                830,000                      סהכ שרותי תקון   
        הוצאות התנדבות בקהילה   

  54,038                  115,000                140,000                      התנדבות פעולות   1848301780

  23,291                  40,000                  60,000                        בנות שירות לאומי   1848303750

  77,329                  155,000                200,000                      סהכ התנדבות בקהילה   
        הוצאות שירותים לעולים   
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  8,172                    6,000                       עולים.  - טיפול בזקנים 1849006840

    -                          5,000                    2,000                          ילדים במצוקה עולים   1849011840

  675                       4,000                    4,000                          משפחות עולים במצוקה   1849013840

  2,080                      5,000                          סיורים להכרת הארץ  1849015841

  43,605                  80,000                  80,000                        מועדון עולים מבוגרים   1849015842

  54,532                  95,000                  91,000                        סהכ שרותים לעולים   
  44,894,171           44,380,000           47,810,000                 רווחה  84סה"כ לפרק   
        הוצאות שרותי דת   

  3,561,706             3,210,000             3,427,000                   השתת למועצה דתית   1851000810

  251,000                235,000                280,000                      תמיכות דת   1851000811

  3,812,706             3,445,000             3,707,000                   שרותי דת  85סהכ לפרק   
           

        הוצאות שרות וטרינרי   

  809,733                780,000                780,000                      שרות וטרינרי תקציב פעילות  1923000830

  3,778                       מעבר לתאגיד מים ישן  1913100721

  195,996                195,000                195,000                      שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 1923000831

  1,009,507             975,000                975,000                      שרות וטרינרי 92סהכ לפרק   
        הוצאות פנסיה עובדים   

  40,284,362           36,300,000           36,300,000                 פנסיה תקציבית   1991000310

  453,200                   השתת בתקציב בלתי רגיל  1990000910

  839,944                1,500,000             1,500,000                   פיצויים ומענק פרישה   1991000320

  1,456,614             2,310,000             2,310,000                   הוצ' לרווחת עובדים   1991000312

  489,666                756,000                756,000                      הוצאות עודפות   1991000781

  43,523,786           40,866,000           40,866,000                 סהכ פנסיה ועובדים   
        הוצאות שונות  

       160,000                      חדשנות  1993000784

  192,759                400,000                479,000                      תחבורה ציבורית בשבתות   1991100782

    -                          127,000                148,500                      גבעתיים קרן  1991100783

  5,862,919                תביעות ע"פ פסק דין   1994000581
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 2020ביצוע  2021תקציב  2022תקציב  שם חשבון   מס. חשבון  
  6,840                       הוצאות משנים קודמות   1994000651

  47,858,932           40,000,000           41,000,000                 שחרורים והנחות   1995000860

    -                          3,000,000             500,000                      הוצאות קורונה  1994000980

  53,921,450           43,527,000           42,287,500                 סהכ הוצאות שונות  
           

  454,043,391      475,026,000      491,500,000            סה"כ הוצאות   
     
      -                                הפרש 
      
      

    בניין עיר  
      
    24,840,000                 173קבוצה  
    3,726,000                   אחוז   15בתוספת  
    28,566,000                 סה"כ 

    3,000,000-                  בניכוי אגרות רישוי בניה  
    25,566,000                 סה"כ 

    800,000-                     מענק התחדשות  
                  24,766,000    
   ===============    
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 מנהל כללי ומשאבי אנוש

 ף מנהל כללי  אג

 

 תיאור כללי 
 האגף למנהל כללי בעירייה נותן שירותים לכלל יחידות העירייה בנושאים הבאים:  

 . מערכות מידע .1

 אבטחת מידע וסייבר  .2

 ניהול צי הרכב העירוני  .3

 סלולר.ניהול מערך תקשורת  .4

   .ארכיון .5

 

 המנהל מטרות 

 שיפור הסביבה המתוקשבת והמאובטחת של אגפי/מחלקות העירייה.  .1

 מערכות המידע והמחשוב. שיפור המענה בתחום  .2

 ניהול אבטחת מידע וטיפול באיומי סייבר.  .3

 ניהול הארכיון עירוני.  .4

 ניהול צי הרכב העירוני.  .5

  שימור איכות המענה התקשורתי )אינטרנט, חיבור אתרי העירייה(.  .6
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 מערכות מידע 

 
 פעילות מחלקת מערכות מידע 

 תחזוקה שוטפת של תשתיות מחשוב בעירייה.  .1

 אתרי עירייה.  25-תחנות קצה פזורות בלמעלה מ 350מעל  .

 מדפסות.  135מעל  .א

 שרתים.  12 .ב

 מערכות מידע שונות.  55 .ג

 קריאות שירות בחודש.  550-טיפול ב .2

 תחזוקה שוטפת של תשתיות מחשוב במערכת חינוך עירונית. .3

 בתי ספר יסודיים  9 .ד

 תיכוניים  3 .ה

 הצטיידות גנים בהליך   47גני ילדים ועוד   46 .ו

 בית הספר למצוינות  .ז

 תפוח פיס  .ח

 טכנולוגי  HUBמועדוני נוער כולל  .ט

 מחשבים וציוד קצה אחר  700מעל  .י

 מינהלת עמותת הספורט, מינהלת קהילתיים ומרכזים קהילתיים.  –ליווי וסיוע לעמותות עירוניות  .4
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משימות שוטפות

פעולות שתקדם יעדים תיאור משימהשם משימה 
מרכזיות

שותפים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

תחזוקת מערך  
המחשוב 
והכיתות  

חכמות בבתי  
הספר

תחזוקה של 
הציוד בכיתות 

האם בבתי הספר

שעות   24
לטיפול בתקלה  

להמשכיות 
לימודית

הפעלת מערך  
טכנאים חיצוני 

חברת 
חיצונית,  

מנהל חינוך 

תקציב רגיל 
320,000  ₪

)מנהל חינוך( 

עמידה בתכנית  
תקינות   95%הלימודים, 

הציוד 

על פי מכרז 
משרד החינוך 
לתחזוקת בתי  
ספר, אישור 

ועדת השלושה  
לתקציב

מחשוב בתי 
ספר

 תחזוקה+
שדרוג מחשבים 

על פי תכנית 
מנהל החינוך  
וצרכי בתי ספר

החלפת בלאי  
מחשבים 
ומקרנים

על פי תכנית 
מנהל 

החינוך  
וצרכי בתי 
הספר וגני  

הילדים 

תקציב מנהל 
 חינוך 

₪ לשנה  400,000

החלפת מחשבים  
ומקרנים בכיתות אם  

כיתות אם(  100%)
והחלפת חלק בכיתות  

הספח בבית הספר 
בהתאם לסדרי  

עדיפויות הבית ספרית 
 ( 20%)לפחות 

בניית תכנית,  
יציאה להצעות 

מחיר על פי  
מכרז מפעל 

הפיס ואישור 
דת השלושה  וע

. אספקהו

נדרש לאשר בדחיפות 
תקצוב לנושא, אחרת  
בכל שנה יצטברו 20%
ממחשבי בית הספר.  

מדובר בהחלפת 
מחשבים בני 6 שנים 

מערכת משרד  
ממוחשב

תחזוקה ושדרוג 
Officeמערכות 

ניהול יעיל של  
מידע בארגון

חידוש רישוי,  
הדרכות, 
הטמעה

כל יחידות 
העירייה 

רישוי מיקרוסופט  
- 210,000  ₪

רכישה במהלך 
I /2022רבעון 

רכישה דרך  
מכרז משכ"ל 

, ועדת  15/2019
השלושה, 
הזמנת רכש

טפסים  
מקוונים

הכנת טפסים 
מקוונים לכל 

תהליך מול תושב

קידום וייעול  
העבודה במתן 
שירות לתושב, 
שביעות רצון 

התושבים

אפיון טפסים 
ותהליכים,  

הטמעת 
הטפסים

אגף שירות 
לתושב, 
אגפים  
נוספים 

מעבר למתכונת עבודה אתר אינטרנט 
 מקוונת מלאה 

אפיון שירות 
מול מחלקה, 

הקמת הטופס,  
הטמעה 
במחלקה

התקבלו  2021במהלך 
אלפי בקשות מקוונות  

למגוון שירותים,  
ביניהם ועדת הנחות,  

רישום לאירועים,  
ערעורי דוחות חניה,  

 פניות ציבור ועוד 

אבטחת מידע
תחזוקת מאגרי  

מידע, סקר  
סיכונים

יישום סקר 
נהלים, הדרכות סיכונים

יחידות 
העירייה  

וספקי מידע

תקציב
₪ יועץ  50,000

ביקורות והדרכות  
ב לחוק  17עמידה בסעיף 

הגנת הפרטיות 

 :

נדרשת תוספת       
תקציב עבור יישום 
דוח מבקר העירייה

1. איוש משרת מנהל  
אבטחת המידע

יישום מסכנות על ידי 
חברת אבטחת מידע  

או העובד 
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פעולות   שתקדם יעדים  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיות

שותפים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

צילום ישיבות 
 מועצת העיר

צילום ופרסום  
 ישיבות המועצה 

הנגשת מידע 
 לתושבי העיר 

הקלטה ושידור 
הישיבות דרך 
ערוצי מדיה 

 מקוונים

ספק מערכת  
הקלטה 
 ושידור

 תקציב
43,000  ₪ 

מישיבות  100%צילום 
על פי הצעות מחיר של   המועצה 

 +מע"מ לצילום 3,000

תחזוקת  
מחשבים  
ומערכות  

 מידע

שירות לשרתים 
 ותחנות עבודה

שמירה על 
ספקים  חוזי תחזוקה תקינות הציוד

 חיצוניים 

200,000  ₪ 
 , תקציב רגיל

תוספת טכנאי  
200,000  ₪ 

 95%תקינות של 
   מהמערך

רכישת ציוד 
 מתכלה 

אספקת ציוד  
למחלקות 

 העירייה 

שמירה על רצף 
תפקודי של 

 הציוד 
ספקים  רכישת ציוד

 חיצוניים 
 תקציב

100,000₪ 

אספקת ציוד מתכלה  
  24ליחדות העירייה תוך 

 שעות

רכישת מלאי  
  ציוד

שדרוג מערך  
 המחשוב

חידוש ושדרוג  
 ציוד ותוכנות

עמידה 
בדרישות 
 טכנולוגיות 

 ספקי ציוד ציודרכישת 

 תקציב
50,000 ₪ , 

נדרשת תוספת של  
100,000  ₪ 

 5-אורך חיי מחשב כ
  20%שנים החלפת 

 מהציוד בשנה 
  

תקשורת  
 סלולרית 

אחזקת מערכת  
תקשורת  

סלולרית עבור 
 עובדי העירייה 

קשר רציף בין  
בעלי תפקידים 

 בארגון

תחזוקה 
שוטפת, רכישת 

מכשירים, 
 ניהול מנויים 

ספק שירות, 
אגפי  

 העירייה 
   תקציב רגיל 

שנים נערך  5לאחר 
מכרז לאספקת  
שירותי סלולר 

 ומכשירים,
מתבצעת חלוקת 

מכשירים בהתאם  
למלאים של הספק 

 הזוכה. 

שדרוג המערך  
 הדיגיטלי 

שדרוג נגישות  
המידע דרך ערוצי 

 מדיה דיגיטלית

שיפור שירות 
לאזרח והורדת 
עומס מעובדי 

 העירייה 

 שדרוג 
אפליקציה  

 סלולרית

 יועץ דיגיטל 
אגפי  

 העירייה 

 תקציב
 ₪ ייעוץ,  100,000

50,000   ₪
אפליקציה  
 ופייסבוק

  

נמצא בתפעול השוטף 
של אגף דוברות 

תקשורת ומכאן שיש 
להעביר אליהם את 

 התקציב
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משימות פרויקטאליות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

הערות  התארגנות

מחשוב בתי 
הספר לפי קול 
קורא משרד  

החינוך תשפ"א 
קורונה 

מחשוב בתי הספר  
בציוד היקפי 

ומחשבים לצורך  
התמודדות בתי  
הספר  בלימוד 

בתקופת הקורונה

מחשוב בתי הספר  
על פי תכנית צרכים 

פדגוגיים ללימוד 
הקורונהבתקופת 

הוספת מחשבים 
ניידים ונייחים,  

וציוד היקפי 

משרד החינוך 
הרשות ו 91%-ב

9%-ב

תב"ר על סך 
1,440,000   ₪
שרדהשתתפות מ
החינוך  

₪,  1,310,400-ב
הרשות 

₪ 129,600-ב

הצבת הציוד 
בבתי הספר  

תחילת ינואר 
בכפוף  2021

ווה משרד תלמ
החינוך 

בניית תכנית,  
יציאה להצעות 

פי  מחיר על 
מכרז מפעל 

הפיס ואישור 
ועדת השלושה  

ואספקה

קיים תב"ר 
מאושר

שדרוג שרת 
דוא"ל + מעבר  

רכישת   -לענן 
רישיונות

שדרוג מערך הדואל 
 העירוני 

שיפור עבודה עם  
דואר אלקטרוני  
ארגוני, גם מחוץ  

 למשרד

רכישת רישיונות 
שימוש בגרסה 

שדרוג  ,עדכנית
שרת דואר לגרסה  

 עדכנית

תקציב  תוספת 
110,000-שנתית של כ
.₪ 

תפקוד של 
של   99.9999%

ל "מערכת דוא
ארגונית

ניהול ישיבות
החלפת טאבלטים  מועצה 

ניהול דיגיטלי של  
ישיבת מועצה,  

חסכון בנייר
ספקים חיצונייםרכישת מכשירים

100%החלפת 
טאבלטים 
למכשירים 

חדישים 

אפיון מפרט, 
רכישה

 5הוחלפו 
טאבלטים 
מתקציב  

שוטף

מערכת לניהול 
הטמעה של מערכתמאגר יועצים

ייעול תהליך  
קליטת יועץ, 

בחירת יועץ והזמנת 
 עבודה 

הטמעת המערכת  
במחלקות 

 העירייה 

ספקים 
חיצוניים, 
מחלקות 
העירייה 

100%רישום 
יועצים באופן  

מקוון

מחשוב משאבי  
אנוש 

הקמת מערכת גיוס  
מועמדים

התייעלות בגיוס  
משאבי אנושהטמעה, הדרכה  ומיון מועמדים

95%קליטה של 
המועמדים 
באמצעות 
המערכת 
המקוונת

הטמעה 
והדרכה

מחשוב מרכז 
הפעלה

הטמעת מערכת  
ממוחשבת לחירום

שיפור יכולת 
הקבלה של תמונת 

 מצב בזמן חירום

הטמעת המערכת,  
אגף הביטחוןהדרכת עובדים

100%ניהול 
אירועי חירום 

באמצעות 
המערכת

הדרכות 
מערכת תקופתיות

"שועל" 

 ₪ 21,000 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

 הערות  התארגנות

הקמת רשת  
WIFI 

הקמת תשתית  
רשת אל חוטית  
במבני העירייה 

לשירות העובדים  
 והקהל 

שיפור איכות 
שיחות ודיונים  
מקוונים בקרב  

 העובדים 

רכישת ציוד, 
 התקנה

 
 תקציב שוטף 

הטמעת רשת  
-חוטית באל 

מבני  100%
 העירייה 

מערכות  
WIFI 

הותקנו 
 5- בלמעלה מ

אתרי עירייה 
 שונים 
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רכב, תקשורת וארכיון
משימות שוטפות

שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

ייעול ארכיון 
טיפול בחומר 

ארכיוני בעירייה 
לפי דרישות החוק 

שמירת מורשת העיר 

קליטה, שמירה, 
ניהול וביעור חומר  
ארכיוני בעירייה 
לפי דרישות החוק 

חברה 
חיצונית  
בהתאם 

למכרז פומבי

אחסון ארכיון  100%
המחלקות באחסון 

 50%העברת  ,חיצוני
מארכיון העירוני לאחסון 

חיצוני 

סריקת תיקי  
רישוי עסקים 

תיק  והפיכת
עסק לדיגיטלי 

ניהול צי  
רכב העירוני

פיקוח על נהגי  
ורכבי העירייה  

בהתאם להוראות 
פקודת התעבורה 

ותקנות משרד  
 התחבורה

מניעת תאונות,  
שמירה על תקינות 

 הרכבים

פיקוח על נהגי  
העירייה, הכשרתם  

 ותקינות הרכבים

נהגים ברכבי 
עירייה )כולל 

רכב צמוד(

תקציב רגיל 
3,000,000  ₪

הדרכות בשנה, טסט   2
שנתי, בדיקות תקופתיות  

 בהתאם לשימוש הרכב

בדיקת תקינות  
חודשים   'כל מס

של מחלקת 
הרכב לכל צי 

 הרכב

ציוד 
בטיחות 
לנהגי  

אופנועים 

רכישת ציוד 
בטיחות לנהגי  

האופנועים 
רכישת ציוד מיגון הגנה על הנהגים 

לאופנוענים 
נהגי 

קטנועים
רגיל תקציב 
30,000  ₪

20- מעילים, כ 20-כ
קסדות סגורות,  

זוגות כפפות מגינות  20-כ

מנהל מחלקת 
רכב מול הרכש  

והגזברות, 
לתקצוב 

והסדרת הנושא

החלפת 
קטנועים 

 'החלפה של מס
קטנועים ישנים  
מאוד במחלקות 

רכישה של קטנועים 
ם מערכות בטיחות  ע

 מתקדמות 

חיסכון במוסכים  
בטיחות  שמירת 

 הרוכב
תקציב רגיל נהגי קטנועים 

קטנועים  'מסקטנועים  4-5החלפה של  ₪   50,000
ישנים 

הזמנת רכבי 
ליסינג צמוד

הזמנה של רכבים 
היברידיים בליסינג  

הצמוד

חשיבות הנושא 
זיהום אויר חיסכון 

בדלק

חיסכון לעובד 
בשווי המס חסכון  

יה  בצריכת ילעיר
דלק זיהום אויר

ליסינג  נהגי 
צמוד

בהוצאות   20%חסכון של 
העירייה על דלק עבור 

רכבי ליסינג 

החלפת 
רכבי תפעול

הזמנה של רכבים 
 בליסינג 

חידוש צי הרכב 
העירוני 

חידוש הסכמים 
מול ספקי הליסינג 

 ספקים
תקציב רגיל  
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 אגף משאבי אנוש 

 תיאור כללי של האגף 
משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובדי העירייה לאורך תקופת חיי העובד, לרבות איתור ובחינת הצורך  אגף 

לקליטת וגיוס עובדים, כתיבת מכרזים וניהולם, תהליך הקליטה, הכשרה, הדרכה, קידום, פיתוח ופרישה  

 וכחות של העובדים. של עובדים ומנהלים בעירייה, דאגה לרווחת העובדים וגמלאי העירייה וניהול מערך הנ

 מבנה ארגוני  

 
 גובה תקציב שוטף בשנה הנוכחית: 4,500,000 ₪. 

 

 גובה תקציב תב"ר: 0 ₪.

 

 מטרות

 הסדרת תחום משאבי האנוש .1

 שיפור השירות לעובדים ודאגה לרווחתם  .2

 

 סקירת פעילות 

 מכרזים לתפקידים שונים ברשות  120-פרסום כ .1

 בארגון טיפול שוטף בעובד לאורך מחזור חייו  .2

הובלת שינוי מבנה ארגוני בעירייה בשיתוף עם משרד הפנים, תוך הגדלת מצבת העובדים בהתאם   .3

 לצרכי המערכת והנחיות הנהלת הרשות 

טיפול בנושא חירום "משבר הקורונה" באגף משאבי אנוש לרבות ניוד ושינוי הגדרות תפקיד וכן גיוס   .4

 האוצר ומשרד הבריאות נאמני קורונה בכפוף להנחיות משרד הפנים, משרד 

ל מנהל  "סמנכ
ומשאבי אנוש

אסף אדרי

מזכירת ועדת  
מכרזים וועדת  

השתלמויות
עליזה גולדפלד

פקידיםרפרנטית
עינת גוטהרץ

פועלים  רפרנטית
וסייעות חינוך  

מיוחד
נחמה פרנקל

סייעות  רפרנטית
עובדי  , לגננות

רווחה ומלווים  
בהסעות

דוריה נהון

פקחים  רפרנטית
וחינוך משלים
ליאת מקטובי

מזכירת האגף
יעל סיינס

מנהלת מחלקת תנאי שירות
מירב ביאלה כהן
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 המשך הובלת טכסי קביעות לעובדים זמניים  .5

 חיזוק הקשר בין אגף משאבי אנוש לעובדי העירייה ע"י שקיפות ארגונית  .6

 המשך קידום רווחת העובד מתוך תפישה לחיזוק מחויבות העובד לרשות  .7

 הכשרת סייעות  .8

 הכשרת כלל הפקחים לאכיפת תקנות 'התו הסגול'  .9

 פר התיכוניים שב"ץ וקלעי קליטת עובדי בתי הס .10

 יעדים 

 הערות דרך מדידה  מדד תפוקה ותוצאה יעד

הסדרת נושא כח  

 אדם ברשות

עריכת קובץ הנחיות ונהלי עבודה  

, צמצום שיעור  2022עד סוף שנת 

הליקויים בהעסקתם של עובדי  

הרשות ביחס לקבוע בחוק  

 ובנהלי הרשות 

ביקורות  

תקופתיות  

מטעמם של  

גופים  

רגולטוריים  

 ומבקר העירייה 

 

קביעת מפתח  

 תקינה לעירייה 

ניהול כלל היחידות הארגוניות 

באמצעות מערך תקנים ממוחשב 

. 2022עד תום שנת   

הפקת דו"חות  

 ומעקב תקופתי 
 

שיפור מערך 

ההדרכה  

והשתלמויות 

 לעובדי העירייה 

הגדלת מספר המשתתפים  

בהכשרות מקצועיות במתקני  

למצער  הרשות ומחוץ לה,  

 באמצעים מקוונים.

 

רישום מצבת  

 משתתפים 
 

הקמת מודל  

התראות בנושא  

זכאות לעדכון 

 דרגה

השלמת משימה עד תום שנת 

2022 .  

הפקת דו"חות  

 ומעקב תקופתי 
 

עריכת נהלי  

עבודה בנושא מתן  

קביעות לעובדים  

בתקופת ניסיון, 

פיטורין, גיוס  

עובדים מחברת  

כ"א ובחירת  

מועמדים בהליך  

 מכרזי 

עריכת נוהל והטמעת נהלים עד 

. 2022תום שנת   

ביקורת  

 תקופתית 
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 הערות דרך מדידה  מדד תפוקה ותוצאה יעד

הנגשה ודיגיטציה  

של מערכת ניטור  

 הנוכחות

הטמעת מערכת דיווח נוכחות 

.2022עצמית עד תום שנת    

הפקת דו"חות  

 ומעקב תקופתי 
 

עריכת חוברת  

 זכויות לעובד

הפצת חוברת זכויות לעובד עד 

2022תום שנת   
  

רווחת שיפור 

 העובד

רכישת שי לעובד חדש ומעבר 

לחלוקת שוברים דיגיטליים לחג  

2012עד תום שנת   

  הפקת דו"חות 

יום עיון בנושא 

 הטרדות מיניות

קיומו של יום עיון בשני סבבים 

;  31.3.2022לא יאוחר מיום 

מעובדי   80%- התייצבות של כ

 הרשות. 

ניהול רשימות  

 משתתפים 
 

הנגשת שירותי  

לעובדי  האגף 

 הרשות

איתור מקום נגיש למשרדי האגף 

לשם הסרת  2022עד תום שנת 

מים המונעים נגישותם של החס

משרדי האגף ושירותיו לציבור  

העובדים והגמלאים, אשר  

 מגיעים למקום שאינו מונגש.

  

קיום הכשרות 

 במתקני העירייה 

קיום בין שלושה לארבעה  

-קורסים מקצועיים, הכשרת כ

וטנציאליים עובדים פ  001  

ניהול רשימות  

 משתתפים 

לאחר כשנתיים שבהן  

קורסים שתוכננו להיפתח  

בוטלו ונדחו בשל מצב  

הקורונה יינתן השנה דגש  

על קיום הכשרות  

מקצועיות דוגמת קורס  

יישומי מחשב הצפוי  

להתקיים בחודשים  

 הקרובים. 
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 מחלקת משאבי אנוש משימות

 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

השלמת הטמעת מערכת  
 הסינריון 

השלמת הליך הטמעת 
מערכת נוכחות, ובכלל 
זה שכלול מודול ניהול 

 השתלמויות. 

חישוב הנוכחות  
ללא התערבות 
ידנית, הסדרת  

הנוכחות 
בעירייה ועבודה  
בהתאם לחוק 

ולנדרש 
 בהסכמי השכר

הסדרת תקלות  
שאותרו בפעולת 

 המערכת

 מנכ"ל, 
 מנהלי אגפים, 
 מחלקת שכר,
 ארגון עובדים, 

 מנהל כללי 

 

סיום התאמת  
המערכת 
והפעלתה 

התקינה עד סוף  
2022 

דיווח תקלות 
לצוות סינריון,  

קיום ממשק עם  
צוות מנהל כללי  

שם קידום טיפול  ל
בתקלות שנותרו  

 ללא מענה 

משימה 
מחזורית. 

תקלות  
מוסדרות  

בסמוך  
לאיתורן 
ובהתאם 

 לצורך. 

השלמת הטמעת מערכת  
 כ"א 

שימוש ועבודה 
במערכת כ"א משותפת  

לאגף משאבי אנוש 
 ולמחלקת שכר

יעילות, עמידה  
בכללי המנהל  

התקין, הוספת 
כלי ניהולי  

לייעול 
ההתנהלות  
 הארגונית 

 טיוב הנתונים,
התאמת המערכת  
לשדות הנדרשים 
בעירייה, הקמת 
מודול התראות  
בנושא זכאות  
לעדכון דרגה,  
הגדרת דו"ח  

 מועמדים לקביעות

 מנכ"ל, 
 מנהלי אגפים, 
 מחלקת שכר,
 ארגון עובדים, 

 מנהל כללי 

מתוקצב  
כתוספת  

באגף מנהל 
 כללי 

סיום התאמת  
המערכת 

והפעלתה באופן 
סוף  מלא עד 
2022 

טיוב נתונים, 
הסדרת תקלות  

במערכת  
ההתראות, הגדרת 

מודול התראות  
נוסף בנושא זכאות  

לעדכון דרגה,  
הגדרת דו"ח  

 מועמדים לקביעות

 

גיבוש ועיון לעובדים ימי הסדרת וקביעת ימי   
 עיון וגיבוש 

 גיבוש עובדים, 
 הכשרות,

 הכרת הארץ

קביעת "סטנדרט"  
ליציאה לגיבוש  

הכנסת תכנים אגפי, 
 לימי הגיבוש 

 ראש העירייה, 
 , מנכ"ל

 מנהלי אגפים 

תקציב של 
140,000  ₪  

הכנת מספר  
אפשרויות לימי 
גיבוש וקביעת 
קריטריונים 

 בנושא

השלמה עד תום 
2022 

הטיפול לא  
הושלם  

במהלך שנת 
בשל   2022

מגבלות 
תקופת  
 החירום. 

עבודה מול עמותת  
קהילתיים ועמותת  

 הספורט

העובדים  העברת 
הזמניים בתחומי 

הפנאי והחינוך הבלתי 
פורמאלי לניהול 

 והפעלה ע"י העמותה 

גמישות 
 ניהולית, 
הפעלת  

הפעילות 
"כמשק כספי 

 סגור", 
צמצום שיא 
 התקן העירוני 

סיום שירותי 
המדריכים, נערי 

הסיוע ושאר 
העובדים הזמניים  
 וקליטתם בעמותות 

 ראש העירייה, 
 מנכ"ל, 

 מנהלי אגפים, 
עמותותמנהלי   

 

סיום עבודת 
העובדים  

הזמניים וליווי  
קליטתם 

בעבודה, עבודה  
 בהתאם לנהלים 

השלמה עד תום 
בכפוף  2022

לקבלת הסכם 
 הסדרה חתום

נדרש הסכם 
הסדרה עם 

עמותת  
קהילתיים 

לשם השלמת  
 הטיפול 



 

 ~236  ~  

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הודעה לעובד על פרישתו  
 המתקרבת,

טיפול בפרישה ועזיבה של 
 עובדים

הודעה על הפרישה  
 וטיפול בה 

הכנה לפרישה 
לאחר פרישה  

 בכבוד
 הסכמי פרישה

 הנהלת העיר, 
 ועד עובדים, 

 גזברות
 

הודעה לפורשים  
חודשים   3עד 

 לפני הפרישה 

הודעה מוקדמת, 
זימון לפגישה 

ומידע על זכויות 
 הפורש 

משימה 
 מחזורית

 ועדת הארכת שירות 

קיום ועדה להארכת 
שירות לעובדים 

המעוניינים להמשיך 
70עבודתם עד גיל   

יציבות 
 במערכת,

שמירה על 
 איכות העובדים

ריכוז מידע לועדה 
 והשתתפות

 מנכ"ל, 
 ראש העיר,

 גזברות,
 יועמ"ש 

על בסיס כח 
 אדם קיים

 6ועדה מדי 
חודשים, לפי 

 הצורך 

קבלת פניה 
מהעובד, ריכוז 

והעברת המסמכים  
לועדה, כינוס  

הישיבה, העברה 
 לאישור ראש העיר

משימה 
תמחזורי  

שליחת זר פרחים   שליחת זר פרחים ליולדת 
 ליולדת 

קידום רווחת 
 העובדים 

יצירת קשר עם נציג  
חנות הפרחים,  
ווידוא כתובת  

המגורים ושליחת 
 זר לעובדת

₪  2,300 רכש ואפסנאות 
 לשנה 

שליחת זרי 
  20- פרחים לכ
 יולדות

ביצוע לא יאוחר 
משבוע מיום 

 הלידה. 

משימה 
 מחזורית

פיתוח מנהלים   Iהכשרות מקצועיות 
 ועובדים 

קידום ופיתוח 
מנהלים  
 ועובדים 

 מיפוי צרכים 
 ייעוץ 

 הנהלה, 
 מנהלי אגפים, 
 עובדי העירייה 

 מפעם 

30,000  ₪  
 300–הדרכה ל

עובדים 
 ומנהלים 

בניית תכנית  
ובחינת היתכנות 
לקיום הכשרות 
מקוונות עד תום  

2022שנת   

הטיפול לא  
הושלם  

במהלך שנת 
בשל   2022

מגבלות 
תקופת  
 החירום. 
תיבחן 

אפשרות 
לקיום 

השתלמויות 
 מקוונות.
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 
 
 
 

   :הכשרות מקצועיות
II קיום הכשרות במתקני  

 העירייה 

 
קיום קורסים  

מקצועיים בתוך 
 העירייה 

 
הכשרות 
 מקצועיות

 גיבוש 

 
קיום שלושה  

קורסים במהלך  
 השנה 

 
 מנכ"ל, 

 מנהלי אגפים, 
 ארגון עובדים 

 
30,000  ₪  

 
קיום בין 

שלושה לארבעה  
קורסים  

מקצועיים,  
  100-הכשרת כ

עובדים 
 פוטנציאליים 

 
איתור צרכי  

הדרכה, הזמנת 
מרצים, הזמנת 
כיבוד והסדרת  

היבטים 
אדמיניסטרטיביים  

2022עד תום שנת   

לאחר 
כשנתיים 

שבהן קורסים 
שתוכננו 
להיפתח  

בוטלו ונדחו 
בשל מצב 

הקורונה יינתן 
השנה דגש על 
קיום הכשרות 

מקצועיות 
דוגמת קורס  
יישומי מחשב 

הצפוי  
להתקיים 
בחודשים 
 הקרובים.

 הכשרות מקצועיות 
 III הפעלת ועדת :

 השתלמויות

אישור השתלמויות 
 לעובדים 

שיפור רווחת 
העובדים,  
ות שדרוג  יכול

מקצועיות של 
 עובדי העירייה 

תכנון וקביעת  
פגישות פעם  

 בחודשיים 

 משאבי אנוש,
 ועד עובדים, 

 מנכ"ל, 
 גזברות

פגישות  10 
 בשנה

ריכוז החומר 
 וכינוס הועדה 

משימה 
 מחזורית

יום עיון בנושא הטרדות  
 הרצאות בשני סבבים מיניות 

 רווחת העובד, 
העמקת הידע 

 בנושא

 איתור
 מרצים,

מיקום, פרסום 
 פנימי, כיבוד

 הנהלת העיר, 
ועד עובדים,  
אחראית על 

מניעת הטרדה 
 מינית,
 גזברות,

 מח' אירועים

 תקציב
 20,000-כ

₪, אחת 
 לשנתיים 

התייצבות  של 
  80%-כ

 מהעובדים 

קיום יום העיון  
 אחת לשנתיים,

 3-התארגנות כ
 חודשים מראש

משימה 
 מחזורית

 טקס עובד מצטיין 

עובדים  7הכרזת 
מצטיינים במסגרת  
טקס הרמת הכוסית  

 אחת לשנה

 עידוד מצוינות, 
 העצמת העובד 

 פרסום,
בקשת המלצות 

 מהמנהלים, 
 ועדת סינון,

ברכות, הענקת  
 תעודות ומתנות 

 הנהלת העיר, 
מנהלי 

 אגפים/מחלקות 
 ועד עובדים, 

 גזברות,
 מח' אירועים

תקציב בסך  
14,400  ₪  

 7בחירת 
עובדים אחת 

 לשנה 

עדכון נהלי בחירת 
 עובד מצטיין,

בקשת המלצות 
 חודשיים מראש,
קיום ועדת סינון 

31.8.2022עד יום   

הטיפול לא  
הושלם  

במהלך שנת 
לאור  2022

מגבלות 
תקופת  
 החירום. 



 

 ~238  ~  

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 

ריכוז נושא ועדות רפואיות  
 של עובדים 

 
טיפול מיטבי בעובדים 

לפני פרישה 
המעוניינים להגדיל את 
אחוז גמלתם הנשלחים 

לועדות משרד 
 הבריאות

 
 

רווחת 
 הפורשים 

 
 

 כינוס הועדה 
 העברת החומר

 
 

 מנכ"ל 
 יועמ"ש 
 גזברות

 
 

על בסיס 
 כ"א קיים

₪   500–כ
 לעובד 

 
זימון ועדת 

סינון פעמיים  
 בשנה

 
 

 קיום ועדת סינון
  שליחה לועדה

 רפואית חיצונית 

 
משימה 
 מחזורית

העברת רשימות לועד  טקס עובדים מן המניין 
 עובדים 

קידום 
 העובדים 

איתור קבוצת  
עובדים זכאים, 

אגפים  פניה למנהלי 
לשם קבלת חוות 
דעת בדבר תפקוד  

העובד, העברת 
רשימות לועד 

העובדים וללשכת 
ראש העיר, עריכת 

 מכתבים

 ועד עובדים 
 ראש העירייה 

על בסיס 
 כ"א קיים

קיום טקס  
עובדים מן 

המניין מדי חצי 
שנה )בפסח  

 ובראש השנה( 

קבלת חוות דעת  
חודש לא יאוחר מ

טרם מועד קיום  
 הטקס;

עריכת נוהל 
קביעויות שיופץ  
למנהלי האגפים  

12.2022עד תום   

לעניין זה, ר'  
גם שורת 
המשימה 

השלמת '
הטמעת  

'  מערכת כ"א
לעיל ושורת  

המשימה 
עריכת קובץ  '

'  נהלי עבודה
 שלהלן. 

גיוס עבור  גיוס עובדים מחברת כ"א
 פרויקטים/מ"מ 

סיוע בעבודות 
המחלקות 

 השונות, 
 בחינת "הצורך" 

גיוס דרך חברת  
 תגבור

 מנכ"ל, 
 ר' העיר,

המחלקות 
 הפונות 

על בסיס 
תקציב 
קיים 

במספר  
סעיפים  

 תקציביים

  30-גיוס כ
 עובדים בשנה 

גיוס עובד לא 
יאוחר משבועיים 

מיום קבלת  
 הבקשה, 

קביעת נהלים 
לנושא עד תום 

2022שנת   

לעניין זה, ר'  
גם שורת 
המשימה 

עריכת קובץ  '
'  נהלי עבודה

 שלהלן. 

 דו"חות 
 נוכחות

בדיקה, עדכון ומעקב   
על נוכחות העובד, כולל  

פטירה/לידה, מחלה  
 במשפחה, 

 הנפקת דוחות

ניהול יעיל של  
דו"חות 

הנוכחות ומידע 
 עדכני על העובד 

הגדרת שעות 
עבודה, הפצת 

דו"חות, בקרת  
 דו"ח שעות, 

 דיווח למחלקת שכר

מנהלי אגפים  
 ומחלקות
ציבור 

 העובדים, 
 מנכ"ל, 

 מחלקת שכר

על בסיס 
 כ"א קיים

הנפקת 
  1–הדו"חות ב
 לחודש, 

קבלת דו"חות 
 מעודכנים

  15–עד ה
לחודש, העברת  
החומר למח' 

  24-שכר עד ה
 לחודש 

 הפצת דו"חות, 
 הקלדת נתונים,

בקרת דו"ח שעות 
ואישורי תוספות 

שכר, העברת 
הוראות תשלום 

למחלקת שכר עד 
לחודש  24יום   

משימה 
 מחזורית.
במידה 

שהחומר לא 
מגיע למשאבי 
אנוש בזמן יש  

לקבל גיבוי  
מנכ"ל 

 לסנקציות.
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 קידום עובדים

 
 

בדיקה ועדכון דרגה של  
עובד מול תפקידו 

 והפז"מ 

 
 
 

 רווחת העובד, 
עמידה בכללי  
 המנהל התקין 

 
הקמת מערכת  
התראות בדבר  
 זכאות לדרגה,

בדיקת דו"ח שנתי  
של הדרגות והפז"מ 
 מול מסלול הקידום, 

פגישות עם ועד 
העובדים והגזברות, 

 קבלת פניות עובד

 
 

 
 ועד עובדים, 

 גזברות,
מנהלי 

 אגפים/מחלקות 

 
 

על בסיס 
 כ"א קיים.

נדרשת 
מערכת  

התראות  
מותאמת  

לאחר טיוב 
 נתונים. 

 
עדכון הדרגות 
לפחות פעם 

 בשנה

 
 

הקמת מערכת  
התראות בדבר  

זכאות לדרגה עד 
,  2022תום שנת 

מתן דרגה לא 
יאוחר מחודש 
 מיום הזכאות

 
 

לעניין זה, ר'  
גם שורת 
המשימה 

השלמת '
הטמעת  

'  מערכת כ"א
 לעיל. 

טיפול בפניות בדבר חוסרי 
 כ"א 

בדיקת פניות  
ממנהלים/ות בנוגע 
לחוסרי כ"א באגפי 

 העירייה 

 מנהל תקין,
שימור 

ההתנהלות  
 יעילה 

בדיקה תקופתית  
לחוסרי כ"א באגפי 

 העירייה 

כלל אגפי  
 העירייה, 

 הנהלת העירייה 

על בסיס 
 כ"א קיים

איוש מלא של 
כלל התקנים 

ודיווח על כ"א  
מספק  

 מהאגפים 

דו"ח תקופתי 
למילוי מנהלי/ות 
אגפים ומחלקות,  

 בדיקות או"ש,
עריכת מערך  

תקינה ממוחשב עד  
. 2022תום שנת   

אותרה חברת  
ייעוץ לביצוע  
בדיקות או"ש  
ובחינת צורך 

בתוספת  
תקינה בכלים 

מקצועיים 
 ובלתי תלויים. 

קליטת עובדים/ות  
 בהסכמי בכירים 

טיפול אדמיניסטרטיבי  
באישור תנאי ההעסקה 
 של העובד/ת הנקלט/ת

תנאי ההעסקה 
ההולמים את 
הסיכומים עם 

העובד/ת  
 הנקלט/ת 

הכנת המסמכים  
הדרושים בהתאם 

רד להנחיות מש
הפנים, הגשת 

המסמכים, טיפול 
באישורם, עדכון 
העובד/ת בתנאים 
שאושרו, הנחיית 

מחלקת השכר 
בהתאם לתנאים 

 המאושרים

הנהלת העיר  
)ראש העירייה,  

 מנכ"ל, גזבר(, 
 מחלקת שכר,
 משרד הפנים 

על בסיס 
 כ"א קיים

העברת 
המסמכים  

למשרד פנים 
 בתוך חודש

הגשת המסמכים 
הדרושים למשרד 
הפנים לא יאוחר  
מחודש ממועד 

 המינוי

סמכויות  
אישור 

העסקה 
באמצעות 
חוזה אישי 
ועדכון שכר 

הואצלו  
לרשות לאור 
מדד החוסן  

 הרשותי.

 : I עדכון חוזים אישיים
 עדכוני שכר 

טיפול אדמיניסטרטיבי  
בהכנת ואישור מסמכי  

 עדכון שכר

מנהל תקין 
וטיפול במשאב 

האנושי 
 בעירייה 

הכנה והגשת  
לעדכון חוזה  בקשות

אישי לאישור 
 משה"פ 

הנהלת העיר  
)ראש העירייה,  

 מנכ"ל, גזבר(, 
 מחלקת שכר,
 משרד הפנים 

על בסיס 
 כ"א קיים

העברת 
המסמכים  

למשרד פנים 
 בתוך חודש

עדכון תקופתי כל 
שנתיים ו/או 

בהתאם לצורך 
וליכולתה  

התקציבית של 
 הרשות

סמכויות  
אישור 

העסקה 
באמצעות 
חוזה אישי 
ועדכון שכר 

הואצלו  
לרשות לאור 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

מדד החוסן  
 הרשותי.

קיום 
הליכים  

 משמעתיים 

הכנה 
שמירה על  הכנה להליך שימוע  לשימוע

 איכות העובדים

ריכוז חומרי רקע  
והכנת מכתב זימון  

 לשימוע 

 מנכ"ל, 
יועצים  

 משפטיים, 
מנהלי 

 אגפים/מחלקות 
חיצוני יועץ   

על בסיס 
 כ"א קיים

מסירת מכתב  
  14זימון לעובד 

יום טרם מועד 
כינוס ועדת 

 השימוע 

קביעת נוהל עבודה  
מסודר בנושא  
)תיעוד, קיום 

בירורים מתועדים 
באגף ולאחר "מתן 
הזדמנות" העברה 

לועדה( עד תום  
, עריכת 2022שנת 

מכתב זימון לעובד  
לא יאוחר מחודש 

ממועד פניית 
 הממונה

ן זה, ר'  לעניי
גם שורת 
המשימה 

עריכת קובץ  '
'  נהלי עבודה

 שלהלן. 

כינוס ועדת  
שמירה על  כינוס ועדת שימוע שימוע

 קיום ועדת שימוע איכות העובדים

 מנכ"ל, 
 גזבר, 

יועצים  
 משפטיים

על בסיס 
 כ"א קיים

פרסום 
פרוטוקול 

ויישום  
ההחלטה  

בעניינו/ה של  
 העובד/ת 

קביעת נוהל עבודה  
בנושא עד  מסודר 

, 2022תום שנת   
זימון העובד/ת לא 

יאוחר מחודש 
ממועד פניית 

הממונה, ניהול  
פרוטוקול ויישום  

ההחלטה בעניינו/ה 
של העובד/ת לא  
יאוחר מחודש 
מיום קבלת  

 ההחלטה 

מדדי  
התארגנות 

ייקבעו בנוהל  
עבודה שיגובש  

 בנושא.

 –גיוס כ"א 
 מכרזים 

הכנת 
דרישות 

 למכרזי כ"א 

וכתיבה של  גיבוש 
מסמך המכרז )תיאור  

תפקיד, תנאי סף  
 וכיו"ב( 

איוש משרות  
בכ"א מתאים,  
ובעל כישורים  

 רלוונטיים 

קבלת הדרישות  
המקצועיות 
מהמנהל/ת  

הקולט/ת ומהנהלת  
העיריה, עיבוד 
הדרישות לכדי 

מסמך מכרז, אישור  
המכרז ע"י הנהלת  

 העיריה 

המנהל/ת  
 הקולט/ת, 

 הנהלת העירייה 

על בסיס 
ייםכ"א ק  

הכנת מסמך  
המכרז בתוך  
שבוע מיום 

קבלת הדרישות  
מהמנהל/ת  

 הקולט/ת 

עריכת נוסח מכרז  
לא יאוחר משבוע 

מיום קבלת  
הדרישות 
 מהממונה
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 

 –גיוס כ"א 
 מכרזים 

 
 
 
 
 
 
 
 

פרסום 
 מכרזי כ"א 

 
 
 
 

פרסום המכרז 
באמצעים שונים;  

איסוף ומיון קוה"ח 
 המתקבלים

 
 
 
 

טיוב המשאב  
האנושי ע"י  
גיוס כ"א 

איכותי ומנהל 
 תקין

 
 
 
 

פרסום המכרז 
בתפוצת עובדי 
עירייה, משלוח 
דרישה + פרטי 
מכרז למחלקת  

פרסום והסברה, 
העברת מסמך  

המכרז לאגף מנהל 
כללי לצורך העלאה  
לאתר האינטרנט  

העירוני; מיון 
קוה"ח בתיקיות 

 דואר נפרדות

 
 
 
 

פרסום 
 והסברה,

 מנהל כללי 

 
 
 
 
בסיס על 

כ"א קיים 
 +

התקשרויות 
עם אמצעי 

 מדיה

 
 
 
 

היענות גבוהה 
של 

מועמדים/ות 
למכרזים; 

פרסום המכרז 
שבועות  4בתוך 

ממועד קבלת  
אישור תקציבי  
ואישור ממונה 
 לנוסח המכרז

 
 
 
 

פרסום חוברת 
מכרזים אחת  

 לחודש 

 

 
 
 
 

זימון 
ותיאום 

 מכרזי כ"א 

 
 
 
 

טיפול אדמיניסטרטיבי  
והיערכות לועדת  
 בחינה אפקטיבית

 
 
 
 

טיוב המשאב  
האנושי ע"י  
גיוס כ"א 

 איכותי

קבלת סימולציית 
שכר, העברת קוה"ח 
למנהל/ת הקולט/ת 

לסינון וביצוע  
תיאום ציפיות שכר, 
קביעת מועד לוועדת 
בחינה וזימון חברי 

הועדה, זימון  
המועמדים/ות,  

 פרוטוקול

 
 
 
 

המנהל/ת  
קולט/ת, ה  

 מחלקת שכר,
לשכת 

מנכ"ל/לשכת 
 ראש העיר

 
 
 
 

על בסיס 
 כ"א קיים

 
 
 
 
 
  100%זימון 

מהמועמדים 
הכשירים 

 לתפקיד

 
 

קבלת סימולציית 
שכר, ביצוע תיאום 

ציפיות שכר, 
קביעת מועד  
לועדת בחינה  
וזימון חברי 

הועדה, זימון  
לא  המועמדים/ות

יום   14-יאוחר מ
טרם מועד ועדת  

 הבחינה 
 
 

 



 

 ~242  ~  

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –גיוס כ"א 
 מכרזים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קיום ישיבת 
 ועדת בחינה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קיום ועדת בחינה 
 אפקטיבית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איוש משרות  
בכ"א מתאים  
ובעל כישורים  

רלוונטיים 
 ומנהל תקין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכנת חומר רקע  
הועדה,   לחברי/ות

קיום ישיבת ועדת  
בחינה לדיון  

במועמדים במכרז,  
השתתפות פעילה  
בועדת הבחינה 

 ועריכת פרוטוקול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מנכ"ל או מי  
מטעמו, נציגי  

ציבור, ועד 
עובדים, מנהלי  
אגפים/מחלקות 

רלוונטיים,  
 משרד הפנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על בסיס 
כ"א קיים 

+ נציגי  
 ציבור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ועדות זימון 

 100%- בחינה ל
מהמכרזים 

המפורסמים 
בכפוף לאיתור 

מועמדים 
מתאימים,  

מינוי בהתאם  
 להחלטת הועדה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכנת קלסר  
עמדים/ות מו

ה לחברי/ות הועד
לא יאוחר משבוע 
טרם מועד קיום  

ועדת המכרז, 
פרסום פרוטוקול 

לא יאוחר 
משבועיים ממועד 
 קיום ועדת הבחינה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדדי  
התארגנות 

יותוו במסגרת  
נוהל המפרט 

את לוחות 
הזמנים 

והמחויבויות 
של כל צד 
בהליך, 
בהתאם 
להנחיות  

משרד הפנים 
שרועננו  

לאחרונה  
בנושא ]ר'  

שורת 
המשימה 

עריכת קובץ  '
'  נהלי עבודה

 שלהלן[. 
* בשל מגבלות 

תקופת  
החירום  

תתכנס הועדה 
 באופן מקוון.

יישום 
החלטות 

ועדת  

יישום החלטות ועדת  
הבחינה וטיפול בועדת 

 החלטה 

המשך טיפול 
לאחר קיום 
 ועדת הבחינה 

טיוב המשאב  
האנושי ע"י גיוס 

 כ"א איכותי 

מכון אבחון  
 תעסוקתי,

 לשכת מנכ"ל, 

 
על בסיס 

כ"א קיים 

 
קבלת תוצאות  
מבחני הערכת 

העברת הדרישה 
לקיום מבדקים 

למכון התעסוקתי 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הבחינה 
וטיפול 
בועדת  
 החלטה

+  נציגי ציבור 
התקשרות  
עם מכון 
אבחון 

תעסוקתי  
קרה  )במ

 הצורך( 

מועמד 
וכשירותו 

לעבודה בתוך 
שבועיים ממועד 

החלטת ועדת 
 הבחינה 

ימים   3בתוך 
ממועד ההחלטה  

 בועדה 

עדכון  
המשתתפים 

במכרז 
בהחלטות 

 הועדה 

עדכון המשתתפים 
במכרז בהחלטות  

 הועדה 

הנפקת 
מכתבים  

למועמדים/ות  
 שנשללו 

 מנהלי אגפים,  מנהל תקין
 מועמדים

על בסיס 
 כ"א קיים

שליחת ערכת 
קבלה לעבודה  

  100%-ל
מהמועמדים 

שמונו במסגרת  
 ועדת הבחינה 

יידוע מלא של כל 
  המועמדים/ות

שזומנו לראיון 
בדבר עניינם/ן  

ימים   3בתוך 
ממועד קבלת  

ההחלטות לגבי 
שליחה למבדקים  

 ומינוי סופי

 

התעדכנות בהנחיות 
 משה"פ 

הכרת נהלים קיימים 
וחדשים בנושאי כח 

 אדם ברשומ"ק 
 

מנהל תקין, 
ייעול  

ההתנהלות  
הארגונית 
ומקסום  
 משאבים

התעדכנות ולמידת 
 הנהלים 

 מנכ"ל, 
 מחלקת שכר

 

מנוי 
לחוברות 
המרכז 
לשלטון  
מקומי  
ולאוגדן  

תנאי  
השירות 
לעובדי  

הרשויות 
 המקומיות

בדיקה חודשית 
באתר משרד  
הפנים )כ"א  

 ברשומ"ק(

למידת נהלים 
וחוזרי מנכ"ל  

קיימים,  משה"פ ה
התעדכנות 

בחוזרים ונהלים  
חדשים, למידה  

וניתוח משמעויות 
חוזרים חדשים,  

יידוע הנהלת  
העיריה והצגת  

ויות, המשמע
היערכות בהתאם 

לצורך וביצוע  
 הטמעה

 

 הפצת ערכת קבלה לעבודה 
עריכת ערכת קבלה  
לעבודה לעובדים 

 חדשים 

יעילות, מנהל  
 תקין

עריכת מסמכי  
קבלה לעבודה  

בהתאם להנחיות 
משרד הפנים 
 והוראות החוק

יועצים  
 משפטיים, 
 יועץ ארגוני 

1,500  ₪ הפצה סדירה   
 לפי צורך 

הפצת ערכת קבלה 
לעבודה לעובדים 

 חדשים 

משימה 
מחזורית החל 

. 2020משנת   



 

 ~244  ~  

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הטמעת נוהל הענקת  רכישת שי לעובד חדש
 רווחת העובדים  שי לעובד חדש 

הטמעת נוהל 
הענקת שי לעובד 

 חדש

 מנכ"ל העירייה, 
₪  5,000 ועד העובדים   

 רכישת שי
עובדים   120-לכ

 חדשים בשנה 

 רכישת שי
והטמעת נוהל 

חלוקה לעובד חדש  
2022תום שנת עד   

משימת  
בחירת 

ורכישת שי 
לעובד 

הושלמה  
במהלך שנת 

. משימה 2020
מחזורית החל 

. 2020משנת   

:  IVהכשרות מקצועיות 
מיסוד פורום מנהלי 

 מחלקות

שנתי -קיום פורום חצי 
 למנהלי מחלקות 

קידום ופיתוח 
מנהלים, שיפור 

 רווחת העובד

איתור צרכי הדרכה,  
זימון מרצים 

 ומשתתפים

עיר,ראש ה  
 מנכ"ל העירייה, 
מחלקת רכש  

 ואפסנאות

60,000  ₪  

השתתפות 
מנהלי מחלקות 
בפורום ייעודי  
 מדי חצי שנה 

זימון מרצים 
ומשתתפים לא 
יאוחר מחודש 

טרם מועד קיום  
 ההכשרה 

הטיפול לא  
הושלם  

במהלך שנת 
לאור  2022

מגבלות 
תקופת  

החירום.  
תיבחן 

אפשרות 
לקיום הכשרה  

 מקוונת.

אדם באמצעות   גיוס כח
הליך מכרזי: הטמעת 

מערכת ממוחשבת לגיוס 
 וסינון מועמדים 

הטמעת מערכת  
ממוחשבת לגיוס וסינון 

 מועמדים

יעילות, חסכון  
 בזמן ומשאבים 

הקמת מערכת גיוס  
וסינון מועמדים, 
הטמעה, ביצוע  

 בקרה

 מנכ"ל העירייה, 
₪  20,000 מנהל כללי   

  100%סינון 
מהמועמדים 

המגישים  
מועמדותם 

למשרות שאינן 
פטורות ממכרז  

באמצעות 
המערכת 
 הייעודית 

בדיקת התאמת  
המועמדים 

 ותקינות מסמכים

משימה 
 מחזורית

רכישת ערכת אבלות  
 לעובד

הטמעת נוהל הענקת 
 רווחת העובדים  ערכת אבלות לעובד

הטמעת נוהל 
הענקת ערכת 
 אבלות לעובד

 מנכ"ל העירייה, 
 ועד העובדים, 

עמותת  
 קהילתיים 

 ₪ 15,500 

רכישת ערכת  
 אבלות

עובדים   50-לכ
 בשנה

רכישת ערכה לא 
יאוחר מיומיים 

 מיום הפטירה 

משימה 
 מחזורית

: Vהכשרות מקצועיות  
 הכשרת סייעות

פיתוח מקצועי  
 לסייעות 

קידום ופיתוח 
עובדים, מנהל  
תקין, העלאת 

רמתו  

מיפוי צרכים, בירור 
עמידה בכללי  

ות למימון  זכא
מלא/חלקי, רישום  

 הנהלה, 
 מנהלי חינוך, 

ציבור הסייעות, 
ועד העובדים,  
קרן 'מעגלים', 

50,000  ₪  
קיום הכשרה 

  25–מקצועית ל
 סייעות בשנה

רישום עובדים  
להדרכות מחויבות 

2022עד תום שנת   

משימה 
 מחזורית
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

המקצועית של 
 העובד 

עובדים להדרכות 
 מחויבות

עמותת 'שחר  
 און'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרישה הכנה   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ארגון קורס הכנה 
 לפרישה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 רווחת העובדים 

 
 
 
 
 
 
 

מיפוי קבוצת 
זכאים, איתור צרכי  

הדרכה, הזמנת 
מרצים, הזמנת 
כיבוד והסדרת  

היבטים 
 אדמיניסטרטיביים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הנהלה, ועד 
 העובדים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000  ₪  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קיום הכנה 
 20-לפרישה לכ 

פורשים אחת 
 לשנתיים 

 
 
 
 
 
 
 

מיפוי קבוצת 
זכאים, הזמנת  
מרצים וזימון 

לא יאוחר  פורשים
חודשים טרם  3-מ

מועד קיום סדנת  
הפרישה, זימון  
זכאים עד תום  

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משימה 
 מחזורית

 תמיכה בעובד חולה 
תמיכה בעובדים 

הסובלים ממחלה קשה  
 או ממושכת 

 רווחת העובדים 

סלסלת שליחת 
פירות או זר פרחים 
לעובדים הסובלים  
ממחלה קשה או 

 ממושכת 

הנהלה, מנהלי  
אגפים  

ומחלקות, 
מחלקת רכש  

 ואפסנאות

על בסיס 
תקציב 

 קיים

שליחת סלסלת 
פירות או זר  

פרחים לעובדים 
חולים בהתאם 

 לצורך 

ביצוע בסמוך 
למועד קבלת 
הודעה בדבר 

 מחלתו של העובד 

 

 

 משימות חדשות 

משימה שם  שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 עריכת קובץ נהלי עבודה 

הסדרת עבודת  
האגף בקובץ נהלי  
עבודה בתחום כח 

 האדם

 מנהל תקין

יצירת אוגדן 
נהלי עבודה  

לשימוש עובדי  
 האגף

מרכז שלטון 
 מקומי,
יועצים  

 משפטיים, 
 יועץ חיצוני 

40,000  ₪ ביצוע עד סוף  
2022 

עריכת נהלי עבודה  
בנושאי זימון 

לשימוע, מתן מעמד 
'עובד מן המניין',  

גיוס עובדים  
מחברת כ"א  

משימה 
נמשכת. 

הטיפול לא  
הושלם בשנת  

בשל   2022
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משימה שם  שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ובחירת עובדים 
בהליך מכרזי עד 

. 30.6.2022יום   

מצוקת כח  
 אדם.

קביעת מפתח תקינה  
לעירייה ועריכת מבנה  

 ארגוני 

ניהול כלל  
היחידות 

הארגוניות 
באמצעות מערך  

 תקנים

יעילות, מנהל  
 תקין

גיוס יועץ חיצוני,  
הטמעת מערכת  

תקינה 
 ממוחשבת

 ראש העיר,
 מנכ"ל העירייה, 

העירייה, גזבר   
 מנהלי אגפים, 

 יועץ חיצוני 

תקציב 
 קיים

קביעת מפתח  
תקינה לכלל  

אגפי הרשות עד 
2022סוף   

טיוב נתונים עד 
, 3.2022חודש 

התוויית נהלי  
עבודה עד חודש  

והשקת   6.2022
מערכת עד תום  

2022שנת   

 

מבחני מיון למועמדים 
 למשרות בכירות 

איתור ספק  
לעריכת מבחני 

למועמדים מיון 
 למשרות בחירות

איתור ספק   מנהל תקין
 והגדרת צרכים 

גזברות, רכש 
ואפסנאות, 
 מנהל כללי 

ש"ח  5,000  

 100%שליחת 
מהמועמדים 

למשרות בכירות  
למבחני מיון 

 כנדרש

 איתור ספק 
קביעת מדדי מיון  
בהתאם לדרישות 

 המשרה
הפניית המועמדים  
 לעריכת מבחני מיון

 

הטמעת מערכת ניהול  
 השתלמויות

הטמעת מערכת  
ניהול  

השתלמויות תוך 
קיום ממשק בין  

תכנת השכר  
 ותכנת כח האדם 

יעילות, מנהל  
 תקין

הגדרת צרכי 
מערכת, הטמעת  
המערכת וביצוע 

 בקרה

 מנהל כללי, 
צוות תכנת  

 סינריון,
צוות החברה 
 לאוטומציה 

תקציב 
 קיים

הטמעת מערכת  
ניהול  

השתלמויות עד 
2022סוף   

נתונים וקיום טיוב 
בקרה לשם איתור  

תקלות עד תום  
2022שנת   

 

ארגון יום חשיפה לעשייה  
 עירונית 

ארגון סיור 
חשיפה לעשייה  

העירונית 
ביחידות 

ארגוניות שונות 
 ברשות

רווחת העובד 
והעצמתו, ייעול 

ההתנהלות  
 הרשותית

באמצעות 
שיתוף מידע 

וחיזוק 
ממשקים בין  

היחידות 
 השונות 

תיאום סדר יום,  
גיוס מנהלים  

ועובדים, איתור 
מדריכים 

מתאימים מתוך  
עובדי הרשות 

וזימון 
 משתתפים

מנהלי אגפים  
 ומחלקות,
הנהלת  
 העירייה, 

אגף ביטחון 
 ושירותי חירום, 

מחלקת 
 אירועים 

10,000  ₪  

  100%זימון 
מעובדי הרשות 

חשיפה   ליום
 עירונית

 סיור אחת לשנה

הטיפול לא  
הושלם בשנת  

לאור  2022
מגבלות 
תקופת  

החירום.  
תיבחן 

אפשרות 
לקיום יום 

 חשיפה מקוון. 
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משימה שם  שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הפצת חוברת זכויות לעובד 
הפצת חוברת 

להבהרת זכויות 
 העובד 

הגברת שקיפות, 
 מנהל תקין

עריכת חוברת  
זכויות לעובד 

והפצתה  
לעובדים חדשים  

 וקיימים

 מנכ"ל העירייה, 
מרכז השלטון 

 המקומי
20,000  ₪ הפצה עד תום   

12.2022חודש   

 
עריכת חוברת  
זכויות לעובד 

בהתאם להוראות 
החוק והנחיות  
מש"מ עד תום 

, 6.2022חודש 
עיצובה והפצתה  
לעובדים עד תום 

 חודש 
12.2022 

 
 
 

 

:  IIעדכון חוזים אישיים 
 הארכת תוקף 

הארכת תוקפם  
חוזים אישיים  של 

להעסקתם של 
 עובדים בכירים

 מנהל תקין

מיפוי צרכים,  
עריכת נספח 

לחידוש תוקף 
חוזה אישי, 

החתמת עובד 
ונושאי משרה 
ועדכון משרד 

 הפנים 

הנהלה, משרד 
 הפנים 

על בסיס 
 כ"א קיים

חידוש חוזי  
- העסקתם של כ

עובדים   51
 בכירים

ביצוע עד תום שנת 
2022  

 שי לחג 

שוברים רכישת 
דיגיטליים לחגים  

עבור עובדים 
בחוזה ועובדים  

 פחות 
משרה  30%-מ  

קידום רווחת 
 העובד 

התקשרות עם 
ספק בהתאם  

 לכללי המכרזים 
מיפוי העובדים  

 הזכאים
 חלוקת השי 

גזברות, רכש 
 ואפסנאות,

ועד עובדים 
וספקים 
 חיצוניים 

180,000  ₪  
 

רכישת שוברים 
- דיגיטליים לכ 

איש יחולקו  003
בשנה  פעמיים  

: סבב ראשון 
בחירת ספק עד יום  

וחלוקה   28.2.2022
סבב  ; 9.4.2022עד 

: חלוקה עד שני
9.9.2022 .  
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 משימות פרויקטאליות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

איתור 
מקום נגיש 

למשרדי  
 האגף

מציאת מקום  
נגיש למשרדי  

 האגף

שיפור סביבת 
העבודה, הנגשת 

שירותי האגף 
לכלל עובדי  

 הרשות

הוצאת הרשאות 
וקבלת אישורים 

להזמנת 
 הציוד/הצבע 

 הנהלה, 
 גזברות,
רכש 

 ואפסנאות,
 מבני ציבור

תקציב 
 )תב"ר(

₪  50,000–כ  

ביצוע עד  
2022סוף   

 אישור תקציב,
 תיאום עם בעלי 

יאוחר משבועיים מקצוע לא 
 ממועד איתור נכס מתאים 

 תב"ר.
 משימה נמשכת.

טרם אותר נכס העומד  
 בדרישות הנגישות. 

קליטת 
עובדי בתי  

ספר 
 תיכוניים 

קליטת עובדי בתי  
הספר התיכוניים 

 שב"ץ וקלעי 
 מנהל תקין

למידת משמעויות  
קליטתם של 

העובדים, עריכת  
הליכים מכרזיים 
להסדרת מינויים 

כדין במקרה  
 הצורך 

 הנהלה, 
יועצים  

 משפטיים, 
 מנהל כללי, 

משרד  
 הפנים 

הגדלת מצבת 
כ"א ]תוספת  

תקנים[ 2  

קליטת כלל 
עובדי 

המנהלה עד  
תום שנת  

2021 ,  
קליטת  
עובדי 

ההוראה עד 
תום שנת  

2022 

די  עריכת שימועים לעוב
 מנהלה, 

איתור ספק שירותי חשבות  
 שכר בעניינם של עובדי הוראה, 

התמקצעות בנושא תנאי  
העסקה ייחודיים לעובדי 

 הוראה

ביצוע בכפוף לקבלת 
אישורי הממונה על 
 השכר ומשרד הפנים 

סריקת 
 ארכיון 

השלמת סריקת  
תיקים אישיים 
ויצירת מאגר 

מסמכים  
 ממוחשב

הגברת נגישות  
וייעול עבודת  

 האגף

 סקירת תיקים, 
 טיוב מפתחות

 מנכ"ל, 
 ראש העיר,
 מנהל כללי 

השלמה עד   
2022סוף   

סקירת תיקים, ניפוי מסמכים, 
 תלוי מכרז טיוב מפתחות
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 תכנית רכש שנתית 

 מועד אספקה נדרש מסגרת תקציב  כמות  מפרט טכני  פריט/שירות נדרש  מהות הרכישה

ימי גיבוש ועיון לעובדים 
 ולמנהלים 

 כיבוד
 ועדת יועצים 

  140,000  ₪   

₪  30,000   הדרכות מקצועיות הכשרות מקצועיות והדרכות    

הכשרות מקצועיות במתקני 
 העירייה 

 כיבוד
 מרצים

  30,000  ₪   

 שי לחג 

מתנות לחגים עבור עובדים  
המועסקים באמצעות חוזה אישי 

ועובדים שהיקף משרתם אינו עולה  
משרה  30%על   

שוברים  600-כ   180,000  ₪   

₪  2,300 20  זרי פרחים  זר פרחים ליולדת    

₪  14,000   מענק לעובדים מצטיינים  טקס עובד מצטיין    

₪ לעובד  500   התחייבות כספית לועדה מחוזית ועדות רפואיות של עובדים   

עריכת קובץ נהלי עבודה: גיוס  
₪  40,000   שירותי ייעוץ  יועץ חיצוני    

: מיסוד IVהכשרות מקצועיות 
 פורום מנהלי מחלקות

 כיבוד
 מרצים

  60,000  ₪   

: הכשרת  Vהכשרות מקצועיות  
₪  50,000   הדרכות מקצועיות סייעות    

מערכת ממוחשבת לגיוס וסינון 
 מועמדים

שירותי יישום והטמעה לתפעול 
 מערכת גיוס וסינון ממוחשבת 

  20,000  ₪   

לעובד חדש שי  שי לעובד חדש     5,000  ₪   

ארגון יום חשיפה לעשייה  
₪  10,000   כיבוד עירונית    
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 מועד אספקה נדרש מסגרת תקציב  כמות  מפרט טכני  פריט/שירות נדרש  מהות הרכישה

ערכות  80  שירותי דפוס ערכת קבלה לעבודה   1,500  ₪   

ערכות  50  מארז אבלות  ערכת אבלות   15,500  ₪   

 כיבוד הכנה לפרישה 
₪  30,000   מרצים   

₪  20,000   שירותי דפוס ועיצוב  חוברת זכויות לעובד    

מבחני מיון למועמדים למשרות  
ערכות, לכל היותר  77  מבחני מיון בכירות  5,000  ₪   

 כיבוד יום עיון בנושא הטרדות מיניות
₪  20,000   מרצים   

 

 

 

 ם חברתיים אגף שירותי
 

 תיאור כללי: 
מתמשך וזקוק לליווי, לסיוע ולתמיכה מקצועית. האגף יפעל לחיזוק  חווה משבר זמני או   אגף השירותים החברתיים ידאג לרווחתו של כל תושב בעיר גבעתיים אשר

 .  החוסן החברתי תוך אימוץ תפיסה מרחיבה קהילתית, פיתוח ההתנדבות וגיוס שיתופי פעולה לטובת אוכלוסיות העיר השונות
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חברתיים  האגף מפעיל מגוון שירותים איכותיים ומקצועיים המותאמים לצרכים השונים בקרב תושבי העיר ויפעל לפיתוח מענים נוספים ולבניית תהליכים 

במעגל העוני,  אלימות  האוכלוסייה  המבוגרת, שורדי שואה, ילדים ונוער במצבי סיכון, אנשים עם מוגבלויות משפחות - וקהילתיים לטובת מגוון האוכלוסיות בעיר 

 במשפחה, משפחות בסכסוך, נפגעי התמכרויות, תושבים שנקלעו למצב משברי ועוד 

 עובדי האגף מחויבים  

 למתן שירות איכותי, מקצועי וזמין, תוך הקפדה על כבוד האדם ושמירה על סודיות. ו
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימהתיאור  שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

תכנית אב 
יישובית 
בתחום  
 הרווחה 

מיפוי נתונים ומגמות אל 
מול שירותים ומסגרות 
לטובת פיתוח מותאם  

למתן מענה לאוכלוסיות 
זקנים, אנשים  –השונות 

 עם מוגבלויות ועוד 

לחברה עבור ארגון מכרז 
 נתונים קיימים
 קבוצות מיקוד 
 מיפוי צרכים 

שיח עם תושבים  
 ולקוחות

ניתוח מגמות 
 בארץ

מיפוי שירותים 
 קיימים

 ניתוח נתונים

 גזברות
 מערכות מידע
 משרד הרווחה

 אש"ח  150

תכנית מפורטת של  
פיתוח שירותים 

למען האוכלוסיות 
השונות )מע"ש,  

מעון יום שיקומי, 
 יום לקשיש(מרכזי 

  

הקמת מרכז  
שי"ל ומיצוי 

 זכויות

מיצוי זכויות וליווי  
משפחות ופרטים 

בתהליכי החיים לרבות  
 במצבים מורכבים

 הקמת ש"יל
 ומרכז מיצוי זכויות 

 מציאת מקום 
אישור גזברות 
 ומשאבי אנוש

 פרסום
 קליטת עובדת.

 משרד הרווחה
מחלקת 

 נכסים
 גזברות

 משאבי אנוש

מימון משרה  
 מלאה

משפחות מקבלות  
מענה וליווי מיצוי  

 זכויות

בוצע/ לא  
 בוצע 

 

שיפור עבודת  
האגף בהיבט 

של תכנון 
 מידע והערכה 

לשפר את יכולת הפקת 
 eprהדוחות ב 

בניית מאגרי מידע )ללא 
 מוכרים ברווחה(

בניית מערך שרות  
 לקוחות

 בניה מערכת פניות ציבור

דיוק במענה  .1
 ללקוחות 

הכרות עם  .2
 צרכים חדשים 

הרחבת מענה  .3
האגף 

לאוכלוסיות 
 שונות

בקרה ולמידה  .4
 מפניות הציבור 

 הדרכת עובדים
בניית תשתית  

 מידע
תיאום בין  

 מערכות מידע
התקנת תוכנה  
 לפניות ציבור 

 גזברות
 מערכות מידע
 משרד הרווחה

בניית 
התפקיד עם 
 עובדת קיימת 

הרחבת המענה 
לתושבי העיר  

ושיפור השירות  
 ללקוחות רווחה. 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימהתיאור  שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

 
 

שדרוג קל של 
 פני האגף 

 צבע באגף .1
פרקט במבואה   .2

 ובמסדרונות 
 עציצים לאגף  .3

 ריהוט נעים לכניסה  .4
אבזור במטבח   .5

 ובשירותים

שיפור בתנאי עבודה ויצירת 
אווירת מכבדת לעובדים 

 ובעיקר  לקבלת קהל .

תכנון וביצוע 
 עבודה. 

 אגף נכסים
מעצבת 

 בהתנדבות
גל מנהלת הרכש  
)עזרה בהצעות 

 מחיר(
 גזברות

תהיה פניה  
למשרד 
הרווחה  

 להשתתפות 
מח' בינוי ועד 

 ואחזקה
 גזברות

על פי אומדן 
 מחלקת בינוי

שביעות רצון של  
 העובדים 

הסברת פנים לקהל 
 הפונים 

בוצע/ לא  
 בוצע 

איחוד עמותת  
על גבע 
 וגבעולים

תאגיד עירוני אחוד  .1
כזרוע ביצועית של  

 האגף

איחוד בהיבט פיננסי ובכח 
 אדם

 סגירת עמותת גבעולים 
 

מחזיק תיק  
הרווחה ויו"ר  

 התאגיד
הלשכה  

 המשפטית

 
ביצוע פעולות 

ופרויקטים כזרוע 
 ביצועית של האגף 

  

שיפור תפקוד 
בחרום 

כתוצאה  
מהפקת לקחי 

 הקורונה 

מכלול ריענון  מבנה 
 אוכלוסייה

ריענון  תאי המכלול ושיתופי  
הפעולה עם המכלולים  

 האחרים

 הדרכות עובדים
 מאגרי נתונים

 חלוקת תפקידים

 מערכות מידע
 אגף החירום 

 משרד הרווחה
 פיקוד העורף 

 
ריענון נהלים 
ותפקידים של 

 המכלול 
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 מחלקה לרווחת פרט ומשפחה 
 כללי: 

. המחלקה מטפלת  67המחלקה מופקדת על שירותי טיפול ייעוץ והכוון לאוכלוסיות היעד מגיל לידה ועד גיל   

ביחידים, זוגות ומשפחות שנקלעו למשבר כלכלי, נפשי או חברתי, לאנשים עם מוגבלויות, נכויות ועם צרכים  

הרואה את היחיד כחלק    מיוחדים ולאוכלוסיית העולים החדשים. הטיפול מבוסס על הגישה המערכתית

 בלתי נפרד מהמשפחה ומהסביבה החברתית הקרובה. 

 החזון:
גבוהה, באמצעות אנשי מקצוע   וייעוץ ברמה איכותית ומקצועית  לספק לאוכלוסיות היעד שירותי טיפול 

מיומנים ומנוסים בעלי הכשרה והשכלה גבוהה, באווירה ארגונית שלווה, במקסימום תשומת לב, אמפטיה,  

והכלה. להפחית את העומס והתסכול של המטפלים ע"י תוספת תקנים והקצאת משאבים הולמים.  קבלה  

 לפתח שירותים מתאימים לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים.

 המרכז לטיפול משפחתי, ייעוץ בנישואין וגישור משפחתי בהסכמה.  .1

 צוות עו"סים לחוק סדרי דין בענייני משמורת, הסדרי ראייה ואפוטרופסות.  .2

 צוות מוגבלויות.  .3

 היחידה לטיפול בעולים.  .4

 .היחידה לטיפול בהתמכרויות .5
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 המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה  -משימות שוטפות 
 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

ייעוץ וטיפול  
- פסיכו 

סוציאלי לפרט  
ולמשפחה 

)אינטנסיבי,  
 שוטף, מעקב( 

הפונים יקבלו  
ייעוץ וטיפול 

סוציאלי 
המותאם לבעיות 
 ולקשיים שלהם 

קידום רווחתם של 
משפחות/ בודדים  
נזקקים הסובלים 

ממצוקה 
 וממשברים

 פרסום ושיווק
 זימון לפי ייעוד 

 הליכי טיפול 
 סיום

 רישום בגיליון טיפול 

 משרד הרווחה
  -עו"סים 

כוח  אדם  
 קיים.

שביעות רצון   75%
 במשוב פונים

דוח נתונים 
סטטיסטי  

 שנתי
לו"ז:  

במהלך כל 
 השנה 

 

סיוע חומרי 
)ישיר או 

עקיף( לפונים 
עפ"י כללי  

 הזכאות

הפונים יקבלו  
השתתפות 

ברכישת ציוד 
ושירותים לפי  
 כללי הזכאות

קונקרטי  סיוע 
למשפחות ובודדים 

ברכישת ציוד/ 
ריהוט/ שירותים 

 בסיסיים ואחזקתם 

 טופס פנייה והצהרה 
 בדיקת זכאות 
 אישור תקציבי
 תשובה לפונה 

 דיווח למשרד העבודה 
 בדיקת דו"ח ואישורם

 משרד הרווחה

סעיפי פעולה  
מאושרים 
ע"י משרד 

הרווחה.       
145,000₪ 

ניצול תקציבי משרד 
 . 80% -הרווחה ב

דוחות חשב 
 חודשיים 

דוח תקצוב 
ובקרה 
 חודשי 

 דוח שנתי
לו"ז מהלך  

 כל השנה 

השנה  
בעקבות  
הקורונה 

לאנשים לא 
הייתה 

אפשרות 
לשלם  

השתתפות 
עצמית והיו 
מענקים של 
קרן ידידות  
 ומפעל הפיס.
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

מתן שירותי  
עזרה ביתית 
מתן שירותי  

 סומכות/ 
 חונכות

הפונים עם 
קשיים בתפקוד 

יקבלו עזרה 
ביתית או  

סומכות לסיוע 
במטלות משק  

 הבית

שמירה על ניקיון 
וסדר בבית.. מתן  

הדרכה בניהול  
משק הבית  

ובמשימות גידול 
 הילדים. 

 קביעת נזקקות 
 בדיקת זכאות 

 גביית השתתפות
 הזמנת שירות

 ומכות הדרכת הס
 קשר עם הספקים

 מעקב בדיקת דוחות ואישורם
 הערכה 

משרד הרווחה 
חברות כוח 

 אדם

70,000   ₪
משרד  
 הרווחה 

מרוצים בשיחת   80%
 סיכום טיפול 

דוח חשב 
 האגף

דוח חברות 
 כוח אדם

דוח תקצוב 
ובקרה 

  -חודשי
משרד  
 הרווחה 

לו"ז במהלך  
 כל השנה 

הסומכות  
מסייעות 
למשפחות  
עם קשיים 
בתפקוד  

ובהתארגנות, 
יש גידול  

במשפחות 
שזקוקות  
 לסיוע זה. 
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 צוות מוגבלויות 
 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ייעוץ, תמיכה  
והדרכה  

למשפחות 
ויחידים עם 

 מוגבלויות 

מתן ייעוץ והדרכה 
למשפחות ובודדים  

 עם מוגבלויות 

סיוע לבני 
משפחה  

בהתמודדות  
עם בעיות, 

קשיים 
 ומשברים

 פרסום ושיווק
 קליטת אינטייק 

 אבחון
 טיפול 

 הפנייה לפי צורך 
 טיפול פרטני 

 מידע על זכויות

משרד  
 הרווחה 

כוח אדם 
 קיים

שביעות   60%
רצון במשוב 

 פונים 
  תחום דוח מרכזת 

הוסטל בית 
 פריימן 

 הפעלת ההוסטל ,
פיקוח שוטף והדרכת 

 מנהל 

בית לאנשים 
בני גבעתיים  

בעלי מוגבלות  
התפתחותית 

 מאובחנת

 העסקת כוח אדם 
 רכש טובין ומצרכי מזון 

 אחזקה שוטפת
 פעילות חברתית 

משרד  
 הרווחה 
עמותת  
 עלגבע 

924,000  ₪
מתוך  

תקציב 
השמת בעלי 
מוגבלויות 
במוסדות  

 -בסך

דיירים גרים   15
 בהוסטל

משוב הורים/  
 אפוטרופוסים 

 דוח מנהל ההוסטל 
 דו"ח העמותה 

דוח מרכזת התחום  
 באגף

דוח מפקחת משרד  
 הרווחה 

 

מע"ש  
 גבעתיים 

הפעלת מע"ש 
 גבעתיים 

העסקת אנשים בעלי 
 מוגבלויות 

העסקת אנשים 
בעלי מוגבלות  

 תפקודית

 תעסוקה יצרנית מודרכת 
 לחניכים תשלום 

סדנאות לאומנויות ולמחזור  
 פסולת אלקטרונית

 פעילות בתוך העמותה 
 פיקוח והדרכת הצוות
 דיווח למשרד הרווחה 

 שימוש מבוקר בתקציב

משרד  
 הרווחה 
עמותת  
 עלגבע 

מתוך  
תקציב כולל 

בסך  
575,000  ₪ 

הקצבה 
עירונית     

250,000  ₪ 

משתקמים  29
עובדים במע"ש  

 שעות ביום  6-7

 מע"ש דוח מנהלת ה
 דוח עמותת עלגבע 
 דוח מרכזת התחום

לו"ז במהלך כל  
 השנה 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

מרכז 
למשפחות עם 
ילדים בעלי  

 מוגבלויות 

הפעלת מרכז 
למשפחות לילדים עם  

 מוגבלויות 

העצמה, חיזוק  
וסיוע 

 למשפחות 
מתן ידע  
 והכוונה 

הגברת תחושת 
ההשתייכות 
 הקהילתית

פיתוח מענים  
למשפחות  

 ולילדים 

 וועדת היגוי 
 פרסום ושיווק

כתיבת תכנית פעולה עם ההורים 
 המתאימה לצורכיהם 

שליחת השמות למשרד הרווחה, 
קבוצות ופעילויות להורים  

 לאחים ולמשפחה 

משרד  
 הרווחה 

משרד  
             -הרווחה 
250,000  ₪  

 השמות
משוב 

 המשתתפים

דוח של מנהלת 
 המרכז
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תיאור  שם המשימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

אבחון, הכנה  
והשמה של 

בעלי 
מוגבלויות   

 במוסדות 

הכנה ליציאה  
 מהבית

מציאת  
מסגרת  
 מתאימה 

שיפור תנאי 
חייהם ורווחתם  

של בעלי  
מוגבלויות 

 ומשפחותיהם 

 קליטת פניות חדשות
 אבחון

 ועדת השמה
 חיפוש מסגרות 

 השמה
 מעקב

משרד  
 הרווחה 

תקציב משרד  
 רווחה: 

13,550,000  ₪ 

סידור כל  
הפונים והשמה 

במוסדות  
 מתאימים 

 השמות  110

 דוח מרכזת התחום באגף 
 דוח הפיקוח המחוזי 

 דוח חשב האגף 
 לו"ז במהלך כל השנה 

 

השמת של 
בעלי 

מוגבלויות  
במסגרות  
 תעסוקה 

מציאת  
מסגרות  
שיקום 

מתאימות  
לבעלי  

מוגבלויות 
 בקהילה 

שילוב בתחום 
המקצועי  

והחברתי של 
 בעלי מוגבלויות
העלאת הדימוי 

 העצמי 
 קבלת הכנסה

 קליטת פניות חדשות
אבחון ובדיקת  

 נזקקות 
 וועדת השמה

מציאת מסגרת  
 מתאימה 

 הכנה לקליטה 
 השמה
 מעקב

משרד  
 הרווחה 

536,000  ₪
ממשרד  
 הרווחה 

כל  השמה של 
המבקשים 
והזכאים 
במסגרות  

 יומיות
 השמות  80

 דוח מרכזת התחום
 דוח חשב האגף 

 דוח משרד הרווחה
 לו"ז במהלך כל השנה 

 

השמת ילדים  
עם מוגבלויות  

 3עד גיל 
במסגרות  
 חינוכיות 

 אבחון
השמת 

במסגרות  
חינוכיות 
 מתאימות 

שילוב הילדים  
במסגרות  

הנותנות מענים 
כוללניים  

ומותאמים  
 לקשייהם 

 אבחון
 וועדת השמה

 מציאת מסגרת 
השמה במעון יום 

 שיקומי
הפנייה למחלקת 
החינוך לסידור 
 הסעות מלווים 

 מעקב שוטף 

משרד  
הרווחה  
ומחלקת 
הסעות 
במנהל 
 החינוך 

340,000  ₪ 
 מתקציב שוטף 

השמות וחלופת  
 מעון, 

שביעות רצון של  
המשפחות,  

דוחות 
תפקודיים 
 מהמעונות

 התחוםדוח מרכזת 
 דוח חשב האגף 
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תיאור  שם המשימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  המשימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הסעות  
לילדים עד 

למעונות  3גיל 
 שיקומיים 

הסעות 
למעונות 
 שיקומיים

לאפשר לילדים  
עם  3עד גיל 

מוגבלויות 
להשתלב  
במסגרות  
שיקומיות 
 מתאימות. 

 אבחון
 ועדת השמה

מציאת מסגרת  
השמה במעון יום 

 שיקומי
הפנייה למחלקת 
החינוך לסידור 
 הסעות מלווים 

 מעקב שוטף 

משרד  
הרווחה  
ומחלקת 
הסעות 
במנהל 
 החינוך 

1,450,000  ₪ 
 שביעות רצון  כולל 

 דו"ח חשב האגף 
 דו"ח מרכזת התחום

 דו"ח רכז היסעים 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

פעילות 
חברתית 

למבוגרים עם 
 מוגבלויות 

פעילות חברתית 
למבוגרים עם  

מוגבלויות 
 בשעות הפנאי; 

הפגת הבדידות,  
פיתוח קשרים 

חברתיים, עבודה 
 על כישורי חיים, 

 פרסום ושיווק
למציאת מועמדים, 

כתיבת תכונית פעולה, 
מציאת מקום מותאם,  
מציאת מדריך, פתיחת  

סמל מסגרת, ליוויו 
 ופיקוח 

משרד  
 הרווחה 

35,000   ₪ 
משרד הרווחה דרך 

 השמות

 השמות  6-כ
משוב 

 משתתפים

דוח מנהלת 
 התחום 

 

דיור נתמך  
בקהילה של 
אנשים כעלי 

 מוגבלויות 

מתן סל שירותים  
מותאם לאנשים 
בעלי מוגבלויות 
 הגרים בקהילה 

שיפור תנאי החיים  
ורווחתם של 
אנשים בעלי  

 מוגבלויות בקהילה 

 ושיווקפרסום 
 ראיון ובדיקת התאמה
הסכם עם הדיירים 

 והמשפחות 
 בניית סל שירותים נרחב

 מעקב

משרד  
 הרווחה 
עמותת  
אדנ"מ 
בשיתוף 
 הג'וינט 

תקציב על פי כל 
 השמה. 

 השמות,
 שביעות רצון 

דוח מרכזת  
 תחום

לו"ז במהלך כל  
 השנה 

 

קהילה 
 תומכת 
חיים 

עצמאיים  
בקהילה 

 לנכים 

המשך הפעלת  
תומכת" "קהילה 

בקהילה לבעלי 
 מוגבלויות נכים 

שיפור איכות 
החיים של הנכים 

 בקהילה 
היענות, רשת 

ביטחון ושירותים 
 תומכים

איתור ומיון נכים  
 המתאימים לפרויקט

 שיווק התכנית
חיבור לקהילה תומכת 

 של קשישים בעיר 
בדיקה ומתן שירותים  
 מותאמים לצרכי הנכים

 מעקב

משרד  
 הרווחה 

השיקום, אגף 
 נטלי

תקציב על פי כל 
 השמה. 

הועדות לפי  
מספר  

 המצטרפים 

דוח מרכזת  
 תחום

 דוח חשב האגף 
 

שירותי עו"ס 
 חוק חוסים
 וחוק מש"ה 

הגנה על חסרי 
ישע ומוגבלים 

 בסיוע החוק

מניעת ניצול כלכלי  
של מוגבלים חסרי  

 ישע 

 איתור
 אבחון

 דיון רב מקצועי
 קבלת החלטות
 ביצוע החלטות

משרד  
 כוח אדם קיים הרווחה 

תסקירים לבתי  
משפט לפי 

 הצורך 
 בצל החוק 

דוח מרכזת  
 התחום באגף
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תיאור  שם המשימה 
 המשימה

יעדים  
מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  שתקדם

 הערות  התארגנות

הפעלת 
 מועדון נגי"ש 

מועדון חברתי 
לנכים פיזית  
הפועל אחת 

 לשבוע 

העלאת 
הדימוי 
 העצמי 

 גיבוש חברתי 
 העשרה 

 מיצוי זכויות

 העסקת מרכזת 
 פיקוח והדרכה שוטפת 

 הפקת אירועים
עיבוי סדנאות  

 והרצאות

 משרד הרווחה
 עמותת לה"ב

68,000    ₪
ממשרד הרווחה 

135,000₪מתוך   
 משתתפים  40

דוח מרכזת  
 המועדון 

דוח מרכזת  
 התחום 

 

שרות 
תעסוקה  
נתמכת  
ומוגנת  

לאוכלוסייה 
 בעלי מוגבלות 

מתן סיוע  
לתעסוקה 

נתמכת בקהילה  
לאנשים בעלי  

 מוגבלויות 

שילוב נכים 
 בשוק החופשי 
הכנה, תמיכה 

 וליווי צמוד 
גידול בהכנסה  

ושיפור  
באיכות  
 החיים 

 הפניית נכים 
אבחון, טיפול והפנייה  

 למקומות עבודה
 מעקב אחר התמדה 

 מעקב
 תשלום ש.נ. לעו"ס 

 חהמשרד הרוו
עמותות שעלו 

 במכרז 

281,000  .₪ 
משרד הרווחה 

 השתתפות  100%

בעלי מוגבלויות 
משולבים בתעסוקה 

 בשוק החופשי 
 ותעסוקה מוגנת

דוח מרכזת  
תחום 

 מוגבלויות 
 בבדיקה

דירה 
בקהילה 
לבעלי  

מוגבלויות  
 בעיר

דירת לווין 
בקהילה לבעלי 

 מוגבלויות 

 מגורים בעיר 
עבודה על  

 כישורי חיים 
עידוד 

 לעצמאות
שילוב 

בפעילות  
 חברתיות

 בדיקת צרכים
 מציאת דירה מתאימה

ריהוט הדירה 
 והצטיידות

 ועדות השמה
 התאמת הדיירים

 השמות
 קבלת כח אדם מתאים 

 משרד הרווחה
 עלגבע 

100,000  ₪
להצטיידות  

 מתקציב עלגבע. 

 השמות 6
מביעים שביעות   80%

 רצון. 

דוח מנהל 
 ההוסטל 

נמצאה דירה 
בעיר שעומדת 

בדרישות משרד  
הרווחה  

ובתהליך אכלוס 
וקבלת סמלי  

 תעריף.

חנות ספרים  
יד שניה 
"סיפור  

 חוזר" 
לבעלי  

 מוגבלויות 

הקמה משותפת  
של חנות ספרים 

לבעלי  
 מוגבלויות 

שילוב בעלי  
מוגבלויות 

בשוק העבודה 
החופשי  
בליווי  
והכשרה 
 מקצועיים 

פרסום ושיווק, מציאת 
פוטנציאלים ,  מושמים 

ראיונות וועדות קבלה, 
ליווי שוטף של  

 המושמים בתעסוקה

 משרד הרווחה
 "שכולו טוב" 

הועדות משרד 
 הרווחה 

 השמות
  דוח מנהל תחום  משוב משתתפים
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  התארגנות מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הקמת מעון  
שיקומי  

לפעוטות עם  
 מוגבלות 

הקמת מעון  
 שיקומי ברשות

מתן מענה כולל 
ומותאם לצרכי 

הפעוטות עם  
 מוגבלויות בעיר. 

 בדיקת צרכים
מציאת מקום  

 מתאים 
קשר עם משרד  

הרווחה  
 והקרנות

 נשלח קול קורא

מנהל הנדסה 
משרד הרווחה 

 והקרנות

על פי אומדן 
הנדסה מנהל 

 ומשרד הרווחה. 

שילוב פעוטות  
עם מוגבלויות  

 במעון בעיר
חסכון גדול בהסעות של   בתהליך

 פעוטות מחוץ לעיר 

פתיחת והפעלת 
 מרכז פטאי 

פתיחת מרכז  
לבעלי צרכים  

 מיוחדים

פיתוח מענים  
 לפנאי והעשרה 

 בדיקת צרכים,
כח אדם,  משרד הרווחה פרסום ושיווק

 צמיד. -תקציב
   

המע"ש  שיפוץ 
 והנגשתו 

ביצוע הנגשה  
 ושיפוץ 

פעילות שוטפת  
 במעש,

עמידה בחוק 
 הנגישות 

מקום נגיש, 
מכבד ואסתטי  

 לחניכים 
התאמת  מסגרת  

המע"ש  
 למזדקנים

תכנית עבודה 
מפורטת של 
אדריכלית  

 להנגשה ושיפוץ 
קבלת אישור  

 להרחבה 

 עיריית גבעתיים 
 עמותת עלגבע 
 משרד הרווחה

עמידה בחוק  תקציב
 הנגישות 

  

הקמת מועדונית 
 אוטיסטים 

הפעלת  
מועדונית 
 אוטיסטים 

בדיקת צרכים,  
בחירת מיקום  
 ובחירת מפעיל 

איתור מועמדים  
בחלוקה 
 לגילאים 

    תקציב בחירת מפעיל 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  התארגנות מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

תכנית להקמת  
מערך חונכות  
לילדים ונוער 
בעלי צרכים  

 מיוחדים 

פיילוט של  
התאמת חונכים  

ילדים   20-לכ
ובני נוער בעלי  

צרכים מיוחדים 
למפגשים 

שבועיים של  
 שעתיים 

קשרים של 
חונכים עם  

חניכים בעלי  
צרכים מיוחדים 

לחיזוק דימוי 
עצמי , הפגת  

 בדידות

קשר בבית  
החניך ומחוץ  

 לביתו

עמותת "אח 
בוגר, אחות 

 בוגרת" 

תקציב של 
₪ עבור   48,000

 חניכים  20

התאמת חונכים  
 לחניכים 

  

קליטת עו"ס 
תקן   -מוגבלויות
 חדש 

הדרכת העובדת  
 החדשה 

והכשרתה 
 למילוי התפקיד 

מתן מענה 
וטיפול בפניות  

החדשות הרבות 
שנוספו במהלך 

 השנה 

עבודה שוטפת 
 מול המשפחות. 

משרד הרווחה 
 והרשות

תקן לעובדת  
 חדשה 

מתן טיפול שוטף  
למשפחות  

 הפונות לאגף 

קליטת העובדת  
החדשה בהקדם 

 האפשרי 
 

 
 

 היחידה לקליטת עלייה   

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

מרכז סיוע 
ולמידה 

 לילדי עולים 

הפעלת מרכז 
למידה לילדים  
 עולים וותיקים 

שיפור בהישגי 
 הלימודים 

הקניית השפה  
 העברית

בלימודי סיוע 
המקצועות בהם 
דרושה שליטה  
 בשפה העברית 

תיאום עם מתנ"ס שדה  
 בוקר

 העסקת מורה וסייעת
 מתנדבים  5הפעלת 

 שיווק בבתי הספר
 מעקב ומחקר תוצאות 

 יחידת התנדבות
 עמותת גבעולים 

30,000  ₪ 

 30 -משתתפים כ
תלמידים, 

התקדמות בלימודים  
לפי דיווח יועצות 

 בי"ס, הורים וילדים 
שביעות רצון של  
הורים וילדים  

 מהמרכז

תחילת פעילות   
ועד  2019מאוקטובר 

 2020יוני 
במשך זמן זה פעילות 

 ודיווח 
 דוח מרכזת 

משרד  
הקליטה 

אינו שותף  
ולכן יש 

צורך 
בתוספת  

 תקציב

המשך 
הפעלת 
מועדון  
חברתי 

לאזרחים  
ותיקים 

 עולים 

הפעלת מועדון  
חברתי לאזרחים 

ותיקים עולים  
 דוברי רוסית 

 הפגת בדידות
קליטה חברתית  
התערות בחיי 

 הקהילה 
תחושת הנאה 
 ושביעות רצון 

 הפעלת ועד פעילים 
 פרסום ושיווק

קשר עם משרד  
 הקליטה 

ארגון אירועים הופעות 
 וטיולים 

 ₪  30,000 משרד הקליטה
אזרחים ותיקים  30

עולים פוקדים את 
 המועדון 

 דוח מרכזת היחידה
 דוח משרד הקליטה

 ז במהלך כל השנה לו"
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אירועים  
לציון יום 
העולה  

והניצחון על 
גרמניה 
הנאצית 

סיורים והפקת  2
אירועים לשבוע  

העלייה 

קירוב בין  
אוכלוסייה ותיקה 

לעולים 
העלאת מודעות כלל 

האוכלוסייה  
לתרומת העולים 

סיורים להכרת  2
מורשת ארץ ישראל 

קביעת תכנית האירוע 
קביעת תאריך ומקום

שיווק ופרסום
הפקת האירוע

משרד הקליטה 
וקהילתיים 

₪32,000  
מתקציב  

משרד  
הקליטה. 

מביעים   100%
שביעות רצון 
מהתוכניות.

דוח מרכזת תחום 
דוח קהילתיים 

דוח משרד הקליטה

בהתאם 
להנחיות  
תו סגול

התמכרויות

 פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימהשם המשימה 
שותפים
מרכזיים 

משאבים  
הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה נדרשים 

אבחון, ייעוץ  
והפניה לטיפול 

למכורים

מתן שרות של  
טיפול וייעוץ 

לאנשים מכורים 
)אלכוהול, סמים 

והימורים( 

גמילה  
מהתמכרויות 

סיוע למכורים 
להתמודד עם 

השינוי 
סיוע לבני 
המשפחה  

להתמודד עם 
השינוי 

קליטת פניות 
חדשות

אבחון, ייעוץ  
וטיפול 

 משרד הרווחה
עובד סוציאלי 

 מדריך
משוב המטפל

ומשוב המכורים

דוח מרכז התחום
לו"ז במהלך כל  

השנה 

קבוצה טיפולית 
למכורים

המשך הפעלת  
קבוצה לגברים  

  18מעל גיל 
המונחה ע"י עו"ס  

להתמכרויות, 
 -קבוצת "רכבת"
 קבוצה פתוחה 

מתן מענה טיפולי 
בקבוצה 
 למכורים

ליווי המכורים  
אחת לשבוע 

במסגרת הקבוצה

משרד הרווחה
גבעולים 

10,000ש"ח  
מתקציב  
התמכרויות

- מינימום של כ
פונים   10

מכורים ביחידה 
להתמכרויות 

באגף המגיעים  
לטיפול קבוצתי,  
שביעות רצון של  

 הפונים 

קבוצה פעילה מזה 
 כשנה
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פתיחת קבוצה  
לנשים מכורות 

לנשים  קבוצה 
18מעל גיל 

המונחה ע"י  
מנחה חיצוני,  
 -קבוצת "רכבת"
קבוצה פתוחה 

מתן מענה טיפולי 
בקבוצה למכורות

ליווי המכורות 
במסגרת אחת  

לשבוע במסגרת 
הקבוצה 

משרד הרווחה
גבעולים 

תקציב 
התמכרויות

- מינימום של כ
פונות   10

מכורות ביחידה 
להתמכרויות 

באגף המגיעות 
קבוצתי,  לטיפול 

שביעות רצון של  
הפונות 

פרויקט חדש

המרכז לטיפול משפחתי וייעוץ בנישואין

שם 
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים  שותפים  פעולות מרכזיות יעדים תיאור המשימההמשימה

מתן שירותי  
טיפול  

משפחתי/  
זוגי ופרטני 

טיפול זוגי משפחתי 
ופרטני ע"י מטפלים  
מומחים ומתמחים  

בטיפול זוגי  
ומשפחתי 

שיפור בחיי הנישואין  
והזוגיות 

העצמה אישית שיפור  
תקשורת בין בני זוג ובין  

הורים וילדיהם. 

קליטה/ אבחון/  
טיפול/ סיכום 

ניהול יומן פגישות 
גבייה תשלום 

הדרכת עובדים 
פרטנית

וקבוצתית

משרד  
הרווחה 

₪220,000  
ו200.000 ₪ השתתפות 

פונים. 

משוב גמר 
מטופלים 

דוח נתונים 
סטטיסטי שנתי  
התחנה למשרד 

הרווחה 

טיפול  
באובדן  
ושכול

טיפול במשפחות  
שחוות שכול 

כתוצאה מרצח 
תאונת דרכים או  

 התאבדות 

עיבוד ועזרה בתהליכי  
האבל האישיים הזוגיים  

 והמשפחתיים 

קליטה אבחון טיפול 
 וסיכום

משרד  
 הרווחה 

משוב גמר הועדות 
מטופלים 

דוח נתונים 
סטטיסטי שנתי  
למשרד הרווחה 
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שם 
הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים  שותפים  פעולות מרכזיות  יעדים תיאור המשימההמשימה

גישור 
משפחתי  
בהסכמה 

יישוב סכסוכים עם 
זוגות בהליכי  

גירושין 

יישוב הסכסוך מחוץ 
לבית המשפט. חסכון 

מהותי בזמן וכסף,  
הקטנת הקונפליקט 
ונזקין על בני הזוג  

וילדיהם. 

מפגשים עם בני הזוג  
ועריכת הסכם משפטי.

מהכנסות פרילנס 
התחנה. 

70% 
מהפונים  
מסיימים  

טיפול 
בהסכם 

חתום

דוח מנהלת המרכז 
לו"ז בהלך כל השנה 

טיפול  
באומנות 

טיפול בילדים  
באמדן אומנות  

באמצעות אומנות. 

שיפור הדימוי העצמי 
 בתחום החברתי

 ובתקשורת במשפחה
ושיפור תפקוד ביה"ס 

ציוד   -טיפול רכוש
 אומנות

מהכנסות פרילנס 
 התחנה 

דוח מנהלת המרכז משוב גמר
לו"ז בהלך כל השנה 

השתלמויות  
לצוות  
המרכז

הדרכה קבוצתית  
של צוות המרכז ע"י 

מדריכה חיצונית

שיפור ביכולת הטיפול  
בדגש על מיומנות טיפול  

והתערבות

איתור מועמדים 
הרכבת הקבוצה בניית  

תכנים והעברתם 
לשבוע  1בקבוצה 

40,000 ₪ מהכנסות 
המרכז

שביעות   90%
רצון של צוות  

המרכז

דוח מנהלת המרכז 
הדרכות עד דצמבר  
דו שבועיות לאורך 

כל השנה 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים  תיאור המשימה המשימה

מדדי  משאבים  מרכזיים 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

קבוצה להורים   קבוצות 
 גרושים 

מיומנויות שיפור 
התקשורת בין ההורים 

 ובינם לבין ילדיהם. 

איתור מועמדים  
לקבוצה ,בניית תכנים 

רלוונטיים מפגשים 
שבועיים והנחיות 

 הקבוצה. 

 פרילנס מכספי התחנה.  
משוב 

 מטופלים 
  דו"ח מנחה 

פרקטיקום 
הדרכה  
"חיה"  
מאחורי 

 מראה

הדרכת מתמחים  
בטיפול משפחתי  
בהדרכה "חיה"  

 מראה מאחורי 

התפתחות מקצועית 
ואישית של המטפלים  

קידום הטיפול  
במשפחות באמצעות 
הדרכה חיה שיוצרת 

 שינוי 

מפגשים חד שבועיים , 
צפייה במשפחה 

בטיפול הדרכת הצוות 
 על הטיפול. 

מימון עצמי של  
 הפרילנסרים. 

משוה 
 המתמחים

  בוצע/לא בוצע 

"תיאום 
 הורי"

ליווי והתערבות 
להורים גרושים 

הנמצאים 
בקונפליקט גבוה  

 ומתמשך 

שיפור תקשורת בין  
ההורים ומניעת נזק 

 לילדיהם 

טיפול מובנה עפ"י 
 לו"ז 

 מתוכנן גביית תשלום

משרד  
 הרווחה 

פרילנסרים מומחית 
בתחום מתוקצב  

 מהכנסות

משוב 
 מטופלים 

דוח מנהלת המרכז 
 לו"ז בהלך כל השנה. 

 

טיפול  זוגי 
ומשפחתי  
 קצר מועד

טלפוני מתן מענה 
טיפולי קצר מועד 

למשפחות  
שמתקשות בימי  

 קורונה.

הגברת יכולת התפקוד 
של זוגות ומשפחות  
 בתקופת הקורונה.

 הגברת החוסן הקהלתי. 

 הקמת קו חם 
 פרסום השרות

 מתן מענה טלפוני

פרסום 
 והסברה

מתוך עובדי  תחנה  
 לייעוץ זוגי ומשפחתי. 

100%  
מענה 

טלפוני  
 לכל פניה. 

 תוצאות טיפולהערכת 
  משוב הפונים. 
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 היחידה לסדרי דין 

 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
משאבים   מרכזיים 

מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 
 הערות  התארגנות

הגשת 
תסקירים  

לבתי המשפט  
עפ"י צו 
בענייני 

משמורת  
קטינים, 
הסדרי 
ראייה, 

 אפוטרופסות

והערכה של אבחון  
מע' היחסים בין הורים 
לילדיהם ובין ההורים  
לבין עצמם בכל הנוגע  

 לטיפול בילדים 
 איסוף נתונים

הערכת מצב הילדים 
גישור והעמקת 
 מודעות ההורים 

כתיבת תסקיר כולל 
המלצות לביהמ"ש וכן  

עבודה במסגרת 
סמכויות מבית  

המשפט בנושא חלוקת 
 זמני שהות.

העמקת והרחבת הידע 
 ו"ס לסדר דיןשל הע

שיפור וייעול העבודה  
מול העו"סים השותפים  
בטיפול במשפחות סדרי 

 דין
צמצום תקופת ההמתנה 

 להגשת תסקירים. 
עבודה על פי התקנות 

והנחיות הפיקוח במשרד 
 הרווחה. 

קבלת ייעוץ והדרכה 
מגורם מומחה לצורך 
העמקת הידע וייעול  

 העבודה 
 הדרכה שוטפת ומעקב

מתן עדויות בבית  
 שפט. המ

עריכת תסקירים  
במקרים מורכבים  
הכוללים קונפליקט 
 עוצמתי בין ההורים 
  90מדי שנה מטופלים בין 

תסקירים מתוכם    100 -ל
משפחות   60% -כ

בקונפליקט גבוה  
 במיוחד.

משרד  
 . הרווחה 

כיום אין לנו 
יכולת לעמוד 
בלו"ז של בתי 
המשפט ואנו 
פונים לבית  

המשפט  לעיתי 
קרובות על מנת  

דחייה  לבקש
של מספר 

חודשים במועד 
הגשת 

 התסקיר.

פעולה 
 מחזורית

יש צורך במענה 
מידי בכוח אדם  
עקב המצוקה 

הנגרמת 
למשפחות  
הנמצאות 
במשבר  
ונאלצות 
להמתין  
לעריכת 
 התסקיר.
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 מחלקה לילד, נוער וצעירים

 כללי  
 ובהוריהם   18מחלקת ילד, נוער וצעירים עוסקת בפיתוח מענים מקצועיים לילדים ובני נוער עד גיל  

 . 25עד   18אוכלוסייה נוספת הנמצאת בתחום אחריותה של המחלקה כוללת  צעירים  בסיכון בגילאי 

  בתחום ילד ונוער המטרה לסייע להם לצאת ממעגל הסיכון. 

 נבנות תכניות טיפוליות בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בקהילה.   בתהליך  קידום הילדים והנוער 

 בנוסף, ישנה התייחסות באמצעות עובדי המחלקה לתופעות חברתיות המסכנות את הילדים ובני הנוער  

 וגיבוש משותף של תכניות התערבות משותפות. 

 המענים הינם פרטניים ,משפחתיים וקבוצתיים. 

אשר בה  הוחלט ליישם   17.10.16-אוכלוסיית הצעירים אנו פועלים בהתאם להחלטת הממשלה מהבתחום 

את תכנית יתד לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון . התוכנית שמה לה למטרה בשנה הראשונה באיתור  

 ם. ומיפוי צעירים במצבי סיכון, פתוח מיומנויות מקצועיות ופיתוח והנגשת מענים מותאמים לצעירי

כשמטרת העל היא לסייע לצעירים לממש את הפוטנציאל האישי ולהשתלב בקהילה ברמה אישית  

 משפחתית ותעסוקתית. 

בגבעתיים ערכנו לפני כשנתיים מיפוי אשר נערך בשנה האחרונה  על ידי הג'וינט וגורמי הרווחה והיום אנו  

 . ם ובאיתור מקום לביצוע התוכניתעוסקים בגיבוש תכניות לשילוב תעסוקתי וכן בפיתוח מענים מותאמי

 החזון  
 לאפשר לכלל הילדים, בני הנוער והצעירים שוויון הזדמנויות על מנת לממש את הפוטנציאל האישי  

 ואת זכותם לגדול ולנהל את חייהם בתנאים הולמים, וזאת מתוך מוגנות ותמיכה של הסביבה. 

 קבלת החברה את האחר והשונה. 

 השירותים המקצועיים יאפשרו התפתחות אישית, קידום לימודי ופיתוח מיומנויות חברתיות  

 בכדי לאפשר לילדים ובני נוער אלו להיות בעתיד אזרחים מועילים ותורמים לקהילה.  

 כמו כן, לאפשר לצעירים להסתגל לחיים הבוגרים על ידי העצמה, טיפול וליווי. 

 

 מטרות 

 : 0-18היעדים לגילאי 

 יתור מוקדם של בעיות ובדיקת צרכים בתוך הקהילה.  א .1

 מניעת מצבי סיכון והוצאת ילדים ממעגל הסיכון.  .2

 פיתוח תכניות סיוע להורים.  .3

 העשרת כישורי ההורות, הקניית ידע וכלים להתמודדות יעילה בגידול וחינוך ילדיהם.  .4

 פיתוח תכניות ומענים לילדים בעלי קשיים תפקודיים.  .5

 י לאנשי מקצוע מתחומי חינוך ובריאות. לשמש משאב מקצוע  .6

 שיתוף פעולה בין העובדים ובין אגף החינוך כולל בתי ספר ופיתוח פתרונות  ומענים  לילדים במצוקה.  .7

 מניעת הוצאת ילדים מהבית. .8

 בניית תכניות של "מוגנות" לילדים בבית ובקהילה.  .9

 מעגל בנים העובד על העצמה וחיזוק תחושת השייכות. .10

 הסתגלות לעבודה ושיפור הדימוי העצמי.  .11
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 וטיפול במצבי סיכון.   .12

 

 : 18-25היעדים לגילאי 

    .קידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים .1

 . תעסוקה ומיומנויות  רכישת השכלה, .2

 . בריאות ומוגנות, קיום פיזי .3

 רווחה ובריאות נפשית.  .4

 השתייכות משפחתית חברתית. .5

   .ב בתהליך יציאה מהארוןהתייחסות ייחודית לאוכלוסיית הלהט" .6
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המחלקה לילד, נוער וצעירים  -משימות שוטפות 

שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימהשם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הזדמנות 
שווה וקידום  

ילדים 
למשפחות 

במצוקה 

במסגרת ועדה דיון 
מקומית לסיוע להורים 
לילדים במועדוניות בית 

ג'-הספר בכיתות א'

סיוע להורים  
עובדים או בעלי 
מוגבלויות, סיוע  
-והעשרה לימודית 

פיתוח נטיות 
40-אישיות לכ
ילדים 

ועדה מקומית
קביעת נזקקות  

על פי  
קריטריונים

לנזקקות
מת"ס

משרד הרווחה
החינוך 

בתי ספר 
מפעילי  
מועדונית

₪180,000  

ילדים  40-כ
מסודרים  

באמצעות האגף 
במועדוניות

דוח עו"ז 
דוח חשב

ניהול תשלומים 
דוח מנהלת 

התחום 

30-סיוע לכ
ילדים לסידור  

בצהרוני גן  
וקידומם 

דיון במסגרת ועדה 
מקומית לסיוע להורים 

לילדים בצהרון גן עירוני  
3-6גילאים  

סיוע להורים  
עובדים או בעלי 

מוגבלויות השגחה  
והעשרה  

התפתחותית/ 
 30 -חברתית לכ
ילדים 

אבחון
ועדת נזקקות 
אישור הסידור

עדכון המפעילים 
של הצהרון  

בשמות הילדים 
והעברת תשלום 

מול חשבונית 
ספק

טומשין
אפטר סקול 

עריית גבעתיים 

₪210,000  
מתקציב  

עירוני 

ילדים מקבלים   30
סיוע ע"י האגף  

בצהרונים  
 3-6עירוניים מגיל 

חינוך 

דוח עו"ז 
דוח חשב

דוח מנהלת 
התחום 

וועדות לתכנון  
טיפול  
והערכה 

קיום ישיבות וועדות בין 
אגפיות לתכנון דרכי טיפול 

בילדים במצבים קשים 
ומורכבים

קבלת החלטות על 
דרכי טיפול וחלוקת 

אחריות טיפולית

אגפי  -תיאום בין
מחלקתי -ובין

גיבוש דרכי 
טיפול יעילות 

במקרים  
מורכבים

שפ"ח 
מח' החינוך

ספר -בתי
מסגרות חוץ 

ביתיות
משרד הרווחה

כוח אדם
צוות היגוי 
המזכירות  

לתיאום

משפחות עם   35 -כ
ילדים מובאות  
לדיון במהלך 

השנה 
 100%יישום 

מהחלטות הועדה 

דוח עו"ס מרכז 
פרוטוקול 

הוועדה 
דוח תפקודי 

"ס/ מביה
מוסדות של  

הילדים 

השמת ילדים  
בפנימיות 
ומשפחות 

אומנה

מסגרת חלופית לגדילה,  
התפתחות וחינוך לילדים  
שהשארתם בביתם מהווה 

סיכון

הבטחת התפתחותם 
התקינה של ילדים  

מושמים
הן חברתית, הן 

לימודית והן רגשית 

אבחון
וועדת תכנון 
טיפול והערכה 
וועדת השמה

זכאות 
מכיןטיפול 

השמה

משרד הרווחה
  ₪1,500,000 פנימיות

ילדים בסיכון   15
מסודרים  

בפנימיות ואומנות

דוח עו"ז 
דוח חשב

דוח מנהלת 
התחום 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

סיוע 
למשפחות 
שילדיהן 

בסיכון 

סיוע למשפחות במצוקה 
במימון מטפחים, חוגי  
העשרה ופיתוח אישי 

הכולל 
אבחונים וטיפולים  

פסיכולוגיים 
 30-ופסיכודידקטי לכ

ילדים באישור ועדת 
חליפות 

מתן אפשרות  
לילדים להיות 

בחוגים ובפעילות  
 -חברתית

התפתחותית 
שהוריהם אינם  
מסוגלים לממן 

בכוחות עצמם, סיוע 
בהתפתחות רגשית 

ופתוח חוסן 

אבחון
- טיפול פסיכו

סוציאלי 
בדיקת זכאות 
ועדת חליפות  

ית מקומ
הפנייה 
מעקב

 ₪ 200,000 
 

משוב הורים
דו"ח ואבחונים  
של המטפלים 

והמדריכים

דוח עו"ז 
דוח חשב

דוח מנהלת 
התחום 

ועדות על פי 
חוק פעוטות  

בסיכון 

קיום ועדות בשיתוף יו"ר 
והורים   ועדה, עו"ס, עו"ז

להכרה בילד כפעוט  
בסיכון  ולקבלת זכאות  

 לסידור במעון.

החלטה על פעוט  
כפעוט בסיכון ועל 
זכאות לסידורים  
במעון )ולטיפולים 

 אחרים(

איסוף חומר  
אודות הפעוט 

 ומשפחתו 
רישום דוח 

סוציאלי על ידי  
העובד הסוציאלי 
הקצאת מכסה  

 במעון
 השמה במעון

משרד הרווחה 
עמותות 
המפעילות

מעונות
משרד הכלכלה 

כוח אדם 
קיים

ועדות  20קיום 
בשנה וגיבוש  
תכניות טיפול

דוח מרכז  
הוועדה 

דוח עובד 
סוציאלי 
מעקב.

התערבות  
עו"ס לחוק 
הנוער עם  

קבלת דיווח  
על קטין 

בסיכון ממשי 
לשלומו 
ובריאותו

מתן מענה מידי הכולל 
חקירה, אבחון ופעולות 
עפ"י החוק להוצאת ילד  
ממצב מסכן או הכחדת  

הסיכון
דיווחים  120 -כ

מניעת מצבי סיכון  
בקרב קטינים  
בשיתוף הורי 

הילדים או ע"י צווי 
בימ"ש לנוער 

היענות לקריאות 
אודות קטינים  

שעות  24בסיכון 
ביממה

חקירה ואבחון
זימון הורים

הפנייה למשטרה  
או פנייה לוועדת  

פטור

משרד הרווחה
משטרה

לנוער  בימ"ש 
או למשפחה 

100% -היענות לכ כ"א קיים
 קריאות לשנה

פעילות שוטפת  
מחזורית

משרד הרווחה 
קהילתיים
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פורום חינוך 
רווחה 

מפגשי תיאום   10קיום 
 איגוד משאבים

אגפי -תיאום בין  
חלוקת תחומי 

 אחריות
קביעת תכניות  
טיפול חלוקת 

 משימות טיפוליות
קידום תלמידים 

מניעת נשירה ו/או 
התדרדרות פדגוגית 

 הפרייה הדדית 
בניית יום עיון 
משותף לאגפי 
 הרווחה והחינוך 

קביעת לו"ז 
 מוסכם

בדיקה ומעקב  
רישום 

 פרוטוקולים 

אגף החינוך 
אגף נוער 
 וקהילה 

 משרד החינוך
ללא 

 2 -דוח משותף ל
האגפים בניהול  
מנהלת מחלקת 

נוער באגף 
לשירותים 
 חברתיים

בניית תכניות  
משותפות לילדים  

 ונוער בסיכון

קביעת נושא
קביעת מרצים
בניית סדנאות 

הפעלת 
מועדונית  

מקצ"ב

הפעלת מרכז העצמה  
ו' משעת -לילדים לכיתות ד

סיום הלימודים 
העצמה היא בתחום  

הלימודי ,חברתי ורגשי. 
קבוצות    2במרכז יתקיימו 
ילדים.  15שבכל קבוצה עד 

סיוע בהכנת 
 שיעורים 

תגבור במתמטיקה  
 ואנגלית 

העשרה ופיתוח 
 כישורים אישיים 
 ארוחת צהריים

קליטת מופנים 
ואבחון ועדת 

 קבלה
 השמה

 גביית השתתפות
 העסקת כוח אדם 

 קיום אירועים
השתתפות בדיוני 

 העמותה 

 חינוך 
מתנ"ס שדה 

 בוקר
 משרד הרווחה

בת שירות  
 לאומי

 מתנדבים
מורים 

למתמטיקה  
 ואנגלית 

₪290,000  
גיוס מדריכה 

נוספת

ילדים   30
מסודרים  

במועדונית ורמת  
הישגיהם עלתה  

בציון אחד 
בממוצע

ילדים 15
מסודרים  עם  

השמות של 
הרווחה 

דוחות מבית  
הספר לגבי  
התקדמות  
חברתית, 

התנהגותית 
ולימודית

פעילות שוטפת  
מחזורית

דוח עו"ס מרכזת

הפעלת 
מועדון נערות  

"בית –
הנערה"

הפעלת בית חם לנערות 
על   17 -13בסיכון מגילאי 

מנת לסייע להן להישאר  
 בקהילה. 

מדובר בשתי קבוצות  
ח וקבוצה שניה -כיתות ז

 יא. -כיתות  ט

מניעת התדרדרות  
נערות  15במצבן של 

 בסיכון
 מניעת נשירה

מניעת התמכרות  
 לאלכוהול/ סמים, 

מופקרתהתנהגות   
לימוד כישורים 

 חברתיים
העשרה וסיוע  

 בלמידה
 תזונה בריאה

איתור נערות  
 בסיכון

העסקת כוח 
 אדם:

משרת עו"ס 60%  
משרת  50%

 מדריכה/ אם בית 
 וסטודנטיות 

 קביעת תכנים
 הפעלת סדנאות

 ₪ 250,000  

 משוב הורים
משוב מוסדות  

 חינוך 
 משוב נערות

הרחבת הועדות 
 משרד הרווחה
 משוב הורים

דוח עו"ס מרכזת
דוח מנהלת 

 תחום
דוח תוצאות 

 תהשוואתיו

 משרד הרווחה
     עירייה
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פרויקט 
חונכות  
"פרח" 

חונכים   12השמת 
 סטודנטים מלגאי פר"ח 
בקרב ילדי בי"ס יסודי  

 המטופלים ברווחה 
 גיוס הילדים 

 ליווי רכזת פרח
קבוצת הדרכה חודשית 

לסטודנטים ע"י עו"ס רונן  
גולדברג 

לילדים ליצור סיוע 
קשר מיטיב עם  

 מבוגר
סיוע לילדים בעלי 

קשיים חברתיים או 
 קשיים רגשיים 
סיוע לילדים  
המתקשים 
 בלימודים

גיוס הילדים  
שיבוץ החונכים  
ביחד עם רכזת  

 פר"ח 
קיום קשר שוטף  

עם העו"ס של 
 הילדים 

הדרכה קבוצתית  
דינאמית של  

החונכים בהתאם 
לשלבי החונכות, 

למשל: בניית  
קשר, אמון,  

חיזוק התלמיד, 
פרידה ועוד  

ודילמות 
הקשורות לכך 
 העולות מהשטח 

מנהלת פר"ח  
הקרן לעידוד 
 השכלה גבוהה 

תקציב מלגות
ותקציב פר"ח 

ש"ע   2
חודשיות של 
עו"ס למתן 

הדרכה 
קבוצתית  

ושעות 
מעורבות 

בליווי 
הפרויקט כפי 

שיידרש

דיווח מבי"ס על 
שיפור במצבו 

הרגשי  החברתי, 
והלימודי של  

התלמיד
דיווח מההורים,  

מהעו"ס,  
מהחונכים 

ומרכזת פר"ח

סיכום המפגשים  
והכנת הפגישות 

הבאות ע"י רכזת  
פר"ח ועו"ס 

מלווה הפרויקט 

הביקוש 
לחונך פר"ח 
גבוה יותר 
 ממה שניתן

הדרכת  
סטודנטים 

הדרכת סטודנטים לעבודה  
סוציאלית, שנה שלישית  
באוניברסיטה בצוות ילד  

 ונוער 

רכישת מיומנויות  
טיפוליות ועבודה עם  

 אוכלוסיות נזקקות 

הדרכה פעם  
בשבוע, טיפול  

בחמש משפחות 
נזקקות, הקמת  
 קבוצה טיפולית 

אילן-אונ' בר  
עו"ס מדריך 
מלווה מטעם 
מחלקת ילד 

 ונוער 

 עמדת מחשב
 חדר טיפול 

עו"ס שעובר  
הכשרת 
להדרכה 

 דו"ח המדריך
 דו"ח אוניברסיטה

שביעות רצון 
 המשפחות 

 משוב סטודנטים 

 סיכום מפגשים 
 דוחות שיחות

הערכות 
סטודנטים  

והמלצה לקבלת  
 הסמכה

פעילות 
מועדון הנוער  

בורוכוב 

מסגרת לשעות אחה"צ  
 לנערים בסיכון 

מעטפת למוגנות 
 בקהילה 

שיחות טיפוליות  
ופעילות קבוצתית  

על מנת למנוע 
 התדרדרות 

מפגשים פעמיים  
בשבוע קבוצת 

רגל -קט  
שיחות פרטניות 

וקבוצתיות 
 וארוחות,

העסקת כוח אדם  
 חברתי וטיפולי 

קבוצות  2יופעלו 
עם בשבוע כל  
- קבוצה בגילאי ז'

יב'.-' וכיתות י'ט  

 משרד הרווחה
 עמותת גבעולים 
 עמותת הספורט

כוח אדם 
 () צוות טיפולי
תקציב נוער 
וצעירים  

ותקציב 
עירוני-  סה"כ  

 ₪100,000  

קיום מפגשים  
ובפעילויות 

במהלך כל השנה  
נערים  12 -של כ  

משוב חיובי 
מהצוות הטיפולי  

 ומההורים 

 דוח עו"ס מרכז
משוב חיובי 

מהצוות 
הטיפולי, הנערים  

 וההורים 

תשתית  
הביוב מקשה 

על הפעלת 
 המקום.
הערכת 

מחלקת בינוי 
כי המקום  

מתאים  אינו 
להפעלת 
 המועדון. 
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הפעלת 
קבוצת "מעגל  
בנים" בתוך  

פעילות 
שוטפת של  

מועדון הנוער  
בורוכוב 

הפעלת "מעגל בנים"  
המהווה מודל להתערבות  

  קבוצתית )יום בשבוע(
 לנערים במצבי מצוקה 

 שיפור בלימודים 
שיפור 

באינטראקציה  
 חברתית

מסגרת מכילה 
 לשעות אחר צהריים 

טיפולית מסגרת 
 חינוכית

 איתור נערים
גיבוש דרכי 

 טיפול 
הזמנת ארוחות  

 קייטרינג
הזמנת פעולות 
העצמה, כגון 
 ספורט אתגרי

פתיחת מסגרת  
מכילה לשעות  
 אחר צהריים 

 משרד הרווחה

כ"א  ען"ס 
12% משרה 

מדריך 
 12%משרה 

 תקציב פעולה 
סה"כ 50,000

 ₪

12 
נערים מסודרים  

 באמצעות הועדות
הדרכה אצל ראש 

 צוות
ירידה בדיווחים 

 על מצבי סיכון
דיווח מבית הספר  

על שיפור  
בלימודים 
 והתנהגות 

 דוח פיקוח מחוזי 
פרוטוקול דיון 
 בנושא הפרויקט
כתיבת  מערך  
 טיפולי והדרכה 

סדנא  
ומפגשים  

בנושא חוקי  
עבודה 

תכנית להעברת מידע  
התעסוקה.  מעולם 

התנהלות מול מעסיקים 
 התנהלות כלכלית נכונה . 

 העברת ידע בתחום.
שיפור עצמאות של  
הצעירים . צמצום 
 ניצול מצד המעסיק. 

למידת כתיבת  
קורות חיים והכנה 

 לראיון קבלה .

 גיוס צעירים , 
 פרסום,

 איתור מנחה.
6,000 ש"ח 

משוב מהצעירים 
העברת שאלון ידע 

על הצלחת 
.הסדנא  

דו"ח עו"ס על 
תהליך הסדנא 

ועל שינויים 
בדפוסי חשיבה 

 והתנהלות. 

תכנית 
"נתיבים  
להורות" 

תכנית להעצמה הורית 
 באמצעות מודל טיפולי

שיפור יחסי הורים  
 וילדיהם 

טיפול רגשי בילדים 
ומניעת התנהגויות לא  
 פונקציונליות )אלימות(

בניית מודל טיפולי 
שמוצג בתוכנית כפי 

"נתיבים להורות"  
 של משרד הרווחה 
גיבוש צוות טיפול  

)מרכז/ מטפל 
להורים/ מטפל 

 לילדים( 
איתור מטופלים 

 פוטנציאליים 

ועדת היגוי  
 לתוכנית

קבלת אישור  
 ממשרד הרווחה
כתיבת תכנית  

 עבודה 

 משרד הרווחה
 

 ₪190,000 
עבור הועדות 
ל-22   השמות  

לטיפול   
 

משוב 
- מהמשפחות, בתי

פר ועו"סים ס  
   -משפחות5

ילדים/ הורים 
המטופלים באופן  

 שוטף

דוח עו"ס מרכז 
על שיפור  

היחסים בתוך 
 משפחת הפונים 

 משרד הרווחה 
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פעילות 
היחידה 
לטיפול 
בלהט"ב

התערבות פרטנית  
וקבוצתית לאוכלוסיות 

הלהט"ב אשר חלקן 
 נמצאות בסיכון 

סיוע חברתי, רגשי 
 וטיפולי 

בידוד חברתי מניעת   
סיוע בשיפור 
היחסים עם  

משפחות המוצא 
ועם הסביבה 

 הטבעית

מיפוי ואיתור 
 האוכלוסייה 

קשר עם מנהלי 
העמותות 
הייחודיות 

 לתחום 
קבלת עו"ס 

מומחה לנושא 
35% -להט"ב ב

תקן שאושר ע"י 
 משרד הרווחה
פרסום הקמת  
יחידה ומענים  
לאוכלוסיית 

 להט"ב 

משרד הרווחה 
ואגף נוער 

רים  וצעי
 בעירייה 

תקציב משרד  
הרווחה עבור  

 משרה 35%
-של עו"ס 

₪44,536   
 לשנה 

הועדות לכל   7
המטופלים  

 פרטנית
פגישות טיפוליות 
של עו"ס ייחודי  
לתחום על תקן 

35% באישור  
 משרד הרווחה

סיכום מפגשים  
והכנת פעילויות 

 משותפות

משוב 
מהמטופלים על  
שיפור במעמדם 
ובמצבם הרגשי  

 והחברתי.
 דיווח העו"ס 

משוב 
 מהמטופלים 

 הנגשת השירות 
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 אלימות –פרויקטים חדשים 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

הקמת מרכז  
למניעת אלימות 

 במשפחה 
 

המטופלים יקבלו  
טיפול וייעוץ למניעת  

אלימות וחיזוק 
 המוגנות במשפחה 

 המטפלים 

מניעת אלימות  
 במשפחה 

סיוע לבני המשפחה  
בהתמודדות יעילה עם 

 קונפליקטים 
 תקשורת יעילה. בניית

קליטת פניות 
מהמשטרה, עצמיות 

 או מעו"סים
אבחון רמת  
 המסוכנות

 טיפול 
הפנייה לפי הצורך  

למניעת לטיפול 
 אלימות או למקלט 

משרד  
 הרווחה. 

יעוץ ממרכז 
למניעת 
אלימות 
 ברמת גן.

 

ירידה   50%
באלימות  

במשפחה על פי 
 רישום פניות 

תקציב משרד  
 196,000הרווחה 

   75%עובדת מרכזת ב
 75%ועו"ס מטפל ב

דוח ממרכז  
למניעת 

 אלימות ר"ג
דוח מרכזת  

  תחום

פגישות קבועות  
עם המשטרה  

 טיוב( )נוהל 
 

מפגשים קבועים עם 
המשטרה ודיון על 

נשים בסיכון 
 לאלימות

 

הגנה על נשים  
 מאוימות  

מניעת אלימות  
 במשפחה 

 

 דיון על רמת הסיכון 
העברת ידע על נשים  

 בסיכון
חשיבה משותפת על  

 דרכי פעולה 

משרד  
 הרווחה 
 משטרה

 

הגנה על   %100 
 נשים מאוימות

 

 כוח אדם קיים
 

דוח מרכזת  
 תחום

  

יום עיון למניעת 
אלימות 

במשפחה 
לעו"סים,  

פסיכולוגים,  
יועצים ונציגי 

 טיפות חלב 

גיבוש תכנית 
במסגרת פורום חינוך 
רווחה ליום לחיזוק 

 המודעות בקהילה 

העלאת המודעות  של 
אנשי הטיפול, חינוך  

ורפואה לזיהוי וטיפול  
חיזוק החוסן   בתופעה.

הקהילתי והאישי  
להתמודדות עם 

שת כלים  התופעה. רכי
להתמודדות עם בעיית 

 האלימות.

מציאת מרצים  
העוסקים בתחום 
מניעת אלימות, 

מציאת מקום וארגון  
 יום עיון 

 אגף החינוך 
משרד  
 הרווחה 

 משטרה

משוב מאנשי  
חינוך, אנשי 
רפואה על  

הלמידה וחיזוק  
 המודעות

₪ מתקציב  10,000
 עירוני 

דו"ח מרכזת  
את תחום  
 האלימות

 דו"ח מעמיתים

 

קבוצת הורות  
 להט"בית 

 

התמודדות עם 
קשיים והורות 
באוכלוסייה 

 להטב"ית 

 

התמודדות יעילה עם  
דילמות חינוכיות 

 ,חיזוק תקשורת יעילה 
התמודדות עם 

קונפליקטים במשפחה  
 החדשה 

 

פרסום ויצירת קשר 
 עם מערכות ,
 קליטת פניות,

ראיונות להתאמה  
 לקבוצה 

 קהילתיים, 
משרד  
 הרווחה 

 

בכתב  משוב 
ממשתתפות  

הקבוצה, משוב 
מהעובדות 

הסוציאליות 
של המשפחות.  
בדיקת רמת  
המוטיבציה 

להמשך 
התפתחות  

 ולמידה 

₪  5,000תקציב של 
מתקציב משרד  

 הרווחה 
 

תיעוד פגישות  
הסדנא, דו"ח 

הצוות 
 . הטיפולי
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מרכז טייבר –פרויקטים חדשים 

שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימהשם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

השקת בית  
טייבר: סיוע 

לצעירים בסיכון 
בבית טייבר  

במסגרת תכנית  
יתד מרכז 

 לצעירים בסיכון 

השתתפות בהפעלת  
מרכז לליווי וטיפול  

בצעירים בסיכון ללא 
עורף משפחתי 

 בגבעתיים 

הנגשת הסיוע  
 לאוכלוסיית היעד

ליווי הצעירים בשלב  
 כניסה לעולם הבוגר

סיוע בהגעה לעצמאות 
 כלכלית וחברתית

מפגשים והעברת 
סדנאות לכישורי  

ליווי פרטני על  , חיים
טיפוח  , ידי עו"ס

מיומנויות

משרד  
, העבודה

הג'וינט 
ריית יוע

 ,גבעתיים
עמותת  
"חצר  
נשית" 

ו"מקום" 

,כח אדם
תקציב 110,000

₪

45%- עו"ס ייחודי ב
10-12, משרה

הכנת , השמות
,פעילויות משותפות

,  מפגשים קבועים
הכוונה תעסוקתית

משוב מהעו"ס 
,  ומהצעירים

שביעות רצון 
ויכולת 

להתארגן באופן 
עצמאי

סדנאות מקדמות  
בעולם העבודה  
וחיזוק כישורי  

חיים עבור  
צעירים וצעירות 

בסיכון 

סדנאות שיועברו  
לצעירים וצעירות  

מתכנית יתד,  
שיתקיימו בבית  

 טייבר.

שיפור כישורי מחשב 
בסיסיים בקרב צעירים 
וצעירות , הגברת יכולת 
חיפוש העבודה, הגברת  

ידע אודות עולם 
העבודה וזכויות 

 עובדים. 

הקמת סדנאות  
חיצוניות בתחומי 

כישורי החיים ועולם  
 התעסוקה.

תוכנית  
משרד  יתד, 

 הרווחה 

הגברת כישורי 
רב  מחשב בק

הצעירים  
והצעירות,  

העלאת יכולת 
חיפוש עבודה  

עצמאית 
ויזומה, חיזוק 

הביטחון העצמי  
שוק העבודה,  
הבנת זכויות  

 עובדים. 

 שעות מפעיל. 
תקציב פעולה של  

 תוכנית יתד, 
₪.  75,000בערך כ 

. מעקב ממשך  1
לגבי יכולת  
ההשלבות  

בעולם העבודה 
ומשוב 

הצעירים. מ

פעילות  קבוצתית  
לילדים יתומים 
בשיתוף עמותת  

חמניות. 

תוכנית להעצמת 
ילדים שהתייתמו 
,פעילות חברתית  
והעצמה רגשית 
בליווי חונכים. 

שיקום הילד לאחר 
אובדן וחיזוק הביטחון 
העצמי . חיזוק מעמד 

הילד ים בקבוצה 
החברתית.  סיוע 

להשתלבות הילדים  
ויציאה מבידוד בחברה 

וחברתי.

מפגשים פעם בשבוע  
קבוצת שיחות 
פרטניות  עם 

החונכים ופעילויות  
קבוצתיות מרכזיות 

עירייה 
עמותת  

"חמניות" 

₪30,000    
מתקציב עירוני.

ילדים מגיעים   15
מידי שבוע למפגש  

חברתי  . משוב  
מבי"ס על שיפור  
במצבו החברתי, 

הרגשי של התלמיד. 
דיווח מההורה  

האחראי , מהעו"ס, 
ומהחונכים. 

דו"ח ממרכז  
הפרויקט .דו"ח  
עו"ס על שיפור 
במצב החברתי 

והביטחון 
העצמי. 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

 CBTמנטורינג 
אישי/קבוצתי 

בבית 
 אקשטיין/ברנר 

 

התערבות פרטנית  
ו/או קבוצתית 
למניעת נשירה,  

בעיות ביקור סדיר,  
בעיות התנהגות,  

חיזוק ההתמודדות  
קשיים בתקשורת  עם 

 במשפחה. 

 

חיזוק הערך העצמי,  
מניעת נשירה, מניעת 

משברים שיכולים 
להוביל להידרדרות, 

חיזוק התקשורת  
 במשפחה. 

 

מפגשים פעם בשבוע  
ויציאות/ ימי כיף 

 קבוצתיים.

 

יועצת 
 ביה"ס

 

 כיבוד קל
תקציב לימי 

 כיף
תקציב לעבודות 

 יצירה 

 

משוב מביה"ס על 
 שיפור התפקוד 

התנהגותי/לימודי/בי 
 קור סדיר 

 משוב הורים
 

משוב 
נערים/דו"ח  
עו"ס/יועצת  
ביה"ס/דו"ח 

עו"ס דני 
 זיסלמן
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תעסוקה –פרויקטים חדשים 

שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם  תיאור המשימהשם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

סדנה להשתלבות 
בעולם התעסוקה 
במסגרת התכנית  
הלאומית לקידום 

- צעירים בסיכון 
ית"ד 

רכישת כלים וידע 
להשתלבות 

בעולם התעסוקה  
כמו כתיבת  

קורות חיים , 
הכרות עם עולם  

 העבודה 

שיפור באינטראקציה 
חברתית וחיזוק  
הביטחון העצמי,  

רכישת כלים וידע, 
השתלבות בעולם  

לימוד התעסוקה, 
כתיבת קורות חיים 

 וקידום בעבודה

קליטת צעירים ואבחון, 
שיחות אינטק, השמה, 
טיפול והערכה, בחירת 

בניית  , סדנה מתאימה
הסכם עבודה עם "מרכז 
להזדמנות" )המתמחה 

 בסדנאות בתחום(. 

משרד  
 הרווחה 

)מרכז  
 להזדמנויות( 

₪20,000  

שביעות רצון של  
המשתתפים 

ודיווח על רכישת 
מציאת  כלים

 עבודה וקידום
ודיווח העו"ס על  

שיפור 
 במיומנויות

דוח עו"ס 
, השמות 5-20

משוב 
, מהצעירים

דיווח על השגת 
יעדים 

 -"עולם ומלואה"
קבוצה טיפולית 

עבור נשים  
המתמודדות עם  
קשיים בהורות 

קבוצה שבועית, 
לאורך השנה 

המתקיימת אחת  
לשבוע למשך  
שעה וחצי. 

תאפשר הקבוצה 
מרחב לסוגיות 
בנושאי הורות , 
 נשיות ויחסים. 

חיזוק ערך עצמי, 
חיזוק כישורי הורות, 
ביטחון ודימוי עצמי, 

חיזוק השליטה  
העצמית של ההורים, 

חיזוק תחושת 
הקהילתיות 

וה"ביחד", תמיכה 
הדדית וקשרים 

 בינאישיים. 
מניעת אלימות  

 במשפחה 

פרסום הקבוצה, ראיונות 
בדיקת אישיים לשם 

התאמת המשתתפות  
והכנה לקבוצה.  גיוס כ 

נשים מתאימות   10
לקבוצה בעלות  

מוטיבציה לעבודה  
טיפולית ומחויבות 

 לתהליך. 

 שילוב סדנת "פלייבק" 

משרד  
 הרווחה 

עמותת  
 גבעולים 

תקציב 
"נתיבים 
להורות",  

תקציב מנחה 
חיצוני,  

 500מוערך כ 
 ₪ למפגש. 

משוב בכתב  
ממשתתפות  

הקבוצה, משוב 
מהעובדות 

הסוציאליות של  
המשפחות.  
בדיקת רמת  
המוטיבציה 

להמשך 
התפתחות 

 בקבוצת נשים
 המשכית.

תיעוד פגישות  
הסדנא, דו"ח 
. הצוות הטיפולי 

קבוצה קצרת  
מועד לאבות  

המתמודדים עם 
קשיים בהורות 

מתן מענה 
לאבות, 

התמודדות עם 
הורות משותפת, 

הורות לאחר 
וגירושין. פרידה   

מתן כלים לתקשורת  
בונה, חיזוק היחסים  

והביטחון העצמי, 
חיזוק השליטה  
העצמית, חיזוק 
תחושת היכולת 

 העצמית. 
מניעת אלימות  

 במשפחה. 

פרסום, גיוס אבות, 
עריכת ראיונות והתאמת  

 המשתתפים לקבוצה. 

משרד  
 הרווחה, 

עמותת  
 גבעולים 

משוב בכתב  
 פיםממשתת

הקבוצה,  
משוב 

מהעובדות 
הסוציאליות 
של המשפחה  

וצוות 
 הקבוצה. 

תקציב "נתיבים 
להורות", תקציב 

מנחה חיצוני,  
₪  500מוערך כ 

 למפגש. 

תיעוד פגישות  
הסדנא, דו"ח 

 הצוות הטיפולי. 
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 המחלקה לאזרחים ותיקים

 

 תיאור כללי 

ותיקים   לאזרחים  משפחותיהם  המחלקה  ובני  ותיקים  לאזרחים  והכוונה  ייעוץ  טיפול,  שירותי  מעניקה 

בפתרון בעיות, קשיים ומשברים הנובעים מתהליך ההזדקנות, כמו חולי, אובדן, התאלמנות, קונפליקטים  

משפחתיים, ירידה בהכנסות ועוד. המחלקה מפתחת שירותים שמטרתם לשפר את איכות חייו של האזרח  

 לבני משפחתו.הוותיק ולסייע 

 

 החזון
ליזום, לחדש ולהוביל מערכת שירותים מגוונת וזמינה לאזרחים הוותיקים המתגוררים בעיר. השירותים  

 יהוו מקורות תמיכה לאזרח הוותיק ובני משפחתו ויאפשרו הזדקנות בכבוד בסביבה הטבעית והמוכרת. 

 

 מטרת על 
תשושים וסיעודיים, במטרה לאפשר הזדקנות בכבוד בעיר  פיתוח רצף שירותים לאזרחים ותיקים עצמאיים,  

 גבעתיים. 
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 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

ייעוץ וטיפול  
- פסיכו 

 סוציאלי 

אבחון וקביעת   ,ייעוץ
תכנית טיפול 

מותאמת ע"י עו"סים  
שהתמחו בתחום 

 הזקנה

פתרון סוגיות הנובעות 
ממשבר ההזדקנות, מחלה, 

התאלמנות, ירידה 
שיפור איכות   בהכנסות

חייו של הזקן ולאפשר את 
 הישארותו בביתו בקהילה.

יה  נהפ, קבלת קהל
 , לשירותים בקהילה

מתן טיפול 
 , פסיכוסוציאלי

  5רכישת  ,ביקורי בית
כרטיסים חכמים  

לקבלת מידע מביטוח  
 לאומי

 , משרד הרווחה
 , קופות חולים
 ,ביטוח לאומי

 –גו'ינט 
 אום טיפול ילת

 קייםכח אדם 

דוח נתוני השמה 
 ,בשירותים

,  דוח סיוע כלכלי
מעקב ממוחשב  

אחרי פניות 
 חדשות

פעילות  
שוטפת 
 מחזורית

 

 קבוצת תמיכה 

הפעלת קבוצת 
לאזרחים תמיכה 

ותיקים המתגוררים 
 עם ילדיהם 

שיפור  ,העצמת הקשישים
 מיומנות תקשורת 
בהצבת גבולות 

בהתמודדות מול בן בוגר  
 המתגורר בבית

 ,זימון המשתתפות
שיווק למשתתפים 
 פוטנציאלים חדשים 

עבור ₪  2,000 משרד הרווחה
 הדרכה כיבוד

משתתפות יגיעו  9
 אחת לשבועיים 

חידוש 
פעילות  
פברואר 

2022 
 

 

אספקת 
ארוחות  
 מוכנות 

חלוקת ארוחות 
מוקפאות אחת  

 בתי אב 35-לשבוע ל 

שיווק השירות לאוכלוסייה  
 המתקשה בבישול

עידוד לתזונה מסודרת  
 ובריאה

 

קבלת הזמנות  
הזמנת , מקשישים

 ,ארוחות מהספק
בדיקת זכאות, גבייה 

 ובקרת תשלום

 ,חברת גורמה
מרכז השלטון 

 המקומי

ש"ח   250,000
מתקציב  

תקציב טיפול 
אזרח ותיק  

 בקהילה. 
משרד  
 הרווחה 

 

ארוחות יסופקו 
במועד ובזמן  

 המתוכנן
ביצוע תשלום  
עבור הזמנת 

 ארוחות

העברת  
רשימת  
לקוחות  

מידי שבוע  
 לספק 

 

עליית 
מחירי 

הארוחות 
לאחר 
המכרז 

שהתקיים 
5/2021 

 

שירותי  
 מטזיות

סיוע בליווי לטיפול 
רפואי, קניות לבית 

 וביורוקרטיה

סיוע לזקנים מוגבלים  
ובודדים שאינם זכאי חוק  
סיעוד לקבל שירות רפואי 

 ומזון

הדרכת המטזית  
והפניות פונים 

 מהעו"ס  למטזית

 , משרד הרווחה
 ארגון מט"ב

תקציב טיפול 
 בזקן בקהילה

משוב הזקן 
 ובמשפחתו

בקרה על עבודת 
 המטזית

פעילות  
שוטפת 
 מחזורית
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימהשם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי מדדי תפוקה נדרשים 

הערות  התארגנות

הפעלת 
יחידה למניעת 

התעללות  
והזנחה של  

קשישים 

התערבות סמכותית  
טיפולית או התערבות 
בתוקף החוק  במצבי  

התעללות והזנחה  
באזרח הוותיק וניצול 

כלכלי . 

זיהוי מקרי אלימות 
הפחתת אירועי התעללות 

והזנחה  בחסרי ישע 
העלאת המודעות 

הציבורית
 -שותפי תפקיד גיוס 

משטרה וקופות חולים 
יעוץ טיפול וסיוע במקרי 

אלימות במשפחה
יצירת שיתופי פעולה  

התערבות במקרי  
אלימות והזנחה 

כלפי אזרחים 
וותיקים 

נקיטת הליכים עפ"י  
חוק במידת הצורך 
הפעלת צוות רב  

מקצועי
פרסום והסברה 
להעלאת מודעות 
קיום ימי עיון 
לאוכלוסייה  

המבוגרת ולשיתופי  
תפקיד

משרד העבודה 
הרווחה 
משטרה

בתי המשפט
בריאות הנפש 

קופ"ח 
עמותת מרווה

15,000  ₪
עבור הדרכות   

ימי עיון 
בקהילה 
להעלאת  
מודעות 
ואבחונים 

ניהול רישום  
ומעקב על 

דיווחים לחשד  
למקרי התעללות 

והזנחה. 
התערבות מהירה 

וגיוס שותפי  
תפקיד  לצורך 

הפחתת תדירות  
האירועים  
הפוגעניים. 

אירוע הסברה 
לקהילה 

מפגשים עם צוותי 
פעמיים   3רפואה 

בשנה. 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

השמה בבתי  
אבות  

לתשושים 

השמת אזרחים 
וותיקים תשושים 
שאינם  מסוגלים 
להישאר בביתם 

ומעוניינים  במעבר 
 לבית אבות 

סיוע מציאת מסגרת דיור  
לקשיש תשוש חסר פתרון 

דיור או שאינו מסוגל 
 להמשיך ולגור בקהילה 

 מתן מידע מקיף 
בדיקת זכאות וגביית 

 השתתפות
בדיקת התאמת  

 הלקוח למח' תשושים 

 משרד הרווחה
בתי אבות  

מאושרים ע"י 
 המשרד

מושמים בבתי ₪18  1,255,000
 דרכנו אבות 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

הפניה וסיוע 
במימון נופשון

שהייה בבית אבות  
במח' נופשון לצורך 
התאוששות ומנוחה

חזרת אזרח וותיק להמשך  
מגורים בביתו בקהילה

בדיקת זכאות  , הפניה
וגבייה 

, משרד הרווחה
נופשונים 
מאושרים

תקציב משרד  
הרווחה 

משוב מצוות  
משוב  , הנופשון

האזרח הוותיק

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

"אוזן קשבת"
קשר טלפוני קבוע עם 

אזרחים ותיקים 
 בודדים

הפניה  , הפחתת בדידות
בעת הצורך לעו"ס  

 המחלקה 

ביצוע שיחות טלפון  
על ידי מתנדבים עם 

מעקב  , זקנים בודדים
דיווח  ,אחר מצבם

גיוס ,  לעו"ס
מתנדבים חדשים 

לפעילות אחר 
הדרכה  , הצהריים

 ותמיכה למתנדבים

היח' להתנדבות

מתוך כח  
,אדם קיים
מתנדבים
₪5,000  
להכשרת 
מתנדבים  

ליווי ותחזוק 

משוב אזרחים 
,ותיקים בודדים
מספר שיחות 
טלפון שמבצע  

 המתנדב

פעילות  
שוטפת 
מחזורית
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שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה נדרשים 

הערות התארגנות

שיפוץ מועדון  
מועדון אלון ישופץ אלון 

פתיחת  , סרת מפגעיםה
למועדון  חלונות אור יום 

ואוורור שנחוץ בימי 
שיפור מראה , קורונה

, צביעה, המועדונים
טייםתמועדונים אס

,אגף נכסים אישור תב"ר
מחלקת בינוי

תב"ר יעודי 
לשיפוץ 
1,500,000  ₪

תוגש תכנית 
עבודה והפרויקט 

יתוקצב

בוצע/לא 
בוצע 

לא הוקצה 
תב"ר בשנה 

שעברה 

מועדונים 
חברתיים  
לאזרחים  

ותיקים
ובית חם

6המח' מפעילה 
מועדונים אותם 

  500-פוקדים כ
 גמלאים 
 ובית חם

השתתפות בפעילות  
חברתית/ תרבותית הפחתת  

הזדמנות ליצירת  , בדידות
 ,קשרים חברתיים

 יצירת עניין ומשמעות

 הפעלת מגוון חוגים 
 פעילות גופנית 

הרצאות מסיבות  
 טיולים 

 ניהול, הדרכה ופיקוח 

 משרד הרווחה
-קהילתיים

 מבנים

530,000  ₪
מתקציב  
משרד  
הרווחה, 
עירייה  

והשתתפות 
.עצמית

₪100,000  
תוספת עקב  

פעילות  
בקפסולות.

מגיעים  80%
באופן סדיר  

לפעילות 
במועדונים 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

החלפת ריצוף 
מועדון שדה  

בוקר 

ריצוף מועדון שדה 
בוקר

מניעת מפגע קיים בריצוף 
מחלקת בינויפנייה לאישור תב"ר  שיפור פני המועדון , ישן

תקציב 
מועדונים 

קיים

קבלת תכנית  
מירילדועבודה מו

בוצע /לא  
בוצע 

לא הוקצה 
תב"ר בשנה 

הקודמת  
2021

-"חי"ל" 
חיים לשנים 

קידום בריאות  
הקשישים בקהילה 

 פעילות לשימור זיכרון
 הפעלת ליגת פטאנק

העלאת מודעות לאורח 
 חיים בריא

נושא בהרצאות 
 , קידום בריאות

שבוע ספורט עירוני 

 ₪ 15,000 

השתתפות בליגת 
קיום  , פטאנק

טורניר שנתי  
,  בגבעתיים

היענות של  
גמלאים לימי  
 קידום בריאות 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

עמותת הספורט 
אגף אירועים 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

מרכזי יום 
לקשיש 

2פיקוח על הפעלת 
מרכזי יום לתשושים 

ולתשושי נפש  
המופעלים ע"י  
עמותת להב. 

השתתפות בוועדות 
היגוי 

עמידה בתקני הפעלה וכוח  
קיום קבוע של ועדת , אדם

, היגוי וועדת הפעלה
בניית תכנית עתידית  

פיקוח  ,לפעילות מרכז היום
מעקב, שיתוף פעולה עם  

עמותת לה"ב

ייעוץ ופיקוח מקצועי 
, על תפקוד המרכזים
 ,השתתפות בוועדות
, קבלה ועדת היגוי

השתתפות בישיבות 
,הנהלת העמותה
שיווק והפנית 

לקוחות

, משרד הרווחה
לה"ב 

מתקציב  
משרד  
הרווחה 

נתונים אודות  
נוכחות קשישים 

 - במרכזי היום
משתתפים  170

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

סיוע חומרי

השתתפות בהתאם  
למשרד הרווחה  

במימון ציוד ביתי,  
טיפולי שיניים ,  

משקפיים, ועזרים  
רפואיים 

 ועוד 

איתור וסיוע לקשישים 
מעוטי יכולת בהתאם  

 להוראות משרד הרווחה

 בדיקת הצעת מחיר
 בדיקת זכות 
 ביקורי בית 

 קביעת זכאות 
 התקשרות עם ספקים

תקציב טיפול משרד הרווחה
בקהילה בזקן

מהזכאים   100%
שפנו לעזרה ניצלו  

 את הסיוע

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

קהילה תומכת 

2פיקוח על הפעלת 
קהילות תומכות  

הספקת שירותי מוקד 
שעות ביממה 24

לחצן מצוקה , 
אמבולנס  שירותי 

עזרה רפואית,
סיוע בתחזוקת הבית  
ע"י אב בית ופעילות 

חברתית

הגברת ביטחון אישי, 
תמיכה וחיזוק  הישארותם  
של  האזרחים  הוותיקים 

בקהילה ובסביבתם 
המוכרת.

הקמת קהילה תומכת  
שלישית 

השתתפות בוועדות 
היגוי והפעלה של  

קהילה תומכת.
השמות לקהילות 

מסובסדים 

 ,הרווחהמשרד 
חברת נטלי

דוחות דיווח 
דוחות , מושמים

דיווח מקהילה  
תכנית  , תומכת

, פעילות חברתית
מיפוי חברי 

קהילה 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

לאור גידול  
במספר  

המושמים 
נדרשים 
לפתוח  
קהילה  
נוספת

הפעלת 
מועדונים 

לשורדי שואה  

  2המשך הפעלת 
מועדונים לשורדי  

 שואה
 קפה אירופה 
 מפגש בשני 

העצמת תחושת השייכות 
הפחתת , של שורדי השואה

 ,תחושת הבדידות
מתן תחושת הכרה של  

הקהילה בייחודיות  
 הזדקנותם

 של שורדי השואה 

קפה   הפעלת מועדון
והפעלת  אירופה

 , מועדון מפגש בשני
ארגון הסעות 

 לפעילות 

, משרד הרווחה
, קהילתיים

, משען
תנועות נוער

₪380,000  
תוספת  

הסעה,
₪13,000  

מתקציב  
קיים

הגעה סדירה של 
 משתתפים

בניית 
תכנית מדי  

רבעון 
ושיווקה 
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימהשם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

תכנית  סל"ב 
לשורדי שואה  

מרותקי בית 

סדרת מפגשים בבית  
השורד להפגת 

בדידות ע"י אנשי 
המקצוע 

, הפחתה בתחושת הבדידות
שימור יכולות  פיזיות 

וקוגניטיביות
בביתו והפעלת הניצול 

איתור מורים  
איתור  , ומתנדבים

שורדי שואה 
, שמעוניינים בשירות

, שיווק התכנית
דרכה למתנדביםה

משרד הרווחה

תקציב משרד  
הרווחה 
ותקציב 

עירוני קבוע 

אנשים   40
ישתתפו בתכנית 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

פתיחת בית 
חם לשורדי  

שואה

מענה חברתי לשורדי 
שואה שאינם מגיעים  

 למועדונים 

תעסוקה לשעות הפנאי 
 הפגת בדידות

איתור שורדי שואה  
המתגוררים 

בסמיכות ויכולים 
 10לארח בביתם עד 

 אנשים

10,000 ₪ משרד הרווחה

תכניות 
ייחודיות  

לשורדי שואה 

 המשך הפעלת תכניות
ייחודית לשורדי 
שואה בתחום 
,  החברתי והנפשי
ופיתוח תכניות 

חדשות

העצמה ותמיכה בניצולי  
, מיצוי זכויות, השואה

שיווק קהילה תומכת  
, מסובסדת לשורדי שואה

תיווך  , הפחתת בדידות
, לנותני שירותים בקהילה

פעילות בן דורית

 -הפעלת נקודת זכות
, ייעוץ משפטי

 סיורי העשרה
כתיבה חוג , ותאטרון

קבלת שבת   ,יוצרת
טלפונים , עם נוער

י "יזומים ע
מתנדבות אוזן  

סדנת העצמה  , קשבת
והתמודדות

,משרד רווחה
, עמותת אביב

יחי' התנדבות
,עמך

מח' נוער 
וצעירים 

מתקציב  
עירוני קבוע 

התמדה במספר  
החברים 

הפוקדים את 
המסגרות 

והתכניות למיניהן 

פעילות  
שוטפת 
מחזורית

הגשת 
תסקירי 

אפוטרופסות

הכנת תסקירים עפ"י 
צו לביהמ"ש  

 במועדים הנדרשים 
ייזום אפוטרופסות 
כאמצעי הגנה על 
 זקנים חסרי ישע

מניעת מצבי סיכון, הזנחה 
וניצול של קשישים שאינם 

לנהל את מסוגלים 
 ענייניהם 

זימון בני משפחה או 
 אפוטרופוס מיועד

 איסוף מידע ואבחון 
עריכת התסקיר  
והעברתו לבית 

 המשפט

 משרד הרווחה
 בתי המשפט

 היועמ"ש 

עו"סים בעלי  
הסמכה מכוח  

 אדם קיים

95% 
מהתסקירים  
הוגשו במועד  

 הנדרש לביהמ"ש 

פעילות  
שוטפת 
 מחזורית

סיוע לבני  
משפחה 
-מטפלים  

מידע ומיצוי 
זכויות

סיוע במיצוי זכויות, 
מתן מידע הכוונה 

ותמיכה

הנגשת מידע לבני משפחה 
המתמודדים עם טיפול 

בזקן
הגברת החוסן של בן 

המשפחה המטפל 

בניית תכנית ייעודית  
לנושא 

תאום הרצאות
שיווק הפעילות

הקמת קבוצה לבני 
זוג 

 צוות המחלקה 
 משרד הרווחה
עמותת להב

בניית 
תכנית  
רבעונית

12 משתתפים 
יגיעו לפעילות

₪4,000 
גידול במספר

 פניות בני המשפחה
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שותפים פעולות מרכזיות יעדים שתקדם תיאור המשימה שם המשימה 
מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הערות  התארגנות

קבוצת תמיכה  
חודשית לבני  

משפחה 
מטפלים 

הפעלת קבוצת 
תמיכה לבני 

המשפחה המטפלים 
 בחולה דמנטי

 חיזוק המטפל העיקרי 
הפחתת שחיקה המשך 

 טיפול בקהילה 

 שיווק הקבוצה 
 גיוס משתתפים

 תזכורת למשתתפים
השתתפות המנחות 
 בהדרכות של עמדא 

לה"ב  
עמדא

עובדות 
המחלקה 

4,000 הדרכה 
 וכיבוד

השתתפות קבועה 
אנשים   15של 

 בקבוצה

מפגשי  
תיאום בין  

שתי 
המנחות

תעסוקת בית 

 הרחבת פרויקט
להפעלת אזרחים 

וותיקים סיעודיים 
 ודמנטיים בביתם

הפגת בדידות הרחבת 
מרותקי בית   15השירות ל 

נוספים 

בניית תכנית הפעלה 
מותאמת ליכולתו של

מט"ב,אזרח וותיק 
 משרד הרווחה

קשישים   20
מקבלים שירות 

בביתם

פעילות  
מחזורית 

שוטפת

חודש האזרח  
הוותיק 

ציון חודש האזרח  
הוותיק הבינלאומי 

באירועי העשרה  
 והסברה.

העצמת אוכלוסיית האזרח 
מודעות הוותיק והעלאת  

 לשכבת גיל זו 

בניית תוכנית פעילות 
לחודש האזרח  

 הוותיק
 פרסום ושיווק

מועדוני 
, הגמלאים

משרד לתרבות  
מחלקת , ופנאי

, אירועים
מחלקת פרסום

   ₪ 30,000

בניית 
תכנית  

פעילות עד 
8/22

יום האישה  
אוכלוסיית הנשיםהעצמת  אירוע חגיגי לנשים הגמלאית

 האזרחיות הוותיקות

בניית תוכנית פעילות 
לחודש האזרח  

הוותיק
פרסום ושיווק

מועדוני 
הגמלאים 

משרד לתרבות  
ופנאי

מחלקת 
אירועים 

מחלקת פרסום

 ₪ 30,000
בניית 

תכנית עד 
סוף ינואר 

2022

כיתת גמלאים 

הפעלת כיתות 
גמלאים בבית ספר 
אורט, קלעי, שמעון 
 בן צבי ותלמה ילין 

שילוב גמלאים במערך בתי 
 הספר    והאינטראקציה 

 הבין דורית
בילוי שעות הפנאי בלימודי  

 העשרה 

פרסום התוכנית
קשר ומעקב מול  
רכזות התוכנית  

 בתיכונים
 הרשמה

80% נוכחות
 בכיתות

עו"ס 
קהילתית 

מרכזת 

קשישים בני  
100

מתן הוקרה 
לקשישים בהגיעם  

100לגיל  

העצמה של הקשיש ובני 
הכרה ציבורית , משפחתו

ממלכתית 

תיאום ביקור בית עם  
ראש העיר ומנהלת 

האגף

לשכת ראש  
העיר 

וס. ראש העיר

מתקציב  
לשכת ראש  

העיר 

תגובות הציבור 
משוב בני משפחה

 ₪ 15,000 

1,500 גמלאים
משתתפים

250 גמלאים
משתתפים

  ₪ 45,000 
מנהלת החינוך 

מנהלי
התיכונים
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

פרויקטים עם  
הנוער מחלקת   
 

 פעילות בין דורית
 

הפחתת סטיגמות והעמקת  
 הקשר הבין דורי

 

תאום בין מחלקת  
האזרחים ותיקים 

 ומחלקת נוער
 

 מחלקת נוער
 

 כח אדם קיים
 

 פרויקטים בשנה  2
 

פגישות  
תיאום בין  
 המחלקות

 

 

 
 משימות פרויקטאליות 

שם 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 
 הערות  התארגנות

מרכז אפ 
60 

הקמת מרכז הכוון 
לפורשים חדשים 
 וגמלאים צעירים 

 הכנה לפרישה 
חיזוק אוכלוסיית 

+ 60בני ה   
יצירת מענים 

חברתיים 
  ותעסוקתיים

גיוס רכז לתוכנית 
 הקמת ועדת היגוי

משרד לשוויון 
 חברתי

 גוינט ישראל 
 עמותת להב

תקציב 
פרסום 

והצטיידות 
50000 

 משרה  100%

בוצע/ לא   סדנאות 2הפעלת 
 בוצע 

 

  -מגן זהב
 סיוע כלכלי 

סיוע כלכלי לאזרחים  
 ותיקים מתקציב ייעודי

 השלמת ציוד בסיסי
 הפחתת לחץ כלכלי 

 הפגת בדידות
 פיתוח פעילויות פנאי 

 איתור לקוחות
 איתור ספקים 

הגשת בקשות לקרן 
 הידידות

משרד הרווחה 
 וקרן הידידות

   רכז מענים 
 משרה 0.75%

ניצול תקציב משרד 
 הרווחה 

פתיחת 
ספקים 
 חדשים 

 

אוריינות  
 דיגיטלית 

הפעלת סדנאות 
לקידום אוריינות 

דיגיטלית לאזרחים  
 ותיקים

יותר אזרחים 
ותיקים ישתתפו 
  בקבוצת הפיסבוק
ויצמצמו פערים  

 טכנולוגיים. 

גיוס ספק וקביעת לוח 
 זמנים.

מועדונים 
לאזרחים 
 ותיקים.

בוצע/ לא   סדנאות 3הפעלת    ₪ 20,000
 בוצע 

 

קבוצת  
תמיכה  

לאלמנים  
 ואלמנות

הקמת קבוצה  
לאלמנים/ות  

שהתאלמנו בשנתיים 
 האחרונות

שיפור איכות חייהם 
של אלמנים/ות  
 אזרחים ותיקים

קבוצת  יצירת 
 השתייכות

 גיוס משתתפים
 שיווק

 מציאת מקום 
משתתפים יגיעו  12 ₪  1,000 מח' פרסום

 מפגשים  10ל 
בוצע/ לא  

 בוצע 
 

קהילתיות 
 בזקנה

מיפוי צרכים בתחום 
החברתי בדרום 

 גבעתיים 

יועבר שאלון למיפוי  
צרכים, ניתוח 

תוצאות ובניית  
תכנית התערבות  

 מותאמת 

בניית תכנית הדרכת  
בנושא גישה  לצוות 

 קהילתית

מתנדבים בביצוע 
 מיפוי

 משרד הרווחה

עובדת  50%
קהילתית 

בזקנה מכוח 
 אדם קיים

  150יועברו 
שאלונים ותבנה 
תכנית הנגזרת 
מניתוח ממצאי  

 המיפוי 

גיבוש ועדת 
 היגוי 
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שם 
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 
 הערות  התארגנות

שולחן עגול 
 עירוני 

מפגש בין כל השותפים, 
נותני שירותים 

והמטפלים בתחום  
 הוותיקים האזרחים 

חשיבת מערכתית,  
תכניות משותפות,  
העלאת מודעות, 

ראית צרכים בראיה  
עירונית רחבה של  

 אזרחים ותיקים

 מיפוי כל השותפים 
 תיאום מפגש

רתימת ראש העיר 
 לנושא 

 
קופ"ח עמותת 
להב, משטרה, 

חב' סיעוד, 
 עירייה 

מדור פנאי  
 ותרבות 

   קיום מפגש ראשון ₪  2,000

בני  
משפחה 
 מטפלים 

הרחבת הפעילות 
 הקהילתית

 בתחום

 סיוע לבני משפחה 
 תמיכה בהתמודדות 

 חיזוק חוסן

תאום סדנאות  
 משרד הרווחה והרצאות

20,000   ₪
מתקציב  
משרד  
 הרווחה 

הרצאות   4יתקיימו 
   בשנה

הקמת  
קהילת 
תומכת  
 שלישית

פתיחת קהילה תומכת  
 לנרשמים נוספים 

תחושת מוגנות 
בטחון במגורים 

 בבית

הגשת בקשה/אישור  
 משרד הרווחה

 משרד הרווחה
 חברת נטלי

תקציב משרד  
 הרווחה 

תוקם  2022עד סוף 
קהילה תומכת  

 שלישית 

שליחת טפסי 
בקשה 
למשרד 
 הרווחה 

 

מכרז 
למדריך 
 ראש צוות 

שינוי מבנה  פרסום מכרז
משרד הרווחה  בקשה למשאבי אנוש המחלקה 

 ומשאבי אנוש
תקציב משרד  

 הרווחה 
 3מדר"צ תוך ייאוש 

   חודשים 

הכשרת 
עו"ס לחוק 

 חוסים 

עובדת מהצוות תצא  
 להכשרה 

כתיבת תסקירים  
וטיפול באוכלוסייה  

 בסיכון

רישום לקורס של 
 משרד הרווחה משרד הרווחה כשיפתח 

עובדת מתוך  
כח אדם  

 קיים
 סיום קורס 

קבלת רשימת  
קורסים  
ממשרד  
 הרווחה 

 

שנים   100
 לגבעתיים 

לחברי  
 המועדונים 

אירוע בפארק לציון 
 שנים לגבעתיים  100

פעילות פנאי לכידות  
 של חברי המועדון 

בניית תכנית עם  
 מחלקת אירועים

 אגף אירועים
מדור פנאי  
 לגימלאים 

 מועדוני גימלאים 

50,000   ₪
מתקציב אגף  

 אירועים 

ישתתפו  250.000
 באירוע

עד חודש מרץ 
תבנה  2022

 תכנית
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 היחידה להתנדבות 

 מבוא  

 היחידה  העירונית מהווה גורם מקצועי לניהול תחום ההתנדבות בראשות המקומית.
היחידה עוסקת בגיוס, הכשרה והפעלה של מתנדבים , פיתוח  פרויקטים התנדבותיים, מתן ליווי ותמיכה  

 חיזוק הקהילה בשגרה ובחירום. מקצועית ומקסום יכולתו של המתנדב לצורך  
 המתנדבים מהווים משאב אנושי מרכזי בהפעלת פרויקטים חברתיים וקהילתיים קיימים ועתידיים בעיר. 

ההתנדבות היא משאב מסייע ומשלים לעבודת העובדים הסוציאליים בתחומי פרט, משפחה, וקהילה.  

יו, ניסיונו ויכולתו, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם היכולת לתרום  שיבוץ המתנדב נעשה בהתאם לכישור 

 לקהילה. 

היחידה לשירותי התנדבות יוזמת פעילויות לעידוד וטיפוח המתנדבים בעיר )אירועים וימי עיון, טיולים,  

פרסי הצטיינות ועוד 
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 שירותי התנדבות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

 זיים מרכ
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

מיפוי  
 הרשות

הכרות עם גורמים  .1
ברשות,  םרלוונטיי

מיפוי צרכים ובניית 
 מענים. 

הכרות עם מענים  .1
קיימים ושותפים 

פוטנציאלים  
להגברת 

 ההתנדבות.

שימוש בכלי  .1
 מיפוי רשותי.

 קיום פגישות  .2
 שיווק היחידה  .3

גורמים 
בעירייה  

 ובעיר
 

הכרות עם עבודת  .1
יחידת ההתנדבות 

 ושיתופי פעולה. 
  פעילות שוטפת 

מתן שירותי  
התנדבות  
עירוניים  
לפרטים 
וארגונים 
 בקהילה

גיוס ושיבוץ   .1
מתנדבים למסגרות  
האגף והעיר ומתן 

מעני מתנדבים  
 לצרכי הפונים באגף. 

. קידום ההתנדבות 1
 כערך חברתי ואנושי

. איתור וריכוז צרכים 2
 מעניםומתן 

. חיזוק הקשר עם 3
 ארגוני המתנדבים

הדרכה, ליווי,  
מעקב ובקרה על 
 עבודת המתנדבים
 ביטוח מתנדבים
 ביטויי הוקרה,

הערכה ותגמול  
 למתנדבים

. ארגוני  1
 המתנדבים

. משרד 2
 הרווחה 

. מתנדבים 3
 יחידים 

150,000 
₪ כולל  
תקציב 
 רווחה 

מילוי מכסת   .1
המתנדבים 

במסגרת בהתאם  
 המסגרותלצרכי 

 . משובי המתנדבים2
. הגדלת מספר 3

 המתנדבים

פעילות שוטפת  
 מחזורית

 

הפעלת 
- תכנית "סב
גן" בגנים  
 ובצהרונים

שיבוץ, שימור  .1
והעשרה של  

המתנדבים בגני 
הילדים העירוניים  

 בעיר.
הגדלת כמות  .2

המתנדבות ושיבוצם 
 בגנים. 

הרחבת הפרוייקט  .3
 גם לצהרונים 

.גננות וסייעות נהנות 1
מסיוע סב גן בהשגחה,  

העשרה, סיפורים  
 ותמיכה רגשית.

. חיזוק הקשר הבין 2
 דורי.

. שיפור איכות חיים 3
של אזרחים וותיקים 

 מתן משמעות 

 גיוס מתנדבים. .1
שימור  .2

מתנדבים ע"י 
מתן הכשרות  

 והדרכות
הוקרת   .3

 ההתנדבות

 משוב גננות ₪  3,000 אגף החינוך 
 משוב מתנדבים 

פעילות שוטפת  
 מחזורית

 

הפעלת 
תכנית "ידיד 

 לחינוך" 

מתנדבים בבתי הספר  
היסודיים בקידום 

לימודי ובסיוע לסגל  
 ביה"ס

  60%שיפור ציונים אצל 
 מילדים

עלייה במוטיבציה  
 ובביטחון העצמי 

 חיזוק הקשר הבין דורי

מתנדבים  90גיוס 
הקיימים ובמידה 
 הצורך גיוס נוספים 

 אגף  החינוך
משרד  
 הרווחה 

 משרד החינוך

  מתקציב
 התנדבות

 
משוב מנהלי בתי  

 הספר
 משוב מתנדבים 

 בדיקת נתונים פרטנית 

פעילות שוטפת  
 מחזורית
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

 זיים מרכ
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

חלוקת  
חבילות מזון  

וארוחות  
לנזקקים 
בשוטף 
 ובחגים 

.חלוקת ארוחות 1
מבושלות וקפואות 
למשפחות' בודדים 

וקשישים המטופלים  
 באגף.

. חלוקת חבילות מזון 2
וארוחות מבושלים 

 בחגים 
 

 
אספקת חבילות מזון  
וארוחות מבושלות 

 בשוטף ובחגים 
למשפחות המטופלות  

 באגף הרווחה. 
 

 
הכנת הרשימה , 
ארגון כוח האדם 
והרכבים בשוטף 

 ובחגים 
שימור ותגמול 

 מתנדבים.
 

פרוייקט 
מבשלות 
קהילה,  

עמותת "פה 
רך", עמותת 
"עזר מציון",  

בית חבד  
ומתנדבים  

 יחידים 
 

 
מתקציב  
 תמיכות 

 

 מוטבים משוב מה
 

 
דו"ח סיכום 

 חודשי 
 

 

ייעוץ משפטי 
 ראשוני חינם 

 
מתן ייעוץ משפטי ע"י  

עורך דין איכותי מנוסה  
 בחינם 

כולל מזכירה מתנדבת  
לקביעת תורים ותיאום  

 פגישות באגף 
. הגדלת הפרויקט עיי 2

גיוס מתנדבים נוספים 
במטרה לפתח מרכז  

 שי"ל בעיר 

הגדלת מספר הפונים  
לקבלת ייעוץ משפטי  

 חינם 

פרסום  .1
 הפרויקט

 שימור והוקרה .2
גיוס מתנדבים  .3

 נוספים 

משרד  
 הרווחה 

משרד עורכי 
דין ישי גלילי 

 ושות'

משוב המוטבים   פרסום
  פעילות שוטפת  והמתנדבים

פיתוח 
ושימור 

פרויקטים  
לאזרחים  
וותיקים 
 בבתים: 
פרויקט 
הל"ב, 
  מרפסות

פורחות ואוזן  
 קשבת

אזרחים –הפגת בדידות 
וותיקים באמצעות  
מתנדבים המגיעים 
 באופן קבוע לבתיהם

 
הגדלת כמות 

המתנדבים לפרויקט 
הל"ב )התנדבות למען  

אזרחים ותיקים 
 בבתיהם(.

תחלת פרויקט ה
–מרפסות פורחות 

פרויקט פיילוט )ראו 
 פרויקט חדש(

 וגיוס  פרסום .1

הכשרת  .2
 1מתנדבים 

 לרבעון 
מתן הדרכה   .3

 למתנדבים
 הוקרה .4

 

אגף הרווחה  
 וקהילתיים 

5000  ₪
לצורך 
 הכשרות
הדרכה 
 ותגמול. 

משוב מהמוטבים  
 והמתנדבים.

הגדלת כמות 
 המתנדבים

  

שיווק ומיתוג   
 היחידה 

שיווק היחידה  
להתנדבות והעשייה  
 ההתנדבותית ברשות 

חשיפת היחידה ופועלה  
לכלל תושבי העיר וע"י  

כך הרחבת מעגל 
 המתנדבים

הבניית המערך 
השיווק של היחידה, 

לרבות בניית  
המיצוב והמיתוג של  

 היחידה ברשות. 

אגף 
התקשורת  

 ודוברות
 

בפניות   30%עלייה של 
תושבים ליחידה  

 להתנדבות.

דוח רכזת  
התנדבות  

לפיקוח משרד 
 הרווחה. 
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 חד פעמיות משימות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

בוקר סרט לכלל 
 המתנדבים

בוקר כיף של הרצאה, 
 סרט וארוחת בוקר 

הבעת תודה 
 למתנדבים+

 גיבוש 

 בחירת סרט ומרצה
-"רבהסכם עם חברת 

 חן" 

משרד  
 הרווחה 

16,400   ₪
 מתקציב קיים 

90% 
 מהמוזמנים
 יגיעו לאירוע 

 משובים

בחירת סרט  
ומרצה בוקר  

 מתנדבים
 

טיול מתנדבי האגף   טיול מתנדבים 
 לשירותים חברתיים 

הבעת תודה 
 למתנדבים

 גיבוש 

 תכנון מסלול
 הזמנת הסעות

משרד  
 הרווחה 
מפקחת 
 התנדבות

15,000   ₪
 מתקציב קיים 

90% 
 מהמוזמנים
 יגיעו לאירוע 

דוח רכזת  
 התנדבות

 

חלוקת שי למתנדבים  שי למתנדבים 
 פעם בשנה 

הבעת תודה 
 למתנדבים

בחירת שי וחלוקתו  
 בראש השנה

משרד  
 הרווחה 

קבלת שי על ידי  
 המתנדבים

דוח רכזת  
 התנדבות

 

שיווק ומיתוג  
 היחידה 

שיווק היחידה  
להתנדבות והעשייה  

 ההתנדבותית
 ברשות

חשיפת היחידה  
ופועלה לכלל תושבי 

העיר וע"י כך הרחבת 
 מעגל המתנדבים 

הבניית מערך השיווק 
של היחידה, לרבות 

בניית המיצוב והמיתוג 
 של היחידה ברשות 

אגף 
תקשורת  
 ודוברות

 
  30%עלייה של 

בפניות תושבים 
ליחידה  

 להתנדבות

דוח רכזת  
התנדבות  
לפיקוח  
משרד  
 הרווחה 

 

ערב הוקרה לכלל 
 המתנדבים

ערב הוקרה למתנדבי 
 העיר 

הבעת תודה 
 למתנדבים

בחירת אומן מופיע, 
הכנת תעודות, הזמנת  

 המתנדבים

מחלקת 
ארועים, 

 עירייה 
 ש"ח  70,000

90% 
מהמוזמנים 
 יגיעו לארוע 

  

חודש המעשים 
 הטובים

החלת פעיליות חד 
פעמיות לחודש  

 המעשים הטובים 

פרויקטים ופעולות 
 התנדבות

 השתתפות בועדת היגוי 
פגישה עם עובדים  

ומסגרות לצורך שיתופי 
 פעולה 

 גיוס מתנדבים

ע"פ הוצאות  חינוך 
 נדרשות
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 משימות חדשות  

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

כניסת רכזת 
מתנדבים  
עירונית  

 חדשה תפקיד

 הדרכת העובדת החדשה
והכשרתה למילוי  

 התפקיד
 מיפוי צרכים ומענים 

פעילות יחידת   
ההתנדבות ברמה  

האגפית והעירונית. 
גיוס מתנדבים 

וביצוע פעילויות  
לעידוד, טיפוח  

 ושימור המתנדבים

הכרות עם גורמים 
הפנים וחוץ ארגוניים  

הקשורים לעבודת 
 מרכזת . 

פעולת  הבניית דרכי
היחידה. איתור, גיוס,  

הכשרה ושיבוץ  
 מתנדבים.

 קורס רכזי התנדבות 

משרד  
הרווחה  
מפקחת 
 התנדבות

תקן משרד  
 הרווחה 

כל ארגוני המתנדבים 
 יכירו את המרכזת 

בגיוס   10%גידול של  
 מתנדבים חדשים.

מיפוי מסגרות 
ופרוייקטי ההתנדבות 

 בעיר

פעילות  
 שוטפת

 

סדנה לניהול 
 מתנדבים 

סדנא אשר תקנה כלים 
לניהול מתנדבים עבור  
 מפעילי מתנדבים בעיר 

ניהול נכון של  
 פרסום הקורס מתנדבים

ארגוני 
המתנדבים, 

מובילי 
התנדבות  
 ומפעילים 

5,000  ₪ 
מתקציב  
 התנדבות

מהמשתתפים  90%
יעידו כי נתרמו  

מהסדנה והתכנים 
יעזרו להם בעבודתם  

 אל מול המתנדבים

ביצוע  דו"ח 
רכזת  

 התנדבות
 

 
 
 
 
 

מירפסות 
 פורחות 

אזרחים –הפגת בדידות 
וותיקים בבתיהם 

באמצעות מירפסות  
 פורחות 

סיוע לאזרחים 
וותיקים בודדים 
בהפגת בדידותם 
שתילת אדניות  
פורחות יאפשרו 
לאזרח הוותיק 

תעסוקה והעלאת 
 מצב הרוח

 גיוס מתנדבים .1
איתור קשישים  .2

 מתאימים 
בניית הכשרה  .3

 למתנדבים
חלוקת אדניות,  .4

שתילים ואדמה 
למתנדבים 

 פעמיים בשנה 
ביצוע מעקב  .5

והדרכה במהלך 
 השנה 

אגף 
 הרווחה+ 
  -קהילתיים

מרכז שדה  
 בוקר

קניית 
  -הפרודוקטים

תקציב 
 קהילתיים 
הכשרה, 

תקציב  -הוקרה
 התנדבות

שביעות רצון של   .1
הקשישים ושל  

 המתנדבים.
אי נשירת   .2

 מתנדבים
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

תוכנת  
טריביו"  "

לניהול 
 מתנדבים 

החלת תוכנה לניהול 
 טריביו -מתנדבים

אירגון רשימת 
המתנדבים בעיר 
ע"פ קטגוריות  
 וגופים מפעילים 

העברת רשימת  
 המתנדבים לתוכנה

טריביו 
ומשרד 

הרווחה+  
מילגאית 
שתסייע 
 בתהליך

   שימוש בתוכנה בשוטף הדרכת התוכנה

סיירת יחידת 
 הקמת יחידת סע"ר  סע"ר

גיוס מתנדבים 
לסע"ר, הכשרתם  

 ושימורם
 פירסום, גיוס והכשרה 

 אגף הבטחון
 פיקוד העורף 
יועץ חיצוני  
 ע"פ הצורך
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 היחידה לעבודה קהילתית
 מבוא

העבודה הסוציאלית הקהילתית מבוססת על הנעת, הכוונת והדרכת תושבים לפעול למען עצמם ולמען  

הקהילה בה הם חיים, ע"י הכרה ביכולתם להיות שותפים להחלטות ולהוביל תהליכים כדי לקדם  

 אינטרסים משותפים ולשפר את איכות חייהם.   

מת תכניות קהילתיות בשיתוף תושבים, שבמסגרתן פועלות קבוצות פעילים  היחידה לעבודה קהילתית יוז

מקרב האוכלוסייה המייצגים אינטרסים משותפים לקבוצת אוכלוסייה ספציפית: משפחות שבראשן  

הורה עצמאי )חד הוריות(, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אימהות לאחר לידה, פונים מחוסרי  

עוני ועוד. השכלה, משפחות מתחת לקו ה



 

 ~298  ~  

 

 עבודה קהילתית 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

מרכז 
למשפחות 
שבראשן  

 הורה  עצמאי

 )חד הורי/ת(

הקמת קבוצת הורים  
פעילים במטרה לקדם את  
צרכי המשפחות שבראשן 

  הורה עצמאי. 

תכנית עבודה  בניית 
 במטרה

לקדם מענים לצרכים  
הייחודים בקרב 

אוכלוסייה זו וחיזוק 
הסולידריות 
  הקהילתית. 

גיוס הורים פעילים  
 לעבודה בשותפות. 

 בניית מערך הפעילות 

והפעלתו יחד עם 
 ההורים הפעילים. 

קיום שיתופי פעולה  
עם גורמים נוספים  

 בעיר

משרד  
 הרווחה 

מנהיגות 
הורים 
 עירונית

₪ מתקציב  4,000
 עב' קהילתית

₪ מתקציב  7,200
 משרד הרווחה

 דוח עו"ס  קהילתית

 משוב הורים פעילים 

 פרסום, ושיווק 

והקמת קבוצת  
 פעילים. 

"אימא יקרה  
 לי" 

קבוצת  -"מעגל אימהות"  
תמיכה לאימהות  

 ותינוקות בחופשת לידה. 

ליווי פרטני  - "אם לאם"
של אימהות מנוסות  

אימהות  המתנדבות לחנוך 
טריות בבתיהן שסובלות  

 מבדידות.

קידום היכולת 
התפקודית והמסוגלות 
 ההורית של האימהות. 

מתן רשת תמיכה  
 חברתית.

מניעת מצבי דכאון  
 לאחר לידה. 

חיזוק הסולידריות 
 הקהילתית

 קביעת לו"ז לביצוע 

 פרסום ושיווק, 

 הפעלת הקבוצה. 

גביית דמי השתתפות, 
גיוס מתנדבות לליווי 

 והפעלתן.  האימהות

ליווי מערך 
 .המתנדבות

משרד  
 הרווחה 

היחידה  
 להתנדבות

₪ מתקציב  3,000
 משרד הרווחה

₪ לתשלום   5,000
עבור מנחה 

 ומומחים מקצועיים 

 דוח עו"ס קהילתית

 משוב משתתפות 

 משוב מתנדבות 

 משוב מנחה

 פרסום ושיווק

 הפעלת הקבוצה 

גיוס וליווי  
מתנדבות שוטף  

 מחזורי

ריכוז 
סטודנטים   

 מלגאים 

בחירה ושיבוץ סטודנטים 
מלגאים הפועלים באגף  

במגוון תחומים 
 ומסלולים. 

סיוע במתן שירות  
מיטבי וביצוע פעולות  

לצד עובדים ועבור  
מקבלי שירות ע"פ 

  צרכים שאותרו מראש. 

ראיון של המועמדים, 
המלגאים   10בחירת 

המתאימים והכשרתם  
 למילוי התפקיד. 

העובדות 
ות הסוציאלי

המטפלות 
במקבלי  
 השירות.

תקציב למימון  
 המלגאים 

דו"ח עו"ס ושביעות 
רצון של מקבלי 

 השירות

שיבוץ המלגאים  
ע"פ הצרכים 

 העולים מהשטח. 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

"אוניברסיטה  
 בעם"

תכנית לשילובם של  
מטופלי האגף,  בגילאי  

, מחוסרי השכלה 18-60
פורמאלית, להכרות עם 

 עולם האקדמיה 

רכישת ידע מעשי 
 ורלוונטי לחיי היומיום. 

חיזוק תחושת 
המסוגלות העצמית,  
תחושת ערך עצמי 

 ויכולת עצמית. 

חיזוק תחושת השייכות 
 לקהילה. 

פרסום ושיווק 
 התכנית.

גיוס המשתתפים 
 ותהליכי קבלה. 

טיפול במערך 
הלוגיסטי של התכנית.  

ליווי המשתתפים  
 לאורך התכנית.

קיום "שיעור  
בקהילה" בשיתוף אגף 

ים חברתיים לשירות
 בת"א

עמותת  
"אגודת ידידי 
אוניברסיטת  

 תל אביב"

דוח רישום  משוב משתתפים ₪  5,000
 נוכחות

הגשת קולות  
 קוראים

הגשת כל קול קורא 
 שרלוונטי לפעילות האגף 

גיוס כספים וקידום 
מיזמים ושותפויות 

חדשות במטרה להעניק 
שירות מיטבי למקבלי  

 השירות

בחינת כל קורא  
להתאים  שעשוי 

 והגשתו 

משרד  
הרווחה,  

ביטוח לאומי, 
הג'וינט,  
המשרד 
לשוויון  

חברתי, קרן  
 שלם ועוד 

מספר קולות קוראים   
 חדשים 

 

קליטת עו"ס 
 קהילתית

 הדרכת העובדת החדשה

 והכשרתה למילוי התפקיד 

סיוע בקידום הפעילות  
השוטפת של היחידה  
והפעלתן של תכניות 

 חדשות.

הכרות עם גורמים 
 פנים וחוץ ארגוניים. 

משרד  
הרווחה  
מפקחת 
עבודה 

 קהילתית

 פעילות שוטפת  פיתוח תכניות חדשות תקן משרד הרווחה
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה שם המשימה 
 מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

"ערבות  
הדדית 

בגבעתיים"   
*מותנה  

בקליטת עו"ס 
קהילתית 

 נוספת

ראשונה בחירת שכונה 
לפעולה וגיוס פעילים 
שכונתיים מקרב ועדי  

 בתים.

 

עבודה עם פעילים  
שכונתיים במטרה  

לקדם ערבות הדדית  
בין תושבי השכונה 

למען רווחתם, בחירום  
 ובשגרה. 

 

גיוס  פעילים 
שכונתיים לעבודה  

 בשותפות

וקידום שיתופי 
 פעולה. 

משרד  
 הרווחה 

עו"ס מנהלת 
להתחדשות 

 עירונית

 נציגת תרבות
 הדיור בעיר

₪ להטמעת  4,000
 התכנית

₪ לארגון   4,000
אירוע קהילתי 

 בשכונה

 דוח עו"ס  קהילתית

 משוב פעילים 

פרסום ושיווק 
התכנית וגיוס 

 פעילים. 

 

 
 

 נט משפט 
צירוף בית משפט לעניינים  

מקומיים למערכת נט משפט 
 ארצית

שקיפות 
פעילות בית 

המשפט, 
התייעלות 

 בניהול התיק

תשתיות  הכנת 
 מחשוב

הנהלת בתי 
 המשפט 

תוספת  
תקציב רגיל 

10,000  ₪ 

תיקים  90%הסבת 
למערכת נט משפט. 

  100%- טיפול ב
תיקים חדשים  

 . במערכת נט משפט

 4רכישת 
מסכי 

מחשב, 
רכישת 
מחשב 

 נוסף
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 מנהל תכנון ותפעול
 
 
 
 

תכנון ותפעול מחזיק עבור העירייה בשתי זרועות חשובות, האחת היא הזרוע העוסקת בתכנון   מינהל

 אסטרטגי והשנייה היא הזרוע העוסקת בתחומי התפעול והביצוע. -העירוני 

היחידות המשתייכות למינהל, אגף שפ"ע, אגף אירועים ולוגיסטיקה, אגף השירות לתושב ומח' תיאום  

הקצה העירוניות המיישמות בשטח ומוציאות אל הפועל את מדיניות הנהלת   ובקרה, הן למעשה יחידות

העירייה וכן מסייעות ותומכות בשאר היחידות העירוניות ע"מ שאלו יוכלו לבצע את משימותיהן באופן  

 המיטבי. 

 

 

  יחידות המינהל נמצאות במגע ישיר ומתמיד אל מול אתגרי העירייה, תוך עבודה רציפה מול נותני וספקי

 השירותים השונים, מול התושבים ובעלי העסקים ומול השותפים הנוספים הרלוונטיים לפיתוח העיר. 

בנוסף, מינהל תכנון ותפעול הינו גורם מרכזי ומוביל בקידום וניהול פרויקטים חוצי ארגון כגון פיתוח  

זום, מעקב והוצאה  והקמת תשתיות ומבני ציבור, תכנון ופיתוח שכונות חדשות ואזורים מתחדשים וכן יי

 לפועל של פרויקטים מגוונים בתחום התחבורה, היזמות וחדשנות ועוד. 

 

 

 תמיד בצד של הפתרון, אף פעם לא בצד של הבעיה  -סיסמת המינהל מעידה על רוח יחידותיה 
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  מחלקת תיאום ובקרה 
 

 : תיאור כללי

בקידום פרויקטים  , וסיוע  ליווימעקב, תיאומים, בקרות,  אחראית על ביצוע לקת תיאום ובקרה חמ

 .בהתאם להנחיות הנהלת הרשות ותשונ  מטלותקידום כן תהליכי רוחב חוצי ארגון וו

 

 : מטרות המחלקה

 .הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים הנגזרים מהתכנית האסטרטגית של הרשות •

 הרלוונטיים ברשות. הוצאת הנחיות לגורמי התפעול  •

 . תיאום בין גורמים שונים בתוך היחידה ומחוצה לה •

 הפקת דו"חות ביצוע של היחידה ויחידות המשנה.  •

 . שוטפות לבעיות מענה מתן •

 . היחידה משימות ביצוע לצורך רלוונטיים ונתונים מידע ריכוז •

 . ביחס ובהקשר של פרויקטים חוצי ארגוןמעקב ובקרה על פעילות היחידות השונות  •

 .ביצוע מעקב אחר ביצוע משימות היחידות השונות ברשות •

 .העברת דיווחים שוטפים להנהלת הרשות אודות השגת היעדים והמטרות שנקבעו •

 

 יעדי המחלקה 

 עירוני. ה תעדוף התאם ל קידום פרויקטים ב •

 השירותים העירוניים.שיפור   •

 למתן שירות איכותי לתושבי העיר.  המסוגלות המערכתית שיפור •

 . יםהארגוני התהליכיםניצול מרבי של משאבי העירייה וייעול  •

 העשייה.  תחומי בכל איכות בקרת  תהליכי הטמעת •

 בקרה על יישום החלטות.  •

 ייעול ושיפור התקשורת והתיאום הפנים ארגוניים.  •

 .הרלוונטיים שיפור/שימור הקשר עם גורמי חוץ •

 יישום החלטות ממשלה ומנהל תקין.  •

 התייעלות דיגיטלית פנים רשותית. סיוע ב  •

 בעיקר במסגרת קולות קוראים.  תקציבים ממשלתיים תשיפור מיומנות הרשות בהשגת ובקר •

 . הרלוונטי במסגרת הפרויקטים השוניםסיוע לגורמי הרשות לעמוד ביעדים ובלו"ז  •

 סיכום פרויקטים, הפקת לקחים והטמעת המסקנות להמשך. •
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ישיבות התנעה  
ובקרה של  

פרויקטים חוצי  
 ארגון

קיום ישיבות 
התנעה  

וישיבות 
בקרה 

עיתיות על 
פרויקטים 
עירוניים  

אשר דורשים 
את  

מעורבותם 
של גורמים  

שונים 
 בארגון

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

קיום ישיבות עם כלל 
הגורמים  

 הרלוונטיים 

בהתאם 
 לפרויקט

על בסיס 
 כ"א קיים

ישיבת התנעה / בקרה 
רבת משתתפים לכל  

 פרויקט

פגישת התנעה  קיום 
לפני תחילת הפרויקט, 
קיום פגישות חודשיות  

דו חודשיות עם  /
 הגורמים הרלוונטיים 

 

סיורים  
תקופתיים 
בפרויקטים  
 העירוניים 

קיום סיורים 
תקופתיים 
בפרויקטים 
העירוניים  

הפעילים עם  
הגורמים  

המעורבים 
לשם בחינת 
התקדמות  
הפרויקט 

ווידוא 
עמידה 
בלוחות 
 הזמנים

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

קיום סיורים עם כלל 
הגורמים  

 הרלוונטיים 

בהתאם 
 לפרויקט

על בסיס 
  קיום סיורים חודשיים  סיור לכל פרויקט כ"א קיים

בקרה על לוחות  
זמנים ותקציבים 

בפרויקטים  
 העירוניים 

 
 

מעקב ובקרה  
אחר אבני  

הדרך ולוחות 
הזמנים 

המוגדרים 
לכל פרויקט 

ואחר 
המסגרת 

התקציבית 

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

בקרה תקציבית  
 תקופתית

מעקב אחר הזמנות  
 עבודה 

בהתאם 
 לפרויקט

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידת הפרויקט 
בלוחות הזמנים 
 והתקציב שהוגדר 
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 המאושרת
 
 

ניהול פורום 
 מענקי תשתיות

כינוס וריכוז 
פורום מענקי 

תשתיות  
המנהל  

פרויקטים 
הממומנים 

על ידי משרד 
התחבורה על  
 כל היבטיהם 

קידום פרויקטים 
 . בתעדוף עירוני

שיפור מיומנות 
הרשות בהשגת 

ובקרת תקציבים  
 ממשלתיים

הכנת תכנית עבודה  
לביצוע פרויקטים 

במימון משרד  
 התחבורה. 

ווידוא עמידה 
 בקריטריונים.

הכנת אומדנים  
 ותכניות.

קבלת הרשאות  
 תקציביות.

דיווח התקדמות  
בפועל למשרד  

 התחבורה. 
מימוש הרשאות  

 תקציביות.
מעקב אחר תקציבי  

 הפרויקטים. 

 אגף תשתיות
חשב מינהל 

 הנדסה
 משרד התחבורה

תקציבים 
בהתאם 
לאומדני 

הפרויקטים 
  והמצ'ינג

הנדרש מול 
משרד  

 התחבורה

ביצוע מלא של כל 
המשימות העולות 

 בפורום 

התכנסות הפורום 
  אחת לחודש

ניהול פורום 
 שיפוצי קיץ

כינוס וריכוז 
פורום 

 שיפוצי קיץ 

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

העלאת צרכים ע"י  
 מוסדות החינוך,

מבדקי הבטיחות  
והמחלקות 
 המקצועיות. 

 קיום סיורים.
איגום כלל המשימות 

 לטבלה אחת.
ריכוז הפורום או 
 פגישות פרטניות. 

הכנת אומדנים ע"י 
המחלקות 
 המקצועיות. 

 פתיחת תב"ר.
 תיעדוף המשימות.

 הכנת הזמנות עבודה.
 סיורי מסירה.

 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף

ירועים אגף א
 ולוגיסטיקה 
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד
עמותת  

 קהילתיים 
 עמותת הספורט

תקציב 
בהתאם 

לאומדנים 
ולתכנית 
הפיתוח  

שנתית  -הרב
 העירונית 

ביצוע מלא של כל 
המשימות העולות 

 בפורום 

קיום ישיבות התנעה 
עם המחלקות 

 המקצועיות. 
כינוס הפורום אחת 

לשבועיים בין  
 –החודשים פברואר 

 מאי.
כינוס הפורום אחת 
לשבוע ביו החודשים 

 אוגוסט. –יוני 
כינוס הפורום לישיבת  
הפקת לקחים בחודש 

 ספטמבר.
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 

קבלת תקציבי 
מפעל הפיס  
לפרויקטים  

 עירוניים 

קבלת  
תקציבי 

מפעל הפיס  
לפרויקטים 

 עירוניים 

שיפור מיומנות 
הרשות בהשגת 

ובקרת תקציבים  
 ממשלתיים

הצגת פרויקטים  
עירוניים לבקשה  

 למימון מפעל הפיס. 
קבלת הנחיות 

תכנוניות והטמעתן  
 בפרויקטים.

קבלת אישורים 
 והרשאות תקציביות.

דיווחים על  
 התקדמות בפועל.
מימוש הרשאות  

 תקציביות.

 אגף נכסים
 מח' מבני ציבור 

חשב מינהל 
 הנדסה
 חב' יעד

מנהלי ויועצי 
 הפרויקטים 

 הפיס מפעל 

על בסיס 
 כ"א קיים

קבלת מלוא התקציב  
המאושר על ידי מפעל  

הפיס לפי סוג  
 הפרויקט

העברת החומרים 
הנדרשים לבדיקה 
ואישור מפעל הפיס  

בהתאם לקצב 
התקדמות הפרויקט  
  -ולתכנית הפיתוח הרב

 שנתית

 

קבלת תקציבי 
מפעל הפיס  

לתכניות פעילות 
 והצטיידות

קבלת  
תקציבי 

מפעל הפיס  
לתכניות 
פעילות  

 והצטיידות

שיפור מיומנות 
הרשות בהשגת 

ובקרת תקציבים  
 ממשלתיים

בניית תכנית פעילות 
 ותכנית הצטיידות.

אישור התכניות מול  
 מפעל הפיס. 

קבלת הרשאות  
 תקציביות.

מעקב אחר ביצוע 
בפועל ודיווח כנדרש 

 למפעל הפיס. 
מימוש הרשאות  

 תקציביות.

מחלקות 
מקצועיות 

בהתאם לתכניות  
 המוגשות. 

חשב מינהל 
 הנדסה.

 מפעל הפיס. 

על בסיס 
 כ"א קיים

קבלת מלוא התקציב  
המאושר על ידי מפעל  
 הפיס לפי סוג ההגשה 

העברת החומרים 
הנדרשים לבדיקה 
ואישור מפעל הפיס  
 בהתאם להנחיותיהם 

 

אינטגרציה בין 
אגפי ומחלקות 

 העירייה 

שיפור 
האינטגרציה  
בין האגפים  
והמחלקות 

 ברשות

סנכרון וקידום  
פעולות בין גורמי  

 פנים רשותיים 

אינטגרטור חוצה 
 אגפים 

 
 

שפ"ע, הנדסה, 
חינוך, שירות 

לתושב, 
תשתיות,  
שירותים 
חברתיים, 
אירועים, 
משפטית, 

 גזברות ודוברות
 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

קידומם של 
פרויקטים ותהליכים  

 במסגרת המחלקה

תיאום, בקרה ומעקב  
על נושאים שונים  

באופן שוטף לאורך  
השנה, וודאו קידומם 
וסנכרון מול הגורמים 
הרלוונטיים באמצעות 

אמצעי התקשורת  
 השונים 

במסגרת  
פרויקטים 

ארוכי  
וקצרי 
טווח 

ומשימות  
ותהליכים  

לאורך 
 השנה 
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 

תאום ובקרה  
גנים ונוף 

)פרויקטים  
 שוטפים( 

קידום 
פרויקטים 
הקשורים 
 לגנים ונוף 

וידוא עמידה 
בלוחות הזמנים של  
הפרויקטים, פתרון 
בעיות  קצה וקידום 

תהליכים 
 בפרויקטים השונים 

 
ביצוע מעקב על  
בתדירות יומית  

ומעקב עומק  
בתדירות שבועית על 

הפרויקטים 
הבולטים של גנים 

 ונוף

מנהל מחלקת 
גנים ונוף, מנהל  
מחלקת תפעול 

ם  שפ"ע וגורמי
נוספים ברשות 
ומחוץ לרשות 

בהתאם 
 לפרויקט

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

 
קידום דגשים בשלב 
ההכנות לפרויקט, 

שיקוף מלא של 
הנעשה בפרויקט,  

תיאום מול גנים ונוף 
לעמידה בלו"ז תכנוני  

וביצועי וליווי עד  
 לסיום כל פרויקט

 
ביצוע לאורך כל השנה  

באמצעות עדכון 
שבועי מפורט על  
הסטטוסים של 

הפרויקט ובקשות  
המחלקה לצורך  

עמידה ביעדי 
 הפרויקט

 
מעקב  
ובקרה 

אחר שיפוץ  
גינות, שפת  

רחוב, 
מימון 

להעתקת 
שלט 

כניסה, 
נגישות  
גינות 

ציבוריות, 
מונומנטים 
ופרויקטים 

נוספים 
שעולים  
במהלך 

 השנה 

סיורי שטח 
 שפ"ע 

בחינת 
רחובות 

מרובי פניות 
וטיפול  

במפגעים  
ארוכי וקצרי  

 טווח

שקיפות הביצוע  
בשטח, התמודדות  
עם מפגעים ברמות 

השונות, שליטה  
שפ"ע בנעשה בשטח,  

דו"חות סיירת 
ירוקה ושיפור חזות 

 העיר 

סיורי שטח, טיפול 
מיידי במפגעים,  

דו"חות לפי הצורך, 
בקרה לטיפול 
 בהתאם ללו"ז 

מזכירת מנהל  
תכנון ותפעול,  

מנהל אגף שפ"ע, 
מנהל מחלקת 

פעול שפ"ע,  ת
מנהלי הרובעים,  
סיירת ירוקה,  
מנהל מחלקת 

גנים ונוף ומנהל  
המוקד העירוני 

)סנכרון לפי 
הצורך עם  

גורמים נוספים:  
רישוי עסקים, 
פיקוח והחניה 

 ועוד( 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

מספר המפגעים  
ברמות השונות, 
מספר הדו"חות  

לדעתי  -וחזות העיר
המדד צריך להיות 

אחוז הפניות 
ופנות לטיפול  שמ

והטיפול בהם מתבצע  
ומסתיים לשביעות 

 רצון הפונה 

ביצוע סיורים לאורך 
השנה, קביעת תארכי  
ביצוע ובקרה שוטפת 

 לביצועם 
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 
 

 קולות קוראים

 
 
 

ריכוז וקידום 
כלל הקולות  

קוראים  
המגיעים  
לעירייה,  

סיוע לגורמי  
האגפים  
בשלבי 
ההגשה 
 ואחריה

 
 
 

שיפור היענות  
לקולות הקוראים, 

עלייה בהגשות  
והשגת תקציבים 
לעירייה, העלאת 

סיכויי קבלת  
המימון ושיפור 
תדמיתי לאגפי 

העירייה במסגרת 
קולות קוראים  

 תחרותיים

 
 
 

מעקב אחר קולות  
קוראים, בחינתם 
יחד עם המחלקה  
הרלוונטית, סיוע 
בהגשה ולווי לפי  

 הצורך 

 
 
 
 

כלל אגפי ומנהלי 
העירייה,  
תאגידים 

עירוניים, לשכת 
ראש העיר 

ולשכת מנכ"ל, 
משרדי הממשלה 

וארגונים  
נוספים, ארמה 

 ומשכ"ל 

 
 
 
 

12,700   ₪
)עלות  
שנתית 
מערכת  

ארמה, דרך  
מחשוב(, 
תקציב 

מחלקה/אגף  
לפי מצ'ינג  

 נדרש

 
 
 

שיעור הגשת קולות  
קוראים, תקציבים  
ממשרדי ממשלה  
ושיעור השתתפות 

בתחרויות בין  
צריך לקבוע   -רשויות

נתון כמותי לדוגמא  
הגשת קולות קוראים 

מהפרסומים  50%-ל
 הרלוונטים 

 
 
 

ביצוע תיאומים 
ובקרות קולות  

קוראים בין המחלקות  
השונות, הגשה וקישור 

בין המחלקה 
למפרסם הרלוונטית 

 הקול הקורא

 

 דגימה ובקרה 

דגימת פניות 
למוקד 

המועברות 
לאגפי  

העירייה,  
ניתוח 

והסקת  
 מסקנות 

שקיפות סטטוס  
קיים במסגרת  

עבודת המוקד ואגפי 
העירייה ושיפור 

 מדדי האגפים 

דגימת פניות למוקד 
וניתוחן, בחינת עומק 
מול התושב/ת, ניתוח 

כמותי ואיכותני  
והסקת מסקנות  
לטיפול מול מנהל  

 האגף הרלוונטי 

תושבי העיר, 
מנהל אגף שירות 

לתושב ומנהל 
המוקד )מנהל 
אגף רלוונטי 

 בהתאם לדגימה( 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

סטטוס מצב קיים,  
נקודות לשימור 
ושיפור במסגרת 

הסקת המסקנות,  
 -שיפור מדדי האגפים 
הייתי קובע פה את 

מספר דגימות הבקרה  
שאתם מעוניינים 

 ים בשנה כמדדלקי

דגימה ובקרה של אגפי  
העירייה במסגרת 

פניות למוקד לאורך 
השנה, הסקת 

המסקנות ומעקב  
שוטף מול הגורמים 

 הרלוונטיים 

 

 חדשנות עירונית 
קידום 

חדשנות 
 עירוניות 

העלאת החדשנות  
העירונית במסגרת 
חדשנות טכנולוגית  
או רעיונות למציאת 
פתרונות לאתגרים 

 ברשותוסוגיות 

יצירת רעיונות 
חדשים, בחינת 

פרויקטים ברשות 
מקבילות או הצעות 
 של חברות רלוונטיות

תשתיות,  
מחשוב, מנהלי 

חדשנות 
ברשויות 

מקבילות, 
חברות 

טכנולוגיות או 
גורמים 

המספקים 
פתרונות 
חדשניים  

להתמודדות עם 
נושאים עירוניים  

 שונים 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

קידום חדשנות 
כיצד אנו   -עירוניות

מודדים ? בסוף שנה  
שאנו באים לבדוק  
 אם עמדנו במשימה?

בחינת טכנולוגיה או 
שיטה חדשנית לפתרון 

 סוגיות עירוניות 
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 
 
 

 תרומות לעירייה 

 
 
 

קידום, ריכוז 
ומעקב 

תרומות  
לעירייה  
במסגרת  

גנים ושטחי  
ציבור 
 פתוחים 

 
 

 
ייעול שיטת העבודה  
במסגרת התרומות  
לעירייה, העבודה  

מול ועדת התרומות,  
העברה למועצה 
וגיבוש הסכם  

 תרומה

 
קבלת פניית 
התורמים 

הפוטנציאליים,  
בחינת מהות  

התרומה, בדיקה 
מידע אודות התורם  

בקרב הגורמים 
הרלוונטיים  

הנדרשים בהתאם 
לתקנות משרד  

הפנים, שיקוף המידע  
מול ועדת התרומות,  

העברה למועצה 
וקידום הסכם 

מה מטעם  תרו
 המשפטית

תורם 
פוטנציאלי,  

מחלקת גנים 
ונוף, משפטית, 

גזברות, מחשוב, 
רשם החברות, 

ועדת התרומות,  
לשכת ראש העיר 

ולשכת מנכ"ל 
העירייה  

)בדיקות מול  
רישוי ופיקוח,  
אגף התכנון, 

ארנונה, רישוי 
עסקים, פיקוח 

 וחנייה( 

 
 
 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

 

 
 
 

קידום ושימור 
התרומה, הובלה  
להסכם תרומה 

בהתאם לדרישות 
החוק וקבלת 

 התרומה

 
 
 

בדיקת מידע אודות  
התורם מול הגורמים 

הנדרשים בהתאם 
לתקנות, העברה 

והצגת התרומה מול 
ועדת התרומות וגיבוש 

 הסכם תרומה

 
 
 
 

מימון 
משלים 

מהעירייה  
נבחן בכל 
פרויקט. 
במסגרת  

תקציב 
שנתי קיים 

 או תב"ר 

ושת"י עם שת"פ 
 רשויות מקבילות 

שיתוף פעולה  
ושיתוף ידע 
עם רשויות 
מקבילות  
בתחומים 

שונים 
במסגרת  

פרויקטים 
קיימים, 
עתידיים, 
תהליכים 
ומשימות  

 שוטפות

המשך חיזוק שיתוף 
וקבלת ידע וכן 

שיתוף פעולה מול  
 רשויות ומועצות

שיתוף פעולה עם כלל  
גורמי הרשויות 
השונות, חיזוק 

יות קשרים עם רשו
 מקבילות

 רשויות ומועצות
במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

קבלת מידע חיוני 
מרשויות לכל צורך, 
סיוע לרשויות בעת 

 הצורך 

שמירה קבועה על  
קשר עם הרשויות 
במסגרת עבודה 

שוטפת, פורומים 
ייעודיים והתכנסויות 

 מעת לעת
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תיאור  שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
 

 ועדת פסלים 

 
 

הקמת ועדת  
פסלים  

וגיבוש נוהל 
לועדה, התנע 

והמשך 
פעילות  
 שוטפת

 
 

יצירת תהליך סדור  
לקבלת פסל חדש 

לשטחי העיר ויצירת 
מנגנון בקרה על  
 תחזוקת הפסלים

ישיבת התנעה, 
סגירת טיוטת נוהל 

לועדה, גיבוש  
מזכירות מסייעת  

לועדה, בדיקת 
סטטוס נוכחי של  

הפסלים בעיר  
קיים בהתאם למיפוי 

וישיבות ועדה 
 שוטפות

 
שפ"ע, 

קהילתיים,  
 לשכה משפטית 

 
על בסיס 

כ"א קיים, 
תקציב 

לתחזוקה 
ייבחן 
 בהמשך

ביצוע תחזוקה 
שוטפת לפסלי  

העירייה, קיומן של  
פגישות שוטפת ו/או  

 בהתאם לדרישה

מיפוי )בוצע(, גיבוש  
טיוטת נוהל )בוצע(,  

ישיבת התנעה לגיבוש 
ועדה )בתהליך( ובניית  

יך לתחזוקה תהל
 שוטפת.
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 משימות פרויקטאליות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
בינוי אשכול גני 

 ילדים בפטאי 

בקרה 
תקציבית  
ועמידה 

בלוחות זמנים 
על פרויקט 

בינוי אשכול 
גני ילדים  

 בפטאי

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 תשתיותאגף 

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 מפעל הפיס 

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
סיום בנייה, קבלת 

ירה, , מס4טופס 
הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  
חשבונות וקבלת 

מימון משרד החינוך  
ומפעל הפיס על פי  

 התחייבויות

 

 
בקרה על פרויקט  

בינוי אגף חדש 
 בבי"ס שב"צ 

 
בקרה על 

פרויקט בינוי 
אגף חדש 

 בבי"ס שב"צ 

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

הזמנות  מעקב אחר 
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 
 
 
 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד

 
 
 
 

 

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
עמידה  עמידה או אי 

בלוחות הזמנים 
לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
קבלת צו התחלת 

עבודה, כניסת קבלן 
לעבודה, סיום בנייה,  

,  4קבלת טופס 
מסירה, הצטיידות 

ואכלוס. מעקב אחר  
סגירת חשבונות 

וקבלת מימון משרד  
החינוך על פי 
 התחייבויות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
בינוי שבט צופים  

 בגן רבקה 

בקרה על 
פרויקט בינוי 
שבט צופים 

 בגן רבקה

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מבני ציבור מח' 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד

 מפעל הפיס 

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

להשלמתו:  שנותרו עד 
קבלת צו התחלת 

עבודה, כניסת קבלן 
לעבודה, סיום בנייה,  

,  4קבלת טופס 
מסירה, הצטיידות 

ואכלוס. מעקב אחר  
סגירת חשבונות 

וקבלת מימון מפעל 
הפיס על פי  
 התחייבויות

 

 
בקרה על פרויקט  

קירוי ושדרוג  
 מגרש מנורה 

 
בקרה על 

פרויקט קירוי  
ושדרוג מגרש  

 מנורה

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 
 קיום ישיבות בקרה.

 סיורים.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 
 
 
 

 אגף נכסים
 מח' מבני ציבור 

 אגף תשתיות
אגף מחשוב ומע' 

 מידע
 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
מינהל חשב 

 הנדסה
 עמותת הספורט

 חב' יעד
 מפעל הפיס 

 
 
 
 

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
 

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

 
בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
קבלת צו התחלת 

עבודה, כניסת קבלן 
לעבודה, סיום בנייה,  

,  4קבלת טופס 
מסירה, הצטיידות 

ואכלוס. מעקב אחר  
סגירת חשבונות 

וקבלת מימון מפעל 
הפיס על פי  
 התחייבויות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
בינוי אגף חדש 

ואולם התעמלות  
 בבי"ס ברנר 

בקרה על 
פרויקט בינוי 

אגף חדש 
ואולם 

התעמלות 
 בבי"ס ברנר

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

אי עמידה  עמידה או 
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
קבלת צו התחלת 

עבודה, כניסת קבלן 
לעבודה, סיום בנייה,  

,  4קבלת טופס 
מסירה, הצטיידות 

ואכלוס. מעקב אחר  
סגירת חשבונות 

וקבלת מימון משרד  
החינוך על פי 

 ותהתחייבוי

 

 
בקרה על פרויקט  

הכשרת בית  
 מתי"א חדש 

 
בקרה על 
פרויקט 

הכשרת בית  
 מתי"א חדש

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 
 קיום ישיבות בקרה.

 סיורים.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 
 
 
 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מבני ציבור מח' 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד

נציג עיריית אור 
 יהודה 

נציג עיריית  
 קריית אונו 

 
 
 

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
עמידה או אי עמידה  

בלוחות הזמנים 
לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

 
בקרה אחר התקדמות  

באבני הדרך  המבנה 
שנותרו עד להשלמתו:  
קבלת היתר למעלית, 

קבלת צו התחלת 
עבודה, כניסת קבלן 
לעבודה, סיום בנייה,  

,  4קבלת טופס 
מסירה, הצטיידות 

ואכלוס. מעקב אחר  
סגירת חשבונות 

וקבלת מימון משרד  
החינוך והרשויות אור 
יהודה וקריית אונו על 

 פי התחייבויות 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
בינוי אולם  

ספורט ומרכז  
נוער בבי"ס 

 שמעוני 

בקרה על 
פרויקט בינוי 
אולם ספורט 
ומרכז נוער 

 בבי"ס שמעוני

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 נכסיםאגף 

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 עמותת הספורט

 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

להשלמתו:  שנותרו עד 
קבלת היתר, קבלת צו  

התחלת עבודה,  
כניסת קבלן לעבודה, 

סיום בנייה, קבלת 
, מסירה, 4טופס 

הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  
חשבונות וקבלת 

מימון מפעל הפיס על  
 פי התחייבויות 

 

 
בקרה על פרויקט  

בינוי אגף חדש 
 בבי"ס גורדון

 
בקרה על 

פרויקט בינוי 
אגף חדש 

 גורדוןבבי"ס 

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 
 קיום ישיבות בקרה.

 סיורים.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 
 
 
 
 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף

רישוי אגף 
 ופיקוח 

חשב מינהל 
 החינוך 
 חב' יעד

 
 
 
 

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
עמידה או אי עמידה  

בלוחות הזמנים 
לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
השלמת תכנון, קבלת  

היתר, קבלת צו 
התחלת עבודה,  

כניסת קבלן לעבודה, 
בנייה, קבלת סיום 

, מסירה, 4טופס 
הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  
חשבונות וקבלת 

מימון משרד החינוך  
 על פי התחייבויות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
בינוי אגף חדש 
ואולם ספורט 
 בבי"ס בן גוריון

בקרה על 
פרויקט בינוי 

אגף חדש 
ואולם ספורט 

בבי"ס בן  
 גוריון 

קידום פרויקטים 
 עירוני בתעדוף

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 יעדחב' 

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
השלמת תכנון, קבלת  

היתר, קבלת צו 
התחלת עבודה,  

כניסת קבלן לביצוע, 
סיום בנייה, קבלת 

, מסירה, 4טופס 
הצטיידות ואכלוס. 

ר סגירת  מעקב אח
חשבונות וקבלת 

מימון משרד החינוך  
ומפעל הפיס על פי  

 התחייבויות

 

 
בקרה על פרויקט  
בינוי גני ילדים  

 בסיטי 

 
בקרה על 

פרויקט בינוי 
גני ילדים  

 בסיטי

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 אגף תשתיות

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 החינוך 
 חב' יעד

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
עמידה או אי עמידה  

בלוחות הזמנים 
לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

 
 
 
 

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
קבלת היתר, קבלת צו  

התחלת עבודה,  
כניסת קבלן לעבודה, 

סיום בנייה, קבלת 
, מסירה, 4טופס 

הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  
חשבונות וקבלת 

מימון משרד החינוך  
 על פי התחייבויות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
תוספת בינוי 

קומות באגף  
 הרווחה 

בקרה על 
פרויקט בינוי 

תוספת קומות  
 באגף הרווחה 

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף נכסים
 מח' מבני ציבור 

 אגף תשתיות
מחשוב ומע' אגף 

 מידע
 אגף הביטחון
 מח' גנים ונוף
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 הנדסה
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

לאכלוס ובתקציב 
 שהוגדר לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
השלמת תכנון, קבלת  

היתר, קבלת צו 
דה,  התחלת עבו

כניסת קבלן לעבודה, 
סיום בנייה, קבלת 

, מסירה, 4טופס 
הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  

 חשבונות. 

 

בקרה על פרויקט  
שיפוץ  

אודיטוריום בית 
 ראשונים 

בקרה על 
פרויקט שיפוץ  
אודיטוריום 
 בית ראשונים

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

הזמנות  מעקב אחר 
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף נכסים
 מח' מבני ציבור 

אגף מחשוב ומע' 
 מידע

 אגף הביטחון
אגף רישוי 

 ופיקוח 
חשב מינהל 

 הנדסה
עמותת  

 קהילתיים 
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 
לסיום ובתקציב 

 גדר לפרויקטשהו

בקרה אחר התקדמות  
המבנה באבני הדרך  

שנותרו עד להשלמתו:  
השלמת תכנון, קבלת  

היתר, קבלת צו 
התחלת עבודה,  

כניסת קבלן לעבודה, 
סיום בנייה, קבלת 

, מסירה, 4טופס 
הצטיידות ואכלוס. 
מעקב אחר סגירת  

 חשבונות. 

 
 
 

בקרה על תכנון  
תוספת אגף תיכון  

 שב"צ )שלב ב'(

בקרה על 
תכנון תוספת  

אגף תיכון 
 שב"צ )שלב ב'( 

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 
 

 קיום ישיבות בקרה.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 
 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מבני ציבור מח' 
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 
 להשלמת התכנון 

מעקב אחר התקדמות  
  צוות התכנון
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על תכנון  
 בי"ס בפטאי 

בקרה על 
תכנון בי"ס 

 בפטאי

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 
 להשלמת התכנון 

מעקב אחר התקדמות  
  צוות התכנון

בקרה על תכנון  
 בי"ס בכורזין 

בקרה על 
תכנון בי"ס 

 בכורזין

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 אגף החינוך 
 אגף נכסים

 מח' מבני ציבור 
 חב' יעד

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 
 להשלמת התכנון 

התקדמות  מעקב אחר 
  צוות התכנון

בקרה על פרויקט  
תשתיות רחוב  

 בורוכוב 

בקרה על 
פרויקט 

תשתיות רחוב  
 בורוכוב

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף תשתיות
 ונוףמח' גנים 

חשב מינהל 
 הנדסה

חב' יעד מי  
 גבעתיים 

 משרד התחבורה

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

ובתקציב שהוגדר 
 לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
הפרויקט באבני הדרך  
שנותרו עד להשלמתו:  
סיום עבודות תאגיד  
מי גבעתיים וחברת 

יעד. השלמת משימות 
חברת חשמל. מעקב  

סגירת חשבונות אחר 
וקבלת מימון משרד  

 התחבורה. 

 

 
בקרה על פרויקט  

תשתיות רחוב  
 המרי

 
בקרה על 
פרויקט 

תשתיות רחוב  
 המרי

 
קידום פרויקטים 

 בתעדוף עירוני

 
 קיום ישיבות בקרה.

 סיורים.
מעקב אחר הזמנות  

עבודה ועמידה  
 בתקציב.

השוואת קצב 
התקדמות הפרויקט  

ללוחות הזמנים  
 שנקבעו. 

 

 
 אגף תשתיות
 מח' גנים ונוף
חשב מינהל 

 הנדסה
חב' יעד מי  

 גבעתיים 

 
על בסיס 
 כ"א קיים

 
עמידה או אי עמידה  

בלוחות הזמנים 
ובתקציב שהוגדר 

 לפרויקט

 
בקרה אחר התקדמות  
הפרויקט באבני הדרך  
שנותרו עד להשלמתו:  
סיום עבודות תאגיד  
מי גבעתיים וחברת 

יעד. מעקב אחר  
 שבונות.סגירת ח
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

בקרה על פרויקט  
תשתיות רחוב  

 רבין 

בקרה על 
פרויקט 

תשתיות רחוב  
 רבין

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף תשתיות
 מח' גנים ונוף
 חשב מינהל

 הנדסה
חב' יעד מי  

 גבעתיים 

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

ובתקציב שהוגדר 
 לפרויקט

בקרה אחר התקדמות  
הפרויקט באבני הדרך  
שנותרו עד להשלמתו:  

השלמת תכניות, 
פרסום לתושבים,  

כניסת קבלן מבצע,  
סיום עבודות תאגיד  
מי גבעתיים וחברת 

יעד. מעקב אחר  
 סגירת חשבונות.

 

בקרה על פרויקט  
תשתיות רחוב  

 טייבר 

בקרה על 
פרויקט 

תשתיות רחוב  
 טייבר

קידום פרויקטים 
 בתעדוף עירוני

 קיום ישיבות בקרה.
 סיורים.

מעקב אחר הזמנות  
עבודה ועמידה  

 בתקציב.
השוואת קצב 

התקדמות הפרויקט  
ללוחות הזמנים  

 שנקבעו. 

 אגף תשתיות
 מח' גנים ונוף
חשב מינהל 

 הנדסה
חב' יעד מי  

 גבעתיים 

על בסיס 
 כ"א קיים

עמידה או אי עמידה  
בלוחות הזמנים 

ובתקציב שהוגדר 
 לפרויקט

  

 
 היתרי הצללות

 
הוצאת 

היתרים לכלל  
 הצללות העיר 

 
סיוע בתכנון 

מקדים, האצת  
תהליכים לצורך  
תחילת הפרויקט 

ובקרה אחר  
סטטוס  

התקדמות  
 הפרויקט

 
האצת התהליך 

וסיוע בקידום מול 
גורמים פנים  

רשותיים לצורך 
תחילת הפרויקט, 

ביצוע בקרה 
להתקדמות  

 הפרויקט

 
גנים ונוף,  
הנדסה, 

משפטית, ועדת 
יועצים, יועצים  

 חיצוניים 

 
1,365,000  
₪. תיאום 

ובקרה 
מבוצע 

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

 
תחילת הפרויקט, 

התקדמות הפרויקט  
בהתאם ללו"ז  
  -ושקיפות לתהליך

מומלץ לרשום כמדד 
את התאריכים  
 לסיום הפרויקט 

 
אבני דרך )בוצע(, 

מיפוי הצללות העיר  
)בוצע(, בדיקת הנדסה 

לצורך בהיתרים 
)בוצע(, חתירה  

לתחילת הפרויקט 
וביצוע מעקב סטטוס  

אחר התקדמות  
 הפרויקט

גנים ונוף  
מרכזים את  

הפעילות 
במישור 

המקצועי.  
מיפוי ותכנון 
מקדים החלו 

,   2020בשנת 
הפרויקט 

צפוי להתחיל  
: 2022בשנת 

היתרים 
להצללות 

בגנים  
ציבוריים, גני  

ילדים ובת 
זה חלק  -ספר

ממדד  
 התארגנות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

החלפת תאורת  
 LEDרחוב 

חידוש תאורת  
הרחוב בעיר 

לתאורה מסוג 
LED  ושילוב

 בקרה מרחוק 

צמצום צריכת 
האנרגיה,  

התקדמות לדור  
החדש בתאורת  

הרחוב ואפשרות 
לבקרת נתונים  

 מרחוק

יציאה למכרז 
להחלפת התאורה 

 ברחובות העיר

תשתיות,  
דוברות  

והסברה, יעד, 
 יועצים חיצוניים 

תקציב 
תאורת  
רחוב. 

בהתאם 
להחלטת  
מקבצי 

רחובות. 
הערכה 
כוללת 

5,500,000  
 ₪ -

7,000,000  
₪ )תלוי סוג 

גופים, 
אפשרות 

בקרה 
מרחוק  
 ותקורות(

פיילוט לקבלן  
במסגרת החברה 
המנהלת, התחלת  

פרויקט לפי מקבצי 
 רחובות

מיפוי תאורה בעיר 
)בוצע(, הערכת 

היתכנות ראשונית  
)בוצע(, השוואה 
ולמידה מרשויות 
מקבילות )בוצע(, 

מנהלת,  בחינת חברה
יציאה למכרז 

 והתחלת הפרויקט 

מיפוי ותכנון 
מקדים החלו 

,   2020בשנת 
הפרויקט 

צפוי להתחיל  
  -2022בשנת 

מדד  
 התארגנות

חומת בית  
 ויצמן -העלמין 

חיפוי חומת 
 בית העלמין 

שיפור נראות 
חומת בית  

העלמין ברח' 
ויצמן באמצעות 

חיפויים  
 HPLאלוקובונד/

איסוף הנתונים 
לצורך השוואה בין  

החברות שונות, 
קידום הפרויקט 

 לכדי ביצוע 

  גנים ונוף יעד,
 חברת חיפויים ו

350,000  ₪ 
הערכה 

ראשונית 
בהתאם 
לאומדני 

מ"ר 
)תקציב 

קודם נדרש, 
500,000 ) ₪ 

  -חיפוי לחומה
רה הזה המדד  במק

הוא ביצוע / אי ביצוע  
 החיפוי? 

בחינת הצעות 
והדמיות )בוצע(,  

קידום ביצוע 
הפרויקט ומעקב אחר  

  -סטטוס התקדמות
יש לוחות זמנים 
 לפעולות שהוצגו? 

קידום 
החיפוי  
מבוצע 
במקום  
הריסת  
החומה 

ובניית חומה 
חדשה 

בשיתוף 
 קדישא

PV  בבתים
 פרטיים 

בחינת 
האפשרות 

לספק 
לתושבים 

מענה כיזמים 
או כחברה 

מנהלת )דרך 
 יעד( 

עליית השימוש  
באנרגיה 

מתחדשת בקרב  
 תושבי העיר

גיבוש מידע לצורך  
הכרת השטח 

והשלבים הדרושים 
)בוצע במסגרת 

בתי   PVפרויקט 
ספר(, בחינת כדאיות  

 כלכלית מול יעד 

יעד, דוברות 
והסברה, יועצים  

 חיצוניים 

יועץ מלווה, 
נגזרת מכל 

ט פרויק
בבתים 
 פרטיים

כדאיות כלכלית, 
יכולת תפעול  

המדד פה   -המהלך
צריך להיות כמות 
הבתים הפרטיים 

 שהחלו בתהליך 

בחינת הכדאיות  
הכלכלית, קביעת 

לו"ז לביצוע ויידוע  
התושבים בהתאם 

 לכדאיות

קידום 
פרויקט זה 

בהמשך 
לפרויקט 
פאנלים  

סולאריים על  
גגות בתי 

הספר בעיר 
שהוקפא 

 . 2021במהלך 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

עמדת טעינה 
 חשמלית

התקנת עמדות  
טעינת 

חשמלית 
בחניוני 
 העירייה 

מתן אפשרות  
להטענה חשמלית 
בחניוני העירייה 

והעלאת 
 ההכנסות לעירייה 

ביצוע מיפוי ראשוני  
בחניונים )בוצע(,  

מציאת מקור  
תקציבי למהלך, 

 ביצוע פיילוט

תשתיות, יעד, 
 משרד האנרגיה

פיילוט  
באמצעות 

מימון 
 ממשלתי

עמדות  1-2התקנת 
טעינה כפולות  
 במסגרת פיילוט

ביצוע פיילוט בהתאם 
  לתקציב ממשלתי

עמדות עצמאיות  
 לתיקון אופניים 

התקנת עמדות  
עצמאיות 
לתיקון 
 אופניים 

מתן אפשרות  
לתושבים 

ומשתמשי הדרך  
לתקן את  

האופניים ולנפח  
את הגלגלים,  

העלאת השימוש  
באופניים בקרב 

 העירתושבי 

בחינה מול רשויות 
מקבילות )בוצע(, 

בחינת הצעות 
ומוצרים בקרב  
החברות )בוצע(,  
 התקנת עמדות 

גנים ונוף,  
רשויות 

ומועצות, חברות 
 פרטיות

20,000   ₪ 
)מתקציב  
שיפוץ גן 

 יפה( 

התקנת עמדה, עריכת  
פיילוט למשך מספר 

חודשים לבחינת  
 השימוש 

ביצוע פיילוט 
 במסגרת גן יפה

לאחר 
ט נבחן  הפיילו

שימושים 
 וביקושים

 
מסילות אופניים  
 על גרמי מדרגות 

 
התקנת  
מסילות 

אופניים על  
גרם מדרגות 
 ברחבי העיר

 
סיוע לתושבים 

בהעלאת 
האופניים  

במדרגות העיר, 
קידום ועידוד 
רכיבה בעיר 

ויצירת מערך 
שלם בנושא 
 אופניים בעיר 

 
ביצוע פיילוט מסילת 

אופניים לבחינת  
שימושים המתקן, 

 וביקושים

 
מזכירת מנהל  
תכנון ותפעול,  

יועצת אורבנית, 
חברות פרטיות  

להתקנת 
 מסילות אופניים

 
 
1000  ₪

 –למ"ר
ייבחן 

 בפיילוט 

 
מדד שימושים 

וביקושים, תגובות 
יש ל ציין   -תושבים

כיצד אנו מודדים את  
השימושים או 

 ביקושים

 
בחינת פרויקטים 

ברשויות מקבילות  
נקודות  וקבלת 

עיקריות ומפרט טכני  
)בוצע(, מיפוי אזורים  

אפשריים וקבלת 
החלטה על גרם  
מדרגות לפיילוט  
)בביצוע(, ביצוע  
פיילוט וקבלת 

החלטות להמשך 
 בהתאם

 
 

מסילות 
לאופניים  
למדרגות 

העיר, עמדות 
עצמאיות 
לתיקון 
אופניים 
 והתכנית

הכוללנית  
לשבילי  
אופניים 
במסגרת  
תכנית  

המתאר,  
יובילו 

לקידום 
ועידוד תחום 

רכיבה על 
 אופניים בעיר 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

נגישות גינות 
 ציבוריות

עמידה 
בדרישות 

החוק, הנגשת  
הגינות  

הציבוריות 
ומתקני  
 המשחק

אישורי נגישות 
לגינות ומתקני 

 המשחק

סיוע וקידום פרויקט 
הנגשת גינות  

ומתקני  ציבוריות 
 משחק

מחלקת גנים 
ונוף, נכסים, 

מכון התקנים, 
 יועצים חיצוניים 

893,000  ₪
)תקציב 

גנים ונוף(.  
תיאום 
 ובקרה

במסגרת  
עבודה 
 שוטפת

 

הנגשת הגינות 
 -ומתקני המשחק

מומלץ לציין את 
כמות הגינות שאנו 
רוצים לבצע בהם  

 הנגשה השנה 

מיפוי )בוצע(, סקר 
תיקונים )בוצע(,  
תיקון ההנגשות  

לצורך קבלת אישור 
הנגישות )בביצוע(,  
סקר מכון התקנים 
למתקני המשחק, 
תיקונים בהתאם  
לסקר, דו"חות 
נגישות לגינות 

 ולמתקני המשחק

מיפוי ותכנון 
מקדים החלו 

,   2020בשנת 
הפרויקט 
התחיל  

במהלך השנה  
וצפוי  

להסתיים 
בתחילת 

 2022בשנת 
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 אגף שיפור פני העיר 

 

 מבנה ארגוני 

 

 מטרות רב שנתיות 

 עיר ירוקה ומקיימת.  .1

 אחזקת העיר.  .2

 . שדרוג ואחזקת שטחים ירוקים וגינות ציבוריות .3

 הגברת אכיפת חוקי העזר לשמירת הסדר הציבורי  .4

 התמקצעות עובדים. .5

 עיר ירוקה 
 בתחומי אכיפת מפגעים ועסקים מתן שירות לציבור  .1

 מתן מענה עירוני לנושא התכנון הסביבתי  .2

 פורמלי -קידום החינוך הסביבתי בכל הרמות בחינוך הפורמלי והלא .3

 פיתוח מעורבות הקהילה למען הסביבה  .4

 המשך העמקת מדיניות צמצום הפסולת והגברת המיחזור .5

 הגברת המודעות ליישום"חוק מחזור אלקטרוניקה"  .6

 לות אנרגטית, בנייה ירוקה ושימוש באנרגיות מתחדשות. קידום התייע .7

 קיימא: הליכה ברגל, תחבורה ציבורית ואופניים -תחבורה בת  .8

 פיתוח הטבע העירוני  .9
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 15 –יישום ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה  .10

 

 

    אחזקת העיר

 ניקיון רחובות. )רובעים(  .א

 פינוי אשפה. )איסוף  ופינוי(  .ב

 ירוקים. )גנים ונוף( אחזקת שטחים  .ג

 אחזקת רחובות. )חזות העיר( .ד

 פיקוח ואכיפת הסדר. )הסיירת הירוקה(  .ה

 תברואה והדברה. )תברואה(  .ו

 מיחזור. )תאום ובקרת מיחזור( .ז

 אחזקת שילוט ותחנות אוטובוס. )שילוט(  .ח

 

 שדרוג ואחזקת שטחים ירוקים וגינות ציבוריות
 דונם  166 –גודלן המצטבר כ  - גינות ציבוריות  35 .א

 דונם  5.7 –איי תנועה כ  20 .ב

 דונם  50 –שטחים מגוננים בגודל מצטבר כ  .ג

 דונם  3 –כיכרות  כ  9 .ד

 דונם  10 -שטחים מגוננים במוסדות ציבור  כ .ה

 דונם  42 –פארק גבעתיים כולל הקניון  כ  .ו

 

 התמקצעות עובדים  .11

 בטיחות בעבודה.  .א

 שיפור השירות.  .ב

 הדברות.  .ג

 סיורים מקצועיים.  .ד

 ימי גיבוש.  .ה
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 2202יעדים לשנת  

 הערות  דרך מדידה  מדד תפוקה ותוצאה  יעד

שיפור ניקיון 
 רחובות העיר

הגברת הפיקוח והבקרה על  
עובדי הטיאוט והפעלת  

 מכונות טיאוט 

הפקת דוחות מוקד עירוני ומיפוי 
  התלונות

שיפור אחזקת פני  
 העיר

שיפור ביצוע עבודות אחזקה  
שונות מדרכות, מעקות  

בטיחות, כבישים וכו' במהלך  
 כל השנה 

 ירידה במספר פניות מוקד 

לשמר ולהעמיק את 
 סטטוס 

 אחזקה מונעת
 )צמצום אחזקת שבר(

אחזקת הגנים  
הציבוריים ושטחי  

ניקיון –הגינון 
 וגינון 

גיזום עצים, נטיעה וטיפוח כל 
   נושאי הגינון במרחב הציבורי 

הרחבת יישום 
חוק האריזות תוך  

בפחים  שימוש 
הכתומים,  
הכחולים 
 והסגולים

העמקת מחזור  
 האלקטרוניקה

והליכה לקראת  
"  0פרויקט "
 פסולת

השקת תכנית הסברה  
 , לתושבים

הגדלת אחוזי המחזור  
 והפחתת ההטמנה 

 ,קבלת נתוני אשפה מחירייה
קבלת נתונים מהחברה שמפנה את  

 פסולת האריזות לסוגיהן 
 

הפעלת חוק העזר  
לשילוט  העירוני 

 ואכיפתו 

 הקפדה על חוק העזר 
 והגדלת הכנסות העירייה 

 סקרים בשנה 2עריכת 
  גביה  90% -והגעה ל

 השתלמות עובדים 
השתלמויות מקצועיות לכל  

  100-עובדי אגף שפ"ע )כ 
 עובדים( 

כמות העובדים שישתתפו 
 ₪  50,000 בהשתלמויות

טיפול בפניות 
פניות בהתאם ליעדי אגף סגירת  מספר הפניות שטופלו  ציבור

  שירות לתושב

מתן מענה עירוני 
לנושא התכנון 

 הסביבתי 

מתן התייחסות לנושאי איכות  
הסביבה בתכנית המתאר,  

 בתכניות ובהיתרי בניה.
מתן מענה לנושא שבילי 

 . אופניים

מספר ההיתרים והתוכניות 
 שנבדקו

 

 

קידום הטבע  
 העירוני 

הכנת תכנית עבודה ליישום 
 הטבע העירוני של העיר סקר 

אישור התכנית עם הנהלת האגף 
 והטמעתה

באמצעות קול קורא  
 טבע" "סביבה
 

ביצוע תכניות של 
 סביבה וקהילה

קיום אירועים לקהילה בנושא  
סביבה לאורך השנה בהתאם 

ללוח השנה העברי וללוח  
 האירועים הסביבתיים 

פרסום האירועים, מספר 
המשתתפים, חשיפה ברשתות 

 החברתיות
 

יישום קולות  
קוראים לחינוך 

 סביבתי 
2019 – 2022  

בורוכוב, ברנר  הסמכת בי"ס 
, "ירוק  כ"בי"ס ירוק" ושמעוני

ביצוע  מתמיד" ו"ירוק עד", 
בבתי " אופנה וסביבהתכנית "

קורא -ביצוע קול הספר, 
רשותי לקבוצות תושבים 

 להציע פרויקטים סביבתיים

הצגה בפני ועדת הסמכה וקבלת  
קיום , אישור המשרד להגנה"ס

עירוני לכל בתיה"ס   אירוע
קבלת הצעות בתכנית, המשתתפים 
פרויקטים, שיבוצעו  4ובחירת עד 

 2022 - 2021במהלך 

קולות קוראים  
במימון משותף של  

המשרד להגנת  
 הסביבה והעירייה 
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 שוטפות משימות

משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
שם  תיאור המשימה יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  שותפים מרכזיים  נדרשים 

 המשימה

באחריות ועדת   
 בטיחות עירונית

השתתפות עובדי מח'  
חזות העיר, גנים ונוף, 

 מנהלי רובעים 
 ופקחים בהשתלמות 

יבוצע במסגרת 
השתלמויות של 
ועדת בטיחות  

 עירונית

 ועדת השתלמויות,
 אגף שפ"ע, 

בטיחות   ממונה
 בעבודה

תכנון, הכנה 
ויישום  

 השתלמות

קידום 
התמקצעות 

 העובדים 

השתלמויות 
בנושא בטיחות  
 לכל עובדי האגף 

השתלמות  
 בטיחות

באחריות ועדת   
 בטיחות עירונית

 השתתפות
 עובדים  3

יבוצע במסגרת 
השתלמויות של 
ועדת בטיחות  

 עירונית

 ועדת השתלמויות,
 אגף שפ"ע 

תכנון והכנת 
 ,השתלמות
יישום 

 השתלמות

התמקצעות 
 העובדים 

השתלמות הנושא 
הדברות לעובדי 
מחלקת תברואה  

 ומנהלי רובעים 

השתלמות  
בנושא  
 הדברות 

 , קורס הזמנת 
 קיום ההשתלמות

  100השתתפות 
 עובדים בהשתלמות

 תקציב
20,000  ₪ 

 ,ועדת השתלמויות
 אגף שפ"ע 

תכנון, הכנה 
ויישום  

 השתלמות

התמקצעות 
 העובדים 

השתלמות חד 
יומית בנושא   
שיפור השירות 

 לעובדי האגף 

השתלמות   
חד יומית 
בנושא  
שיפור  
 השירות

 

תיאום עם הרשות, 
הזמנת אוטובוס,  

סיור   –קיום הסיור 
במרץ וסיור בנובמבר  

2022 

סיורים  2עריכת 
עובדים   20 -ל בשנה

 בכל סיור

 תקציב
 רשויות מקומיות  ₪  5,000

פנייה לרשויות 
מקומיות  

וקביעת מועד 
 לסיור

התמקצעות 
 , העובדים

 –שיח עמיתים 
חילופי מידע עם 

מקבילים 
בראשויות  

 אחרות

סיורים ברשויות 
אחרות בנושאים 

 מקצועיים 

סיורים  
ברשויות 

 אחרות

יום הגיבוש במהלך   
2022 

עריכת יום גיבוש אחד 
 לעובדים 

 תקציב
תכנון יום גיבוש  אגף שפ"ע  ₪  10,000

יום גיבוש לעובדי  רווחת העובדים  ויישומו
 האגף

יום גיבוש 
 לעובדי האגף

 

יציאה למכרזים 
באמצעות אגף 

 משא"נ
 

 כ"א פקחים  3גיוס 

 העירייה, מנכ"ל
 תכנון ל"סמנכ

 ותפעול, 
 נמשא"

פנייה לכוח אדם  
מנהל לסיירת ל

הירוקה וגיוס 
 הפקחים 

פיקוח ואכיפה  
על החוקים  
והתקנות 

לשיפור איכות 
 חיי התושבים 

גיוס והשמת 
סיירת פקחים ל

אגף ירוקה של 
 שפ"ע 

גיוס פקחים  
 לאגף שפ"ע
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 משימות פרויקטאליות 

מדדי  מדדי התארגנות  הערות 
 תפוקה 

משאבים  
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  מרכזיות

בשת"פ עם חב' 
משכ"ל לתוכנת 
שו"ב על ניקיון  

 העיר 

תיאום הגדרת מודול 
 שפ"ע, 

 הטמעת התוכנה

ביצוע  
פיילוט של  

שליטה 
ובקרה 
לניקיון 

 העיר 

נכנס במסגרת  
שדרוג תוכנת 

 המוקד

אגף מנהל כללי  
 )מערכות מידע(

מערכות מידע  
אפיינו תוספת 
מודול לתוכנת 

 המוקד

שדרוג תשתיות 
 המחשוב באגף,
שיפור השליטה  
והבקרה, מעבר 

מאגף מגיב לאגף 
 יוזם ומונע 

תוכנה לניהול ושליטה  
על עבודת האגף:  

תכניות עבודה תכנון  
מול ביצוע, טיפול  

בפניות מוקד, דיווחי 
 ליקויים מגורמי פנים 

תוכנת ניהול 
 לאגף שפ"ע

 פנייה למח' מבני ציבור  
 ומח' חשמל

 תכנון יחל
 מח' בינוי, אישור מנכ"ל 2202-ב

 מח' חשמל
 תכנון,

 מכרז לביצוע 
שיפור סביבת 

 העבודה לעובדים 

שיפוץ משרד טיאוט  
 רובע צפון 

 1במלבן 

שיפוץ משרד  
 טיאוט 

 רובע צפון

 

לאחר קבלת אישור  
תקציבי העבודה 

2022תבוצע במהלך   
 

יבוצע  
במהלך 

2022 
 

150,000  ₪ 
 מח' מבני ציבור 

 גזברות
 

סקירה ע"י יועץ  
בטיחות והכנת  

הצעת מחיר 
לשיפוץ בהתאם 
 להנחיות היועץ 

תפעול בטיחות 
 מחסן הרעלים 

 

 שיפוץ מחסן רעלים 
 

שיפוץ מחסן 
 רעלים 

 

 
לאחר קבלת אישור  
תקציבי פנייה למח' 

 מבני ציבור

יבוצע  
במהלך 

2022 
מח' מבני ציבור   ₪  100,000

 גזברות

יציאה לנוהל 
הצעות מחיר 
בשיתוף מח'  
 מבני ציבור

שיפור סביבת 
 העבודה לעובדים 

רכישה, הובלה  
 והתקנת מבנה יביל

מבנה יוביל 
 לחזות העיר

לאחר שמח' 
אפסנאות תוציא  

הזמנה לספק החב' 
הזוכה תתחיל 

 בהתארגנות
 

הצעות   3התקבלו 
חב' נוף קסרייה   -מחיר

 זכתה.
 

התקנת  
המסתורים 
במיקומים  

 השונים 
 

קיים תב"ר 
מאושר בסך  

100,000  ₪  
יש לפתוח  

תב"ר נוסף בסך  
100,000  ₪  

הנהלת אגף 
שפ"ע ומנהלי  

 רובעים 
 

איתור כלי  
האצירה 

הפזורים ברחבי  
העיר על  
 המדרכות

 

נראות אחידה  
ונקייה של מיקום 

כלי האצירה  
הפזורים על 

 המדרכות

הסדרת כלי אצירה  
הנמצאים בשטח 

 הציבורי 

התקנת  
מסתורים 
 לכלי אצירה

נשלחו דרישות 
לתושבים להתקנת 

מסתור לכלי  
 אצירה. 

הוכנסו   85% -כ
לשטח הפרטי 

 והתקנת מסתורים 

בוצע מיפוי לאיתור 
פחים בשטח הציבורי,  

יצאו מכתב דרישה  
לתושבים, כולל  

דוגמאות והצעות 
 מחיר

 

  90%פינוי 
 מהמדרכות 

 

מכתבי הבהרה  
 לתושבים 

 

 מנכ"ל העירייה, 
סמנכ"ל תכנון 

 ותפעול, 
 תובעת עירונית,

אגף שפ"ע,  
 רובעים 

 

איתור עגלות 
שמוצבות 

ברחוב, קבלת  
דוגמאות 

הצעות מחיר 
 הספקים

 

שיפור חזות העיר,  
פינוי השטח  

הציבורי מהפרעות  
 למשתמשים

 

הפעלת חוק עזר עירוני 
קיים שמחייב את  

התושבים להחזיק את 
כלי האצירה בחצרות 

 הבתים
 

הפעלת חוק  
עזר עירוני  

להכנסת כל 
סוגי כלי  
אצירה 
לחצרות 
 הבתים
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מדדי  מדדי התארגנות  הערות 
 תפוקה 

משאבים  
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  מרכזיות

ישנו נוהל שכולל  
לבעלי הנחיות 

התפקידים באגף 
לפינוי האופניים  
הנטושים / או 
 המהווים מפגע. 

הדבקת התראה   .1
על האופניים על  
פינוי המפגע תוך 

 ש' 48
במידה ולא  .2

מסירים את  
המפגע האופניים  
נלקחות למחסן 

 ברח' התע"ש 
עפ"י  דרישה של   .3

תושב עליו לתת 
פרטים מזהים 

 ולקבל את אופניו
 

הסרת  
100%  
מפגעי  

האופניים  
המוגדרים 
כנטושים 
 מהמדרכות 

 

 כ"א ▪
 מסופון ▪
מחסן  ▪

להחסנת 
 האופניים 

 

 אגף שפ"ע 
 –עו"ד יעל וינטר 
 תובעת עירונית

 

איתור אופניים 
 נטושים

מתן התראה  
 לבעלים 

פינוי האופניים 
 למחסן העירייה 
פרסום תמונת  

האופניים  
באתר  

האינטרנט של 
 העירייה 
קבלת  

האופניים  
 לאחר זיהוי. 
  3באין דורש  

חודשים ימכרו 
 האופניים 

 

הסרת מפגעים 
מהמדרכות למען  

בטיחות 
 המשתמשים.

 

פיקוח וטיפול אופניים 
נטושים המהווים  

 מפגע בטיחותי 
 

טיפול  
באופניים  

 נטושים 

סוכם כי אגף שפ"ע 
והלשכה המשפטית  

יטפלו בהכנת 
טיוטת החוק  
ובתחשיבים 

הנלווים אך אלו 
לא יוגשו לאישור  

המועצה טרם 
קבלת אישור  
 הנהלה לכך. 

בוצע מדגם לחמישה 
 סוגי עסקים

העברת 
החוק 
 במועצה 

ייעוץ משפטי  
 ומקצועי 

ראש העיר, 
מנכ"ל, סמנכ"ל 

 תכנון ותפעול, 
לשכה משפטית, 

 גזברות
 

 קידום החוק

קידום חוק העזר 
וצמצום כמות 

 הפסולת להטמנה 
 

קידום חוק העזר 
והעברתו לאישור 

 המועצה 
 

קידום חוק  
עזר "פסולת 

עודפת  
 לעסקים" 

עם אישור התקציב  
 רכישה במיידי

 4רכישת 
 אופנועים 

0,0008  ₪  
 

 גזברות,
  קצין רכב

יצירת יעילות  
ואפקטיביות  

בשמירה על הסדר 
והניקיון ברחבי 

העיר, גינות  
 ציבוריות והפארק

אופנועים :   4רכישת 
 איסוף ופינוי,

 תברואה,
 אלכס מרגולין, 

 חיים סעידי. 

רכישת 
 אופנועים 
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מדדי  מדדי התארגנות  הערות 
 תפוקה 

משאבים  
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  מרכזיות

 
עם אישור התקציב 

 רכישה במיידי
 

רכישה/  
השכרת 

 רכב
 

,0005   ₪
 לחודש 

 גזברות
 קצין רכב

 

רכישת הרכב  
או השכרת רכב  
חלופי עד קבלת  

 הרכב הנרכש
 

יצירת יעילות  
ואפקטיביות  

באכיפה ובשמירה 
והניקיון על הסדר 

ברחבי העיר, גינות  
 ציבוריות והפארק

 

 רכישת רכב מסחרי
 

רכישת רכב 
בליסינג  
לסיירת 
 הירוקה 
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 מחלקת גנים ונוף 
 שוטפותמשימות 

משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
 שם המשימה  תיאור המשימה שתקדם

קבלן 
אומנות "

 הגינון" 
המכרז עד 
ספטמבר  

2023 

כל יום יש ניקיון בגנים , כולל  
מתקני משחק , משטחי גומי .בכל 
שבוע ראשון של כל חודש מתבצעת 
שטיפת משטחי הגומי והמתקנים 

בלחץ מים . עב' הניקיון בגנים  
  19.00בחודשי הקיץ הן עד השעה 

  16.00ובחורף עד 
לפי  -גיזום עצים פעמיים  בשנה 

ל גיזום העצים הכללי ולפי הפירוט ש
הצורך. פעם בשבוע מכסחים את  

  הדשא .

 ירידת של 
בתלונות על   5%-כ

 לכלוך וגיזום בגנים 
 )כיום יש 

תלונות(  2,500-כ  
 

 התקציב הינו 
5,200,000   ₪ 

 , משכ"ל
 רובעים 

בקרה ופיקוח 
על עבודת 

 הקבלן

שדרוג 
קיון ינו

הגנים  
 הציבוריים 

תחזוקת גנים 
ציבוריים שכולל:  
נקיון, גינון, גיזום  
עצים. בנוסף גיזום  

עצים ברחובות 
העיר ובמוסדות  

 חינוך 
 7בבוקר עד  7 -מ

 בערב

אחזקת הגנים  
הציבוריים  
 –ושטחי הגינון 
 ניקיון וגינון 

  פינוי גזם כולל
אחזקת גינון ו 

 במתחם
 4.2המכתש )

דונם( ומתחם  
 הסיטי 

 דונם(  4)

הגיזום  
חלק 

מחוזה של 
תחזוקת  

 הגנים 

 תוכנית גיזום שנתית:
גיזום עצי הפיקוס ברח' כצנלסון , 

פעמים בשנה בחודש  טייבר, גנסין
אפריל וספטמבר , גיזום עצי  -מרץ 

דקל לפני סוכות בערך בספטמבר, 
גיזום עצי הפלטופורום  ברחבי העיר 
בסוף אוגוסט , גיזום עצי אקליפטוס 
לפני החורף, גיזום במוסדות חינוך 
בחודש יולי אוגוסט, גיזום הכנה 

לחורף בחודשים  ספטמבר אוקטובר  
לאורך כל  . גיזום עצים מסוכנים

השנה וכן  פיקוח על גיזומים של חב' 
   החשמל.

 בעיר קיימים 
 , עצים  20,000-כ

 גיזום שנתי  
מהעצים   80%- 70%

 בעיר

כיום כחלק 
מחוזה הגינון  

 הכללי 
על סך 
5,200,000   ₪ 

 , החינוך אגף
שימור חזות  גיזום  קבלן גיזום 

 העיר 

גיזום עצים יזום  
ברחובות העיר, 

ציבוריים, בגנים 
גיזום עצים 

מסוכנים בבי"ס  
וגני ילדים. בנוסף  
גיזום ע"פ קריאות 
מוקד במהלך כל  

 השנה 
 

 גיזום עצים 

 

ביצוע נטיעות עצים במרחב הציבורי 
)רחובות , גנים וכיכרות(, ביצוע מע'  
השקייה לעצי הרחוב וטיפול שימור  

 לעצים ותיקים. 
עצים   60בט"ו בשבט נטיעת 

 60יוני נטיעת -מאי -אפרילבחודשים 
 עצים. 

ביצוע סקר לנטיעת 
עצים עפ"י תבר 

קיים מבחינת סוגי 
עצים והתאמתם 

מבחינה אקלימית  
ולאופי הרחוב  

עצים  150נטיעת   

500,000  ₪  
מקרן לנטיעת  

 עצים 
 +50,000   ₪

מתקציב  
הרשות עבור 

פעילויות לגנ"י 
 ובתיה"ס

 

אגף  קק"ל
 החינוך 

ארגוני  
  מתנדבים

ארגוני 
 גמלאים 
 

 רכישת עצים 
קבלת עצים 

 מקק"ל 
נטיעת עצים  

בשיתוף 
תלמידים 
  ותושבים

 נטיעת עצים 

נטיעת עצים בגנים  
ציבוריים ברחובות 

 העיר 
, אספקת שתילים  

לגני ילדים בטו 
בשבט ו)שתיל לכל 

 ילד( 

נטיעה וטיפוח  
העצים במרחב  

 הציבורי
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הערות  מדדי התארגנות  משאבים   מדדי תפוקה 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
תיאור המשימה שתקדם  שם המשימה 

במסגרת  
עבודות 
שוטפות

 ,לאורך כל השנההשתילה מתבצעת 
נקבע לפי הצורך ולפי הנחיות של 

 הנהלת העיר 

 שתילה של  
שיחים  10,000-כ

בקשה לפתיחת 
תב"ר

₪350,000  

קבלן אחזקת  
גינון 

רכישת 
שתילים 
ונטיעתם

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
חזות העיר 

חידוש של שיחים  
בערוגות ברחובות 
ובגנים הציבוריים 

שתילת שיחים 

תכנית שתילה שנתית עונתיים 
בחורף בערך בדצמבר, בקיץ שתילה 

בערך ביוני . בצמתים לפני ראש 
השנה ולפני פסח חודש מרץ אפריל 

 וספטמבר  

שתילה של  
פרחים  110,000-כ

עונתיים 

תקציב שנתי: 
כחלק מההסכם 
עם הקבלן גינון  קבלן אחזקת  

 גינון 

רכישת 
שתילים 
ונטיעתם

אחזקת  
העיר 
ושיפור

חזות העיר 

שתילת פרחים 
בצירים מרכזיים 
בעיר בתדירות של  

פעמים בשנה.   3
דצמבר, יוני 

ותיגבור בספטמבר  
 מרץ אפריל

שתילת פרחים  
עונתיים 

נדרש תב"ר  8- שתילה של כ בהתאם לאישור תקציבי
 דונם

בקשה לפתיחת 
תב"ר

₪200,000  

קבלן אחזקת  
גינון 

רכישה דרך  
הקבלן 
המסגרת

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
חזות העיר 

חידוש של  
המדשאות ברחבי  

 העיר 

שתילת  
מדשאות

הסעיף 
נכלל  

בתקציב  
 השוטף

בדיקת תקינות מתקני המשחק 
ומצעי הגומי אחת לשנה ע"י מכון 

חוק הבדיקה במוסדות  התקנים ע"פ 
חינוך מתבצעת בחודש יולי אוגוסט  

הבדיקה בגנים ציבוריים בחודש 
 ינואר 

קבלת אישור  
תקינות על כל 
מתקני המשחק 

תקציב שנתי
₪  100,000הינו   מכון התקנים

הזמנת 
בדיקה ליווי 
ופיקוח על  

ת צוו
הבודקים

אחזקת  
מתקני  
משחק 
בעיר 

ושימור 
הבטיחות 

בהם

דיקת תקינות  ב
מתקני המשחק  
ומשטחי הגומי /  

דשא סינטטי אחת  
לשנה ע"י מכון 

 התקנים ע"פ חוק 

בדיקות מתקני 
משחק ע"י  

מכון התקנים

הסעיף 
נכלל  

בתקציב  
השוטף

הזמנת עבודה לציוד ולחומרים   .1
 פעמיים בשנה פברואר ויולי 

צביעת מתקני המשחק וריהוט   .2
ים אחת  יגן בכל הגנים הציבור

מאי ולשנה בחודש מרץ, אפריל 

צביעת כל מתקני  
המשחק וריהוט 

הגנים   27הגן בכל 
 הציבוריים 

תקציב שנתי  
₪  70,000של 

רכישת 
,צבעים

,מברשות
צביעה 

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
חזות העיר 

צביעת מתקני  
המשחק וריהוט גן 

הגנים  בכל 
הציבוריים אחת 

 לשנה 

צביעת מתקני 
משחק וריהוט  

גן בגנים 
הציבוריים 
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
תיאור המשימה שתקדם שם המשימה 

הזמנת עבודה פעמיים בשנה   .1
פברואר ויולי 

צביעת כל מתקני המשחק בכל   .2
- גני הילדים בעיר בחודשים יולי 

אוגוסט

צביעת כל מתקני  
גני   78המשחק בכל 
הילדים 

תקציב שנתי  
₪  20,000של 

רכישת 
,צבעים

,מברשות
צביעה 

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
חזות העיר 

צביעת כל מתקני  
המשחק בכל גני 

הילדים בעיר  
- בחודשים יולי 

אוגוסט

צביעת מתקני 
משחק בגני  

הילדים 

ערך  ייש לה
לתב"ר 

עבור שיפוץ  
המזרקה 

בכיכר  
- ווהלין

עלות 
משוערת 

650,000  ₪
+ מע"מ

אחזקה שוטפת במסגרת המכרז

פעולה תקינה של 
כל המזרקות בעיר  

מזרקות:  9ישנם 
 4קניון פארק, 

מזרקות, בריכה  
אקולוגית בגן  

העליה ובמכתש 
נחל, עגולה, וז'טים 
, ככר חמדני , ככר  
 ווהלין )לא פעילה( 

עלות של  
22,000 ₪

 קבלן לחודש )בערך( 

במסגרת  
מכרז אחזקת  

שטחי גינון  
בעיר

"ירוק בדרך"

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
חזות העיר 

שיפוץ ותחזוקת 
המזרקות בפארק  

 וברחבי העיר 

תחזוקת  
מזרקות 

אליותפרויקטמשימות 

הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
שם  תיאור המשימה שתקדם

 המשימה

בשלבי סיום

משך ביצוע העבודה  
חודשים מיום   4.5

ההתקשרות עם 
הזוכה במכרז

דונם גינון  8שדרוג 
3,500,000   ₪

לביצוע כולל  
תכנון

מתכנן גנים 
ונוף, 

משכ"ל 

תכנון
מכרז לביצוע 

שיפור חזות 
העיר והגנים  

הציבוריים 

תכנון ויישום התכנון 
לשדרוג כולל של הגן 

שדרוג גן  
כורזין 

צפי לסיום  
הפרויקט ינואר 

2022 
 בשלבי ביצוע 

עלות הפיתוח  
כחלק מתקציב  
ייעודי לפיתוח 

גינות בעיר 
2,500,000  ₪  

 משכ"ל 

מח'   –תכנון 
גנים ונוף יציאה  
לנוהל משכ"ל 

 עבור פיתוח 

הנגשה  
,בטיחות 
במרחב  
הציבורי 

 הפתוח 

תכנון נוף של הכיכר כולל 
עב' תאורה , ריצופים, 
 ריהוט השקייה וצמחייה 

שדרוג גן  
חיל האויר 

ממתין לאישור  
תקציבי

בהתאם לאישור 
 תקציבי

יבוצע לאחר אישור 
 תקציב וחוזה חתום

 נדרש תב"ר של
₪  1,000,000 

לא ידוע 
 בשלב זה

לא ידוע בשלב 
 זה

שיפור חזות 
הגן ושדרוג  
איכות חיי
 התושבים

התקנת  מתקנים חדשים 
ומשטחי בטיחות ביצוע 

חידוש צבע מתקני 
המשחק, החלפת נדנדות  
 וביצוע שתילת צמחייה בגן 

שדרוג גן  
ילדי טהרן 



 ~332  ~  

הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
שם  תיאור המשימה שתקדם

 המשימה

ממתין לאישור  
תקציבי

משך ביצוע העבודה  
כחודש ימים מיום 

ההתקשרות עם 
 הזוכה במכרז

יבוצע לאחר אישור חוזה  
 חתום

נדרש תב"ר של
 משכ"ל  ₪1,500,000

מח'   –תכנון 
גנים ונוף 

יציאה למכרז 
 מכרז לביצוע 

ביצוע עב' 
עבור עמידה 

בתקן של חוק  
 הנגישות 

ביצוע תכנון מפורט, טיפול  
במע' חשמל, תאורה ,  

החלפת מתקני משחק גינון 
וצמחייה ,יציאה למכרז 
ופיקוח על איכות ביצוע  

 העבודה 

גן   שדרוג
מעלה בועז 

צפי לביצוע  
2021נובמבר

חודשים  3 -כ  

בשלבי תכנון אחרונים
 נבחר קבלן

עלות הפיתוח  
כחלק מתקציב  
ייעודי לפיתוח 

גינות בעיר 
500,000  ₪

 משכ"ל 

מח'   –תכנון 
גנים ונוף יציאה  
לנוהל משכ"ל 

עבור פיתוח 

הנגשה  
,בטיחות 
במחרב  
הציבורי 

 הפתוח 

תכנון נוף של הכיכר כולל 
עב' תאורה , ריצופים, 

 ריהוט השקייה וצמחייה 

שדרוג גן  
אנצ'ו סירני 

צפי לסיום  דצמבר
 בשלבי תכנון אחרונים  2021

עלות הפיתוח  
כחלק מתקציב  
ייעודי לפיתוח 

גינות בעיר 
1,500,000   ₪

 משכ"ל 

מח'   –תכנון 
יציאה   גנים ונוף

לנוהל משכ"ל 
 עבור פיתוח 

הנגשה  
,בטיחות 
במחרב  
הציבורי 

 הפתוח 

תכנון נוף של הכיכר כולל 
עב' תאורה , ריצופים, 

וצמחייה  ריהוט השקייה  

שדרוג גן  
הנרייטה  

סולד

צפי לביצוע נובמבר 
2021 

חודשים  3 -כ

בשלבי תכנון אחרונים
נבחר קבלן

עלות הפיתוח  
כחלק מתקציב  
ייעודי לפיתוח 

גינות בעיר 
1,500,000   ₪

 משכ"ל 

מח'   –תכנון 
גנים ונוף יציאה  
לנוהל משכ"ל 

עבור פיתוח 

הנגשה  
,בטיחות 
במחרב  
הציבורי 

 הפתוח 

תכנון נוף של הכיכר כולל 
עב' תאורה , ריצופים, 

 ריהוט השקייה וצמחייה 

שדרוג גן  
יפה 

צפי לביצוע נובמבר 
2021  

 חודשים  3 -כ

בשלבי תכנון אחרונים
 נבחר קבלן

עלות הפיתוח  
כחלק מתקציב  
ייעודי לפיתוח 

גינות בעיר, 
500,000  ₪

 משכ"ל 

מח'   –תכנון 
יציאה   גנים ונוף

לנוהל משכ"ל 
 עבור פיתוח 

הנגשה  
,בטיחות 
במחרב  
הציבורי 

 הפתוח 

תכנון נוף של הכיכר כולל 
עב' תאורה , ריצופים, 

וצמחייה  ריהוט השקייה  

גן   שדרוג
חניתה 

ממתין לאישור  
תקציבי

משך ביצוע העבודה  
כחודש ימים מיום 

ההתקשרות עם 
הזוכה במכרז

יבוצע לאחר אישור חוזה  
חתום

נדרש תב"ר של
₪25,000 

מח' –תכנון  משכ"ל 
 גנים ונוף 

יציאה למכרז 
מכרז לביצוע 

שיפור חזות 
העיר וטיפוח  

 הגן 

ביצוע תכנון מפורט, יציאה 
למכרז ופיקוח על איכות

השלמת  ביצוע העבודה 
צמחייה בגן

קושניר 
משך ביצוע העבודה  
כחודש ימים מיום 

ההתקשרות עם 
 הזוכה במכרז

יבוצע לאחר אישור חוזה  
 חתום

נדרש תב"ר של
מח'   –תכנון 

גנים ונוף 
יציאה למכרז 
מכרז לביצוע 

שיפור חזות 
העיר וטיפוח  

הגן 

ביצוע תכנון מפורט, יציאה 
למכרז ופיקוח על איכות 

 ביצוע העבודה 

השלמת 
צמחייה בגן 

 ₪ 25,000 שטיצר 
משכ"ל 
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
שם  תיאור המשימה שתקדם

 המשימה

ממתין לאישור  
תקציבי

משך ביצוע העבודה  
כחודש ימים מיום 

ההתקשרות עם 
הזוכה במכרז

יבוצע לאחר אישור חוזה  
חתום

נדרש תב"ר של
משכ"ל   ₪25,000

מח'   –תכנון 
גנים ונוף 

יציאה למכרז 
מכרז לביצוע 

שיפור חזות 
העיר וטיפוח  

הגן 

ביצוע תכנון מפורט, יציאה 
למכרז ופיקוח על איכות 

ביצוע העבודה 

השלמת 
צמחייה בגן 

מרים

בביצוע, צפי לסיום
עלות משוערת  קיים תב"ר 2022ינואר 

 משכ"ל  ₪  850,000 -כ

החלפת ריהוט ,  
תיקון מערכות  

שבילים  
וסימונם, 

הוספת גדרות 
ומאחזי יד

עמידה בחוק 
הנגישות 

ביצוע הנגשה לכל גינות  
העיר בהתאם לתקן 

 הנגישות 

הנגשת 
גינות 

ציבוריות  

בוצע 

משך ביצוע העבודה  
חודשים מיום   4-כ

ההתקשרות עם 
הזוכה במכרז

יבוצע לאחר אישור חוזה  
חתום

נדרש תב"ר של
משכ"ל

מח'   –תכנון 
גנים ונוף 

יציאה למכרז 
מכרז לביצוע 

שיפור וטיפוח 
חזות העיר 

ביצוע תכנון מפורט, יציאה 
למכרז ופיקוח על איכות 

ביצוע העבודה 

שדרוג
כניסות 
לעיר 

וצירים 
ראשיים 

ממתין לאישור  
תקציבי

בוצע סקר ע"י מח' 
גנים ונוף )אלכס 

בהתאם   מרגולין(,
לאישור תקציבי 
תתבצע החלפת  

בקרים מקומיים  
 לבקרים חכמים

חיסכון במים.  כמות  
 החיסכון הצפויה 

חיסכון  ,קוב 10,000-כ
 של 

 ₪ לשנה  128,000-כ

נדרש תב"ר
₪500,000 

לא ידוע 
בשלב זה

סקר גינון בעיר 
לאיתור גינות 

מחוברות שלא 
למערכת 
 המרכזית

חסכון במים

שדרוג מערכת ההשקיה 
הקיימת, חיבור כל הגינון  
העירוני למערכת שליטה  
מרכזית, והתקנת מערכת  

 השקיה חדשות 

שדרוג 
מערכות  

ההשקיה 
קיימות 
והתקנת  
מערכות  
חדשות

 ביצוע מיידי
לבקשות הצעות 

מחיר לאחר קבלת  
הזמנה לספק ביצוע  

רכישה

35שטיפה והשקייה של 
גינות ציבוריות 

דונם( והשקייה   166 -) כ
עצים  20,000 -של כ

203,000  ₪
מקרן פקיד  

היערות 

מח' רכש  
וגזברות

בקשת הצעות 
מחיר והוצאת 

דרישה

קידום 
הניקיון 

והטיפוח של  
הגינות  

הציבוריות 
העצים כולל 

רכישת משאית זעירה  
G4חשמלית מדגם 

רכישת 
מיני  

משאית  
לשטיפה  

בלחץ 
והשקיית 

עצים וגינות 
ציבוריות

ניקוי בהתאם  
לפניות ובל"ג  

בעומר
ביצוע/אי ביצוע 

₪ בשנה   55,000
₪ ליום   2,500)

 עבודה( 

בנימין  -קבלן
ניסן

הזמנה ופיקוח  
על העבודה 

קידום ניקיון
ניקוי   ע"י טרקטורניקוי מגרשים  העיר 

 מגרשים 

מחלקת חזות העיר 
שוטפותמשימות 

 ₪ 175,000  
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
 שם המשימה  תיאור המשימה שתקדם

צביעה ואחזקה במהלך כל השנה 
)פניות מהמוקד, רובעים, סיורי 
ראש העיר, פניות הציבור וכו'( 

ובהתאם לתכנית העבודה 
השנתית: סימון אבני שפה 

פעמיים  -וצביעת איים מרכזיים
בשנה ולפני אירועים, תחזוקה 
ליד כל מוס"ח של ספסלים,  
 -אשפתונים, מעקות בטיחות
 -ריהוט רחוב ליד בתי כנסת

 )לפני החגים( 

צביעה ואחזקה של  
ריהוט הרחוב ומתקני  

הרחוב בעיר

תקציב שנתי  
100,000של 

₪

מחלקת חזות  
, העיר

 רובעים
ומוקד עירוני

רכישת 
צבעים,  

אביזרים 
וחומרים 
לאחזקה

שימור ושיפור 
חזות העיר 

צביעה ותיקון של  
ריהוט רחוב, 

כבישים ומדרכות,  
עמודי חסימה

אחזקת ריהוט 
רחוב,

כבישים 
ומדרכות,  

מעקות  
בטיחות, 

עמודי חסימה
ומחיקת  
גרפיטי 

יציאה למכרז בינואר והפעלת  
תכנית סימון שנתית: סימון  

כבישים בכל העיר במרץ, סימון 
גם לפני  מעברי חצייה ליד מוס"ח

תחילת שנה"ל, צביעת סימני דרך 
ומעברי חצייה בצירים המרכזיים 

במאי, לפני החופש הגדול  
 ובאוקטובר 

, מ"ר 10,000-צביעת כ
 מ"א  30,000

 יחידות  1,000
 חצים 

נדרש תב"ר
250,000 ₪, 

יש השתתפות
₪  50,000-כ

של משרד 
התחבורה

מחלקת חזות  
קבלן  ,העיר

מבצע, משרד 
התחבורה 

)שותף 
בתקצוב(

יציאה 
למכרז 
לסימון 
כבישים

אחזקת העיר, 
בטיחות 
ונראות

צביעת כל סימוני 
הכביש בכל העיר 

פעמיים בשנה: כולל  
מעברי חציה, קו 

מ"ר, קווי  –עצירה 
מ"א חיצים  –ניתוב

יחידות צביעת  –
מעברי חצייה ליד  

מוס"ח, לפני שנה"ל,  
 3צירים מרכזיים 
 פעמים בשנה 

סימון כבישים 

חלק 
מהתמרורים  

הישנים  
מוחלפים  
בחדשים 

והתמרורים  נעשה חידוש הסימון 
לאורך כל השנה 

סימון חניות 
פרטיות 250-כ
ציבוריות 60-וכ

מתקציב  
שוטף

רשות תמרור  
מקומית 

צביעה  
וסימון,
החלפת  

התמרורים

סימון חניות 
נכים

עפ"י חוק  
הנכים החדש.  

יכלול 
החלפת  

תמרורים  
בהתאם 

לנקבע בחוק.

סימון וחידוש חניות 
נכים וחניות 

ציבוריות לנכים 
אחת לשנה, סימון 

חניות חדשות 
בהתאם להחלטות 

רשות תמרור  
 מקומית 

סימון חניות 
נכים 

הוצאת דרישות אפסנאיות 

₪   50*  תמרורים 300
= 15,000  .₪ 

שלטים כולל שלטי   50
יח' + 10*  350רחוב  )

40  *130   = 
₪  ומסגרות  8,700

60,000  ₪
תקציב שנתי

רכש
ספקים

הזמנת 
תמרורים  
בהתאם 

להחלטות  
רשות 

תמרור  
מקומית 

שיפור 
נראות,  
אחידות 
ובטיחות

החלפת תמרורים 
דהויים ושלטי רחוב  

פגומים, התקנת 
שלטים תנועתיים  
חדשים בהתאם 
להחלטות ועדות  

 תנועה 

תמרורים  
ושלטים 
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משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 נדרשים 

שותפים  
 מרכזיים 

פעולות  
 מרכזיות

יעדים  
 שם המשימה  תיאור המשימה שתקדם

יח' *  50לשלטי רחוב  
200  = ₪10,000  ₪ 

 הוצאת הרשאה כספית שנתית  
 , ספסלים  100
 אשפתונים,  100

 עמודי חסימה  300

 תב"ר קיים:
120,000  ₪ 

 רכש
 ספקים

החלפת  
ספסלים 

ואשפתונים 
במידת  
 הצורך 

הענקת נוחות 
לתושבים 

ושמירה על  
 הניקיון 

התקנת ספסלים 
 ואשפתונים, 

 עמודי חסימה
 ריהוט רחוב 

 הוצאת דרישה אפסנאית 
 מקומות חדשים 30-כ

בהתאם להחלטות 
 רשות תמרור מקומית 

לכל ₪  120
תמרור לרכב  

 גלגלי -דו

רשות תמרור  
 מקומית 

איתור  
מקומות  

עפ"י בקשה  
וכן עפ"י  

סיורים של 
 ראש העיר

מציאת פתרון  
לבעלי רכב דו 
גלגלי וכן פינוי  

מקום נוסף  
 לרכבים

איתור והוספת / 
הסבת מקומות  

 חנייה לרכב דו גלגלי 

איתור והוספת  
מקומות חניה 
 לרכב דו גלגלי

 ₪  300יח' *  100 כספית שנתית הוצאת הרשאה  
 תקציב שנתי

 ₪  30,000 -כ
 

 רכש ספקים

הוצאת 
בקשה 

להצעות 
 מחיר

 
בטיחות 

להולכי רגל  
במיוחד ליד 

מוסדות חינוך  
 ובכיכרות

 

רכישת מעקות  
 בטיחות

מעקות   
 בטיחות

הוצאת דרישה אפסנאית בהתאם  
 תקציב שנתי ₪  350יח' *  25 לוועדת תנועה 

 ספקיםרכש  ₪  9,000

הוצאת 
בקשה 

להצעות 
 מחיר

בטיחות 
למשתמשים 

 בכבישים

רכישת מראות  
פנורמיות בהתאם  
להחלטות וועדת  

 תנועה 

מראות  
 פנורמיות

הוצאת דרישה אפסנאית בהתאם  
 תקציב שנתי ₪  100יח' *  300 להחלטות רשות תמרור מקומית

 רכש ספקים ₪  30,000

הוצאת 
בקשה 

להצעות 
 מחיר

בטיחות 
ונראות  

 למשתמשים

רכישת עמודים 
לתמרורים ושלטים 

חדשים והחלפת 
 הפגומים 

עמודים 
לתמרורים 

 ושלטים 

 
 
 

 מחלקת איסוף ופינוי 
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 שוטפותמשימות 

מדדי  הערות 
משאבים   מדדי תפוקה  התארגנות

פעולות   שותפים מרכזיים  נדרשים 
 מרכזיות

יעדים  
 שם המשימה  תיאור המשימה שתקדם

 

הגברת 
פיקוח 

ובקרה על 
עובדי 

 הקבלן של 
פינוי אשפה  

ואחזקה 
שוטפת של 

כלי 
האצירה 

גזם 
 וגרוטאות

 

פעמים   3פינוי אשפה ביתית  
בשבוע, פינוי פסולת עסקית  

 בתדירות יומיומית, 
גזם וגרוטאות פעמיים  

 בשבוע

 תקציב שנתי של
10,000,000  ₪ 

 +8,000,000   ₪
 עלות הטמנה 

 , משכ"ל
 קבלני האיסוף

 מכרזים

אחזקת  
העיר 

ושיפור  
 חזות העיר 

פינוי אשפה ביתית, 
גזם וגרוטאות ופסולת 

 מעסקים
 פינוי אשפה

 

הדבקת  
מודעות על 

כלי 
האצירה 
 החדשים 

המשך חלוקת חומרי 
 כ"א קיים ההסברה ברחבי העיר 

  ,דובר העירייה
 ,יועצת התקשורת
  ,מנהל מח' תפעול

אגף שפ"ע ועמותת 
 קהילתיים 

ביצוע החלוקה 
והדבקת חומרי  

הפרסום 
השונים  
בהתאם 
 לאזורים

שמירה על 
הסדר 

והניקיון של  
רחובות 

 העיר 

הדבקת מדבקות על 
עגלות האשפה, חלוקת 
מגנטים בתיבות הדואר  

והדבקת פליירים על  
לוחות המודעות 

 בבתים

הסברה ומתן מידע  
לתושבים על ימי 

הוצאת גזם,  ושעות 
 קרטונים  וגרוטאות 
וימי פינוי אשפה 

 ביתית
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 מחלקת תברואה 
 שוטפותמשימות 

משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 נדרשים 

שותפים  
שם  תיאור המשימה יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים 

 המשימה

 

בדיקות והדברות באזורים 
המוכרים כנפגעי תברואה )כמו 

 -וליד מוקדי מים עומדים(כורזין 
 פעמיים בשנה )ינואר ויוני( 

הדברות פעמיים 
 ינואר ויוני  -בשנה

חומרים 
להדברה 

85,000  ₪ 

ע"ב כוח 
מיגור מפגעים  בדיקה והדברה אדם קיים

 תברואתיים

הדברות יתושים 
וזבובים בהתאם 

 לפניות ובאופן יזום 
 הדברות 

 

פיקוח על פינוי המכולות ע"י  
במחשב )צ'יפים בדיקה 

שמותקנים על המכולות( וע"י  
 דוחות מחירייה

פינוי )קבלת  100%
קריאת ברקוד  

מכולות מחירייה 
 פעמיים בשבוע( 

קידום ניקיון  פיקוח על הפינוי  חברת יראב  ₪  700,000
 העיר 

פינוי מכולות האשפה  
מבנייני מגורים, 

מוסדות ציבור ומתחנת  
מעבר כורזין פעמיים 

בשבוע לחירייה  
 חזרתן לאחר שטיפה וה

הצבה  
ופינוי  

מכולות  
 אשפה 

 
 

בקבלת ההיתר הקבלן מקבל  
מפרט ובסיום הבנייה בדיקה 

 ואישור

לפי דרישה של אגף  
הנדסה להוצאת 

מיד מבוצעת   4טופס 
בדיקה בשטח וקבלת  

 אישור

 אגף הנדסה, כ"א קיים
 קבלנים

מתן מפרטים  
פיקוח בדיקה 

 ואישור

מתן מפרט טכני  
בהתאם לקבלנים 

 לדרישות העירייה 

הכנת תכנית לביתני  
אשפה לבניינים  

חדשים, ליווי הקבלן 
 4ואישור בטופס 

אישור  
תכניות 
לביתני 
 אשפה 

 

ברגע קבלת תלונה על המפגע  
באופן מידי מבוצעת בדיקה  

ונשלח מכתב לוועד הבית ומודיע 
 לפקח 

הוצאת מכתבים   
 24לדיירים תוך 

שעות עפ"י התלונות 
 בשטח

 קייםכ"א 

מנהל הרובע  
ופקח 
 הרובע, 

 מוקד עירוני
 ביובית

איתור וקבלת  
הודעה על פריצת 

ביוב ושליחת מכתב  
 לדיירים 

הסרת מפגעים 
 תברואתיים

התראות לבניינים על 
פריצות ביוב בשטחים 

 פרטיים

התראות  
לבניינים  

על 
פריצות 

 ביוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רובעים
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 פרויקטאליות שוטפות + משימות משימות 

משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 נדרשים 

שותפים  
יעדים   פעולות מרכזיות  מרכזיים 

שם  תיאור המשימה שתקדם
 המשימה

 

מכונות  3 + עובדי קבלן 50-כ 
טיאוט גדולות ומכונת טיאוט  

+ הכנסת   קטנה + כלבנוע
ימים  6מכונת שטיפה בלחץ 

 בכל חודש

   הפחתה של
התלונות   3%-כ

על רחובות לא 
 נקיים

תקציב שנתי של 
9,500,000  ₪ 

)כולל מכונה  
 שטיפה בלחץ 

 ₪250,000 ) 

נבחר קבלן 
 חדש

סיורים יומיומיים 
ופיקוח על ניקיון  

 ברחבי העיר
 אחזקת העיר

פיקוח על ניקיון  
רחובות ע"י עובדים,  
מכונות טיאוט קטנה  

 ובינונית ואחרים

ניקיון 
 רחובות 

ולאחר סיורים של  בהתאם  
 ראש העיר

הפחתת התלונות 
, פינוי המדרכות 

 ושולי הכביש 
 

מח' איסוף   כ"א קיים
 סיורים יזומים ופינוי 

שמירה על 
הסדר 

 והניקיון 

פיקוח על הוצאת גזם 
ופסולת למנוף והעברת 
הכתובות למח' איסוף  
ופינוי + פיקוח על ימיי 

הוצאת גזם ושעות  
 הוצאה . 

פיקוח על 
הוצאת  

גזם, 
קרטונים  
 וגרוטאות 

אחראי  
 דורון בכר

 כל יום שני ווחמישי 
 מבוצעת הדבקה

הדבקת מודעות  
  -פעמיים בשבוע ב

לוחות    30
 מודעות

יצחק  ₪ לחודש  3,500
 הדבקה מקייס 

פרסום מידע 
עירוני 

והגדלת  
הכנסות 
 העירייה 

הדבקת מודעות  
עירוניות ומודעות של 

 גורמים פרטיים 

הדבקת  
 מודעות 

לא בוצע 
עקב 

 הקורונה 

השתתפות בישיבות היערכות 
לפני האירועים ופעולות בשטח 

 לפני האירועים ולאחריהם 

 15 -היערכות ל
אירועים במהלך 

 השנה 
 כ"א קיים

מח'  
 אירועים, 
 מח' חינוך,
 ,קבלן ניקיון
 ,מח' מיחזור

איסוף  
 ופינוי 

פיקוח על עובדי  
הניקיון, מכונות 
הטיאוט, הסרת  

 מפגעים 

שיתופי פעולה  
עם גורמים  

 בעירייה 

פתיחת שנה"ל חגים  
פורים, עצמאות, יום  

הזיכרון, מרתון 
גבעתיים ועוד, בהם  
נערכת התקהלות 

 ציבורית גדולה 

היערכות  
לקראת 
אירועים  
 מיוחדים 

לא בוצע 
עקב 

 הקורונה 

ט"ו בשבט משותף עם ביה"ס  
 שמעוני בגן חיל האוויר,

יום  , הצופיםפעילות ניקיון עם 
 הניקיון הבינלאומי 

עפ"י בקשת מח' 
חינוך, מח' 

אירועים, יחידה  
 סביבתית 

 כ"א קיים

 ,מח' חינוך
 ,בתי ספר
תנועות 
 הנוער 

 

מתן עזרה 
לבתי הספר 

ותנועות 
 הנוער 

פעילויות קהילתית 
בשיתוף עם בתי הספר  

 ותנועות נוער 

פעילויות 
 קהילתית

 

 

 יחידה הסביבתית ה
 שוטפותמשימות 
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים  תיאור המשימה  שם המשימה 

העובדת 
הקודמת  

עזבה ממתין  
למכרז חדש

קבלת אישור ראש העיר  אגף משאבי   תקציב כ"א ממתין לאישורים
 אנוש

העלאת אחוזי 
המשרה 

100%-ל

קידום החינוך 
הסביבתי וביצוע 
תכניות עבודה 
בגנים ובבתי 

פיתוח  , הספר
מעורבות הקהילה 

בנושאי סביבה

הגדלת משרת 
רכזת חינוך  

וקהילה 

הגדלת תקן  
היחידה 

הסביבתית

2020בשנת 
 346הועברו 
טון

השלמת הצבת עמדות 
לפי  מחזור בבתי הספר

 דרישה

טון   400העברת 
פסולת 

אלקטרונית  
 למחזור

מימון מלא ע"י 
תאגיד מ.א.י.
כ"א: רכז 

חינוך וקהילה. 

עירייה, 
תאגיד מ.א.י

תאגיד  -נבחר זכיין
מ.א.י. חתימת  

הסכם עם 
 התאגיד.

צמצום הטמנה של  
מוצרי חשמל 
 ואלקטרוניקה

יישום חוק 
מחזור פסא"ח

יישום חוק 
מחזור פסולת 
אלקטרונית  
וחשמלית  
)פסא"ח( 

הרחבת הפריסה לבנייני  
ציבור הכנת חומרי 

ידי תמי"ר, -הפרסום על 
תיאום הפרסום עם 
הדוברות, חלוקת 

שקיות כתומות לבתים  
צמודי קרקע

הגדלת כמויות 
האשפה המפונות  
בפחים הכתומים 

15%-ב

מימון מלא ע"י 
תאגיד 
"תמיר".

כ"א: רכז 
חינוך וקהילה. 

תאגיד 
,"תמיר"

המשרד להגנת  
הסביבה

הסברה לתושבים, 
הסברה במוסדות  

פליירים  , החינוך
. ופרסום חוצות

צמצום ההטמנה  
והגדלת אחוזי  

מחזור

השקת קמפיין 
פרסומי לעידוד 

מודעות 
התושבים 

למחזור

העמקת מודעות  
למחזור פסולת

כינוס הוועדה   – Iרבעון 
– IIעירונית, רבעון 

  IIIביצוע רכש, רבעון 
כתיבת הסקר ואישורו

אישור מסמך  
סופי ע"י וועדה 
עירונית שתוקם 
במיוחד . הכנת  
תכנית עבודה 

לטיפול במפגעים. 

- זכיה בקול
קורא 

תקציב 
מאצ'ינג בסך  

10,000  ₪

מנהל הנדסה, 
, אגף שפ"ע

מחלקת גנים 
ונוף

יציאה להצעות 
מחיר, קבלת  

הזמנת רכש וביצוע

פיתוח הטבע 
העירוני 

הכנת מסמך  
לטיפול במפגעים  

באתרי הטבע  
העירוני   –טבע עירוני 

קורא -קול םיישו 
של המשרד 

קבלת  – Iרבעון להגנה"ס 
התחייבות מהמשרד  

– IIרבעון , להגנ"ס
  IIIרבעון , ביצוע רכש

כתיבת הסקר ואישורו

אישור מסמך  
סופי ע"י וועדה 
עירונית שתוקם 
במיוחד. הכנת 
תכנית עבודה 

לשימור וטיפוח  
אתרי טבע 

תב"ר עבור 
מאצ'ינג בסך  

50,000  ₪

מנהל הנדסה, 
, אגף שפ"ע

מחלקת גנים 
ונוף

יציאה להצעות 
מחיר, קבלת  

הזמנת רכש וביצוע

פיתוח הטבע 
העירוני 

הכנת מסמך  
הנחיות לטיפוח  

אתרי טבע 
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
פעולות מרכזיות  מרכזיים   שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם 

תכנון האירוע  – Iרבעון 
ביצוע  - II  - III,רבעון 

קיום  - IVרכש, רבעון 
 האירוע 

- לכ קיום האירוע
משתתפים  0001,  

תב"ר עבור 
מאצ'ינג בסך  

25,000  ₪

מנהל חינוך 
וקהילתיים,  

מנהל הנדסה, 
, אגף שפ"ע

מחלקת גנים 
ונוף

יציאה להצעות 
מחיר, קבלת  

הזמנת רכש וביצוע

פיתוח הטבע 
העירוני 

קיום אירוע 
חינוכי קהילתי 

בנושא טבע 
עירוני 

הסדנאות  
בוצעו  

אירועים 
קהילתיים 
לא בוצעו 

בחירת ספקים ואתרים  
לסדנאות ולאירועים, 
קביעת תוכן ופרסום

– IV 2020רבעון 
בחירת התכנית,  

 I – IVרבעון 
קיום  – 2021

הסדנאות  
והאירועים 

רכזת חינוך  
וקהילה 

פעילי הגינות,  
דוברות, אגף  

שפ"ע 

בחירת סדנאות 
פרסום

קיימות עירונית, 
עירוני חוסן 

העמקת הפעילות  
בגינות 

הקהילתיות 
והרחבת הידע של  

הפעילים 

סדנאות  4קיום 
לפעילי הגינות 

הקהילתיות ושני  
אירועים  
קהילתיים 

קביעת תכנים, קביעת  
אתרים, הזמנות  
מספקים אישור  

פרסומים לאורך כל 
 2022שנת 

השתתפות של 
איש  400-כ

באירועים 
ובסדנאות 

תקציב, כ"א,
רכזת חינוך  

וקהילה  
במשרה מלאה

עמותת  
קהילתיים,  

אגף אירועים 
ואגף דוברות

אישור תכנית  
האירועים, תיאום 
עם אגף אירועים,  

 ואגף דוברות

העמקת המודעות 
לנושאי איכות 

הסביבה והקיימות 
בקרב תושבי העיר  

 בכל הגילים 

שילוב הנושא  
הסביבתי בכל  

חגי ומועדי  
ישראל 

והתייחסות 
למועדים  
סביבתיים

ביצוע תכנית 
אירועים לאורך  

2022שנת 

 15הותקנו 
מתקנים  
בהתאם 
לבקשת 
הציבור 

וצרכים שעלו  
מהרובעים 

בחירת מיקומים 
ביצוע תהליך רכש 
והצבת המתקנים

הצבת מתקנים  
עפ"י דרישה 

בהתאם 
למספר 

המתקנים 
הדרוש

רובעים, חזות 
העיר, מח' 

תחבורה, מח' 
רכש

קביעת מקומות,  
בקשה להצעות  

מחיר וביצוע 

פיתוח תחבורה 
קיימא-בת

התקנת מתקני  
חנייה לאופניים  

בהתאם לבקשות  
שונות

הצבת מתקני 
חניית אופניים 

הסקר בוצע 
המלצות 

הועברו למבני 
ציבור ולגנים 

ונוף לביצוע 

2022לאורך כל שנת 
 יישום  ההמלצות 

טיפול במופעי  
אסבסט במבני  
ציבור בעיר כפי 

 שימצא בסקר 
כ"א

לשכת מנכ"ל, 
סמנכ"ל תכנון 

אגף   ,ותפעול
 נכסים,

מחלקת מבני  
ציבור, אגף 

שפ"ע 

מעקב ובקרה  
ליישום ההמלצות 

טיפול בנושא 
אכיפת מפגעים 

מעקב אחר ביצוע 
תוצאות סקר  
אסבסט מבני  

 ציבור

סקר אסבסט 
מבני ציבור

2בוצעו 
מפגשים  

10חולקו 
קומפוסטרים

לאחר אישור גזבר 
העירייה לרכש  
הקומפוסטרים

מפגשי   3קיום 
חלוקה, חלוקת 

קומפוסטרים  40

תקציב נדרש: 
30,000  ₪

מחלקת גנים 
ונוף

פרסום, חלוקת 
קומפוסטרים, מתן  
הדרכות, קיום ימי  

הפחתת פסולת, 
מעורבות הקהילה 

בסביבה

המשך חלוקת 
קומפוסטרים, 
לתושבים ולגני 
ילדים לטיפול 

המשך תכנית 
הקומפוסטרים
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים 

 4בעיר, קיום 
מפגשי העשרה 

העשרה לאחראי  
םקומפוסטרי

בפסולת אורגנית 
מופרדת במקור 

ניסוח, עיצוב פרסום,  
והפצה במדיה העירונית 

2022לאורך שנת 

הגדלת הפסולת 
15% -האריזות ב

הגדלת משרת 
רכזת חינוך  

וקהילה 

אגף דוברות,  
מח' מיחזור

הפרסום,  ניסוח 
עיצוב פרסום  
עירוני והפצה  

במדיה העירונית

צמצום הטמנה 
הפחתת פליטות גזי  

 חממה

פרסום עירוני:  
הצעות לתושבים  

כיצד ניתן 
להפחית כמויות 

 פסולת

הפחתת פסולת 
ואורך חיים 

מקיים 

דיווח לחברות וידוא 
תשלום אגרה ושחרור  

הקורקינטים נעשה 
לאורך כל השנה 

 25 -החרמת כ
כלים 

כוח אדם קיים  
רכזת חינוך   –

וקהילה 

לשכת מנכ"ל, 
סמנכ"ל תכנון 
ותפעול, לשכה  

משפטית, 
מחלקת 

מטה אכיפה, 
אגף שפ"ע 

הכשרת מחסן  
וקבלת  7בתע"ש 

דיווחים מהמוקד 
העירוני 

קידום תחבורה 
קיימא תוך  -בת

שמירה על בטיחות 
בדרכים

דיווח לחברות על  
ההחרמות, וידוא 

תשלום אגרה  
ושחרור 

הקורקינטים

שחרור 
קורקינטים  
חשמליים  
שהוחרמו  

מרחובות העיר

ביצוע   – I 2022רבעון 
 תכנית "חוויה בפח", 

סיורי   – II 2022רבעון 
 גנים לחירייה 

גנים בתכנית  15
 "חוויה בפח" 

 , )הכתום(
גנים לסיור   5עד 

 בחירייה 

רכזת חינוך  
סביבתי,

תקציב הסעות 
 , עירייה –

פעולות תקציב 
חירייה  –

המרכז לחינוך 
סביבתי,  

חירייה 

תכנית "חוויה 
בפח" בגני הילדים  

וסיורי גנים 
 לחירייה 

חינוך סביבתי,
מחזור

ביצוע תכניות 
חינוכיות נוספות 

 לגיל הרך 

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

קבלת  - I 2022רבעון 
התכנית והוועדה  

  I Iלבתיה"ס, רבעון
ביצוע ההדרכות  -2022

ביצוע ההדרכה  
בכל בתיה"ס 

היסודיים 

רכזת חינוך  
סביבתי 

תאגיד תמי"ר,
מנהל החינוך 

תיאום ההדרכות
 הפרדת אריזות בבתי הספר

הדרכת  
"תעשיידע" בבתי 
הספר היסודיים 

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

ישיבת   2021דצמבר 
התנעה עם בתי ספר 

–I  +II 2022רבעון 
ביצוע התכנית וקיום 

 כנס הסיום

קיום אירוע 
קהילתי לבתי 

הספר ולמשפחות  
התלמידים שבו 

יוצגו הפרויקטים 
 שבוצעו 

רכזת חינוך  
וקהילה, 

תקציב בסך  
109,375  ₪

-מתוך קול
קורא 

מנהל החינוך 
ומשרד להגנת 

הסביבה

תכנית ביצוע 
הלימודים והכנת 

פרויקטים לבחירת 
 התלמידים

קורא  -ביצוע קול
לחינוך סביבתי 

2019 - 2022 

ביצוע תכנית 
"הקשר בין 

אופנה לסביבה"  
בבתי הספר  

היסודיים בעיר 
שנה"ל תשפ"א 

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

העברת החומר למורים 
 ולגננות 

מספר התלמידים 
שהשתתפו 
  בפעילויות 

וקהילה,
אגף שפ"ע ,  
מנהל חינוך 
ואגף דוברות

רכישת משחקים  
לימודיים בושא 
ניקיון המרחב 
הציבורי לגנ"י  

ד-ולכיתות א

ניקיון המרחב 
הציבורי 

הגברת מודעות 
הילדים לניקיון  
המרחב הציבורי 

הניקיון" "יום 

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

רכזת חינוך  רכזת חינוך  



 ~342  ~  

הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים 

תקציב נדרש  
 ₪  15,000 

קיום מפגשים בבתי 
הספר לאורך שנה"ל,  
בדיקת תיקי הסמכה  
של בתיה"ס והכנתם 

 לוועדת הסמכה

הסמכת בתי  
הספר ע"י משרד 
 להגנת הסביבה 

רכזת חינוך  
וקהילה, 

תקציב בסך  
48,750   ₪

-מתוך קול
קורא 

מנהל החינוך 
ומשרד להגנת 

הסביבה

ליווי בתי הספר 
בביצוע התכניות 
 שנכתבו על ידם

קורא  -ביצוע קול
לחינוך סביבתי 

2019 - 2022 

הסמכת בתי ספר  
ירוקים, ברנר ,  

בובורוכושמעוני 

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

קביעת ימי ההליכה 
בלוח השנה 

השתתפות של 
התלמידים    900

וההורים 
כ"א:רכזת 

 חינוך וקהילה 

, החינוךמנהל 
המטה 

לבטיחות 
,בדרכים

לשכת ראש  
, העיר

אגף דוברות

קביעת ימי הליכה 
בשיתוף מנהל 

החינוך והמטה 
לבטיחות בדרכים

צמצום זיהום  
אוויר מתחבורה

ימי הליכה 
בטוחה לבית 

הספר

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

מותנה באישור ועדת  
 רכש

  15 – 10רישום 
בני נוער; ביצוע  

הפרויקטים 
 המתוכננים

תקציב:
15,000  ₪  מחלקת הנוער

גיוס בני נוער 
במסגרת מעורבות  

, בחירת  חברתית
 ספק ורכש

חינוך סביבתי, 
שימוש חוזר, 

קיימות מקומית 

ביצוע פרויקט 
חברתי   –סביבתי 

–עם בני נוער 
שיפור המרחב 

הציבורי 
באמצעות נגרות

ביצוע תכניות  
חינוך סביבתית 

גיוס ממוני  – Iרבעון 
קיימות,

ביצוע הקורס – IIרבעון 

ביצוע הקורס 
ואישור 

פרויקטים 
נבחרים לביצוע 

תקציב נדרש  
25,000  ₪

לשכת מנכ"ל 
סמנכ"ל תכנון 
ותפעול,אגף 

משא"נ, מרכז  
לחינוך  
סביבתי  
בחירייה 

גיוס ממוני קיימות  
במחלקות 

העירייה, ביצוע  
הקורס ואישור  

ביצוע פרויקטים ל

הפחתת פליטות גזי  
חממה בהתאם  

15-לאמנת פורום ה

ביצוע קורס 
להכשרת בעלי  

תפקידים 
בעירייה 

הכשרת ממוני  
קיימות 

במחלקות  
העירייה 

מותנה 
באישור מנהל 

האגף 
ובהעמדת 

קביעת מקום על גג 
הקניון, תכנון המרכז, 
גיבוש התכנים, חנוכת  

 המרכז

המרכז  הקמת 
והפעלתו

רכזת חינוך  
וקהילה  

במשרה מלאה
קניון גבעתיים 

קביעת מקום על גג 
הקניון, תכנון 
המרכז, גיבוש 

עמידות בפני משבר  
האקלים, קיימות 

 מקומית 

הקמת מרכז  
הדרכה 

לחקלאות 

הקמת מרכז  
הדרכה  

לחקלאות 
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הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים 

תקציב ע"י 
הקניון

התכנים וצרכי 
כ"א

עירונית בשיתוף 
 קניון גבעתיים 

עירונית בשיתוף 
קניון גבעתיים 

אליותפרויקטמשימות 

הערות  משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות 
 נדרשים 

שותפים  
יעדים   פעולות מרכזיות  מרכזיים 

תיאור המשימה שתקדם שם המשימה 

מותנה 
באישור 

ראש העיר

הגדרת  – Iרבעון 
התפקיד, הסמכויות  

IIרבעון , ויציאה למכרז
,  קליטת הרכז –
כתיבת   – III – IVרבעון 

תנאי סביבה לעסקים  
ותחילת ביקורות  

שוטפות

קליטת הרכז,  
מספר ביקורות  
שיבוצעו, מספר  
הדוחות שניתנו 

רכז רישוי 
עסקים ואכיפה 
במשרה מלאה

מחלקת רישוי 
עסקים, אגף 

שפ"ע, המשרד 
להגנה"ס, תובעת 

עירונית

קליטת רכז רישוי  
עסקים ואכיפה

ביצוע בקרה שוטפת 
בעסקים

מתן שירות  
לציבור 
בתחומי 
אכיפת 
מפגעים  
ועסקים

טיפול שוטף בנושא 
איכות הסביבה  
בעסקים, כולל 
אכיפת עבירות  

–איכות סביבה 
רעש וריח 

שילוב איכות 
הסביבה 

ברישוי עסקים 

לאחר קבלת האישור 
תמא אדר'  –פנייה לזוכה 

נוף לעריכת חוזה לתכנון 
 הגבעה 

קבלת אישור  
מהנהלת 

העירייה לתכנון  
 הגבעה 

כוח אדם קיים, 
נדרש תב"ר  

₪500,000  
 –לתכנון 

מאצ'ינג מול 
רשות 

המקרקעין

 לשכת מנכ"ל, 
סמנכ"ל תכנון 
ותפעול, מנהל 
הנדסה, רשות 

מקרקעי ישראל, 
עמותת  

 האדריכלים 

תחרות ביצוע 
אדריכלים לתכנון 

הגבעה ויציאה  
 לתכנון מפורט

חיזוק הטבע 
העירוני,  

הגדלת 
השטחים 

הציבוריים  
הפתוחים  

בעיר

ליווי וסיוע להליך  
תכנוני חדש לגבעה:  
הפיכתה לאתר טבע 

עירוני עם מבני 
 ציבור

שיקום גבעת 
קוזלובסקי 
כאתר טבע  

עירוני 

אום ובקרת מחזור י מחלקת ת
שוטפותמשימות 

הערות  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  שותפים   משאבים נדרשים 
פעולות מרכזיות  מרכזיים  יעדים שתקדם  תיאור 

 המשימה
שם 

 המשימה

איכות ההפרדה עומדת 
, הבדיקות 65%-על כ

מתבצעות בתחנת  
המעבר בראשון, בדיקה  

מדגמית בכל יום פינוי

הפקת דוחות 
יומיים עפ"י אזורי  

הפינוי 
הסכם
כ"א

תאגיד תמיר 
מחלקת מחזור

היחידה  
הסביבתית 

הנהלת האגף 

איתור מקומות  
בהם ההפרדה לא  

מתבצעת

העלאת איכות 
הפרדת האריזות

פיקוח ובקרה 
על איכות 

ההפרדה של  
פסולת 
אריזות

בדיקת 
איכות 

ההפרדת  
פסולת 
אריזות 
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שותפים   משאבים נדרשים  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
תיאור  יעדים שתקדם  פעולות מרכזיות  מרכזיים 

 המשימה
שם 

 המשימה

 
פינוי מכל אזור בעיר 
פעם בשבוע בימים  

 קבועים

 – 1/21 -נאספו מ
6/21 

 טון 320 –כ 

ממומן במלואו ע"י  
 תאגיד תמיר 

 משכ"ל,  
 תאגיד תמיר, 

 קבלן האיסוף  
 יוסף מוריס 

פיקוח ובקרה 
 על הקבלן החדש 

יישום חוק 
האריזות, הפחתת 
כמויות האשפה 

 המיועדות להטמנה 

פינוי פסולת  
אריזות מכל  
העיר )עגלות  

 כתומות( 
 
 

פינוי פסולת 
 אריזות 

  107נאספו 
 טון
 2020לשנת 

עפ"י הנחיית תאגיד 
תמיר, פינוי אחד 

 לחודשיים 

לא צופים שתהיה  
עליה בכמות איסוף  

 הזכוכית
 חב' אמניר  אין עלויות 

בקרה על איסוף  
ופינוי מיכלי  

 הזכוכית

הפחתת כמויות 
האשפה המיועדות  

 להטמנה 

איסוף ופינוי 
זכוכית )מיכל 

 סגול( 
 פינוי זכוכית 

 -במהלך מ
1/21 – 6/21 

נאספו 
 ק"ג  32,110

פינוי מכל העיר אחת 
 לחודש 

לא צופים שתהיה  
עליה בכמות איסוף  

 הבגדים 

אין עלויות, החב' 
משלמת לעירייה  

 ₪  לכל מתקן 82
בקרה על איסוף   חב' רוזניר

 מתקני הביגוד

הפחתת כמויות 
האשפה המיועדות  

 להטמנה 

פינוי פסולת  
ביגוד מכל 
 רחבי העיר 

איסוף ופינוי 
בגדים 

 משומשים 

 ימים בשבוע  4פינוי  

  10-קרטוניות ו 17
נק' איסוף הפזורות  

 טון  385בעיר 
 6/21 – 1/21 -מ

תאגיד תמיר  
משלמת לקבלן 

 26,500-בממוצע כ
 ₪ בכל חודש

 חב' אמניר 
 תאגיד תמיר 

  17בקרה על 
קרטוניות ונק'  
איסוף מרחבי  

 העיר 

הפחתת כמויות 
האשפה המיועדות  

 להטמנה 

פסולת  פינוי 
קרטון מכל  
 רחבי העיר 

פינוי ואיסוף 
 קרטון

לא צופים  
שתהיה עליה 

באיסוף  
בקבוקי  
 הפלסטיק

 

פינוי שלוש פעמים  
 בחודש

טון 19נאספו   
6/21 – 1/21 -מ  

 

36  ₪ 
העירייה משלמת 

 לכל מתקן

 חב' ק.מ.מ, 
 תאגיד תמיר 

בקרה על איסוף  
ופינוי מיכלי  
 הבקבוקים

הפחתת כמויות 
המיועדות  האשפה 

 להטמנה 

איסוף ופינוי 
בקבוקי  
 פלסטיק

פינוי בקבוקי 
 פלסטיק

 684נאספו 
 טון

1-6 2020 

פינוי מכל אזור בעיר 
אחת לשבועיים בימים 

 קבועים

טון  332נאספו   
6/21 – 1/21 -מ  

 

 העירייה משלמת 
 ₪ לחודש  32,000-כ

 , חב' ק.מ.מ
 תאגיד תמיר 

בקרה על איסוף  
הנייר מכלי 

)כחול(  אצירה 
והחזרתם 
 למקומם

הפחתת כמויות 
האשפה המיועדות  

 להטמנה 

פינוי פסולת  
נייר מכל 
 רחבי העיר 

פינוי פסולת 
 נייר 

 

פעמיים בשבוע מתבצע  
 פינוי, שטיפת הטמונים 

פעמיים בשנה ולפי  
 הצורך 

טמונים   47פינוי 
ברחבי העיר 

 פעמיים בשבוע 
פתרון מרוכז   פינוי הטמונים  מצדר –קבלן  אלף ₪  333.6

 לאשפה 
פינוי טמוני 

 קרקע
פינוי טמוני  

 קרקע 

  
 

 
 אליות  קטיפרומשימות 
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שותפים   משאבים נדרשים  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 מרכזיים 

פעולות  
 שם המשימה  תיאור המשימה יעדים שתקדם  מרכזיות

 
איתור מקומות  
להתקנת ושדרוג 

 טמוני הקרקע

 טמוני שודרגו,  5
טמונים נמצאים  7

בבדיקת תשתיות  
של חב' שיא 

 אשקלון

 קיים תב"ר
 קבלן מתקין  ₪  500,000

תוגש בקשה 
לתב"ר עבור 
החלפת מיכל  

 פנימי יצוק

אחזקת העיר 
ושיפור חזות 

 העיר 

קרקע   התקנת טמוני
 –מיכל פנימי יצוק 

במקומות בהם יש  
 מפגעי תברואה 

התקנת טמוני 
קרקע ושדרוג  

 קיימים, 
החלפת טמוני  

 קרקע 

במידה 
ויש אישור 

 כספי

יציאה להצעות 
פניה לתאגיד   תאגיד תמי"ר ₪  60,000 כלי אצירה  2,200 ינואר  -מחיר 

 תמי"ר

פינוי המדרכות 
ממכלי האצירה 

והכנסתם 
 לבניינים 

הטבעת כתובות  
ומספרי בניין על 

העגלות הכתומות   
 של מחזור אריזות

החתמת כתובות  
ומספרי בניין על 

כלי אצירה  
 למחזור אריזות

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מחלקת שילוט 

שותפים   משאבים נדרשים  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
יעדים   פעולות מרכזיות  מרכזיים 

שם  תיאור המשימה שתקדם
 המשימה

 

עד  -ביצוע סקר שילוט
סוף פברואר, ביצוע סקר  

משלים לעסקים  
במהלך  -חדשים/קיימים 

 החצי השני של השנה 

סקרים בשנה   2עריכת 
 גביה,  90%- והגעה ל

צפי גביה מאגרות שילוט  
מיליון ₪ +   3-כ – 2022

מיליון   1.4-דמי זיכיון כ
₪ 

תשלום עמלה  
מההכנסות + מע"מ  

לחב' מילגם  
 מהכספים שיגבו 

חב' מילגם, החב' 
 לאוטומציה 

ומח' הגבייה של  
 העירייה 

פעילות משותפת 
של חב' מילגם  

והחב' 
לאוטומציה בכל 
הנושאים, כולל   

 פיקוח ובקרה

הגדלת  
הכנסות 
 העירייה 

סקר שילוט עסקי,  
הפקת אגרות וגבית 

 אגרות שילוט

הפקת  
אגרות  
 שילוט
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שותפים   משאבים נדרשים  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
יעדים   פעולות מרכזיות  מרכזיים 

שם  תיאור המשימה שתקדם
 המשימה

 

קבלת ערעורים על  
אגרות, בדיקת הערעור 
ושליחת מכתב תשובה  

אוגוסט ולאורך  –יוני 
 כל ימות השנה

לאחר חלוקת האגרות 
  260-מתקבלים כ

 ערעורים 
 ע"ב כוח אדם קיים

חב' מילגם, מח' 
 גבייה, 

 מח' משפטית 

קבלת ערעור, 
 בחינה ותשובה 

הקפדה על  
 חוק העזר

טיפול בערעורים על  
 אגרות שילוט

בכתב בטלפון 
 ובפגישות אישיות 

ערעורים על 
אגרות  
 שילוט

 

 
במהלך השנה ולאחר  

חלוקת האגרות 
מתבצעות פעולות  
אכיפה לחייבים.  
נשלחות התראות 

ראשניות ושניות. לאחר 
מכן ניתן לבצע עיקול 
 ברישום ועיקולי בנק. 

 

 גבייה  90%
אגרות שנתיות,   1,130-כ

 עדכון, אגרות  140-כ
 שלטים  4,300-וכ

חב' מילגם גובה  
מחייבים עבור 

פעולות האכיפה 
שהיא מבצעת. לא 

נדרש משאב  
 מהעירייה. 

חב' מילגם החב' 
 לאוטומציה, 

 גזברות, גבייה, 
 מח' משפטית 

איתור החייבים, 
שליחת התראות 
ונקיטה בהליכי 

 גבייה 

הגדלת  
הכנסות 
 לעירייה 

פניות טלפוניות  
משלוח התראות / 

רשומים    מכתבים
לחייבים, עיקולי  
 חשבונות חייבים 

אכיפה על  
חייבי  
 אגרות
 שילוט

 

חלוקת העיר לאזורים,  
הסרת השלטים ברמה 

 יומית
 

הסרת מירב השלטים  
 הפיראטים

 חומרים וכלי עבודה 
1,000  ₪ 

מח' פיקוח 
עירוני במקרה 

של שילוט  
 פיראטי עסקי

פניות למדביקים 
והסרת מודעות  

עפ"י תכנית 
 עבודה 

פיקוח סדר 
 וניקיון בעיר

הסרת שילוט 
פיראטי עפ"י חוק  

 העזר לשילוט

שילוט 
 פיראטי 

 

ביקורת תקינות  
יומיומית לכל סוג מתקן  

)ע"פ תכנית עבודה(  
והעברת הדוחות לזכיין  

 לביצוע התיקון 

דו"ח תקופתי לכל סוג  
דוחות  6-7מתקן )

  4-5לתחנות אוטובוס, 
למפות   4-5לעמודורים, 

ומכוונים(, הכנסה מדמי 
 מילון ₪  1.4הזיכיון 

הזכיין  ע"ב כוח אדם קיים
 טקסימדיה 

ביקורת תקינות  
 מתקנים,

ביצוע סקרי 
תאורה למתקנים  

 המוארים

שימור חזות 
 העיר 

פיקוח על תחזוקת 
מתקני פרסום ריהוט  

רחוב, תחנות 
אוטובוס, מפות עיר,  
בילבורדים, מכווני 
תנועה, עמודורים  

 ונון סטופים

פיקוח 
והפעלת  

הזכיין על  
תחזוקת  
מתקני 
 השילוט 

בחינת הבקשה, ומתן  
 מח' שילוט כ"א מתן מענה לכל הפניות  תשובה לפונה 

בדיקה ובחינת 
הבקשה ומתן 

 תשובה

עמידה בחוק 
העזר העירוני  

והגדלת  
הכנסות 
 לעירייה 

טיפול בבקשות 
לשילוט חוצות 
ולשילוט עסקי 

באתרי בנייה עפ"י 
 חוק העזר לשילוט 

טיפול  
בבקשות  
לשילוט 
חוצות  
ושילוט  

 עסקי
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 אליות  פרויקטמשימות 

משאבים   מדדי תפוקה  מדדי התארגנות  הערות 
 נדרשים 

שותפים  
תיאור  יעדים שתקדם  מרכזיות פעולות  מרכזיים 

 המשימה
שם 

 המשימה

 

העברת החוק 
 לאישור משרד הפנים 

 ע"י עו"ד דן שווץ 
 

תהליכי אישור החוק 
שהוגש לאישור המועצה  

כתיבת ומשרד הפנים. 
 . 2022מדיניות עד סוף 

ע"ב כוח 
אדם 
 קיים

 יועצת משפטית
ומשרד עו"ד 

 גיא קרת 

הגשת החוק ותיקון סייגים  
כתיבת   .חוק החדש ב שיועלו

מדיניות שילוט כמעטפת  
 לחוק 

אישור חוק העזר 
במועצת העיר 

ובוועדת הפנים של  
 הכנסת

אישור חוק עזר 
עירוני חדש  

 לשילוט 

חוק עזר  
 חדש עירוני

 לשילוט 
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 דיווח בנושא איכות הסביבה לשנת 2021 
.  2009 -בהתאם לתקנות חופש המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור( התשס"ט    

 

 לקיימות ולאיכות הסביבה המחלקה
 תחת אגף שפ"ע.  2015לקיימות ולאיכות הסביבה הוקמה בינואר  המחלקה

 הוקמה מתוך מטרה לקדם את העיר בתחומי איכות הסביבה, כגון:  המחלקה

חינוך לקיימות, טבע עירוני, מניעת מפגעים וטיפול בהם, תכנון סביבתי, צמצום זיהום אוויר  מיחזור, 

 מתחבורה, התייעלות אנרגטית ועוד. 

 כוללת את העובדים הבאים:  המחלקה

 ד"ר יניב רונן.   -  המחלקה מנהל  -

 גב' שרון ליברמן.     -  המחלקהמזכירת  -

   גב' ענת פולק.  -  (חצי משרה)רכזת חינוך וקהילה   -

עבדה   2019מפעילה סטודנטים בחלקיות משרה במסגרת תכניות מלגות. בשנת  המחלקהבנוסף, 

ואוניברסיטת ת"א, וגב' נטע  15-ביחידה גב' יעלה אבנון במסגרת תכנית המתמחים של פורום ה

 לביא במסגרת תכנית המלגאים של עיריית גבעתיים. 

 ת המלגאים של עיריית גבעתיים. הועסק המלגאי ליאור קאופמן במסגרת תכני 2020בשנת 

 במסגרת תכנית המלגאים של עיריית גבעתיים. קריפס  אורון הועסק המלגאי 2021בשנת 

להעסיק את גב' סמדר מאיר כיועצת סביבתית לנושא תכנון ובניה,  המחלקההחלה  2020בשנת 

   במסגרת חוזה חיצוני.

 בנוסף מועסקים כיועצים חיצוניים: 

רמה(  יהונתן תפוחי )מכללת  הדרכת קומפוסטרים.  –פֵּ

 הדרכת גינות קהילתיות  –החברה להגנת הטבע 

 בדיקות רעש וריח  –חברת "גלית" 

חבר בוועדת איכות הסביבה העירונית, שהיא וועדה סטטוטורית הקובעת את  המחלקהמנהל 

חידות  לקיימות ולאיכות הסביבה חברה באיגוד מנהלי הי המחלקהמדיניות איכות הסביבה של העיר. 

 והאיגודים לאיכות הסביבה בישראל )ע"ר(.

 

ענת פולק. יצאו   –יניב רונן, ורכזת החינוך  –עזבו את המחלקה מנהל המחלקה  2021בנובמבר 

 מכרזים לאיוש המשרות.
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 פליטת חומרים לסביבה של קרינה שלא ברשות היחיד 
 קרינה במוסדות חינוך 

קרינה יתבצעו רק כאשר נעשים שינויים במערכת החשמל  לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בדיקות 

 במוסד החינוכי. 

 . טופלוואותרו חריגות קרינה  בבדיקה ע"י ועד ההורים  – בורוכוב בית ספר 

 

 קרינת אנטנות בגבעת קוזלובסקי

מ' מעל פני הים ניצב מגדל שידור. על המגדל יש צבר של מתקנים:  84על גבעת קוזלובסקי שגובהה 

 לר, "עידן פלוס" ומתקני שידור של מערכת הביטחון. רדיו, סלו

הותקן על גג "בית קובי" מתקן לניטור רציף שמשדר את תוצאות המדידה בזמן  2017בחודש יוני  

וולט   5.26הן    2021דצמבר  –ינואר  בחודשים  אמת. רמות הקרינה הממוצעות שנמדדו מהמתקן

 וולט למטר. רמות אלה נמוכות מהתקן.  6.45 הייתהלמטר בממוצע. הרמה הגבוהה ביותר שנמדדה 

  http://www.monitem.co.il/gmap/index.html אפשר לראות את תוצאות המדידות באתר:

 

 קרינת אנטנות סלולריות 

 לא נתגלו חריגות מקרינת אנטנות סלולר בעיר.  2021בשנת 

 

 אוויר זיהום  
 לא נעשו מדידות זיהום אוויר בעיר.   2021בשנת 

 

 קרינה בבתים פרטיים 
 הבאים: ידי תושבים בבתים פרטיים-בוצעו בדיקות קרינה ממקורות חשמל על 2021בשנה 

 .נמצא בשלבי פתרון עירייה + חברת החשמל – רמז

 נמצא בשלבי החלפת תאורה ע"י העירייה ופירוק הקו ע"י חח"י   - 46המעיין 

נמצא בשלבי החלפת תאורה ללא קשר  – שלא חורג התקבלה התייחסות חברת חשמל  – 3השומר 

 ע"י העירייה  

 .שלא חורג התקבלה התייחסות חברת חשמל  - 16-14גלבוע 

 

 

http://www.monitem.co.il/gmap/index.html
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 אסבסט 
 אסבסט במבני ציבור 

מבני ציבור בעיר בהתאם לחוק למניעת מפגעי  אסבסט ב נעשתה סקירה על מופעי 2020יוני ב

ניתנו המלצות להמשך  , ובהמשך לסקר מקיף שנעשה בעיר. (2011אסבסט ואבק מזיק )התשע"א 

 טיפול. 

 

 אסבסט בשטחים פרטיים

 בניינים בעיר   10 -התקבלו היתרים לפינוי אסבסט ב 2021בשנת 

 לא היו תלונות תושבים.

 לתושבים צווים מנהליים לפינוי. לא הוצאו 

 

 מדידות רעש 
 מדידות רעש בעקבות תלונות תושבים:  2 המחלקהידי -בשנה האחרונה בוצעו על

המולת מבקרים ברחבה העליונה. נמצא רעש חריג וניתן מכתב  חוזרת רעש בדיקה  – פרנדלי בורוכוב  .1

 התראה. 

נמצא רעש חריג ובלתי סביר. ניתן   .אנשים ומוסיקהמהמולת רעש  -  30רמב"ם   רחוב – מרלן""בר   .2

 מכתב התראה. 

 

 בדיקות ריח 
 ת ריח בעקבות תלונות תושבים: ובדיק 3 המחלקהידי - על בוצעהבשנה האחרונה 

 נמצא מפגע ריח. הוצא צו מכתב התראה.  , 113כצנלסון  רחוב מסעדת "דדה",   .1

 התראה. נמצא מפגע ריח. הוצא צו מכתב  ,30רמב"ם   רחוב   –פאב "מרלן"  .2

 נמצא מפגע ריח. הוצא צו מכתב התראה.  ,43ויצמן  רחוב  –פיצה "שמש"  .3

 

 בברכה, 

 
 אבישי בן נחום 

 
 מנהל מחלקת תפעול אגף שפ"ע

 ועוזר למנהל האגף 
 אגף שיפור פני העיר 

 גבעתיים  עיריית
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קישור  
למפה 

מספר  
סוג נכס  כתובת  שם הנכס דו"ח 

 ראשי 
סוג נכס
 משני

מיקום  
גיאוג 
רפי  
 רוחב 

מיקום  
גיאוג 
רפי  
 אורך 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

אסבסט( 
הוש  הערות כלליות 

לם 

הצג 
 מבני ציבור  טבנקין  מוקד עירוני + מרכז הפעלה  001במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
6002

29 

34.8
1951

37 
הוש 
לם 

הצג 
כורזין חניון כורזין  002במפה 

גינות  
חניון ציבורי ציבוריות 

32.0
5968

94 

34.8
1652

30 
הוש 
לם 

הצג 
כורזין/ טבנקין גן כורזין  003במפה 

גינות  
ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

משחקים 

32.0
6027

63 

34.8
1739

67 
הוש 
לם 

הצג 
אולמי רנסנס  004במפה 

תפוצות  
מבני ציבור 6ישראל 

מועדות  
נוער 

32.0
5982

42 

34.8
1527

66 

שם הנכס  
הוחלף ל"מרכז  

 הבר" 
הוש 
לם 

הצג 
שבט צופי גבעתיים  005במפה 

תפוצות  
תנועת נוער מבני ציבור 8ישראל 

32.0
5982

41 

34.8
1527

66 
הוש 
לם 

הצג 
בית כנסת בתי כנסת 44הרצוג בית שמואל  006במפה 

32.0
6189

98 

34.8
1921

01 
בית הכנסת  

אינו קיים 
לא  

קיים 

הצג 
34הרצוג רותם ושיטה )ביחד(  007במפה 

מוסדות  
גן ילדים חינוך 

32.0
6147

91 

34.8
1812

46 
הוש 
לם 

הצג 
בית כנסת בתי כנסת 32הרצוג גבורת מרדכי  008במפה 

32.0
6142

02 

34.8
1795

12 
הוש 
לם 

הצג 
32הרצוג צבר ותמר )ביחד(  009במפה 

מוסדות  
גן ילדים חינוך 

32.0
6142

02 

34.8
1795

12 
הוש 
לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0600229,34.8195137
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0600229,34.8195137
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0596894,34.816523
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0596894,34.816523
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0602763,34.8173967
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0602763,34.8173967
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0598242,34.8152766
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0598242,34.8152766
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0598241,34.8152766
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0598241,34.8152766
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0618998,34.8192101
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0618998,34.8192101
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614791,34.8181246
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614791,34.8181246
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614202,34.8179512
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614202,34.8179512
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614202,34.8179512
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0614202,34.8179512
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הצג 
 30יבניאלי  שטיצר   -גן קרת  010 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6213

72 

34.8
1702

01     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  30יבניאלי  בית שזר וספריית שזר  011 במפה 

מרכז 
קהילתח  

 וספריה 

32.0
6213

72 

34.8
1702

01     
הוש 
 לם 

הצג 
 שיזף  012 במפה 

אלישע רודין  
14 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6295

62 

34.8
1663

55 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 בית שרת   -מגרש כדורגל  013 במפה 

משמר הירדן  
 מבני ציבור  24

מגרש  
 ספורט 

32.0
6154

37 

34.8
1513

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 מרכז לקשיש  014 במפה 

משמר הירדן  
 מבני ציבור  24

מסגרת יום  
 לקשיש 

32.0
6154

37 

34.8
1513

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 גפן  015 במפה 

משמר הירדן  
20 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6158

83 

34.8
1491

51   

שם הנכס  
הוחלף ל"גן  

 תאנה"
הוש 
 לם 

הצג 
 ערבה ורימון )ביחד(  016 במפה 

משמר הירדן  
9 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6197

67 

34.8
1428

00     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט תלם  017 במפה 

סמטת צביה  
6 

מוסדות  
 אולם ספורט  חינוך 

32.0
6393

16 

34.8
1374

38     
הוש 
 לם 

הצג 
 אקשטיין יסודי  018 במפה 

סמטת צביה  
6 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
6393

16 

34.8
1374

38     
הוש 
 לם 

הצג 
 אנטרופוסופי )מרכז מצוינות(  019 במפה 

סמטת צביה  
6 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
6393

16 

34.8
1374

38     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט אלון  020 במפה 

סמטת צביה  
5 

מוסדות  
 אולם ספורט  חינוך 

32.0
6390

95 

34.8
1279

47     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0621372,34.8170201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0621372,34.8170201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0621372,34.8170201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0621372,34.8170201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0629562,34.8166355
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0629562,34.8166355
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615437,34.8151392
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615437,34.8151392
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615437,34.8151392
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615437,34.8151392
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615883,34.8149151
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615883,34.8149151
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0619767,34.81428
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0619767,34.81428
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639095,34.8127947
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639095,34.8127947
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הצג 
 ביה"ס אלון  021 במפה 

סמטת צביה  
5 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
6390

95 

34.8
1279

47     
הוש 
 לם 

הצג 
 תיכון שב"צ  022 במפה 

סמטת צביה  
8 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 תיכון 

32.0
6466

18 

34.8
1272

69     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן רבקה 023 במפה 

משמר הירדן  
/ סמטת  7-9

 צביה 
גינות  

 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6439

48 

34.8
1170

28     
הוש 
 לם 

הצג 
 2ההסתדרות  אשל  024 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6518

81 

34.8
1064

61     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  1ההסתדרות  מרכז יום לקשיש  025 במפה 

מסגרת יום  
 לקשיש 

32.0
6525

1 

34.8
1090

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 תנועת נוער  מבני ציבור  1ההסתדרות  סניף בני עקיבא  026 במפה 

32.0
6525

1 

34.8
1090

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 18המאור  אורן ואלון  027 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6405

43 

34.8
0909

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 המאור  גן דני  028 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
6352

6 

34.8
0854

90     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט מנורה  029 במפה 

שפירת פינת  
 אולם ספורט  מבני ציבור  מצולות ים 

32.0
6361

2 

34.8
0767

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  11כ"ג  תפארת אבות   030 במפה 

32.0
6156

52 

34.8
0814

05     
הוש 
 לם 

הצג 
 מצולות ים  גן חיל האוויר  031 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6289

14 

34.8
0704

39     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639095,34.8127947
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639095,34.8127947
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0646618,34.8127269
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0646618,34.8127269
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0643948,34.8117028
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0643948,34.8117028
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0651881,34.8106461
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0651881,34.8106461
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.065251,34.8109092
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.065251,34.8109092
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.065251,34.8109092
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.065251,34.8109092
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0640543,34.8090992
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0640543,34.8090992
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.063526,34.808549
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.063526,34.808549
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.063612,34.807676
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.063612,34.807676
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615652,34.8081405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0615652,34.8081405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0628914,34.8070439
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0628914,34.8070439
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הצג 
 ספריה בהסתדרות  032 במפה 

ההסתדרות  
 ספריה  מבני ציבור  37

32.0
6014

18 

34.8
1187

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  1אידמית  רבי מאיר בעל הנס  033 במפה 

32.0
6103

62 

34.8
1242

46     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  3אידמית  זכרון קדושים  034 במפה 

32.0
6086

41 

34.8
1256

88 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 3אידמית  דובדבן, הרדוף וסמדר )ביחד(  035 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6086

41 

34.8
1256

88     
הוש 
 לם 

הצג 
 3אידמית  סמדר  036 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6086

41 

34.8
1256

88     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן ילדי הגנים  037 במפה 

משמר הירדן  
14-16 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
5975

28 

34.8
1334

20     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן ילדי טהרן  038 במפה 

  -ילדי טהרן  
 אפק 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
6446

79 

34.8
0549

09     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  5גונן  אהבת ציון  039 במפה 

32.0
6530

64 

34.8
0457

26     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  3גונן  שלום על ישראל  040 במפה 

32.0
6545

71 

34.8
0453

97     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  3גונן  הרמ"ה 041 במפה 

32.0
6545

71 

34.8
0453

97     
הוש 
 לם 

הצג 
 1רביבים  ביה"ס שמעוני  042 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
6600

99 

34.8
0787

74     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0601418,34.811877
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0601418,34.811877
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0610362,34.8124246
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0610362,34.8124246
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0608641,34.8125688
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0597528,34.813342
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0597528,34.813342
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0644679,34.8054909
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0644679,34.8054909
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0653064,34.8045726
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0653064,34.8045726
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0654571,34.8045397
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0654571,34.8045397
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0654571,34.8045397
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0654571,34.8045397
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660099,34.8078774
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660099,34.8078774
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הצג 
 פארק גבעתיים  043 במפה 

בן צבי/ דרך  
 רבין 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6600

82 

34.8
1167

74     
הוש 
 לם 

הצג 
 שירותים פארק גבעתיים  044 במפה 

בן צבי/דרך  
 מבני ציבור  רבין 

שירותים  
ציבוריים  

 בגינה 

32.0
6600

82 

34.8
1167

74     
הוש 
 לם 

הצג 
 משטרה מבני ציבור  76וויצמן  משטרת גבעתיים  045 במפה 

32.0
6700

48 

34.8
0831

39     
הוש 
 לם 

הצג 
 47דרך רובין  ברוש ודקל )ביחד(  046 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6657

02 

34.8
0739

55     
הוש 
 לם 

הצג 
 58דרך רבין  תפוח פיס  047 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6616

82 

34.8
0599

94   
בית ספר, לא  

 גן 
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  40רמז  תאטרון גבעתיים  048 במפה 

אולם  
 מופעים 

32.0
6709

85 

34.8
0476

08     
הוש 
 לם 

הצג 
 9ההגנה  גן ההגנה  049 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
6820

9 

34.8
0364

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 27ההגנה  חוחית, ירקון נחליאלי וניצן )ביחד(  050 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6833

3 

34.8
0538

00     
הוש 
 לם 

הצג 
 8אילת  גן סולד  051 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
6910

88 

34.8
0644

47     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  8אילת  בית אלון  052 במפה 

מרכז 
 קהילתי 

32.0
6910

88 

34.8
0644

47 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 ספריה  מבני ציבור  8אילת  ספרית אלון  053 במפה 

32.0
6910

88 

34.8
0644

47     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660082,34.8116774
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660082,34.8116774
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660082,34.8116774
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0660082,34.8116774
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670048,34.8083139
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670048,34.8083139
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0665702,34.8073955
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0665702,34.8073955
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0661682,34.8059994
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0661682,34.8059994
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670985,34.8047608
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670985,34.8047608
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.068209,34.803647
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.068209,34.803647
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.068333,34.80538
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.068333,34.80538
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
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הצג 
 מבני ציבור  8אילת  בריכת רמב"ם  054 במפה 

בריכת  
שחיה  

 עירונית 

32.0
6910

88 

34.8
0644

47 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 2סירני  גן אנצי סירני  055 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7035

85 

34.8
0275

36     
הוש 
 לם 

הצג 
 40רמז  חניון אסלינגן )תיאטרון(  056 במפה 

גינות  
 חניון ציבורי  ציבוריות 

32.0
7115

91 

34.8
0412

06     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  26טייבר  מרכז מע"ש  057 במפה 

מסגרת  
 טיפולית 

32.0
7148

29 

34.8
0460

49     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  27טייבר  היכל משה  058 במפה 

32.0
7166

82 

34.8
0478

93     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  27טייבר  גבעתם רמב"ם  059 במפה 

32.0
7166

82 

34.8
0478

93     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  55טייבר  בית כנסת  060 במפה 

32.0
7187

31 

34.8
0727

56   
מקווה ולא בית  

 כנסת
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  57טייבר  בית אל  061 במפה 

32.0
7184

95 

34.8
0740

95     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  65טייבר  קהילת הצעירים  062 במפה 

32.0
7194

5 

34.8
0812

01     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  34וויצמן  משרד גימלאים  063 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7137

8 

34.8
0845

84     
הוש 
 לם 

הצג 
 53יצחק רבין  חניון המכתש 064 במפה 

גינות  
 חניון ציבורי  ציבוריות 

32.0
7217

6 

34.8
0887

10     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691088,34.8064447
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0703585,34.8027536
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0703585,34.8027536
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0711591,34.8041206
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0711591,34.8041206
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0714829,34.8046049
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0714829,34.8046049
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0716682,34.8047893
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0716682,34.8047893
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0716682,34.8047893
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0716682,34.8047893
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0718731,34.8072756
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0718731,34.8072756
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0718495,34.8074095
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0718495,34.8074095
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071945,34.8081201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071945,34.8081201
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071378,34.8084584
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071378,34.8084584
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.072176,34.808871
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.072176,34.808871
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הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  56הל"ה  מניין הצעירים  065 במפה 

32.0
7350

16 

34.8
0769

59     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  33הל"ה  קונסבטריון עירוני  066 במפה 

מרכז 
 קהילתי 

32.0
7362

98 

34.8
0480

50 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 הל"ה  גן הבנים  067 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
7331

69 

34.8
0385

16     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  20הל"ה  בית כנסת  068 במפה 

32.0
7353

23 

34.8
0336

21   
בית הכנסת  

 אינו קיים 
לא  

 קיים 

הצג 
 מבני ציבור  6הל"ה  רכב + נכסים  069 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7288

6 

34.8
0183

58     
הוש 
 לם 

הצג 
 מחסן חזות העיר  070 במפה 

עליית הנוער  
 מחסן  מבני ציבור  37

32.0
7398

83 

34.8
0124

50     
הוש 
 לם 

הצג 
 18התע"ש  זהבן 071 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7454

08 

34.8
0337

78 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 22התע"ש  ביה"ס ברנר  072 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
7437

2 

34.8
0422

98     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  7לכיש  תפארת ישראל  073 במפה 

32.0
7424

56 

34.8
0421

76     
הוש 
 לם 

הצג 
 29התע"ש  גדרון ודוכיפת )ביחד(  074 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7476

99 

34.8
0448

92     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  30כצנלסון  מרדכי ואסתר )הצדיק(  075 במפה 

32.0
7501

76 

34.8
0512

61     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0735016,34.8076959
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0735016,34.8076959
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0736298,34.804805
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0736298,34.804805
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0733169,34.8038516
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0733169,34.8038516
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0735323,34.8033621
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0735323,34.8033621
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.072886,34.8018358
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.072886,34.8018358
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739883,34.801245
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739883,34.801245
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745408,34.8033778
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745408,34.8033778
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074372,34.8042298
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074372,34.8042298
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0742456,34.8042176
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0742456,34.8042176
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0747699,34.8044892
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0747699,34.8044892
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0750176,34.8051261
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0750176,34.8051261
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הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  22כצנלסון  אשכנזי  076 במפה 

32.0
7510

14 

34.8
0417

34     
הוש 
 לם 

הצג 
 לילך וכלנית )ביחד( פרטי  077 במפה 

אחדות  
 24העבודה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7588

62 

34.8
0471

04     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן תקומה  078 במפה 

אחדות  
 22העבודה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7628

12 

34.8
0446

28     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית רמב"ם  079 במפה 

הפועל הצעיר  
 בית כנסת  בתי כנסת  14

32.0
7648

15 

34.8
0388

22     
הוש 
 לם 

הצג 
 טור סיני  080 במפה 

הפועל הצעיר  
 בית כנסת  בתי כנסת  12

32.0
7649

53 

34.8
0372

41     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  2מנרה  בית כנסת  081 במפה 

32.0
7637

25 

34.8
0326

15   
מקווה ולא בית  

 כנסת
הוש 
 לם 

הצג 
 7סמטת צור  ויקטור - גן צור  082 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7731

06 

34.8
0518

90   
שם הנכס גן  
 מאיר ויקטור 

הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  7סמטת צור  מחלקת גנים ונוף  083 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7731

06 

34.8
0518

90     
הוש 
 לם 

הצג 
 14פטאי  תיכון בית אקשטיין  084 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 תיכון 

32.0
7722

97 

34.8
0388

82     
הוש 
 לם 

הצג 
 12פטאי  דגנית  085 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7715

66 

34.8
0348

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 10פטאי  ורד  086 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7722

81 

34.8
0341

50     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0751014,34.8041734
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0751014,34.8041734
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758862,34.8047104
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758862,34.8047104
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0762812,34.8044628
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0762812,34.8044628
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764815,34.8038822
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764815,34.8038822
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764953,34.8037241
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764953,34.8037241
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0763725,34.8032615
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0763725,34.8032615
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773106,34.805189
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773106,34.805189
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773106,34.805189
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773106,34.805189
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772297,34.8038882
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772297,34.8038882
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0771566,34.803487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0771566,34.803487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772281,34.803415
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772281,34.803415
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הצג 
 7-9פטאי  גן פטאי  087 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7734

44 

34.8
0308

44     
הוש 
 לם 

הצג 
 מכון אומנותי בית שניידרמן  088 במפה 

אחדות  
 מבני ציבור  10העבודה 

מרכז 
 קהילתי 

32.0
7775

74 

34.8
0403

28     
הוש 
 לם 

הצג 
 5בורוכוב  תיכון תלמה ילין  089 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 תיכון 

32.0
7806

16 

34.8
0264

07 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  6גורדון  אהל משה 090 במפה 

32.0
7590

97 

34.8
0706

73 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 ספריה  מבני ציבור  26גורדון  ספריית יד לבנים  091 במפה 

32.0
7690

79 

34.8
1011

82     
הוש 
 לם 

הצג 
 הנצחה מבני ציבור  26גורדון  בית יד לבנים  092 במפה 

32.0
7690

79 

34.8
1011

82     
הוש 
 לם 

הצג 
 6השניים  גינת המכתש  093 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גינה  
 ציבורית 

32.0
7832

01 

34.8
0999

32     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  3השניים  שירות הפסיכולוגי  094 במפה 

מסגרת  
 טיפולית 

32.0
7832

01 

34.8
0999

32     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט קלעי  095 במפה 

אהרון  
 12גולדשטיין 

מוסדות  
 אולם ספורט  חינוך 

32.0
7832

03 

34.8
0944

05     
הוש 
 לם 

הצג 
 ספריית קלעיי  096 במפה 

אהרון  
 ספריה  מבני ציבור  12גולשטיין 

32.0
7832

03 

34.8
0944

05   
המקום אינו  

 פעיל 
לא  

 קיים 

הצג 
 תיכון קלעי  097 במפה 

אהרון  
 12גולשטיין 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 תיכון 

32.0
7832

03 

34.8
0944

05     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773444,34.8030844
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773444,34.8030844
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0777574,34.8040328
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0777574,34.8040328
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0780616,34.8026407
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0780616,34.8026407
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0759097,34.8070673
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0759097,34.8070673
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769079,34.8101182
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769079,34.8101182
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769079,34.8101182
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769079,34.8101182
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783201,34.8099932
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783201,34.8099932
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783201,34.8099932
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783201,34.8099932
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0783203,34.8094405
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הצג 
 46בורוכוב  יפה  - גן קלעי  098 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7880

59 

34.8
0829

42     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית משפט מבני ציבור  11המעורר  בית המשפט  099 במפה 

32.0
7851

05 

34.8
0773

12     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  11המעורר  פיקוח וחנייה  100 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7851

05 

34.8
0773

12     
הוש 
 לם 

הצג 
 3השומר  גן השומר  101 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7973

23 

34.8
0806

04     
הוש 
 לם 

הצג 
 מוזיאון  מבני ציבור  7השומר  גלריה עירונית  102 במפה 

32.0
7987

98 

34.8
0884

38     
הוש 
 לם 

הצג 
 2יפה נוף  ביה"ס בורוכוב  103 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
7909

68 

34.8
1188

07     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן וייסר תחתון  104 במפה 

בן ציון  
 21ישראלי 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7794

51 

34.8
1220

08     
הוש 
 לם 

הצג 
 מרגנית ודליה )ביחד(  105 במפה 

בן ציון  
 21ישראלי 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7794

51 

34.8
1220

08     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן וייסר עליון  106 במפה 

בן ציון  
 21ישראלי 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7794

51 

34.8
1220

08     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  113כצנלסון  מגנזה 107 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7723

06 

34.8
1389

 אינו קיים    04
לא  

 קיים 

הצג 
 גן אהרון  108 במפה 

כצנלסון   
שינקין    -102
41 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7601

66 

34.8
1281

48     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0788059,34.8082942
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0788059,34.8082942
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0785105,34.8077312
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0785105,34.8077312
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0785105,34.8077312
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0785105,34.8077312
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0797323,34.8080604
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0797323,34.8080604
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0798798,34.8088438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0798798,34.8088438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0790968,34.8118807
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0790968,34.8118807
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0779451,34.8122008
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772306,34.8138904
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0772306,34.8138904
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0760166,34.8128148
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0760166,34.8128148
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הצג 
 מבני ציבור  36גורדון  ארכיון  109 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7646

99 

34.8
1167

85     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן הזיכרון  110 במפה 

   -79כצנלסון  
 36גורדון 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
7579

8 

34.8
1036

80     
הוש 
 לם 

הצג 
 68כצנלסון  משרדי מחלקת הגביה 111 במפה 

מבנים  
שהעירייה  

 משרדים  שוכרת 

32.0
7540

8 

34.8
0960

50     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  2פיינברג  מחלקת דוברות  112 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7530

08 

34.8
0920

79     
הוש 
 לם 

הצג 
 7ויצמן  אנפה 113 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7583

51 

34.8
0903

29     
הוש 
 לם 

הצג 
 5סמטת גזית  זמיר  114 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7619

72 

34.8
0913

17     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט תלם  115 במפה 

סמטת מביה  
 אולם ספורט  מבני ציבור  6

32.0
6393

16 

34.8
1374

38   

הופיע פעמיים  
ברשימה, דו"ח  

017 

רישו 
ם  

 כפול 

הצג 
 מבני ציבור  סמטת גזית  בית ראשונים  116 במפה 

מרכז 
 קהילתי 

32.0
7647

3 

34.8
0952

98     
הוש 
 לם 

הצג 
 מחסן  מבני ציבור  52כצנלסון  המלבן  - מחסן תברואה 117 במפה 

32.0
7513

93 

34.8
0784

95     
הוש 
 לם 

הצג 
 המלבן  גן המלבן  118 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7487

22 

34.8
0768

88     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  15ויצמן  אגף החינוך  119 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7483

79 

34.8
0865

91     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764699,34.8116785
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0764699,34.8116785
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.075798,34.810368
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.075798,34.810368
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.075408,34.809605
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.075408,34.809605
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0753008,34.8092079
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0753008,34.8092079
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758351,34.8090329
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758351,34.8090329
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0761972,34.8091317
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0761972,34.8091317
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0639316,34.8137438
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.076473,34.8095298
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.076473,34.8095298
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0751393,34.8078495
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0751393,34.8078495
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0748722,34.8076888
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0748722,34.8076888
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0748379,34.8086591
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0748379,34.8086591
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הצג 
 2שינקין  דירה - דישי 120 במפה 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7453

72 

34.8
0896

84     
הוש 
 לם 

הצג 
 121 במפה 

משרדי עירייה )אגף הנדסה, מחלקת  
אירועים, קהילה, משאבי אנוש, ועד  

 מבני ציבור  2שינקין  עובדים, מבני ציבור, פניות ציבור( 
משרדי  
 עירייה 

32.0
7453

72 

34.8
0896

84     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  2שינקין  משרד פניות הציבור  122 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7453

72 

34.8
0896

84     
הוש 
 לם 

הצג 
 2שינקין  חנות  -פרינדלנד  123 במפה 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7453

72 

34.8
0896

84     
הוש 
 לם 

הצג 
 4שינקין  חניון שינקין  124 במפה 

גינות  
 חניון ציבורי  ציבוריות 

32.0
7457

31 

34.8
0916

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  4שינקין  גבייה 125 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7457

31 

34.8
0916

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  6שינקין  בניין הנהלה 126 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7454

77 

34.8
0964

09     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  4המפנה  אגף רווחה 127 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7423

03 

34.8
0995

46     
הוש 
 לם 

הצג 
 משה ריינס  128 במפה 

חנות שינקין  
10 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7453

55 

34.8
1034

88     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  10שינקין  משרד טלי ארגמן  129 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7453

55 

34.8
1034

88     
הוש 
 לם 

הצג 
 משרד היחידה לקיימות  130 במפה 

חנות שינקין  
14 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7452

59 

34.8
1066

97     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745372,34.8089684
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745731,34.809166
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745731,34.809166
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745731,34.809166
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745731,34.809166
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745477,34.8096409
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745477,34.8096409
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0742303,34.8099546
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0742303,34.8099546
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745355,34.8103488
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745355,34.8103488
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745355,34.8103488
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745355,34.8103488
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745259,34.8106697
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745259,34.8106697
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הצג 
 מבני ציבור  14שינקין  ויוי וולפסון  131 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7452

59 

34.8
1066

97     
הוש 
 לם 

הצג 
 18שינקין  משרד האופוזיציה  132 במפה 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7448

4 

34.8
1114

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 משרד  מבני ציבור  18שינקין  משרד אופוזיציה  133 במפה 

32.0
7448

4 

34.8
1114

60   

הופיע פעמיים  
ברשימה, דו"ח  

133 

רישו 
ם  

 כפול 

הצג 
 משרד  מבני ציבור  18שינקין  משרד ליאור סידוב  134 במפה 

32.0
7448

4 

34.8
1114

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 18שינקין  משרד מחלקת אירועים  135 במפה 

מבנים  
שהעירייה  

 משרד  שוכרת 

32.0
7448

4 

34.8
1114

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 6הכנסת  ביה"ס גורדון  136 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
7327

64 

34.8
1238

94     
הוש 
 לם 

הצג 
 חבצלת  137 במפה 

ז'בוטינסקי  
33 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7364

13 

34.8
1156

60     
הוש 
 לם 

הצג 
 דפנה 138 במפה 

ז'בוטינסקי  
22 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7345

87 

34.8
1089

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 4רותם  סנונית  139 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7249

11 

34.8
1039

16     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  6רותם  רמב"ם בלאדי  140 במפה 

32.0
7221

35 

34.8
1037

26     
הוש 
 לם 

הצג 
 אמוני מרדכי  141 במפה 

  7צה"ל  
)נמצא בתוך  

 בית כנסת  בתי כנסת  ביה"ס( 

32.0
7227

72 

34.8
0993

69     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745259,34.8106697
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745259,34.8106697
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074484,34.811146
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0732764,34.8123894
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0732764,34.8123894
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0736413,34.811566
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0736413,34.811566
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0734587,34.810897
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0734587,34.810897
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0724911,34.8103916
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0724911,34.8103916
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722135,34.8103726
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722135,34.8103726
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722772,34.8099369
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722772,34.8099369
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הצג 
 7צה"ל   ביה"ס אמונים  142 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
7227

72 

34.8
0993

69     
הוש 
 לם 

הצג 
 ארלוזורוב  143 במפה 

  14ארלוזורוב 
 בית כנסת  בתי כנסת  א' 

32.0
7155

3 

34.8
1075

05 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 1המעיין  דרור  144 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7114

1 

34.8
1217

73     
הוש 
 לם 

הצג 
 19המעיין  ביה"ס כצנלסון  145 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
7114

1 

34.8
1217

73     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  38המעיין  רכש + משרדי העירייה 146 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7075

34 

34.8
1304

41     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  40המעיין  הוסטל  147 במפה 

מסגרת  
 טיפולית 

32.0
7075

39 

34.8
1313

96     
הוש 
 לם 

הצג 
 אולם ספורט אורט 148 במפה 

שדה בוקר  
10 

מוסדות  
 אולם ספורט  חינוך 

32.0
6992

87 

34.8
1130

09     
הוש 
 לם 

הצג 
 מרכז שדה בוקר  149 במפה 

שדה בוקר  
 מבני ציבור  10

מרכז 
 קהילתי 

32.0
6992

87 

34.8
1130

09     
הוש 
 לם 

הצג 
 6שדה בוקר  גן קורנצ'אק  150 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7022

27 

34.8
0995

49     
הוש 
 לם 

הצג 
 4אהרון שר  ביחד( 0סיפן ושלדג  151 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6965

4 

34.8
1023

05     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  12גולומב  בית אליהו  152 במפה 

32.0
6908

38 

34.8
0946

38     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722772,34.8099369
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0722772,34.8099369
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071553,34.8107505
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071553,34.8107505
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071141,34.8121773
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071141,34.8121773
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071141,34.8121773
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.071141,34.8121773
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0707534,34.8130441
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0707534,34.8130441
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0707539,34.8131396
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0707539,34.8131396
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0699287,34.8113009
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0699287,34.8113009
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0699287,34.8113009
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0699287,34.8113009
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0702227,34.8099549
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0702227,34.8099549
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069654,34.8102305
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069654,34.8102305
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0690838,34.8094638
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0690838,34.8094638
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הצג 
 153 במפה 

אגוז, זית, לוטוס, לוטם, סחלב,  
 2ריינס  סיתוונית, ערמון, פטל ותות )ביחד( 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6828

46 

34.8
0893

62     
הוש 
 לם 

הצג 
 42הכנסת  סיגלון וצאלון )ביחד(  154 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
6780

65 

34.8
1230

75     
הוש 
 לם 

הצג 
 גולומב  תיכון אורט  155 במפה 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 תיכון 

32.0
6914

5 

34.8
1248

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 בן צבי  גן קושניר  156 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6706

08 

34.8
1463

61     
הוש 
 לם 

הצג 
 33גולומב  גן העלייה  157 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

גן ציבורי  
ואתר  

 משחקים 

32.0
6914

49 

34.8
1579

05     
הוש 
 לם 

הצג 
 מוזיאון  מבני ציבור  66המרי  מצפה כוכבים  158 במפה 

32.0
6983

6 

34.8
1525

20     
הוש 
 לם 

הצג 
 מסדה ככר הביטחון  159 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7019

97 

34.8
1654

87     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  11גלבוע  בית יוסף  160 במפה 

32.0
7271

26 

34.8
1763

91     
הוש 
 לם 

הצג 
 11גלבוע  תמירון  161 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7271

26 

34.8
1763

91     
הוש 
 לם 

הצג 
 48המרי  מצפור השלום  162 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

מקום  
לתצוגה/  

 אתר הנצחה 

32.0
7314

81 

34.8
1543

44     
הוש 
 לם 

הצג 
 מוזיאון  מבני ציבור  ז'בוטינסקי  סליק "ואדי"  163 במפה 

32.0
7296

59 

34.8
1376

73     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0682846,34.8089362
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0682846,34.8089362
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0678065,34.8123075
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0678065,34.8123075
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069145,34.812487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069145,34.812487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670608,34.8146361
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0670608,34.8146361
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691449,34.8157905
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691449,34.8157905
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069836,34.815252
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.069836,34.815252
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0701997,34.8165487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0701997,34.8165487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0727126,34.8176391
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0727126,34.8176391
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0727126,34.8176391
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0727126,34.8176391
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0731481,34.8154344
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0731481,34.8154344
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0729659,34.8137673
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0729659,34.8137673
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הצג 
 6גבע  יען ועפרוני )ביחד(  164 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7394

63 

34.8
1334

24     
הוש 
 לם 

הצג 
 9המבוא  גן שולמית  165 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7469

46 

34.8
1378

25     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  43שינקין  עין יעקב  166 במפה 

32.0
7580

03 

34.8
1349

57     
הוש 
 לם 

הצג 
 43שינקין  תור  167 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7580

03 

34.8
1349

57 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 53שינקין  רמית ושדמית )ביחד(  168 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7613

38 

34.8
1470

73     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  17המעלות  אגף שפע  169 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7396

67 

34.8
1692

75     
הוש 
 לם 

הצג 
 בית כנסת  בתי כנסת  91שינקין  תפארת צבי  170 במפה 

32.0
7450

24 

34.8
1834

93 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 171 במפה 

משרדי תרבות הדיור   -מגדלי אמריקנה
 182בן גוריון  ורישוי עסקים 

מבנים  
שהעירייה  

 משרדים  שוכרת 

32.0
7474

7 

34.8
1835

83     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  182בן גוריון  רישוי עסקים + תרבות הדיור  172 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7474

7 

34.8
1835

83     
הוש 
 לם 

הצג 
 גן מרים  173 במפה 

כצנלסון   
שינקין    -148
79 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7543 

34.8
1722

44     
הוש 
 לם 

הצג 
 מבני ציבור  145כצנלסון  משרד דורון בכר  174 במפה 

משרדי  
 עירייה 

32.0
7561

82 

34.8
1745

53     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739463,34.8133424
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739463,34.8133424
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0746946,34.8137825
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0746946,34.8137825
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758003,34.8134957
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758003,34.8134957
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758003,34.8134957
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0758003,34.8134957
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0761338,34.8147073
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0761338,34.8147073
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739667,34.8169275
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0739667,34.8169275
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745024,34.8183493
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0745024,34.8183493
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074747,34.8183583
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074747,34.8183583
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074747,34.8183583
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074747,34.8183583
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.07543,34.8172244
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.07543,34.8172244
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0756182,34.8174553
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0756182,34.8174553
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הצג 
 8המעגל  גן גוזמן  175 במפה 

גינות  
 ציבוריות 

אתר  
 משחקים 

32.0
7703

58 

34.8
1774

24     
הוש 
 לם 

הצג 
 ביה"ב בן גוריון  176 במפה 

פועלי הרכבת  
30 

מוסדות  
 חינוך 

  -חינוך  
 יסודי 

32.0
769 

34.8
1645

85 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 אהל שם  177 במפה 

פועלי הרכבת  
 בית כנסת  בתי כנסת  4

32.0
7913

27 

34.8
1750

52     
הוש 
 לם 

הצג 
 6רוטברג  רקפת  178 במפה 

מוסדות  
 גן ילדים  חינוך 

32.0
7822

75 

34.8
1838

11     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  71עמישב  עמישב  179 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6002 

34.8
0934

40 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  13גונן  44/28שכון קופ"ח  180 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6387

22 

34.8
0527

17     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  4מצולות ים  44/26שכון קופ"ח  181 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6424

32 

34.8
0580

47     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  11גון  44/27שכון קופ"ח  182 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6444

05 

34.8
0576

82     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  6ילדי טהרן  44/25אפק  183 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6558

97 

34.8
0569

71     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  13המאור  44/24גן דני  184 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6342

27 

34.8
0948

05     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  4שדה בוקר  31/18גן קורנצ'אק   185 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7021

75 

34.8
0939

40     
הוש 
 לם 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0770358,34.8177424
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0770358,34.8177424
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769,34.8164585
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0769,34.8164585
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0791327,34.8175052
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0791327,34.8175052
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0782275,34.8183811
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0782275,34.8183811
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.06002,34.809344
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.06002,34.809344
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0638722,34.8052717
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0638722,34.8052717
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0642432,34.8058047
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0642432,34.8058047
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0644405,34.8057682
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0644405,34.8057682
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0655897,34.8056971
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0655897,34.8056971
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0634227,34.8094805
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0634227,34.8094805
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0702175,34.809394
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0702175,34.809394
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הצג 
 34/23ויצ"ו  186 במפה 

שדה בוקר  
 מקלטים  16

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7012

47 

34.8
1323

96     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  13בראשית  34/22גן העלייה שניה  187 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
6918

39 

34.8
1583

01     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  5מסדה  34/20ככר הביטחון  188 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7042

55 

34.8
1665

70     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  19הראל  34/21הראל  189 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7249

55 

34.8
1403

90     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  11המעלות  33/19גן מרים  190 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7529

12 

34.8
1748

96     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  11בלוך  12/11בלוך  191 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7737

46 

34.8
1265

02     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  5המלבן  21/14המלבן  192 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7492

1 

34.8
0768

57     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  12פטאי  פטאי  193 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7715

66 

34.8
0348

70 

אותר חמ"א  
)חומר מכיל  

   אסבסט( 
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  22הל"ה  21/15גן הבנים  194 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7347

5 

34.8
0464

68     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  8הפלמ"ח  21/16הפלמ"ח  195 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7257

75 

34.8
0219

38     
הוש 
 לם 

הצג 
 מקלטים  26רמב"ם  22/17רמב"ם בלאדי  196 במפה 

מקלט  
 ציבורי 

32.0
7037

21 

34.8
0631

40     
הוש 
 לם 

        14   

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0701247,34.8132396
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0701247,34.8132396
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691839,34.8158301
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0691839,34.8158301
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0704255,34.816657
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0704255,34.816657
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0724955,34.814039
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0724955,34.814039
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0752912,34.8174896
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0752912,34.8174896
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773746,34.8126502
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0773746,34.8126502
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074921,34.8076857
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.074921,34.8076857
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0771566,34.803487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0771566,34.803487
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.073475,34.8046468
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.073475,34.8046468
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0725775,34.8021938
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0725775,34.8021938
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0703721,34.806314
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=32.0703721,34.806314
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 הנדסה מנהל
 

 תיאור כללי 
אגף נכסים  תשתיות,  תחבורה ופיתוח  אגף  על הבניה,   פיקוחו רישויאגף תכנון, מידע והשבחה,  האגף כולל את  מנהל ההנדסה  

 .תרבות הדיור( ומבנה ציבור ו

 

 מיליון. 12.5 -עובדים, גובה תקציב שוטף:  כ  70  -מנהל ההנדסה מונה  כ 

 

מנהל ההנדסה עוסק ביום יום בתכנון וקידום תכניות עיר ובכל הנושאים הקשורים אליו, ביוזמות הקשורות לבניה חדשה  

 ומתחדשת, שימור, וכל זאת תוך שמירה על ערכים  של הסביבה. 

ח על הבנייה,  המנהל משמש סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון עיר וייעודי קרקע, רישוי בנייה, פיקו

ובעוד מגוון נושאים של קידום   השבחה, נכסים, מדידות והסדרי מקרקעין, דרכים, גנים, תנועה, חזות העיר, מבנים מסוכנים

 ופיתוח העיר. 

 העיר ולשמר את אופייה והאיכויות הרבות הגלומות בה.  מנהל ההנדסה עומד לרשות התושבים במטרה לפתח את

 ההנדסה במבנה ארגוני חדש הכולל:התחדש מנהל  2021שנת  במהלך 

 אגף תכנון, מידע והשבחה   ➢

 אגף רישוי ופיקוח על הבניה הכולל בתוכו )מחלקת  רישוי, מחלקת פיקוח, מבנים מסוכנים ושימור(  ➢

 אגף תחבורה ופיתוח תשתיות ➢

 נכסים, מבני ציבור, רישוי עסקים  – אגף נכסים  ➢

 תרבות הדיור  ➢

 

 חזון 
 התושבים לאור תנופת הבניה והפיתוח בעיר ובהתאם למדיניות העיר המתגבשת. העלאת איכות החיים של   .1

ייעול  השרות והעלאת איכות השרות לפוקדים את מנהל ההנדסה ע"י קיצור זמנים במתן המידע, בהליכי הרישוי התכנון   .2

 והפיקוח ויצירת סביבת עבודה נעימה, הולמת, נגישה המכבדת את קהל ההנדסה ועובדיו. 

 ת בעלי התפקידים בתחומים עליהם הם אמונים.התמקצעו .3

 שיפור וייעול השירותים הניתנים )טפסים ממוחשבים, עמדות מידע וכדו'(.  .4

 

 

 יעדי המנהל 

 המשך קידום תכניות המתאר לעיר עד לאישורן סופי בוועדה המחוזית.  .1

 קידום תכנית המטרו והרכבת הקלה ומהיר לעיר, בעיר גבעתיים.  .2

 ות ותב"עות. קידום יוזמות תכנוני  .3

 , ת. גמר(. 4קיצור זמנים במתן השירות לקהל )מידע, היתרים, רישוי עסקים, טופס  .4

 הערכות מנהל ההנדסה ליישום ועמידה בחוק החדש על כל צורפותיו, רפורמה, ובפרק הזמן שהוגדר ע"י משרד הפנים. .5

יה ו/או גורמים חיצוניים לשנה נוכחית  עמידה בביצוע המטלות ובזמנים שהוטלו על המנהל ע"י ראש העיר, מנכ"ל העירי .6

 וע"פ רשימת דרישות. 

 פיתוח המשאב האנושי הקיים )השתלמויות, תפקידים, שכר(.  .7
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 שיפור סביבת העבודה במנהל. .8

 משימות

גבעת רמב"ם, תכנית בן גוריון ותכנית צפון    , תכניות 23סיום הפקדת תכניות המתאר: הכוללנית, תכנית לפי סעיף   .1

 מערב העיר. 

 עדכון שוטף של נוהלי עבודה לכל מחלקה/ אגף והטמעתו. .2

עמידה במחויבויות ארוכות טווח שנקבעו מראש, בנושאי נגישות, חריגות בניה, שיפוץ תשתיות עירוניות וכד', ותכניות   .3

 עבודה שנתיות, גם בזמן קורונה.  

טלפונים, סורקים, מצלמות גוף,    - אות של  מנהל ההנדסה על כלל המחלקות לרבות תוספת עזרים  שיפור השירות והנר .4

 טאבלטים, עמדת המתנה, תוכנות, מדפסות, ריהוט, מנתב שיחות וכד'. 

 ביצוע פיקוח יזום. .5

 משרד הפנים.ובפרק הזמן שהוגדר ע"י  הערכות מנהל ההנדסה ליישום ועמידה בחוק החדש על כל צורפותיו, רפורמה, .6

עמידה בביצוע המטלות ובזמנים שהוטלו על המנהל ע"י ראש העיר, מנכ"ל העירייה ו/או גורמים חיצוניים לשנה נוכחית   .7

 וע"פ רשימת דרישות. 

 פיתוח המשאב האנושי הקיים )השתלמויות, תפקידים, שכר(.  .8

 .שיפור סביבת העבודה במנהל .9

 

רחבת לשיפור תנאי העיר, שיפור השירות לתושב, קידום תכניות מתאר  מנהל ההנדסה עסק בפעילות נ  2021במהלך שנת  

 . לעיר ותכנון אסטרטגי, הטמעת הרפורמה החדשה וההנחיות המרחביות

 

 וועדות:          
 . ע"פ חוק ותנדרש  12כאשר   -ועדות משנה   12התקיימו 
 . ע"פ חוק ותנדרש  12כאשר    -ועדות רישוי   18התקיימו 

 וועדות שימור  2ועדות מליאה מקומית. התקיימו   1ו התקיימ

 

 תכנון, מידע והשבחה:

 קידום הכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר גבעתיים 
 קידום הכנת תכנית מתאר לשכונת גבעת רמב"ם 

 קידום הכנת תכנית מתאר לצפון מערב העיר 
 קידום תכנית מתאר לציר בן גוריון 

 חדשות שטרם נידונו בוועדה   תב"עות 5נקלטו  

 תב"עות בסמכות מחוזית  9תב"עות בסמכות מקומית +   5נדונו בוועדה  

 תב"עות פעילות   36קיימות 

, כמו כן, טופלו  78-77תב"עות על פי סעיף   2-תב"עות להפקדה ו 1תב"עות למתן תוקף,  3- תב"עות כאשר מתוכן כ 6פורסמו 

 .תצ"ר )תשריט חלוקה ורישום בית משותף( 6

 175- בקשות לתיקי מידע כ

 

 רישוי על הבניה:

ו  514  בקשות לתמ"א בתוספת של  25 מתוכן  :בקשות חדשות להיתר  101-נקלטו כ בקשות להיתר לבניה    4  -יח"ד חדשות, 

  .יח"ד   110חדשה בתוספת של 
  2חדשה בתוספת של    לבניההיתרים    2- יח"ד חדשות, ו  187בתוספת של  היתרים לתמ"א      11מתוכם    :היתרים  53-נמסרו כ

 יח"ד. 
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   .בקשות שנידונו בוועדת רישוי 87-בקשות נידונו בוועדת משנה ו 30  ןמתוכ: בקשות נידונו בוועדות 117

 . תיקי מידע  157- נמסרו כ

 

 ארכיון:
 . קידום תהליך סריקת תיקי הבניין ותב"עות

 . תיקי בניין( 3,500מכלל תיקי הבניין ) 98%- נסרקו כ
 . קידוד וסריקת היתרים ברישוי זמיןקידום 

 . תיקי בניין לעיון  4,0000 -הוזמנו כ

 

 פיקוח על הבניה: 

 .תיקי פיקוח לתובעת העירונית  18 -כהועברו . תיקי פיקוח/תלונות  98-טופלו ונפתחו כ

 .,ותעודות גמר(4ביקורות באתרי בניה )כולל טופס    58 -נערכו כ 

 .  יח"ד חדשות  280נוספו  -  4טופסי  20  - כנמסרו 

 

 מבנים מסוכנים:

  .פניות למבנים מסוכנים 215-טופלו כ

 

 אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

חודשו ושוקמו רחובות בורוכוב, שינקין, המרי, )עבודות כבישים, מדרכות, מערכות ניקוז, מערכות תאורה( באורך  .1

 מ'.  1,120של 

 ביצוע רמזור חדש בצומת רבין רביבים  .2

 ביצוע מיתון תנועה במזרח העיר ובגבעת רמב"ם. .3

 קרצוף ריבוד אספלט במקטעים שונים בעיר.  .4

 נים בעיר. ביצוע תאורה חדשה במקטעים שו .5

 הטמנת רשת חשמל במקטעים שונים בעיר.  .6

 קריאות מוקד. 2,630-כטופלו   אישורי אכלוס. 20- כניתנו   בקשות להיתר. 56- כאושרו 

ליווי תכנון של:  מנהלות כורזין וההסתדרות, מהיר לעיר כצנלסון + אלוף שדה, חניון הורד, קו מטרו, גנים עירוניים, בניית  

 עירוניים חדשים. מוסדות  

 ליווי תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים במתחם הסיטי.

 תכנון רחובות ויצמן, דרך רבין, המרי, טייבר, השומר המעורר, קלעי, ריינס.  

   :2022לקראת 

 הפקדת ותיקוף לתכנית המתאר הכוללנית על כל העיר.  .1

 לתמ"א.  23הפקדה ותיקוף למתן תוקף של תכנית לפי סעיף  .2

 הפקדה ותיקוף לתכנית לשכונת רמב"ם.  קידום ל  .3

 מערב העיר. -הפקדת ותיקוף לתכנית מתאר לצפון  .4

 הפקדת ותיקוף לתכנית לציר בן גוריון.  .5

 הפקדת ותיקוף לתכנית שימור העירונית.  .6
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 קידום תכניות מפורטות בתחום מתחם ההסתדרות פינוי בינוי הגדול במדינת ישראל.  .7

 איחוד וחלוקה מתחם הסתדרות צפון.  הפקדת ותיקוף לתכנית .8

 לתעסוקה בעיר.  – 418קידום תכנון מפורט ליישום תכנית מתחם כורזין גב'  .9

 במתחם הסיטי.  1קידום תכנון מגרש  .10

 קידום מול ועדה מחוזית של תכנית למתחם ציפורן  .11

 קידום לתוקף לתכנית מתחם לביא  .12

 סתדרות ובמתחם פתאי.תכנון של בתי ספר חדשים בדרום העיר במתחם כורזין / הה .13

 קידום תכנון מפורט לגני ילדים ומבני ציבור נוספים בעיר כגון פתאי ובמתחם הסיטי .  .14

 החלת הרפורמה ברישוי, נהלי העבודה לדרישות הרפורמה.  .15

 השלמת הנגשת מבני ציבור ושטחים חומים בעיר  .16

 השלמת מצבת כ"א ואיוש המשירות החסרות במנהל הנדסה. .17

 פרויקט המטרו קידום  .18

 קידום פרויקט נתיב מהיר לעיר  .19

 שיתופי פעולה בנושאים שונים עם עיריות גובלות  .20

 החלפת תשתיות בשכונות העיר לפי תכנית  .21
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 מבנה ארגוני ומצב כ"א קיים 
 

 העיר  תלשכת מהנדס 
 שרית צולשין מהנדסת העיר וראש מינהל הנדסה  -מגיסטר

 
 
 

של   מתמשך  בהליך  נמצא  ההנדסה  העירמנהל  מהנדסת  והתייעלות.  ליזמים    פיתוח  הניתן  השירות  איכות  את  מציבה 

וקידום מהיר ומיטבי  ,  במסגרת זו הוצבו יעדי שירות וזמן לפעולות האגף, תוך שקיפות מלאה  ולתושבים ברמה הגבוהה ביותר,

 למדיניות עיר ברורה. 

 בה.  הגלומות ייה והאיכויות הרבותהעיר ולשמר את אופ  מנהל ההנדסה עומד לרשות התושבים במטרה לפתח את

כמו כן, ישנו באתר העיריה חלק ייעודי לנושאי הנדסה המאגד בתוכו את פעילות האגף, אנשי הקשר, מפת האתרים הפעילים  

 והתשתיות שבביצוע המתעדכנים כל העת, וכן אתר ייעודי לתכנית המתאר העירונית. 

 

 מצבת כח אדם 

 מהנדסת העיר  .1

 מזכירת מהנדסת העיר  .2

 ה המקומית לתכנון ובניה עדהוו מנהלת ורכזת  .3

 פרויקטורית אגפית לתיאום ובקרה  .4

 ארכיון ההנדסה  .5

 תרבות הדיור  .6
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 מטרות:

 ניהול שוטף של מנהל ההנדסה וקידום הפרויקטים המגיעים לטיפול המחלקה.  .1

 עמידה במטלות ובפניות המועברות למנהל ההנדסה.   .2

 הכנת הוועדות בזמן וכראוי.  .3

 מפורטות לעיר. ה ת וני ללו כהמתאר הקידום תכניות   .4

 . קידום מתחמי ההסתדרות , כורזין והסיטי  .5

 קידום תכניות המטרו, והרכבת הקלה בגבעתיים.    .6

   .מול ועדה מחוזית עות"תב קידום    .7

 בזק, חברת חשמל  תאגיד המים ועוד. מול וסנכרון  תשתיות עירונית עבודות קידום     .8

 ניתוב ומענה מהיר לפניות המועברות למנהל ההנדסה ושדורשת טיפול מהנדסת העיר.   .9

 . הנדסה השונים מנהלקביעת נהלים לשיפור הממשקים באגפי     .10

 יה. ילדאוג להפיק את מיטב ההכנסות מפרויקטים לטובת תקציב העיר    .11

 . שיתוף פעולה עם ערים גובלות    .12

 . קידום המידע באתר העירוני כולל מפה ממוחשבת של הבניה בפועל ותשתיות עירוניות    .13

 

 משימות:

ם לטיפול מנהל ההנדסה מגורמי  מעבר לעבודה השוטפת שמצוינת ברשימה לעיל, טיפול וביצוע פרויקטים שנתיים המועברי

 העירייה השונים ומגורמי חוץ.

 העירייה השונים ומגורמי חוץ.
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 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

קידום  ומעקב  
עדכון מערכות  

גיאוגרפיות 
פרוגרמה  

 לצורכי ציבור

 מעקב ובקרה אחר 
עדכון פרוגרמה  

עדכון  , ציבור לצרכי
 מערכות גיאוגרפיות 

מתן כלים לאגף 
ההנדסה לתכנון 

 אסטרטגי 

ישיבת רבעון לעדכון 
ומעקב עם הגורמים 

 לוונטיים רה

 ,הנדסה
 ,תכנון

יועצים  
 חיצוניים 

תקציב בהתאם  
שאגף בטחון למה 

יוכל לסייע דרך 
 נפתח . מל"ח

 תב"ר של
500,000  ₪ 

קביעת לוז לפגישות  
  אחת לרבעון

קידום 
מקצועי של 

 נהלעובדי המ

השתלמות מקצועית, 
ימי עיון וכנסים 

בנושאים ייעודיים  
לכל העובדים  

ובנושאים כלליים  
 ושירות

התייעלות  
והעצמת הצוות  
 ושיפור השירות 

התאמה ומעקב אחר  
קורסים והשתלמויות 

הוצאת כל  ,לעובדים
 העובדים להשתלמות

 ,מהנדס העיר
 , אגף ההנדסה

ועדת קורסים  
 והשתלמויות 

 הגדלת התקציב 
₪ עבור   40,000-ל

קורסים  
 והשתלמויות 

הוצאת כלל 
העובדים  

 להשתלמות/ 
קורס/כנס אחד  

 שנה לפחות ב

מעקב אחר פרסומים  
וקורסים מקצועיים 

,  רישוי בנושאי:
 , תכנון, פיקוח
 , ניהול ,מחשוב

 רות וכד' יש

 

 

 משימות פרויקטאליות 
שם 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה
מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

 הערות  התארגנות

בקרה  
ופיקוח 
לקידום 
תכניות 
מתאר  

 לעיר 

עריכת ישיבות 
בקרה והשמת  
דגשים והערות  
לקידום תכניות 

תכנית   המתאר,
מתאר כוללנית,  
תכנית מתאר  

רמב"ם, תכנית  
מערב -מתאר צפון

העיר, תכנית בן 
 גוריון 

שקיפות ונראות הליכים 
תכנוניים כלפי תושבי 
העיר, הגדלת הכנסות 
פיתוח עירוני, שיפור 
הנגישות העירונית, 

הגדלת השטחים  
יים ושיפור הציבור

 בניצולם 

טיפול סטטוטורי בתכנית  
ושיתוף הציבור בתהליך, 

הכנת מסמכי התכנית  
להמלצת הוועדה 

המקומית, והפקדת  
התכנית בוועדה 

 המחוזית

הנהלת העיר,  
תושבי העיר, 

יועצים  
 חיצוניים, 

 משרד הפנים, 
 ועדה מחוזית, 

מחלקת תכנון  
ואגפי העירייה  

 השונים 

ממומנות   התכניות
 כולן ע"י משרד הפנים 

סיום שיתוף 
ציבור ודיון 

בוועדה 
המקומית  
בהמלצה  
להפקדה,  
החלטת 
הוועדה  

המחוזית על  
הפקדת 
 התכנית

קיום ישיבה 
חודשית לכל 
 תכנית מתאר 

 

 
 

סקר 
מבנים  

 מסוכנים 

 
 
 

ביצוע סקר מבנים  
מסוכנים בהתאם  

להוראות חוקי 
 העזר 

 
 

שיפור הבטיחות בעיר 
וביצוע פעולות מונעות  

 סכנה

 
 
 

הוצאת מכרז לחברה 
המתמחה בסקרים אלו,  

עריכת הסקר וניתוח  
 תוצאות הסקר 

 
 
 
 

 הנהלת העיר, 
 הנדסה,
מבנים 

מסוכנים, 
 יועצים 

 
 
 
 

 תב"ר מוערך
 ₪  300,000-כ

 
 
 
 

 סיום הסקר

 
 
 

תחילת   ,מכרז
סיום  , הסקר

 הסקר

סקר 
מבנים  

 מסוכנים 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 
 הערות  התארגנות

השלמת 
תקנים 
וכ"א 
 במנהל

גיוס והשלמת 
תפקידים וחסרים 

של  עובדים 
בתפקידים שונים 

באגף: מנהל  
פרויקטים לביצוע  
תשתיות, מפקח  
לתיאום הנדסי, 

בודק תכניות  
 , מפקחיםתשתיות

מתן מענה לתפקוד 
האגף לאור הרפורמה,  
ייעול העבודה, ייעול 

 רותיהש

 יציאה למכרזים, 
 גיוס ואיתור כ"א

לעובדי ותיקון תקנים 
 מנהל 

 הנדסה

 מנכ"ל, 
 משאבי אנוש,

 הנדסה,
 וועדת מכרזים

 וועדת מכרזים
 בודק תכניות, 

 שנתית עלות שכר
168,000 ₪ , 
השלמת מפקח הנדסי 

 -תקן עובד
 שנתית  שכרעלות 

135,000 ₪ , 
עלות שכר עובד שנתי 

135,000  ,₪ 
תב"רים לפי פרויקטים  

 בפועל 

 קליטה של 
העובדים  

 במהלך השנה 

הוצאת מכרזים  
לפי נהלי משרד 

הפנים עוד  
 השנה 

 

תת"ל 
102  

 70ותמ"א 

קידום תכניות  
המטרו, והרכבת  
הקלה בתחומי 
 העיר בגבעתיים. 

התווית מדיניות התכנון  
האורבני והעצמת 

הפיתוח וההתחדשות 
העירונית סביב תחנות 

המטרו המתוכננות  
ומתחמי הדפו תוך  

קביעת הנחיות 
מנת  והוראות, זאת על 

לאפשר העצמת הבניה  
הנובעת מהקמת מערכת  
הסעת ההמונים, יישום  
עקרונות תכנון מוטה  

תחבורה ציבורית, ייעול  
השימוש בקרקע ובכך  
להעצים את השימוש 

במערכת הסעת  
 ההמונים 

הכנת מסמך   -שלב  א' 
התנגדות מנומק לתת"ל 

אשר יכלול הערות,  102
ניתוח איכותי וכמותי  
לתכנון המוצע ביחס 

לתכניות הפיתוח 
העירוניות, לרבות  
חלופות עקרוניות  

 . מוצעות לעדכון
ייעוץ וליווי  -שלב ב' 

לעיריית גבעתיים בהליך  
על   70התכנון של תמ"א 

מנת להבטיח הטמעת  
הצרכים והשיקולים 
הרלוונטיים בתכנון 

שיוצע לטובת הפיתוח  
 העתידי של העיר. 

הנהלת העיר,  
יועצים  
 , חיצוניים 

 , ועדה מחוזית
מחלקת תכנון  
ואגפי העירייה  

 השונים 

אדריכל  -נבחרו יועצים 
ומהנדסים לליווי  
העירייה בתהליכי  

 התכנית

סיום הכנת 
מסך  

התנגדויות  
 ,מנומק

ליווי תהליך  
התכנון עד 

 סופו

נבחרו אדריכל 
  –ומהנדס 
 2020אוקטובר 
 

 בעבודה 

 

סקר 
חריגות 

 בנייה

שימוש בתצ"א 
ואמצעים 

לאיתור  טכנולוגים 
 חריגות בניה 

עמידה ברפורמה לנושא 
, האכיפה ע"פ חוק

הגברת האכיפה על  
הבנייה בעיר, הגדלת 

הכנסות העירייה  
מתוספות בנייה לא  

 חוקיות

עם חברה  התקשרות
המפענחת ומספקת 

 חברת התצ"א, תצ"א
תספק חומר לתובעת  

העירונית להגשת כתבי 
 אישום

 ,תובעת עירונית
 ,מחלקת פיקוח

 מנהל כללי, 
 חברת תצ"א

נפתח תב"ר של 
900,000  ₪ 

בהתאם 
לחריגות  
שיתגלו,  
הכנסות 
לעירייה  

והגשת כתבי 
 אישום

 יציאה למכרז
, 2020אוקטובר 

השלמת הסקר  
עד פברואר 

2022 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

מדדי  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 
 הערות  התארגנות

קידום 
סקר 

לעמידות 
מבני 
ציבור 

ורעידות  
 אדמה

עריכת סקר  
לקבלת נתונים 
לעמידת מבני 

ציבור ברעידות 
 אדמה

חיזוק המבנים בהתאם 
,  לתוצאות הסקר

בטיחות התושבים 
 בשימוש במבנים

מכרז לעריכת הסקר  
ועריכת חוזה לקידום 

, עם חברת סקרים הנושא
איסוף נתונים  והכנת  
סקר לעמידות, יישום 
 הסקר ועמידה בזמנים

 ,הנדסה
אגף נכסים, 
מבני ציבור 

 ורישוי עסקים

בטיפול אגף נכסים, 
מבני ציבור, רישוי 

 עסקים
 

בטיפול אגף 
נכסים, מבני 
ציבור, רישוי 

 עסקים

 

הקמת   
מחלקת 
 שימור

הקמת מחלקת  
שימור  לטיפול 

 השימורבנושא 

יישום תכנית השימור 
העירונית וטיפול  

, במבנים לשימור בעיר
קידום בקשות להיתר  
אשר נכללות ברשימת  

 , השימור בעיר
הוצאת היתרי בנייה 
ובקרה למבנה שימור 

 בעיר
 

הקצאת כ"א ייעודי 
ומקצועי לטיפול  

בבקשות להיתר כחלק  
מרשימת השימור  

הכוללת מבני ציבור 
 , המיועדים לשימור

נהלים לשימור   הכנת
בנושא חריגות בניה 

 , והיתרי בניה
טיפול במבני ציבור 
 המיועדים לשימור 

 ,אגף התכנון
אחראית  

 ,שימור
 משאבי אנוש

הגדרת תפקיד ע"י 
וועדה למכרזים ומינוי 

 אחראי שימור

מינוי כ"א 
לתפקיד 

אחראי שימור  
תחילת  –

2022 , 
כתיבת נוהלי 

עבודה 
למחלקת 

 –שימור 
תחילת  שנת   

2022 

ביצוע מכרז 
לתפקיד אחראי  
מחלקת שימור  

 2022ינואר  –

 

השלמת 
ריהוט,  

ציוד 
ומיכון  
 למנהל 

השלמת ציוד, 
ריהוט ומיכון, 
הקמת עמדות  
עבודה נוספות 

בהתאם להשלמת 
תקנים של כ"א 
לעובדים חדשים  

שייקלטו ובהתאם 
 לרפורמה החדשה 

ייעול ושיפור העבודה  
ובביצוע המשימות 

ייעול  , המחלקתיות
ושיפור השירות לתושב,  

נראות האגף, עמידה 
 בנוהל העבודה ברפורמה 

רכישת והשלמת הציוד 
הנדרש בהתאמה  

לקליטה וגיוס כ"א נדרש 
ובהתאם לדרישות 
 הרפורמה החדשה 

 הנהלת העיר, 
 , מנכ"ל

 מהנדס העיר,
 ,משאבי אנוש

 ,רכש
 מנהל כללי 

  סעיף שוטף

היערכות 
למקום קליטת  

   -העובדים
רכישת   ,מיידי

הציוד בהתאם 
לקליטת 
  -העובדים 

 מיידי
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 משימות ארכיב הנדסה 
שם 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הטמעת  
   -עבודה 

ארכיון 
ממוחשב 
 באינטרנט 

סריקת תכניות  
היתר ומסמכים  

סטטוטוריים  
והעלאתם  
 ,לאינטרנט

 סריקה של 
תיקי בניין  3,000-כ

 ותב"עות קיימים

 שיפור איכות השירות, 
הפחתת  נגישות,

גניבות/והשחתה של  
 מסמכים 

מיון תיקי בניין לפי נוהל  
וקידוד שנקבע ע"י מנהל  

התכנון וסריקתו למערכת  
 המקוונת

 העיר,מהנדסת 
 מ. מח' הרישוי,

 מנהל כללי, 
 ,עובדי הארכיב
 חברת סריקה 

 

 97%-נסרקו כ
מתיקי הבניין  

 הקיימים,
המשך סריקה  

שוטפת של 
תיקי בניין  

פעילים 
 ושקיבלו היתר

המשך נוהל 
סריקת התיקים  
הפעילים בעבודה  

 , השוטפת
המשך עבודה 

שוטפת של 
סריקת היתרים  

 חדשים 
 

 

העלאת כל תיקי 
הבניין שנסרקו 
 לאתר העירייה 

כל תיקי הבניין 
שקיימים יהיו נגישים  
באתר העירייה לציבור 

 הרחב ותושבים

גיוס כ"א לביצוע העלאת 
 החומרים לאתר

 ארכיב
 מאבי אנוש 

 מהנדסת העיר

 גיוס עובד 
  

תחילת העלאת 
תיקי הבניין 

 2022ינואר 
 2022סיום סוף 

 גיוס עובד 
 לתפקידהכשרתו 

ביצוע המשימות 
להעלאת  

הקבצים לאתר 
 העירייה 

 

המשך עבודה 
שוטפת של סריקת  

מסמכים ע"פ 
 בקשות שכבר נסרקו  

ביצוע נוהל סריקה  
ותיוק בתיקי הבקשות  

שנסרקו והתקבלו בגינם 
 חומר חדש שטרם נסרק  

 

למידת קידוד וסריקה של  
כל מסמך ותיוק בתיק  

 הבקשה בקומפלוט 

מנהלת מחלקת 
רישוי, בודקות 

, מנהל  הבקשה
 ארכיב  

עבודה שוטפת   
  סיום גיבוש נוהל   יום יומית 

קידוד הבקשות  
שקיבלו היתר בניה  

 לאתר העירייה 

בניית נוהל לקידוד 
בקשות שהתקבל בגינן 

 היתר בניה 

שמירת החומר בקומפלוט  
ות ברורים  תוך מתן שמ

להיתרי בניה והחלטות  
 עדה ו

 

מנהלת מחלקת 
, מתאמת  רישוי

, מנהל  רישוי
 ארכיב  

עבודה שוטפת  
 יום יומית 

סיום גיבוש 
  והתמקצעות 

סריקת 
תיקי 

 עות "תב

  700-סריקה של כ
עות לארכיון "תב

 הממוחשב

 שיפור איכות השירות, 
הפחתת  נגישות,

גניבות/והשחתה של  
 מסמכים 

מיון תיקי בניין לפי נוהל  
וקידוד שנקבע ע"י מנהל  

התכנון וסריקתו למערכת  
 המקוונת

 מהנדסת העיר,
 מ. מח' הרישוי,

 מנהל כללי, 
 ,עובדי הארכיב

 סריקה חברת 

 

התחלת סריקת  
   - ו"תעהתב

 2022ינואר 
סיום הסריקה 

 2022סוף  –

קידוד וסיום  
הסריקה של 

 ו"תעהתבתיקי 
 2022סוף  –

באחריות  
אגף התכנון 

להעביר  
תיקים 

שקודדו  עד  
לתחילת 

 2022ינואר 
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 ותחבורה תשתיות אגף פיתוח  
 כללי 

בתכנון,   עוסק  העלהאגף  התשתית  מערכות  של  ותחזוקה  והתת -ביצוע  ניקוז    קרקעיות -קרקעיות  בעיר: 

האגף   עוסק  כן,  כמו  וחינוך.  ציבור  מוסדות  חשמל  רמזורים,  תאורה,  ומדרכות,  כבישים  סלילת  ותיעול, 

בתיאום ואישור מערכות תשתית, מדידות קרינה, אספקת מידע, בדיקת תכניות להיתר לבניינים חדשים,  

בני ציבור, הנגשת מדרכות ותחנות אוטובוסים, פיקוח ביצוע עבודות חב' חשמל וחב' תקשורת,  תוספות ומ

ועוד. כל עבודות תשתית, סלילה, חשמל  ועליון של  שיפור הממשק לחפיפה לעבודות תאגיד    פיקוח צמוד 

 לו"ז לביצוע עבודות בדרכים.  תיאוםהמים ו

 

 מצבת כוח אדם 

מנהל מדור  , מזכירת מחלקה, מנהל מחלקה תשתיותת אגף, , מזכיר מנהל אגף תחבורה ותשתיות  .1

 . חשמלאי, חשמל

 . מנהל מח' תנועה ותחבורה, מנהל מדור תיאום הנדסי, מנהל מדור ביצוע, -לא מאויש .2

 

 תחומי אחריות 

 אחזקה, שדרוג וביצוע מאור רחובות.  .1

 אחזקה, שדרוג והקמה של רמזורים ובקרת התנועה.  .2

 מתקני חשמל במבני ציבור וחינוך.אחזקה, שדרוג והקמת  .3

הנדסי מול גורמי חוץ: חב' חשמל, בזק, הוט, משרד התחבורה, חברות תקשורת, תאגיד    תיאוםהובלת   .4

 "מי גבעתיים", רשות הניקוז.

 אחזקה, שדרוג והקמה של מערכת תיעול  עירונית, כבישים ומדרכות.  .5

 קידום תכנון ובניה בעיר בתחום תשתיות ופיתוח.  .6

 יתוח עירוני ותשתיות עירוניות. קידום פ  .7

פרויקטים לפיתוח העיר: סיטי, שדרוג תאורת רחובות, שדרוג חשמל במוסדות ציבור, וחינוך, שדרוג   .8

שדרוג   רמזורים,  מערכות  והקמת  שדרוג  חדשים,  וחשמל  תאורה  מתקני  הקמת  ומדרכות,  כבישים 

 והקמת מערכות תיעול. 

 .בדיקות קרינה .9

 . ליווי תביעות משפטיות .10

 קוח על עבודות. פי .11

 פיתוח משאב אנושי של מחלקה. .12

 משרד התחבורה.  -טיפול במקורות מימון חיצוניים .13

 תכנית אב תחבורה עירונית, לרבות אופניים.  .14

 תכנית אב לתיעול.  .15

 תכנית אב למאור רחובות וגנים ציבוריים.  .16

 יישום הנחיות וועדת תנועה  .17
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שוטפות משימות

שותפים פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה שם 
מרכזיים 

משאבים
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

אחזקת 
מאור  

רחובות  
וגנים  

ציבוריים 

אחזקה שוטפת 
של  התאורה 
ברחבי העיר 

בטיפול מניעתי 
ע"י קבלן ואחזקה 

שוטפת

קידום חזות 
ובטיחות העיר

העסקת קבלנים 
חיצוניים לביצוע  

טיפול בתקלות

גזברות,
חשב האגף, 

הנדסה

תקציב שוטף 
₪1,400,000  

תיקון תקלות תוך  
שבוע ימים בממוצע

קריאה לתקלה 
שעות,  2 - דחופה

קריאה לתקלה 
 שעות. 24 -רגילה 

. מכרז רב שנתי

מבוקשת  
תוספת של 

300,000 עבור 
ביצוע סקר 

בטיחות לעמודי 
תאורה  
ו-300,000

נוספים עבור 
החלפה מידית 

של  45 עמודים  
מסוכנים

תחזוקת  
רמזורים 

בעיר

אחזקה, שדרוג 
והקמת רמזורים  
לשיפור והסדרת 

 הבטיחות בעיר

פעולות מניעה 
ובדיקה שוטפת, 
תיקוני רמזורים,  
והסדרת בטיחות 

חוזית עם  התקשרות
 קבלנים

חשב אגף,
,גזברות
,הנדסה
משכ"ל 

תקציב שוטף  
350,000  ₪

 2תיקון תקלות תוך 
ימים, הוצאת מכרז  

חדש לאחזקת 
מערכת רמזורים עד  

 2021תחילת שנת 

- תגובה לקריאה 
שעות, הכנת  3 

שנתי-מכרז רב

תחזוקה  
שוטפת של  

החשמל 
בצורה  
תקינה 
ויעילה, 

כולל שדרוג 
ועב' יזומות  

להקמה 

הסדרת בטיחות  
במבני ציבור 

וחינוך 

תחזוקת חשמל 
במוסדות ציבור  

בצורה תקינה

מבני ציבור,
,ביטחון
, חינוך

הנדסה,
יעד

תיקון תקלות 5178תב"ר 
פעמיים בשבוע, 

קריאה לתקלה 
שעות,  2 -דחופה 

קריאה לתקלה 
. שעות 24 -רגילה 

המקור התקציבי  
5178הועבר לתב"ר 

תחזוקה 
שוטפת של 

החשמל בצורה  
תקינה ויעילה,  

כולל שדרוג  
ועב' יזומות  

להקמה

תיאום 
הנדסי מול 
גורמי חוץ: 
חב' חשמל, 
בזק, הוט  

 חב' 
תקשורת,  
תאגיד" מי  
גבעתיים" 

מתן אישורים  
 תכנוניים, 

הרשאות לביצוע  
ופיקוח על עבודות 

שיפור תשתיות 
החברות של 

וחיבור צרכנים 
חדשים 

בדיקת תכנית תיאום  
הנדסי, מתן אישור  

תכנוני, בדיקת תכנית  
הסדרי תנועה זמניים, 
מתן הרשאה לביצוע,  

הפניה למשטרה,  
פיקוח על עבודות,  
 טופס גמר עבודה

הנדסה,
,תאגיד

יועץ תנועה, 
ועדת תמרור, 

,משטרה
יעד

השלמת תקן  
עובד 

 - קליטת עובד
 , 2021 תחילת

14מענה לבקשות עד 
יום, לרבות בקשות  

 דחופות 

קליטת בקשות  
לתיאום הנדסי 
ולביצוע עבודה, 
מכרז לתפקיד  
מפקח ומתאם  

הנדסי
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה שם 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

אחזקת 
 כבישים 

אחזקה שוטפת 
של מדרכות  

וכבישים, עבודות 
פיתוח קטנות +  

ביצוע הנחיות של 
 ועדות תנועה 

קידום חזות 
 ובטיחות העיר

העסקת קבלנים 
חיצוניים לביצוע, 

טיפול בתקלות וביצוע  
 עבודות חדשות

 גזברות,
חשב האגף,                  

 הנדסה

 נדרש
תקציב חדש, 

  500,000שוטף  
₪ 

תיקון תקלות תוך  
שבוע ימים בממוצע, 
ביצוע עבודות חדשות 

 בהתאם ללו"ז 

  לפי מכרז רב שנתי

הנגשת 
צמתים 
ותחנות  
 אוטובוס 

ביצוע סקר 
לצורך צמתים 

הכנת אומדן  
 לביצוע 

 - בטיחות, נגישות
 העסקת יועץ נגישות  דרישת החוק

 חשב אגף,
 ,גזברות
 ,הנדסה

 יועץ נגישות 

תב"ר חדש 
 דרוש לתכנון

300,000  ,₪ 
תידרש הגדלה  
 לשלב הביצוע 

 
 

תכנון וביצוע עד יוני  
2021 

 תכנון וביצוע עד
  2021יוני  

החלפת 
מערכות  

פנסים של 
רמזורים 

 ללדים 

ביצוע החלפת 
פנסים ומנגנונים  
 ברמזורים ללדים 
 + חידוש המערכת

 רמזוריםהעסקת יועץ  בטיחות

 חשב אגף,
 ,גזברות
 ,הנדסה

 יועץ נגישות 

ביצוע עבודות חדשות  
 לפי מכרז רב שנתי בהתאם ללו"ז 

המקור  
התקציבי 

הועבר לתב"ר 
5168 500,000  

₪ 

אחזקת 
מערכת  
תיעול 
 עירונית 

תחזוקה שוטפת 
ושדרוג קווי 

התיעול ותעלות 
הניקוז ברחבי 

 העיר 

מערכת תיעול 
תקינה ומניעת 
 הצפות בחורף 

חוזית עם  התקשרות
 קבלנים

רשות ניקוז,             
איכות  

הסביבה,         
מהנדס העיר, 
 גנים ונוף, יעד 

 

תקציב שוטף  
100,000  ₪ 

 2תיקון תקלות תוך 
מים.                 י

הצעות למכרזים פעם 
 . שנים 5-ב

 24 -תגובה לקריאה
שעות ביממה, 
  6הכנת מכרזים 

 חודשים 

המקור  
התקציבי 

הועבר לתב"ר 
5153 

קידום 
תכניות 

לבניה בעיר  
 תשתיות -

בדיקת תכניות  
להיתר ובניה 

ותעודת  4לטופס 
 גמר

קיצור זמן בדיקת  
 תכניות

מענה בהתאם לתיקון 
לחוק התכנון  101

 והבנייה 

מח'   –הנדסה 
 רישוי ופיקוח 

תקן עובד  בודק  
 תכניות,

עלות שכר 
  168,000שנתית 

₪ 

הוצאת בקשות  
להיתר או    שרותמאו

הערות להשלמת  
, יום 14תכניות תוך 

  -גיוס עובד לתפקיד
 2021תחילת 
 

מכרז לתפקיד בודק  
תכניות להיתר 

 תשתיות
 

בדיקות  
 קרינה

בדיקות קרינה  
משדות מגנטים 
)מקורם בחשמל( 
ואלקטרומגנטים 

)מקורם 
 סלולאריים( 

שיפור בטיחות 
 הסביבה

 הכנת פרוגרמה, 
 ביצוע בדיקות

אגפים שונים  
בעירייה  

 ותושבי העיר 

תקציב שוטף  
30,000  ₪ 

בדיקות בשוטף  
 פעמיים בשנה 

בדיקה מבוצעת לפי 
דרישה ובאופן 

 , יזום
  –מוסדות חינוך 

 פעם בשנה 

 

קידום 
פיתוח 

ביצוע פרויקטים  
קביעת פרוגרמה  פיתוח עירוני בהיקף שנתי 

שנתית בתיאום עם  
הנהלת העיר,            

שפ"ע,           
השלמת תקן  

 עובד,
הוצאת הזמנות 
 לתאגיד או יעד,

טופס גמר לביצוע  
מכרז  , עבודות

תב"רים  בכפוף 
 להכנסות
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה שם 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

עירוני  
ותשתיות  
 עירוניות

לשדרוג  תשתיות 
עירוניות, כבישים  
ומדרכות ברחבי  

 העיר 
 

הנהלת ואגפי העירייה  
 הרלוונטיים לנושא

תאגיד,                
 גזבר

תב"רים לפי  
פרויקטים 

 בפועל 

גיוס מנהל פרויקטים 
 2021תחילת -

לתפקיד מנהל 
 פרויקטים

חומרים 
 וגנרטור

רכישת גנרטור 
וחומרים נדרשים 

 שוטפים 

עבודה תקינה 
תקציב שוטף   גזבר רכישה של החומרים  ויעילה 

 ₪  10,000של 

רכישה של החומרים  
במהלך השנה ע"פ 

 צורך

רכישה של 
החומרים במהלך 

 השנה ע"פ צורך 
 

השגת 
מקורות  
מימון   
ממשרד 
 התחבורה 

קבלת תקציב  
השתתפות 
בפרויקטים 
 תחבורתיים

הגדלת מקורות 
המימון 

העירוניים,  
גדרת פרויקטים ה

תחבורתיים 
ברחבי העיר 

 למשרד התחבורה

הגשת פרוגרמה שנתית  
לאישור הנהלת  
העירייה ומשרד 

 התחבורה

גזבר הנדסה, 
משרד  

 התחבורה

תקציב 
השתתפות 

העירייה לפי  
פרויקטים 

מאושרים ע"י 
 משרד התחבורה

קבלת מימון לכלל 
הפרויקטים 

שנתבקשו בשיעור של 
70% 

פניה למשרד 
התחבורה 

 בפרויקטים: 
סיטי, כורזין, דרך  

 רבין

 

 יועצי תנועה

הסדרי תנועה 
בדיקה , בעיר

ואישור הסדרי 
חניה לתכניות 

ובקשות שהוגשו  
 להיתר

 

שיפר התנועה  
והסדרי תנועה 
 קבועים וזמניים 

 אישור ובדיקת תכניות 

משרד  
התחבורה, 

משטרת  
 תנועה, 

 תמרור ועדת 

תקציב שוטף  
 בוצע / לא בוצע  ₪  400,000

כל בקשה להיתר 
ומטופלת לגופה 
בוועדה ובוועדת 

 התנועה 

לטובת ועדת  
תנועה ויועצים 

 בשוטף

בדיקות  
 חשמל 

בדיקות חשמל   
שנתיות למוסדות  

 חינוך 

שיפור בטיחות 
ועמידה  הסביבה

בהנחיות משרד 
 החינוך 

 הכנת פרוגרמה, 
 ביצוע בדיקות

מוסדות  
חינוך 

 בעירייה 

תקציב שוטף  
 )לבדיקה בלבד(

50,000 ₪   
כחלק מתקציב  
 חשמל מוסדות

בדיקות בשוטף לפי  
הנחיות משרד 

 החינוך 

בדיקה מבוצעת לפי 
הנחיות משרד 

 , החינוך
 ולפי הפרוגרמה 

 

השלמת 
 כ"א נדרש 

עובדים   3גיוס 
בתפקידים שונים 

מנהל  באגף: 
פרויקטים לביצוע  
תשתיות, מפקח  

 , לתיאום הנדסי
בודק תכניות  

 תשתיות

מתן מענה 
לתפקוד האגף 
 , לאור הרפורמה
  ,ייעול העבודה

 שירות ייעול ה

 , יציאה למכרזים
 גיוס ואיתור כ"א
ותיקון תקנים  

 לעובדים 

 , מנכ"ל
 משאבי אנוש,

 הנדסה,
 ועדת מכרזים

 קליטה של  ועדת מכרזים
 במידיהעובדים 

הוצאת מכרזים לפי 
הפנים  נהלי משרד 
 2021עד פברואר 

 וקליטה של
העובדים  עד מאי 

2021 
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 אגף תכנון, מידע והשבחה
 

 מצבת כוח אדם 

 . אדריכל העיר, ראש אגף התכנון.      1
הכנת  אום פגישות, עדכון יומן, מעקב ביצוע מטלות ומשימות אדריכל העיר,  ילת  :מזכירות אגף תכנון.      2

ישיבות צוות אגף התכנון ומעקב ביצוע הנחיות, מענה טלפוני שוטף    חומר ומצגת לקראת כל דיון, סיכום

 , תאום בין מנהלת התחדשות עירונית והאגף ורישום פניות לעובדי האגף בזמן קבלת קהל

המחוזית,  העברת מסמכים לחתימות ועדת התכנון ולוועדה  רכזת מעקב ותיאום לבקרה תב"ע :   .1

  יום לוועדה המחוזית, מעקב יוזמות תכנוניות  אום ועריכת סדריביצוע ומעקב פרסומים בעיתונות, ת 

 ותב"עות, תצ"רים. 

 . תכנון, מידע והיטלי השבחהמנהלת מחלקת   .2

 חסר כרגע בשלב מכרז – ועדה ו שמאי ה .3

 . יועצת תכנונית שמאית כלכלית )חיצונית(  .4

    .תכניות בניין עיר בודקי  2 .5

 . מידען .6

 GIS -אחראי תחום ייעודי קרקע ו   .7

 ייעוד
ת המגורים, תוך שימת דגש על  סביבואיכות חיים    בעיר גבעתיים, לשיפורהכנת תשתית תכנונית אסטרטגית  

בינוי   התחדשות פינוי  של  פרויקטים  באמצעות  והגדלת  ,  עירונית  ציבור  ה אזורי  פיתוח  ושטחי  תעסוקה 

  .העיר הקיימת בהתייחסות להיסטוריה ומרקם של איכותיים, 

 

 האגף מטרות 

 קידום תכנית כוללנית ותכנית מתארית למתן תוקף  .1

בנושא תכניות .2 והנגישות לציבור הרחב    מתן מידע  בניה, מידע הנדסי כללי והשבחה  זכויות  עיר,  בנין 

 ולבעלי מקצוע בתחום.

 יצירת כלים סטטוטוריים לקביעה ומימוש מדיניות פיתוח עירונית. .3

 ייזום וקידום התכנון ארוך/קצר טווח סטטוטורי בעיר ותכנון כולל של אזורים פוטנציאלים בעיר.   .4

 ליווי ועידוד תכנון יזום על ידי גורמי חוץ.  .5

 הגדלת הכנסות העירייה ע"י קידום תכניות בניין עיר למתן תוקף והשבחה.   .6

י מקצוע בעת קבלת קהל ובאמצעות  מתן שירות אדיב, ומידע מפורט ככל הניתן לתושבים וגורמ   -שירות   .7

 כל המדיות. 

 חיזוק ממשקי העבודה עם אגפי העירייה השונים והגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר.  .8

 איתור שטחים לפוטנציאל הקמת מבני ציבור וחינוך.  .9

 מקסום פוטנציאל השימוש בשטחים ומבני ציבור קיימים. .10

יחידה לתכנון מידע והשבחה למחלקה והקמת מדור  הקמת מחלקה ומדורים באגף התכנון: הפיכת ה.  11

 ומדור השבחה. GISתכנון אסטרטגי ועיצוב אדריכלי , מדור מערכות מידע גיאוגרפיות 
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 יעדים 

מתאר   .1 תכנית  והכנת  סטטוטורי  ותכנון  אב  תכנית  ברמת  ונקודתי  אזורי  עירוני  כלל  תכנון  קידום 

 כוללנית. 

 בהתאם לחוק.   עמידה בזמני בדיקת תכניות .2

הפקת ומסירת דפי מידע, שומות, אישורים לטאבו, בדיקת חבות היטלי השבחה ומסמכים נוספים ללא   .3

צורך להגיע לעירייה ע"י הגדלת אמצעי הנגישות ומסירת מידע לבעלי המקצוע והקהל הרחב והוספת  

 מידע לציבור דרך אמצעי התקשורת השונים ועדכון אתר האינטרנט ההנדסי. 

 וטיפול במערכות המידע הגיאוגרפיות והוספת שכבות מידע לתושב ושיפור המערכת.עדכון   .4

 יצירת מקורות הכנסה חדשים ותביעות לכפל שווי, דמי שימוש ועידוד לפרויקטים בינוי מתחמי.  .5

 איתור מבנים, מגרשים ושטחים ציבוריים להכנת תכניות למענה לצרכי הציבור להשבחה עבור העירייה.  .6

 מימון חיצוניים למימון וביצוע תכניות מתאר/אב שונות.  השגת מקורות .7

שיתוף פעולה וסנכרון עם המנהלת להתחדשות עירונית וכלל אגפי העירייה השונים כגון, שפ"ע, חינוך,   .8

 נכסים, רווחה וכדומה. 
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שוטפותמשימות    

משאבים   שותפים מרכזיים  מרכזיות פעולות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

שיתוף ויידוע 
הציבור  

 בהליכי תכנון 

 ותתב"עחשיפת 
 ופרויקטים של 

בינוי בהיקף -פינוי
גדול לתושבים ומתן 

למעורבות  אפשרות
 בשלבי גיבוש תכניות

לתושב   שירותייעול ה
ושיפור הליך התכנון  
המרחבי תוך שיתוף  
האזרחים בקבלת 

 החלטות במידה וניתן

 ,הכנת מצגת
איתור תושבים  

רלוונטיים למפגש 
 , במקום מסוים

 ,הזמנת התושבים
קבלת משוב  

 ,מהתושבים
הסקת מסקנות  
 תכנוניות בהתאם 

הנהלת העיר  
ועובדי אגף 

 , ההנדסה
תושבי המתחמים 

הרלוונטיים  
יזמים , והגובלים

ומתכננים 
 ,מטעמם

דובר העירייה 
 ויועצים נדרשים 

  

איתור ושליחת הזמנות 
שכירת אולמות  ,למפגשים

מתאימים וקביעת  
הכנת  ,תאריכים לביצוע

קבלת משוב , המצגות
לו"ז  –והסקת מסקנות 

להתארגנות כחודשיים לפני  
כל מפגש ציבור בהתאם 

 לשלבי ההתארגנות 

בהתאם 
להנחיות  

ראש העיר 
לקיום 

המפגשים  
בשיתוף 

ובסנכרון עם  
מנהלת 

להתחדשות 
 עירונית 

מערכות  
מידע 

 גיאוגרפיות 

ממוחשב של  עדכון 
ייעודי קרקע 
 ,בתחומי העיר

שכבות  קיימות  
והוספת שכבות 
חדשות למערכת 

 המידע הגיאוגרפיות 

שיפור מערכות המידע 
לשימוש  האגף, עובדי  

האחרים  העירייה 
מערכת זו . והתושבים

נותנת את הכלים  
בכל   שירותלשיפור ה
הן ברמה  -הרמות

העירונית לציבור הרחב  
והן ברמה פנים הארגון  

 ליחידות העירייה. 

ממוחשב  עדכון 
של ייעודי קרקע 

 ,בתחומי העיר
שכבות  קיימות  
והוספת שכבות 
חדשות למערכת 

המידע 
 הגיאוגרפיות 

 
  

עדכון 
שוטף של 
 השכבות
השונות 

ותחזוקת  
 המערכת 

  

333   
 

 משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

מתחם 
ויצמן  

 ז'בוטינסקי 

הכנת תכנית  
בניין עיר 

למתחם בסמכות  
 ועדה מחוזית

הריסת מבנים ישנים 
ובניית מבנים חדשים 
במקומם, הרחבת רח'  

ויצמן, הפרשה לשטחים  
ציבוריים, תכנון משולב 
של כיכר עירונית ומבנה 

 חדש לעירייה 

 הכנת תב"ע

הנהלת העיר,  
הוועדה  

המחוזית, 
תושבי המתחם, 

חברת יעד 
 ויועצים שונים 

מימון משרד  
הבינוי והשיכון  
והשתתפות של 

שלנו   7.5%
  לפרויקט.

תב"ר ע"ס נפתח 
1,208,000  ₪  

בהתאם 
להתחייבות 

 . משהב"ש

המלצת הוועדה  
המקומית  

לוועדה המחוזית  
להפקדת 

התכנית בתנאים  
 2022פברואר  –

הכנת מסמכים  
לקראת דיון בהמלצה 

להפקדה בוועדה  
סוף    –המקומית 
2020 

המלצה להפקדה 
 2022ינואר 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

קידום 
תכנון כלל 
עירוני   
בהתאם 

  23לסעיף  
 38לתמ"א  

עריכת תב"ע  
בהתאם לסעיף 

 38לתמ"א  23
הקובעת 
עקרונות 

תכנוניים למתן 
זכויות וקומות  
 בהתאם לתמ"א

שקיפות כלפי תושבי העיר  
והגבלת  היוזמות 

התכנוניות עבור היזמים 
שיפור המרקם , השונים

העירוני, התשתיות  
נה הציבוריות ומתן מע

לצורך בחיזוק המבנים 
 בפני רעידות אדמה

הכנת תכנית  
בהתאם להוראות 

 החוק

 ,אגף הנדסה
 הנהלת העיר, 

יועצים  
 רלוונטיים,  

 ועדה מחוזית, 
 משרד הפנים 

במימון משרד  
 פנים 

התכנית הומלצה 
ע"י הוועדה 
המקומית,  

הפקדת  התכנית  
 2022פברואר עד 

  אישור התכנית
  2022באמצע שנת 

תכנית 
מתאר  

כוללנית   
 לעיר 

תכנית מתאר   
  -כוללנית לעיר 

קידום התכנית  
להפקדה בוועדה  

 מחוזית

הליכים , שקיפות ונראות
תכנוניים כלפי תושבי 

 העיר, עמידה 
בקריטריונים לקבלת  

הסמכה לוועדה עצמאית 
לאחר הכנת תכנית מתאר  

 ,לחוק 101בהתאם לסעיף 
הכנסות פיתוח  הגדלת 

עירוני, שיפור הנגישות  
העירונית, הגדלת 

השטחים הציבוריים 
 ושיפור בניצולם 

טיפול סטטוטורי  
בתכנית ושיתוף  
 הציבור בתהליך, 
הכנת מסמכי  

התכנית להמלצת 
הוועדה  

המקומית  
והפקדת התכנית  
 בוועדה המחוזית 

הנהלת העיר,  
תושבי העיר, 

יועצים  
 חיצוניים, 

 משרד הפנים, 
 ועדה מחוזית, 

מחלקת תכנון  
ואגפי העירייה  

 השונים 

התכנית ממומנת  
כולה ע"י משרד 
הפנים. נדרשת  
הקצאת שעות 
עבודה למח' 

 התכנון.

הפקדת התכנית  
בהתאם 

להמלצת הוועדה 
המקומית  

מחודש אוגוסט 
, במהלך 2020

2022 

החלטת הוועדה  
המחוזית על הפקדת 

 2022במהלך  -התכנית
 

תכנית 
מתאר  
 רמב"ם

תכנון מתארי  
 לשכונת רמב"ם.

מרוכז ע"י 
מחלקת תכנון  

ומבוצע ע"י צוות 
 .משרד השיכון

שיפור מערך התנועה  
בשכונה באמצעות הרחבת 

צירי התנועה, שימור  
המבנים בשכונה הראויים 
לשימור, הגדלת השטחים 
המיועדים לצורכי ציבור  
בשכונה, שיפור הבינוי  

 ורווחת התושבים

הכנת תכנית  
מתארית לשכונה  

כולל ביצוע  
סקרים שונים 

הנדרשים להכנת  
התכנית, קידומה  

של התכנית 
בוועדות השונות 
ואישורה בהתאם 

 להוראות החוק

הנהלת העיר  
ועובדי אגף 

 , ההנדסה
 ועדה מחוזית, 

יועצים  
 חיצוניים, 

משרד השיכון 
 ותושבי השכונה 

התכנית ממומנת  
כולה ע"י משרד 

 הפנים 

הפקדה  פרסום ל
סוף נובמבר  

2021 

בהתנגדויות דיון 
ואישור התכנית  

 2022פברואר 
 

קידום 
תכניות 
בנין עיר 
יוזמות 
 פרטיות

בדיקת תב"ע של 
יזמים פרטים 

וקידומן 
 הסטטוטורי 

התחדשות עירונית בעיר, 
הגדלת שטחים ציבורים  
ומתן מענה לצרכי ציבור 

 ומוסדות ציבור

קידום דיון 
בשלבים 

 סטטוטוריים 

 ,יזם
 מנהל ההנדסה, 

מנהל התחדשות 
 עירונית

 
דיון בוועדה 
 המקומית,

 תכניות  20-כ

הבאת התכניות לדיון  
בוועדה בהתאם 
 להוראות החוק
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

תכנית 
מתאר צפון  
 מערב העיר 

תכנון מתארי  
מערב  -לצפון 

מרוכז ע"י  . העיר
מחלקת תכנון  

ומבוצע ע"י צוות 
 משרד השיכון.

התנועה  שיפור מערך 
בשכונה באמצעות הרחבת 

צירי התנועה, שימור  
המבנים בשכונה הראויים 
לשימור, הגדלת השטחים 
המיועדים לצורכי ציבור  
בשכונה, שיפור הבינוי  

 ורווחת התושבים

הכנת תכנית  
מתארית לשכונה  

כולל ביצוע  
סקרים שונים 

הנדרשים להכנת  
התכנית, קידומה  

של התכנית 
בוועדות השונות 

ה בהתאם ואישור
 להוראות החוק

הנהלת העיר  
ועובדי אגף 

ועדה   ,ההנדסה
יועצים   ,מחוזית

משרד  חיצוניים,
השיכון ותושבי 

מנהלת   השכונה,
התחדשות 

 , עירונית
אגף דוברות  

 ותקשורת 
 

התכנית ממומנת  
כולה ע"י משרד 

 השיכון 

  הפקדת התכנית
לאחר המלצת 

הוועדה  
המקומית   

ומסירת  
מסמכים לוועדה 

 –המחוזית 
 2022 תחילת

  החלטת להפקדה 
פרסום   2022פברואר 

להתנגדויות אוגוסט 
2022 

 

תכנית 
מתאר  

למתחם 
ציר בן  
 גוריון

הכנת  תב"ע 
פינוי בינוי לכל  

 המתחם

הרחבת ציר תנועה ראשי 
בן גוריון וקביעתו כרחוב 

עירוני כולל חזית  
מסחרית לכל אורכו,  

יצירת שטחים ציבוריים  
חדשים עבור תוספת 

התושבים בתחום התכנית 
ותוספת התושבים באזור,  
יצירת תמהיל שימושים 

 מגוון בתחום התכנית

הכנת תכנית  
בהתאם להוראות 

 החוק

הנהלת העיר  
ועובדי אגף 

ועדה   ,סהההנד
יועצים   ,מחוזית

משרד  חיצוניים,
השיכון ותושבי 

מנהלת   השכונה,
התחדשות 

אגף  עירונית,
דוברות  
 ותקשורת 

התכנית ממומנת  
כולה ע"י משרד 

 השיכון 

הפקדת התכנית  
בוועדה המחוזית 

 2022פברואר 

החלטת הפקדת 
  2/2022 התכנית

פרסום להתנגדויות  
08/2022 

 

מתחם 
 כורזין 
תב"ע 
 חדשה

הכנת תב"ע 
חדשה להוספת  

שטחים והסדרת 
הוראות 
 תכנוניות

קידום מתחמי תעסוקה  
בעיר, הגדלת מצאי שטחי 

התעסוקה והשטחים  
הציבוריים הגדלת 

 הכנסות העירייה 

הפקדת התכנית'  
מתן תוקף  

דיון   לתכנית'
בוועדת ערר ומתן  

 תוקף לתכנית 

יועצים  
 רלוונטיים, 

הועדה  
 המחוזית,

 מועצה ארצית, 
 ,מנהלת כורזין
 הנהלת העיר 

תב"ר במסגרת  
 מנהלת כורזין

התכנית הומלצה 
להפקדה, דיון  

בוועדה המחוזית 
להפקדה  
01/2022 

הפקדת החלטה ל
  2022תחילת התכנית 

פרסום להפקדה  
08/2022 

 

חניון 
 המלבן

הכנת תכנית  
בניין עיר 
 למתחם

להקמת חניון 
ציבורי גדול  
 ומעליו שצ"פ 

פיתוח הסביבה כולל  
הרחבת רחוב כצנלסון 
והקמת חניון ציבורי 

 ומעליו שצ"פ גדול 
 לרווחת תושבי הסביבה

קידום הליכים 
סטטוטוריים של  

התכנית עד 
 אישורה

  הנהלת העיר,
יוזמי  ,תכנון

התכנית, 
 , יועצים

 המקום,תושבי 
צוות התכנון 

 לתכנית המתאר 

שעות עבודה:  
במסגרת שעות  
 עבודה קיימות

 מוקפא
בשל קידום 
מטרו ציר  

 כצנלסון 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

גבעת  
 קוזלובסקי

קידום תחרות  
אדריכלים 

לתכנון השטח 
הציבורי בגבעיה 
כהכנת להכנת 

 תב"ע

יצירת תשתית תכנונית  
 להכנת תב"ע לגבעה 

קידום התחרות 
בתיאום עם 

אגודת 
 האדריכלים 

  ,איכות הסביבה
אגודת 

 , האדריכלים
 , הנהלת העיר

 , מנהל ההנדסה
 ,אגף נכסים

 החינוך  מנהל
 

נבחר זוכה  
 אדריכל לתכנית  

נמצא בהמתנה  
להחלטת הנהלת העיר  

 מוקפא -
 

מתחם 
 בראשית 

הכנת תכנית  
פינוי בינוי  

ואישורה בכל 
השלבים  

 הסטטוטוריים

יצירת תכנון שיאפשר 
שטחים ציבוריים  הפרשת 

לטובת כלל הציבור,  
הרחבת דרך בן גוריון 
ויצירת חזית מסחרית  
לאורכו, פיתוח האזור 
בכללותו ע"י הריסת 

המבנים הישנים ובניית  
מבנים חדשים העמידים  

 בפני רעידות אדמה
 

הכנת מסמכים  
למסלול רשויות 
מקומיות למימון  

 הפרויקט,
קידום התכנית  

 סטטוטורית 

 העיר, הנהלת 
משרד הבינוי 

 והשיכון, 
 אדריכל וצוות

התכנון 
 , המקצועי

 , מנהל ההנדסה
 תושבים

 
 
 
 
 

מימון משרד  
הבינוי והשיכון  
והשתתפות של 

שלנו   7.5%
 לפרויקט משוערך 

₪  1,500,000-כ
 )המימון(

המלצה להפקדה   
התכנית תחילת 

2022 

דיון בהפקדת התכנית  
04/2022 

פרסום להתנגדויות  
09/2022 

 

מתחם 
 פטאי 

הכנת תב"ע 
שתאפשר בניית 

ביה"ס יסודי 
 לכל אזור

מערב העיר  -צפון 
ואשכול גני  

 ילדים 

הגדלת כמות הכיתות של 
בתיה"ס היסודיים עבור 
תושבי הסיטי וסביבתה  

וקיצור מרחק הליכה 
לביה"ס, מתן מענה לצורך  
 בתוספת גני ילדים באזור

הכנת מסמכים  
סטטוטוריים  

דיון בוועדה  לשם 
המקומית  

 להמלצה בוועדה, 
תכנון והוצאת 

היתרים לאשכול 
 הגנים ובית הספר 

 

הנהלת העיר  
ועובדי אגף 

אגף , ההנדסה
החינוך, מחלקת 
נכסים, יועצים  

ועדה   משפטיים,
 יועצים  ,מחוזית

 נפתח תב"ר
 ע"ס 

250,000  ₪ 

פרסום לאישור 
התכנית דצמבר  

21 

פרסום לאישור 
  21התכנית דצמבר 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזיים 

מתחם 
 לביא 

הכנת תב"ע  
ואישורה 

הסטטוטורי  
לשם תכנון 

 ופיתוח המתחם 

מבנים משיכון  2שימור 
מעונות עובדים, כולל  
הצמחייה הוותיקה  

והמיוחדת, ויצירת בינוי 
חדש ומודרני עבור כל 
 בעלי הזכויות במתחם

קידום דיון 
בשלבים 

 סטטוטוריים 

 ,יזם
  מנהל ההנדסה 

דיון בהפקדת 
  – התכנית

02/2022 

דיון בהפקדת התכנית  
 2022תחילת  –

 
במהלך   –הפקדה 

2022 

 -שימור
כתב  

 התחייבות

סיטי  
מגרש מס'  

1 

הכנת תב"ע 
להוספת שטחי 

  500תעסוקה ו
יח"ד במגדל  
 מגורים נוסף

פיתוח המתחם על ידי  
קביעת עירוב שימושים 
אינטנסיבי ובניית בית  
ספר יסודי בצפון מערב 

 העיר 

דיון קידום 
בשלבים 

 סטטוטוריים 

 ,יזם
  מנהל ההנדסה 

החלטה על 
המלצה להפקדה 

12/2021 
החלטה על 

הפקדת התכנית  
בוועדה המחוזית 

05/2022   

 לקראת דיון  
ושליחת מסמכים 
לוועדה המחוזית  

01/2022 
דיון בוועדה המחוזית 

05/2022 

 

בית 
 הגמלאי 

הכנת תכנית  
מפורטת לבניית  

שטחי ציבור 
 ציבוריות ביח"ד 

ניצול יעיל של מגרש  
 ציבורי לצרכי העיר  

קידום דיון 
בשלבים 

 סטטוטוריים 

 מנהל ההנדסה 
 הנהלת העיר 

 יועצים 
 

דיון בוועדה 
המקומית  

11/2021 
 

החלטת הוועדה  
המקומית להמלצה 

 להפקדה 
 

הרחבת  
בית ספר 

 קלעי 

הכנת תכנית  
מפורטת  

להרחבת והגדלת  
שטח בית הספר  
ותוספת כיתות  

 לימוד
 

 מענה לצרכי החינוך
קידום דיון 

בשלבים 
 סטטוטוריים 

 מנהל ההנדסה 
 הנהלת העיר 

 יועצים 
 מנהל החינוך 

 

דיון בוועדה 
המקומית  

10/2021 
החלטה להפקדה 

02/2022 

דיון בוועדה המקומית 
10/2021 

החלטה להפקדה 
02/2022 
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 אגף רישוי ופיקוח על הבניה
 

מחלקת רישוי, מחלקת פיקוח,    , הוקם אגף חדש במנהל הנדסה אשר מאגד בתוכו את2021במחצית שנת  

 מחלקת מבנים מסוכנים ומחלקת שימור. 

 

 האגף אחראי על מגוון נושאים : 
 מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים, אזרחים לעניין בקשות בניה,   .1

 טכנית בדיקת כל הבקשות החדשות המתקבלות מבחינה  .2

 הכנת בקשות לוועדת רישוי או ועדה מקומית  .3

 טיפול בהוצאות היתרי בניה  .4

 אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו  .5

 בדיקה בשטח של כל תכנית לשינויים לפני הבאתה לדיון בוועדה המקומית  .6

 והבנייה.  מעקב אחר בנייה חוקית בהתאם להיתר הבנייה ועל פי חוק התכנון  .7

 איתור בנייה ללא היתר וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה.  .8

ערבויות   .9 ושחרור  גמר  תעודת  הוצאת  חשמל,  חיבור  אישור  לקראת  בנייה,  בגמר  ביקורות  ביצוע 

 בנקאיות. 

והבנייה בכל הקשור  אכיפת חוק התכנון  ,  איתור וטיפול בשימושים, בניגוד להיתר או תכנית, בקרקע .10

 לפיקוח וביצוע צווי הריסה. 

 טיפול בפניות תושבים למוקד בנושא חריגות בניה / וכל הקשור בהליכי בניה.  .11

 , פניות מוקד בנושא מבנים מסוכנים   טיפול במבנים מסוכנים ,מבנה פלקל .12

  יות המתאר טיפול בנושא השימור העירוני , קידום תוכנית שימור עירונית ,תאום השימור מול תוכנ  .13

. 
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 מחלקת רישוי ובניה
 

 כללי 
ואחראית על תהליך הבניה    , תוך עמידה קצובה של דרישות הרפורמה  ,המחלקה עוסקת בקידום היתרי בניה

הבניה היתר  קבלת  ועד  מידע  קבלת  משלב  דרכו  היתר  .מתחילת  המרכזי    ,בין  המקור  הינה  המחלקה 

הכוללים תכנון, פיקוח, רישוי עסקים, מבנים מסוכנים,    והמסנכרן לשיתופי פעולה בין מחלקתיים ואגפיים,

משלב התכנון ועד לשלב היישום    ,, הגה וכד'תשתיות, תברואה, גנים ונוף, איכות סביבה, שימור כיבוי אש

בפועל,  תוך מטרה לעלות את רמת התכנון והבניה בעיר ע"י הקפדה על איכות התכנון, רמת הגימור ועמידה  

נציגי מחלקת הרישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים החל    בדרישות סביבתיות והנדסיות גבוהות.

 ועד לשלב הפקת היתר הבניה. משלב המידע וההתייעצות הראשוניים

 

 מצבת כוח אדם 
           חסר -  .מנהלת מחלקת רישוי .1

 . ניות אזור דרום ורכזת מדור שימורבודקת תכ .2
 . אזור צפוןבודקת תכניות   .3
 .אזור מרכז ורכזת מדור בניה ירוקהבודקת תכניות   .4
 . מבנה ציבור בודקת תכניות כללי + .5
 . המחלקה תמזכיר .6
 . פורום שרת - 38מיקור חוץ ייעודי לסיטי ומתחם כורזין ובקשות לתמ"א  .7
 

 תחומי פעילות מח' רישוי: 

 ניהול וטיפול בתיקי בקשות  להקמת מבנים ותוספות למבנים ובדיקת תכניות  .1

 מצב קיים להם נדרש היתר בניה. כולל:  קליטת בקשות לסוגיהן בחינת התאמת   .2

 החלות , לחוק ותקנות התכנון  והבניה  ולמדיניות   לתבע"ותהמבנים  המבוקשים   .3

הועדה, מתן הנחיות  למתכננים  בדבר עריכת  הבקשות ותיקונן הכנת  הבקשות לדיון בוועדה ,  הכנת   .4

 סדרי יום , פרוטוקול     

חומר   .5 הועדה,  הכנת  ותנאי  ועדה,  השלמת  דרישות  , טיפול בבקשות לאחר החלטת  ועדה  והחלטות 

 ערר לפי הצורך.  לוועדת 

 ניה. חישובי אגרות והיטלים והוצאת היתרי ב .6

 , בניית הנחיות מרחביות,   38לתמ"א    23, תכנית ע"פ סעיף  38התמחות  וקידום נושאים ייעודיים :  תמ"א   .7
 שימור  ובניה ירוקה והטמעתם בבקשות להיתר, במדיניות הועדה ובתכניות בשיתוף עם מחלקת תכנון,  

 שיתוף פעולה בנושא תכניות מתאר

 קצוע ולקהל הרחב משלב התכנון ועד שלה הוצאת ההיתר מתן מענה תכנוני  בתחום הרישוי לבעלי מ .8

 ייצוג בוועדת ערר ובתי משפט בעררים על החלטות ועדה )בשיתוף היועצת המשפטית(  .9

 התעדכנות בחידושים בתקנות וחוק התכנון והבניה , והכנת נהלים והנחיות בתחום הרישוי   .10

 בניית נהלים וקודים לסריקות התיקים ותאום עם מח' מחשוב.  .11

לחוק  ע .12 בהתאם  בהסברה    101בודה  טיפול   , החוק  והטמעת  מרחביות  הנחיות  בנושא  ובניה  לתכנון 

 לתושבים בנושא. 
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גיבוש מדיניות וועדה בנושא תכנון העיר להעלאת רמת החיים.  .13

 רפורמת הבניה ברישוי הטמעת נהלי מכוני בקרה .  101עבודה בהתאם לחוק  .14

ורישום בתי ם משותפים, ישיבות    4עד לשלב הוצאת טופס  שיתוף פעולה מלא בשלבי הבניה מול הפיקוח ו  .15

 עם התובעת.

מטלות בהתאם לדרישות מהנדס העיר  .16

מטרות המחלקה 
קיצור תהליכי רישוי בניה ועמידה בלוחות הזמנים של הרפורמה החדשה * 

 למתן שרות אדיב ומקצועי   - *  שיפור השירות המחלקה

 ויישומה *  קדום מדיניות ותוכנית שימור 

   38לתמ"א   23*  קידום תוכנית לפי סעיף 

 *  אישור הנחיות תכנוניות לעיצוב המבנים בעיר שגובשו. 

 *  קידום היתרי בניה והגדלת ההכנסות.  

 *  הגדרות תפקידים קיימים  וטיפול במשאבי אנוש  

 *  סיום כתיבת נהלי עבודה 

ור הבריאות ואיכות הסביבה לתושבים ע"י  *  קידום הליך בניה ירוקה בעיר והעלאת המודעות ושיפ 

 , שיתוף פעולה  עם היחידה לאיכות הסביבה בעיר  15פורום    הטמעת החלטות    

 *  שיתוף פעולה בין מחלקות העירייה השונות וייעול הלכי עבודה . 

 *  נוהל עבודה וקידום בקשות עתידיות למבנה ציבור )תכנון אסטרטגי ארוך טווח( . 

המחלקה יעדי 
מכוני בקרה.  -לחוק התכנון והבנייה   101*   הטמעת נהלים ועבודה בהתאם לתיקון   

לחוק התכנון והבניה  101*  קיצור הליכי רישוי בניה בכפוף לתיקון   

   *  שיפור שקיפות מידע רישוי ושיתוף באמצעות עריכת המידע ועדכונו באופן שוטף באינטרנט ובהתאם 

לחוק,  101לתיקון      

, בנייה ירוקה ושימור 38*  התמקצעות עובדות המחלקה בנושאים יעודים כמו תמ"א   

 *  שיפור מיומנויות עבודה  ושיפור מקצועיות )שירות, עבודה תחת לחץ ושחיקה וכו'(. 

*  העצמת עובדי המחלקה, ע"י בניית מערכי קידום, הכרה  בוותק,  במקצועיות ובעבודה  מאומצת, עבודה  

    חריגה  ועבודה תחת לחץ. 

 *  שיפור סביבת העבודה והעזרים, ריהוט מתאים לעבודה  ועמדות עבודה כפי שנדרש ברפורמה החדשה 

בשת"פ מול כל מחלקות ואגפי העירייה . *  חיזוק קשרים ומידע תכנוני ואודות התקדמות ההליך   

 *  הכנת החומר הנדרש לוועדה  הכולל סדר יום, וייצוג בוועדות ערר בבתי המשפט. 

 *  קביעת מדיניות וסטנדרטים לבנייה ירוקה +נהלים ויצירת קשר עם היחידה להגנת הסביבה בעירייה.  

בכורזין בהתאם למנהלת הסיטי  * לווי ותכנון קידום היתרי הבנייה במתחם הסיטי ההסתדרות ו

 ההסתדרות וכורזין ותבע"ות 

* הקמת יח' לטיפול בבניה ירוקה       
* הקמת יח' לשימור      
)פרוט במשימות(   * סיום בנית נהלי עבודה  
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  משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

טיפול מהיר 
ויעיל  

בבקשות  
 למבני ציבור 

 

רפרנט לטיפול  
בבקשות למבני  

במטרה לשפר  ציבור
ולזרז הליכי רישוי  

 של מבני ציבור

הוצאת היתר בזמן  
מינימום לצרכי 

שיתוף מח'  , ציבור
רישוי מתחילת 

נוהל  בניית, הדרך
עבודה מול יעד 

 ומבנה ציבור

הכנת נוהל עבודה  
לאישור בקשות למבני 

ליווי הבקשות  ,ציבור
למבני ציבור, מעקב 
וקידום בכל שלבי 

 הרישוי ועד היתר בניה 

 י,מ. מח' רישו
 מח' מבני ציבור,

 ,מח' נכסים
 יעד

הקצאת 
בודקת  
 נוספת

קיצור הליכי 
רישוי לזמן 

טיפול מינימלי  
מיום קבלת  
הבקשה ועד 
 להוצאת היתר

)עד ועדת הרישוי 
 הקרובה(

סיוע למח' מבני ציבור   
בקידום הבקשות  

והמצאת הדרוש לצורך 
קבלת היתר בניה  

כל  –בהליך מזורז 
,  בקשה להיתר לגופה

מינוי רפרנט ברישוי 
 .מול מבנה ציבור

מינוי רפרנט מטעם  
מבנה ציבור שיתמקצע 
 בתחום הרישוי וקידמו

 

מתחם 
 כורזין 

 418גב/

  אפשרותמתן 
ליזמים להגיש  

נקודתיות   תכניות
על כל מתחם בנפרד 
על מנת שניתן יהיה 
להוציא היתרי בניה  
 לשם ביצוע התכנית 

מתן מענה וזירוז 
היתרי בנייה מכוח 

החלות   ות"עתב
 במקום

התחלת טיפול ברמת 
רישוי לקבלת היתרי 

 2020 –בניה 

 ,מהנדס העיר
מחזיק תיק  

 ,  הרישוי
מנהלת מחלקת 

יועצים  ,רישוי
 חיצוניים 

הקצאת 
רישוי   בודקת

לפרויקט 
הסיטי 

וכורזין )יועץ  
 חיצוני( 

מתן מענה וזירוז 
היתרי בנייה 

 ות"עתבמכוח 
 החלות במקום

מתן מענה וזירוז 
היתרי בנייה מכוח 

 החלות במקום ות"עתב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ~394  ~  

פרויקטאליות משימות   

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

יישום תיקון  
 לחוק 101

הרפורמה  
בתכנון ורישוי 

 בניה 

יישום המשך 
הרפורמה בחוק 

התכנון והבניה בנוהלי  
תחילת   העבודה,

עבודה מול מכוני 
 בקרה.

 

עבודה של מח' רישוי 
בהתאם לרפורמה בחוק 

 , התכנון והבניה
קיצור ופישוט הליכי  

שיפור השירות הרישוי, 
לציבור, הגדלת שקיפות 

המידע, התייעלות בעבודת  
הרישוי, עמידה בזמנים,  
גיבוש נוהל מידען, גיבוש  

 הליכי עבודה מול 
 מכוני בקרה 

התארגנות מול 
 מכוני בקרה,  

 

 מ. מח' רישוי,
 ,מהנדס העיר

משרד  ,מחשוב
  הפנים,
 ,מידענית

 אגף התכנון,
מחלקת 
 ,תשתיות

 מחלקת פיקוח,
 ,בודקות רישוי
 מכוני בקרה 

 

יישום התיקון 
בעבודת 

ועבודה    הרישוי
ע"פ הרפורמה 

 החדשה 

תוכנה לבדיקת  
  חישובי שטחים,  

נוהל לקליטת  
דיווח 

לעבודות  
פטורות  
 מהיתר

יישום ועבודה ע"פ  
נוהל טיפול בעבודות  

 ,  פטורות מהיתר
ביצוע מדגמים אחת 

 לשנה  

מעקב ופיקוח אחר קליטת  
דיווחים לעבודות הפטורות  

 אחת לשנה .  מהיתר

יישום הנוהל 
ועבודה על פי  

 ההנחיות שגובשו 

 מ. מח' רישוי
רישוי על  

,  הבניה, פיקוח
 ארכיון

שעות עבודה 
במסגרת  

שעות עבודה 
 קיימות

עבודה ע"פ 
  יישום הנוהל  הנוהל 

יישום תיקון  
 כתיבת נוהל ויישומו מכוני בקרה 

רישוי עבודה מול מח' 
הכשרת  , ומכוני הבקרה

 גיבוש הנוהל , הצוות

ביצוע ישיבות 
הטמעה בין מח'  
הרישוי למנהל  

 התכנון

 ,מ. מח' רישוי
 , צוות הרישוי
 מנהל התכנון 

שעות עבודה 
במסגרת  
 הקיימת

יישום התיקון 
בעבודת 

הרישוי ועבודה  
 ע"פ התיקון 

סיום כתיבת נוהל 
  מול מכון בקרה  

גיבוש נהלי 
עבודה בין  

מחלקת רישוי  
למחלקת 

 פיקוח 

בניית נהלי עבודה  
 וחיזוק שיתוף הפעולה 

נהלי עבודה יעילים  
ומסודרים, עבודה שוטפת 

ותקינה בין  הרישוי 
)היתרים( לפיקוח )בניה 

 בשטח(

הכנת הנוהל,  
ישיבות צוות 

 קבועות

 ,מ. מח' רישוי
 ,רישוימח' 

 מח' פיקוח
 

עבודה ע"פ 
נוהל, קיום  

ישיבות 
 קבועות

  יישום הנהל 

גיבוש נהלי 
עבודה בין  

מחלקת רישוי  
למחלקת 
 תשתיות

בניית נהלי עבודה  
 וחיזוק שיתוף הפעולה 

נהלי עבודה יעילים  
ומסודרים, עבודה שוטפת 

ותקינה בין  הרישוי 
 )היתרים( לתשתיות

הכנת הנוהל,  
ישיבות צוות 

 קבועות

 ,מ. מח' רישוי
 ,מח' רישוי
 מח' פיקוח

 

עבודה ע"פ 
נוהל, קיום  

ישיבות 
 קבועות

  יישום הנהל 

גיבוש נהלי 
עבודה בין  

מחלקת רישוי  
 לתכנון 

בניית נהלי עבודה  
 וחיזוק שיתוף הפעולה 

נהלי עבודה יעילים  
ומסודרים, עבודה שוטפת 

ותקינה בין  הרישוי 
 )היתרים( לאגף התכנון 

הכנת הנוהל,  
ישיבות צוות 

 קבועות

 ,מ. מח' רישוי
 ,מח' רישוי
 ,מידענית

 אגף התכנון
 

 

עבודה ע"פ 
נוהל, קיום  

ישיבות 
 קבועות

  יישום הנהל 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

גיבוש נוהל 
עבודה מסודר  

והטמעת  
 תיקי מידע

בניית נהלי עבודה  
 וחיזוק שיתוף הפעולה 

נהלי עבודה יעילים  
סודרים, עבודה שוטפת ומ

הרישוי ותקינה בין 
)היתרים( למידענית )תיקי 

 מידע(

הכנת הנוהל,  
ישיבות צוות 

 קבועות

 ,מ. מח' רישוי
 ,מח' רישוי
 מח' פיקוח

 

עבודה ע"פ 
נוהל, קיום  

ישיבות 
 קבועות

  יישום הנהל 

השלמה 
וסיום טיפול  

בתיקים 
ישנים  

)תיקיות 
 ורודות( 

הוצאת היתרים של 
בקשות ישנות שנדונו 
ואושרו לפני כניסת 

 לחוק  101תיקון 

תיעדוף בדיקת התיקים  
 וקידומם להיתר

חלוקת התיקים 
וקידומם ע"י 

 מיקור חוץ

 ,פורום שרת
 עובדות הרישוי 

שעות עבודה 
 למיקור חוץ 

סיום בדיקת  
הבקשות 

בהתאם לקצב 
התקדמות של  
היזמים ועל פי  
הקובע הזמני 

 החוק . 

סיום בדיקת  
שות והוצאת הבק

  היתרים 
 

הטמעת  
ויישום תכנית 

  23לפי סעיף 
  38לתמ"א 

באישור  
הוועדה  
 המקומית 

 הטמעה ויישום 
 23תכנית על פי סעיף 

 רחובות. -למתחמים 
הרחבת משאבים  

 לטיפול בנושא. 

לימוד צוות הרישוי את 
כל שבדיקת   תכניתה

הבקשות יבדקו באופן  
 מקצועי

סיום כתיבת  
ישיבות   ,נהלים

צוות ללמידת 
 תכניתה

מחלקת 
 הרישוי 

קיום ישיבות 
 שוטפות

עבודה על פי  
הנוהל, כתיבת 
המלצות ע"פ 
דוח סיכום 

 בדיקה

סיום התמקצעות 
  ולמידת החומר

שיתוף פעולה 
לאיכות 
הסביבה 

 ורישוי 

בניית נהלים לעבודה  
ומשותפת שוטפת 

לאיכות הסיבה 
והרישוי לשם שיפר 

החלת הבניה הירוקה  
 ואיכות הסביבה בעיר

מתן מענה להתנהלות 
תקינה בנושא איכות  

הסביבה בעיר כנדרש בזמן  
 הוצאת היתרים

הכנת נוהל לשת"פ  
לכל בקשה להיתר 

עם מח' איכות  
יישום  , הסביבה

הנוהל הנדרש לכל 
 בקשה להיתר

 מחלקת רישוי,
 ,ירוקהבניה 

מח' איכות  
 הסביבה

 
יישום ועבודה  

  –ע"פ הנהלים 
 2021סוף 

  יישום הנוהל 

הקמת מדור  
 לבניה ירוקה

הקמת מדור בניה 
ירוקה המשולב עם  

הרישוי על הבניה 
 ומחלקת תכנון

משרה  50%הקצאת 
 לנושא 

בנייה ירוקה תצמצם את  
השפעתם השלילית של  

מבנים על הסביבה ותאפשר 
 באנרגיה. חסכון 

לבניה הירוקה חשיבות  
סביבתית בהגנה על 

הסביבה, חשיבות כלכלית  
וחשיבות לאיכות החיים  

 ובריאות המשתמש. 

אישור הנהלת 
העיר להקמת 

  50%-המדור ב
הוצאת , משרה

מכרז לבחירת רכז  
 מדור ומינויו

 , הנהלת העיר
 ,מהנדס העיר
 ,מ. מח' רישוי
רכזת מדור  
 בניה ירוקה,

 , יועצים
 הסביבה איכות

תקציב   נדרש
 לעובד 

קבלת אישור  
הנהלת העיר  

להקמת המדור  
 לבניה ירוקה. 
לא התקבל 

אישור הנהלת 
העיר להקמת 

  50%-המדור ב
לא יצא . משרה

מכרז לבחירת  
רכז מדור  

 ומינויו

מכרז לאיוש 
 שירותהמ

 למחלקה 

יטופל בשנת 
2021 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פרויקט 
 מתחם הסיטי 

מעקב ובקרה לבעיות  
 הרישוי בסיטי

מתן מענה וזירוז היתרי  
עות החלות  "בנייה מכוח תב

 במקום

עדכון שוטף 
ממנהלת הסיטי  
כולל השתתפות 
בישיבות צוותי 

התכנון כדי לקדם 
את ההיתרים 
 באופן מקצועי

 מהנדס העיר,
מחזיק תיק  

 , הרישוי
מנהלת מחלקת 
רישוי,         

יועצים  
 חיצוניים 

הקצאת 
בודקת רישוי  

לפרויקט 
הסיטי 

וכורזין )יועץ  
 חיצוני( 

קידום 
הבקשות 
להיתרים 

 1במגרש 
 50ומגרש 

המשך קיום 
 פורום הסיטי

וקידום הבקשות 
 להיתר 

 

השתלמויות  
עובדים 

 והכשירות

השתלמות מקצועית 
והכשרת עובדי רישוי 

וארכיון בנושאים 
 מקצועיים 

ייעול עבודה ושיפור מקצועי  
 העובדים של 

ימי עיון והכשרה  
 בנושאים הבאים :

 מערכת קומפלוט-
 רישוי מקוון -

מ. מחלקת  
 , רישוי

 ,בודקות
 אחראי ארכיון 

קיום ימי  תקציב
 הכשרה 

קביעת ימי עיון 
מול חברת  
 קומפלוט

 

פינוי בינוי 
מתחם 

ההסתדרות  
 431גדול גב/

ליזמים   אפשרותמתן 
 להגיש תכניות

נקודתיות על כל 
מתחם בנפרד על מנת  
שניתן יהיה להוציא 

היתרי בניה לשם 
 ביצוע התכנית

מתן מענה וזירוז היתרי  
עות החלות  "בנייה מכוח תב

 במקום

התחלת טיפול  
ברמת רישוי  

לקבלת היתרי 
 בניה

 מהנדס העיר,
מחזיק תיק  

  ,הרישוי
מנהלת מחלקת 

יועצים  רישוי,
 חיצוניים 

הקצאת 
בודק רישוי  

לפרויקט 
 ההסתדרות  

התחלת טיפול  
ברמת רישוי  

לקבלת היתרי 
 2021בניה 

המשך קיום 
סתדרות פורום ה

וקידום הבקשות 
 להיתר 

 

מתחם  589גב/
הסתדרות  

 צפון

ליזמים   אפשרותמתן 
 להגיש תכניות

נקודתיות על כל 
מתחם בנפרד על מנת  
שניתן יהיה להוציא 

היתרי בניה לשם 
 ביצוע התכנית

מתן מענה וזירוז היתרי  
עות החלות  "בנייה מכוח תב

 במקום

התחלת טיפול  
ברמת רישוי  

לקבלת היתרי 
 בניה

 מהנדס העיר,
מחזיק תיק  

,  הרישוי
מנהלת מחלקת 
רישוי,         

יועצים  
 חיצוניים 

 

טיפול  התחלת 
ברמת רישוי  

לקבלת היתרי 
 2021בניה 

המשך קיום 
סתדרות פורום ה

וקידום הבקשות 
 להיתר

 

הצללות בעיר  
הוצאת   -

 היתרים 

הוצאת היתרים עבור 
–כל ההצללות בעיר 

גני ילדים, בתי ספר, 
גינות ציבוריות שבהן  
 יש הצללה ללא היתר 

 נדרש ע"פ חוק 

 
קיום סקר שבוחן  

באילו אתרים  
הוצאת  נדרשת 

היתרים ואילו 
מצלליות חסות 

תחת תקנות  
הגשת  , הפטור

בקשות להיתר 
 והוצאת ההיתרים 

 ,מהנדסת העיר
מ. מחלקת  

 , רישוי
מ. מחלקת  
 גנים ונוף, 

 חינוך, 
 יועצת משפטית

שיתוף 
וקידום מול 

 חברת יעד
ומחלקת 
 גנים ונוף 

קבלת בקשות  
להיתר 

להוצאת 
היתרים כנדרש 

 בחוק

המשך קידום 
הליך הגשת  

הבקשות מול 
 גנים ונוף  
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 בניה ירוקה 
 

עירית גבעתיים חתומה על האמנה להפחתת גזי חממה וזיהום סביבתי, ולאור כך, הוחלט במליאת מועצת  

לבניה ירוקה ולחייב כל בניין חדש )למעט בניינים חד    5281לאמץ את ת"י    7/2014העיר בישיבתה מתאריך  

 או דו משפחתיים( להיבנות כבנינים "ירוקים" / בני קיימא. 
 

 חשיבות בניה ירוקה 
מטרת הבנייה ירוקה הינה לצמצם את השפעתם השלילית של מבנים על הסביבה, על ידי תכנון נכון המתחשב  

צמצום   סביבתי,  וזיהום  חממה  גזי  פליטות  צמצום  כך  וע"י  באנרגיה  חסכון  והמאפשר  הסביבה  בתנאי 

ממוחזרים,     שימוש בחומרים ירוקים שפגיעתם בסביבה מופחתת ובחומרים ,  בצריכת מים, טיפול במי נגר 

 טכנולוגיות ירוקות ועוד.   ,אוורור טבעי

סביבתית חשיבות  הירוקה  הסביבה,  לבניה  על  על    בהגנה  המשתמש  בהוצאות  )צמצום  כלכלית  חשיבות 

 אנרגיה לחימום/קירור/תאורה( וחשיבות לאיכות החיים ובריאות המשתמש. 

 

 לבניה ירוקה:  5281עיקרי ת"י 
פרקים בתחומים    9-ול  )מגורים/מסחר/משרדים/מבני ציבור/מבני חינוך ועוד(התקן מחולק לפי סוגי המבנה  

 הבאים: 

 . תכנון חסכוני באנרגיה של המבנה ומערכות המבנה -אנרגיה .1

 בדיקות וטיפול בזיהומי קרקע, גזים, תופעת אי החום העירוני.  -קרקע .2

   .תמהיל דירות .3

 .חוזר במיםחיסכון בשימוש במים, טיפול במי נגר, שימוש  -חמים .4

אקוסטיקה,    -ורווחה  בריאות .5 טבעית,  תאורה  צח,  אויר  אספקת  נוחות,  אוורור  אקלימי,  ביו  תכנון 

 . קרינה

 . ניהול פסולת - פסולת .6

 . מתקני אופניים, חניות - תחבורה .7

 . ניהול אתר הבניה .8

 . חדשנות .9

 בכל פרק סעיפים להטמעה בתכנון שמאפשרים צבירת נקודות לבניין ירוק. 

  

 החלת התקן כחובה בעיריית גבעתיים:משמעות 
ברמה של כוכב    5281, כל בקשה להקמת בניין חדש נדרשת לעמוד בת"י  2014החל מתאריך ההחלטה ביולי  

 אחד לפחות. 
לפני תאריך ההחלטה פטורות מהמצאת אישורי מעבדה מוסמכת ונדרשות להמצאת    -)בקשות שהופקדו 

 .ה לאישור הועדה(אוגדן בניה ירוקה ערוך ע"י יועץ בניה ירוק 

 קומות יידרשו לעמוד בתקן ברמה של שני כוכבים.  15מבנים מעל  1/1/2016החל מתאריך 
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 בנייה ירוקה  
פעולות   יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 

 מרכזיות
שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

המשך יישום  
החלטת מועצת  
העיר בהתאם  

 להחלטת פורום 
בנושא בניה   15-ה

 ירוקה

העמקת הידע ועדכונים על  
,  חידושים בתחום בניה ירוקה

נוהלי עבודה ושיתופי   שיפור
 , פעולה: עם מח' רישוי ופיקוח 
 -שיפור נוהלי עבודה מח' תכנון

הטמעת   -חדשות בתכניות
עקרונות בניה ירוקה ותכנון 

בליווי יועץ  –סביבתי ירוק 
הקמת שכונות ירוקות, , סביבתי

עידוד  ,שיפוצים עירונים ירוקים
שיפור  , הציבור לשיפוץ ירוק

נהלי עבודה עם  מח' מבני ציבור 
מעקב אחר יישום , ויעד

מינוי יועץ בניה  , המשימות
הכנת הנחיות מרחביות , ירוקה

שא בניה ירוקה, עידוד גגות  בנו
ירוקים ופתרונות לאנרגיה  

חלופית, מחזור וכו' לאישור 
ועדה המקומית והטמעה וה

שיפור המידע בדפי , בדפי המידע
העלאת נושא הבניה  , המידע

הירוקה לאתר האינטרנט  
הכנת דפי הסברה  , העירוני

לחשיבות וכדאיות שיפוץ ירוק 
והפצתו למבקשי מידע באגף 

ינוי פורמלי של מנהל  מ, הנדסה
 מדור ותגמולה

כל הבניינים החדשים 
כולל מבני ציבור וחינוך  

ברמה   5281יעמדו בת"י 
, של כוכב אחד לפחות
הפחתת פליטת גזי  

קמת החממה ע"י 
  -בניינים ירוקים

שפגיעתם נמוכה יותר 
בניינים מעל  , בסביבה

קומות יעמדו בתקן   14
 2בניה ירוקה ברמה של 

ות  התייעל, כוכבים
סביבתית, חיסכון  

 , בצריכת אנרגיה
 , הפחתת זיהום אויר

הקמת בניינים בעלי  
נוחות טרמית  

בריאים   ואקוסטית,
יותר והתורמים לאיכות  

 , החיים של המשתמש
העלאת המודעות 

הציבורית לחשיבות  
בניה ירוקה להתייעלות 

אנרגטית ושמירה על 
מיתוג העיר , הסביבה

בין המובילות בתחום 
  הבניה ירוק

מעקב אחר  
יישום בנייה  

ירוקה 
בהחלטות 

ועדה בבקשות 
 ,ובתכניות
בקרה 

להטמעת ת"י 
לבניה   5281

ירוקה מול מח'  
 ,מבני ציבור

 ייצוג בפורום 
לבניה   15-ה

 ,ירוקה
הכנת הנחיות 

מרחביות  
לבניה ירוקה,  

עדכון דפי 
הכנת , מידע

חוברת הסברה  
לנושא 
 , שיפוצים 

פרסום באתר  
   ,העירוני

  השתלמויות

הנהלת  
 , העיר
 , שפ"ע 

מנהל 
 , כללי

דובר 
 , העיריה
 פורום 

 , 15-ה
מח'  
 ,הנדסה

מ. מח'  
 , רישוי

 גנים ונוף 

שעות עבודה 
  20-כ ,נוספות

שעות 
 . חודשיות
תקציב 

 להשתלמויות 
  5,000בין 

₪   10,000-ל
)מתוך תקציב  

 האגף
50,000 )₪ . 

הקצאת 
תקציב לשעות 

בניה  יועץ 
 ירוקה

  20- כ ,חיצוני
שעות עבודה 

 חודשיות

מספר המבנים 
החדשים שאושרו  
והותרו כבניינים 
ירוקים לפי ת"י 

5281 
מבניינים   100%

 , החדשים
לפחות מבנה 

חינוך אחד בשנה 
שיבנה יקבל תו 
תקן ירוק וכל  

יתר מבני החינוך 
בנו כולל  ישי

תוספות בניה 
למבנה חינוך 
יתוכננו ברמת  

 ,נספח ירוק
מבני  100%

ציבור יבנו 
בהתאם לתקן  

 ,ירוק
 100%-ב

מתכניות בניין  
עיר יוטמעו 

עקרונות בניה 
ירוקה ותהיה 
חובה להקמת 
מבנים בעלי תו 

 תקן ירוק 

מינוי  פורמלי 
של מנהלת 

   –מדור 
   2022עד מרץ  

נוהל עבודה  
  -סדור 

 , 2022מרץ 
אוגדן לשיפוץ 

מבנים 
 –ירוקים 

 , 2022 ספט'
רישום כל 

בקשה 
 ותכנית חדשה

למעקב 
   -יישום

 2022 ארמינו

לאור הצמיחה  
והתחדשות 
בתחום, יש 

חשיבות רבה 
להשתלמויות  
והתעדכנות 

 בתחום.
מאחר ולא מונתה  
מנהלת מדור ולא  

זמן לנושא  ההוקצ
 בניה ירוקה רוב
המשימות לא  

  בוצעו 
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 שימור אתרים ומבנים
 לחוק התכנון והבניה   4-התוספת הע"פ 

 

  השימור וחשיבות ניהול התחום
הפיתוח המואץ וההתחדשות העירונית בגבעתיים תוך שמירת מורשתה, מציבים אתגרים רבים. לאתגרים  

אלה השלכות משמעותיות מרחיקות לכת על תכנון העיר ועל רווחת תושביה. אתגרים אלה מחייבים הקמת  

 המקצועי המטפל ומלווה את נושאי השימור בעיר. יחידה שתהווה את הגוף 
    

  תחומי הפעילות של יחידת השימור:
 לשימור, פיתוח והתחדשות עירונית.                                 נית אב לשימור ומדיניות עירונית קידום תכ  .1

   .למבנים/אתרים לשימורעמידה בהוראות התוספת הרביעית לחוק ויישומה בכל הנוגע  .2

   .הכנה וריכוז הפעילות של ועדת השימור, ייעוץ לוועדה ומתן חוות דעת בנושא שימור .3

  .ליווי והנחיה של שיקום שימור ופיתוח פרויקטים לשימור .4

 . להיתר, סקרי שימור, ותיקי תיעוד ין עיר בנושא שימור, בקשות יבדיקה וטיפול בתכניות בנ  .5

   .בניית נוהלי עבודה לתהליכי השימור .6

 טיפול וקשר עם יועצים, יזמים, וותיקים, גופים חיצוניים בנושא שימור.        .7

ומעורבות הקהילה   .8 ושיתוף  לצורך קידום השימור  בעירייה  פעולה עם מחלקות שונות  בניית שיתוף 

 בתחום השימור.       

  ת ערכי המורשת במערכת החינוך העירונית.פיתוח והטמע .9

  העירוני ופרסום רשימת האתרים והסקרים השונים ועוד באינטרנט. GIS-מיפוי האתרים ב .10

  פיתוח יוזמות ופרויקטים כדוגמת איתור תקציבים לשימור, אתר אינטרנט ועוד. .11

 .לציבור הרחב, לאדריכלים, ויזמיםמתן מידע בנושא שימור  .12
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 משימות שוטפות + משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

מדדי  משאבים נדרשים  מרכזיים 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

הקמת  
מחלקת 

מדור  /
שימור 
 עירונית 

הקמת מחלה 
או מדור  

אשר  יייעוד
ידאג לטפל  

בשימור 
 העירוני  

קידום נושא 
השימור העירוני  

בהתאם  לתוכנית  
 השימור 

החלטה ניהולית ליציאה  
למכרז למינוי מנהל 

שיעסוק בתחום השימור 
העירוני בין היתר בדיקת  
בקשות להיתר השייכות 
לשימור  ,ביצוע פיקוח  
בזמן השיפוץ , בניית 

 נהלים ,  

מנהלת אגף , 
מהנדסת העיר , 
סמנכ"ל כ"א , 
מנכ"ל , ראש 
 העיר , גזבר 

תוספת תקן למנהל  
 מחלקה 

יציאה 
למכרז עד 

ילת שנת תח
2022  

  טרם יצא מכרז  

 גיבוש 
מדיניות 
עירונית  
לשימור 

 מבנים 

הכנת תכנית  
אב לשימור 

בסמכות  
 , מקומית
קביעת 

מדיניות 
והנחיות 
 מרחביות

מנוף להתחדשות 
שיפור  , עירונית

התדמית העיר 
וחיזוק הקהילה  
המקומית, עידוד  

התיירות 
 והתרבות,

העשרת הסביבה 
שיפור , הבנויה

 העיר, כלכלת 
שמירה על 
המאפיינים  

הייחודיים של 
הבנויים   –העיר 

 והנופיים 

הכנת תכנית בסמכות  
בדיקות   -מחוזית, שלב ב'

תכנוניות כלכליות 
לנכסים הציבוריים  
מהרשימה למיצוי 
הזכויות וקביעת 

תמריצים לשימור, מינוי 
מנהלת תחום שימור 

ותגמולה, קביעת הנחיות  
מרחביות לשימור 

תכנית  בתיאום עם 
המתאר, השלמת סקר  
השימור, השלמת תיקי 
תיעוד מתחמים, ביצוע 

סקר עצים עירוני 
לשימור, עדכון דפי מידע 
בנושא השימור, אחסון 

והנגשת החומר  
 ההיסטורי, מיפוי אתרים

, פרסום הסקרים GIS-ב
בניית נהלי באינטרנט, 

עבודה לתכניות ובקשות 
 לשימור

 

אחראית תחום  
 שימור,

שימור,  אדר' 
 ראש העיר,

ועדת שימור, 
 ,מחשוב
 משרד

תב"ר לתכנית השימור  
ותיקי תיעוד והשלמת 

הסקר בתקציב של  
400,000  ,₪ 

סקר עצים תב"ר של 
קול קורא  -₪  250,000

 לעצים ותיקים 

אושרה 
תכנית  
 שימור

והנחיות 
,  מרחביות 
גיבוש  

חלופות  
והכנת 
 התכנית

בסמכות  
מחוזית עד 
סוף שנת  

2023 
 

המשך קידום 
תוכנית לאחר  
אישור וועדת 

 שימור 
מונה אדריכל 

גודוביץ להכנת 
 התכנית.

פגישות חודשיות 
עם צוות ההיגוי  
שמונה לנושא 
השימור וצוות 

 התכנון.
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

מדדי  משאבים נדרשים  מרכזיים 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

הנגשת 
 מבני ציבור
 )לשימור(

הנגשת מבני 
הציבור  
שהוגדרו  
 -לשימור 
מצפה 

 הכוכבים
 ועוד 

הנגשת מבנה 
לשימור ציבורי 

ע"פ החוק, הנגשת  
המבנה הציבורי  

 לציבור 

הכנת תיק תיעוד מלא  
למבנה, דיון בוועדה  

השימור, תכנון ההנגשה 
לרבות הצבת שירותי 

 נכים

 הנהלת העיר, 
מהנדס  מנכ"ל,

אחראית  העיר,
 שימור,

/ מתכנן/אדריכל
 מתעד,

 יועץ נגישות, 
 יועצים נוספים 

 תב"ר
המבנים  לתיעוד, עבור 

הציבוריים להנגשה, או 
 מתקציב הנגשה נכסים

השלמת 
 ההנגשה 

בעבודה טרם 
  הסתיים ההליך 

בית ספר 
 בורוכוב 

 שימור האתר 
וקביעת 

תפקודים 
 חדשים 

שיפור תדמית  
השכונה ומורשת 

התחדשות   העיר,
עירונית וחיזוק  

הקהילה  
המקומית וזיקתה  

 למורשת

תכנון וביצוע שימור בית 
קביעת תפקודים  הספר,

 חדשים 

 הנהלת העיר, 
 ,מהנדס העיר

 מ. מח' שימור, 
אחראית  

 שימור,
 , יועצים

המועצה  
 לשימור, 

 משרד רה"מ

 
 
 

-נדרש תקציב של כ
₪ לתכנון,   8,000,000

 ביצוע ושימור המבנה. 
הערכת התקציב הנדרש 

 8-המבנה בסך כ לשיקום
הינו לפי  ש"ח מיליון 

הערכה של אדר' נאור  
כפי שהוגשה בקול  , מימר

הקורא )כולל שימור 
מעטפת, שיקום והכשרת 

 פנים המבנה(. 
הסכום הנ"ל אינו כולל  

תכנון כלל המבנה והחצר  
 וביצוע פיתוח החצר. 

יחד עם הפיתוח והתכנון  
הסכום הכולל שהוערך 

 ע"י נאור הינו  
מיליון ש"ח. הערכה   12-כ

זו מעודכנת לתאריך  
6/2016 . 

 
 
 
 

 

התקבל 
תקציב 
ממשרד  

מורשת ע"ס 
400,000  ₪ 

פגישות ודיונים  
מול משרד  

מורשת לקבלת  
 תקציב

נשלחה פניה  
למשרד ראש  

הממשלה 
לקבלת תקציב  
לתכנון  ושימור 

מבנה ד'  
 וסביבתו.

התקבל תקציב  
ממשרד מורשת  

₪   400,000של 
 . לשימור המבנה
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

מדדי  משאבים נדרשים  מרכזיים 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

ליווי שמאי 
לתכנית  
 השימור

בדיקה 
 שמאית/

כלכלית של 
האתרים 

שימור וליווי  ל
התכנית עד 
 מתן תוקף 

 
יישום תכנית 
השימור תוך 

 אפשרותמניעת ה
לתביעות פיצויים  

 לפי  
גביית  ,197ס' 

 היטלי השבחה 
 
 

מכרז לשמאי   בוצע 
מומחה בתחום השימור 

 והעסקתו

 , מנכ"ל
 מהנדס העיר,

אחראית תחום  
 שימור

 ₪  180,000תקציב של 

מתווה הוכן 
שמאי חדש   

בהתאם   –
להכנת 
תכנית  

השימור 
 שבהכנה 

בוצעה עבודת  
השמאי , והליווי  

ימשיך עד לאישור 
 התוכנית 

הסכם עם 
השמאי הוארך  

לעוד שנה  
מתאריך  

15.7.2020 

ארכיב 
 היסטורי 

הקמת ארכיב  
 היסטורי

הנגשת החומרים  
לעירייה,  

לאדריכלים,  
למתכננים 

 ולציבור 

סריקת החומר ההיסטורי  
והפיכתו למקוון, ריכוזו 

השמשת המרתף  , ומיונו
בבניין הגזברות 

 והתאמתו לארכיון 

 , מנהל הגביה 
 , מנכ"ל

 מהנדסת העיר,
מנהל הארכיון 

 , ההנדסה
 אחראית שימור 

פתיחת תב"ר לסריקה, 
  תכנון וביצוע הארכיון 

אישורו של מנהל 
מרכז שירות  
לתושב לגבי  

השימוש במרתף  
 בנין הגזברות, 

דוד  סריקה, קי
ומיון כל 
החומרים 

 ההיסטוריים 
 
 

 

מיפוי  
אתרים 
 לשימור

  GIS-ב
 העירוני 

העלאת ומיפוי  
כל האתרים 

שיוכרזו 
לשימור באתר  

הגיאוגרפי 
 העירוני 

ונגישות  שקיפות 
 למידע 

ביצוע בפועל של המיפוי 
בתיאום עם מחלקת  

 מחשוב

מחלקת 
 מחשוב,

אחראית  
 ,שימור

אדריכל תכנית  
 השימור

שעות עבודה אנשי 
 המחשוב

העלאה  
 –ומיפוי 

בהתאם 
להכנת 
וסיום 
תכנית  

השימור 
 העירונית 

הודעה על הכנת 
  -תכנית השימור  
בהתאם להכנת 
 –תכנית השימור 

המיפוי  ביצוע 
באתר הגיאוגרפי 

   -העירוני 
בהתאם לסיום 
הכנת תכנית  

 השימור
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 מחלקת פיקוח על הבנייה 
 

 מצבת כוח אדם: 
  מנהל מחלקה פיקוח על הבניה .1

 . מזכירת מחלקה .2

   1מפקחים כחולים כרגע יש רק מפקח  2מפקחי בניה אדומים ובנוסף ידרשו לפחות עוד  4נדרשים  .3
וללא היתר, סיוע למחלקות    ה/ בניה בסטיי  על חריגות בניה  תלונות:  נושאיםמפקחי בניה העוסקים ב 

 פנים באכיפת מפגעים ועבודה בניגוד להוראות. 

ותעודת    4לצורך טופס    םבניה הכוללת ביקורת בשטח וקבלת אישורים רלוונטיי  בניה חדשה ותוספות

הבניה, במהלך  בניה  ביקורות באתרי  רישוי עסקים, טפסי    גמר,  בית משותף,  רישום  בנושא    4טיפול 

 מחולקים פי חלוקת העיר לאזורים.   בשטח. וביקורות על הבניה

 

 מטרות:

 הגדלת מצבת כח אדם אשר תאפשר להגדיל את הינף העבודה והאכיפה העירונית .   .1

בניה .2 חריגות  לגילוי  יזום  פיקוח  והגברת  בשטח  האכיפה  מערך  האכיפה    שיפור  למדיניות  בהתאם 

 .2016- שנקבעה ב

 ותעודת גמר, שחרור ערבויות. )אכלוס(  4קיצור זמנים למתן טופס  .3

 הגברת קצב בטיפול בנושאי אכיפה ,טיפול  בצווים ותיקים שיפוטיים ומנהליים, מדי חודש.  .4

 קביעת נהלי עבודה מול קבלנים ויזמים, במהלך היתר, אחרי היתר, ועד אכלוס.  .5

 אכיפה יזומה. .6

 

 בחלוקה לאזורים לכל מפקח:  תחומי פעילות עיקריים:

 ירות בניה ובשימושים חורגים. בעב בפניות, טיפול .1

טיפול מול מחלקת התביעה העירונית בהכנות תיקים לביהמ"ש , צווי כניסה שיפוטיים, צווי הריסה,   .2

   ייצוג בביהמ"ש בנוגע לתיקי תביעה. 

   ותעודת גמר.  4היתר, אחרי מתן היתר ולקראת מתן טופס פיקוח על בניה לפני קבלת  .3

 יזום.פיקוח  .4

 . 4מעקב אחר שלבי הבניה לאחר מתן היתר ועד לטופסי  .5

 בקבלת קהל ופניות הציבור בנושאי פיקוח ומתן עזרה בעיון בתיקי בניין.  טיפול  .6

 

 פעילות שוטפת: 

 תעודת גמר מרגע קבלת ההיתר.  \4מעקב אחר הגשת טפסים לטופס  .1

ועדכונם במחשב .2 בנייה  בגין עבירות  ומכתבים אנונימיים  פניות טלפוניות    קליטה רציפה של תלונות, 

 .  )בשיתוף עם הרישוי(

   .ואחרי בדיקת תכניות טרם ועדה .3
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 מעקב אחר בניה חדשה ותוספות בניה.  .4

עבודה .5 צווי הפסקת  והוצאת  ביהמ"ש  ע"י  שניתנו  צווי הריסה  קיום  ומעקב  \בדיקת  מנהליים  הריסה 

 לביצוע. 

לווי משטרתי לצווי כניסה למקרקעין   .6 וההכנות הנדרשות  עבודה מול תחנת משטרת גבעתיים לנושא 

  לכך.

בנייה ללא היתר,   .7 בגין:  והעברתו לתובעת העירונית(  )הכנת החומר המשפטי  הכנת תיקים משפטיים 

 . סטייה מהיתר, אי קיום צו

 בדיקת בקשות להיתר בניה בשטח. .8

אום כניסה לשטח, בדיקה בשטח, תיעוד, שליחת התראות והעברת חומר  י טיפול בדירות מפוצלות )ת .9

   (.תים הוצאת צווי כניסה למקרקעין ע"י בית המשפטלתובעת, לעי

 קבלה וטיפול בדוחות מכון התקנים/איזוטופ, עדכון ומעקב אחר ממצאים חריגים.  .10

הפקת הודעות ליזמים בנוגע לרישום הפקעות וזיקות הנאה לציבור שיש לרשמן ע"ש עיריית גבעתיים   .11

 ומעקב ביצוע עד למתן תעודת גמר.

 תרי הבנייה הניתנים מדי חודש. דיווח ללמ"ס על כל הי .12

 דיווח למשרד הפנים בדבר הגשת כתבי אישום וחריגות בניה.  .13

בתים משותפים אל מול    טייהליך בדיקת תשר  -  )בשיתוף עם הרישוי ויועמ"ש(  רישום בית משותף**** .14

היתרי בניה, פיקוח יזום לאיתור חריגות הבניה הנוגעות לנכס וטיפול בחריגות הבניה בנוהל פיקוח מלא,  

)יש למצוא פתרון    עבודה מול עורכי דין ומגישי הבקשה בשיתוף ייעוץ משפטי שוטף מטעם העירייה.

 לנושא זה(

 

 רייה ממשקים נוספים ומתן שירותים לגופים אחרים בעי

: דיווח על התחלת שימוש במבנה, העברת דיווחים למח' הגביה לגבי סיום הקמתן של תוספות  מח' ארנונה

 בניה ודיווח חריגות בניה ושטחן לשם חיובן בארנונה. 
 . טיפול במפגעים, מטרדים וטיפול בתשתיות  –: מתן עזרה ושיתוף פעולה עם מנהלי הרובע ע"אגף שפ

 לה וקבלת פניות וטיפול בהן. : שיתוף פעו המוקד העירוני

 . : הכנת חומרים להגשת כתבי אישוםתובעת עירונית

 . בשיתוף מול המחלקה וסיוע באכיפה עבודהתנועה ותחבורה: 

 מחלקת פניות הציבור בעירייה

 משרד מבקר המדינה   - נציב תלונות הציבור

 משרד המשפטים - נציב נגישות ארצי

 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

  הפנים, אגף לאכיפה ארציתמשרד 
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 משימות שוטפות

משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

 הגדלת כ"א 

הגדלת כמות 
המפקחים לצורך  

העבודה  לייעו
 ושיפור השירות 

תוספת מפקח רביעי  
שיאפשר חלוקה  

מיטבית של העבודה 
ועזרה למחלקת מבנים 

 מסוכנים 
 

 יציאה למכרז 

ראש העיר , 
מהנדסת העיר 
,סמנכ"ל כ"א , 
 מנכ"ל , גזבר 

הגדלת תקן 
גיוס מפקח   ותקציב

   2022עד 

חשיפה 
ואיתור  

 , חריגות בניה
סקר חריגות  

 בניה 

בתצ"א שימוש 
ואמצעים 
טכנולוגים  

לאיתור חריגות 
 בניה

עמידה ברפורמה לנושא 
הגברת  , האכיפה

  האכיפה על הבניה בעיר,
הגדלת הכנסות העירייה  

מתוספות בניה לא  
 חוקיות

עם חברה  התקשרות
המפענחת ומספקת 

חברת התצ"א  תצ"א,
תספק חומר לתובעת  

העירונית בסיוע פיקוח  
לבדיקה ועיון  על הבניה 

 החומר
 

 תובעת עירונית,
 ,מחלקת פיקוח

 מנהל כללי, 
, חברת תצ"א

משטרת ישראל  
 במידת הצורך

  –קבלת הסקר 
 2022אמצע 

בהתאם לחריגות 
שיתגלו, הכנסות  

לעירייה בגין קנסות 
נול  והגשת כתבי אישום

 התביעה העירונית 

קבלת סקר  
 חריגות בניה  

  2022אמצע 
 

פיקוח יזום  
 בעיר

סריקת רחובות  
ע"י  העיר 

מפקחים לשם  
גילוי חריגות בניה  

 , בעת ביצוען
ביקור לא מתואם  
פעם בחודש בכל  

 אתרי הבניה
 

הגדלת כוח ההרתעה של  
מח' הפיקוח בעיר,  

צמצום חריגות הבניה,  
הקטנת מספר המקרים  

בהם יצטרכו הליך 
 תכנון חדש

סיורים רגליים ביקור 
 באתרי בנייה,

הקטנת אזורי פיקוח  
מפקחים  ע"י הוספת 

והקניית מרחב פעולה  
 לפיקוח יזום 

 ,תובעת עירונית
 מנהלי רובע, 

 פיקוח עירוני, 
 מוקד עירוני

 נדרש–כ"א 
במפקח נוסף  

 לפחות 

ביקורת יזומה של פעם 
בחודש בכל אזור  

 חלוקת המפקחים בעיר 
  

אכיפת  
תופעת פיצול 

 הדירות 

טיפול בתלונות 
הציבור, בדיקה 

  -מהירה ויעילה 
מידע  באיסוף 

בשטח עם קבלת 
התלונה, שיפור 
איכות החיים 

 לדיירים בבניינים 

צמצום תופעת הפיצול  
שגורמת נזק אדיר  

לתכנון עתידי של העיר,  
פגיעה בתשתיות 

הציבוריות ועומס על  
 .מבני הציבור

מענה מוגדר למתלוננים  
)מספר טלפון ייעודי  

לפיצול בתלונות פיצול 
 דירות(.

דגש בכל הקשור 
 ושא פיצולים, בטיפול בנ

שת"פ עם מקורות 
, המידע, בדיקה בשטח
 ,מילוי דו"חות ביקורת

העברת חומר למחלקת 
 התביעה 

 ,תובעת עירונית
, משטרת גבייה

ישראל, פורץ  
 מנעולים, 

מוקד עירוני, 
חברת החשמל 

ככוח עזר למידע 
 על בעל הנכס 

 
 
 

נדרש   –כ"א 
 במפקח נוסף

קיצור זמן המתנה  
למשך שבועיים  

  -)מקסימום( בתנאי 
יצירת קשר עם בעל 

 הנכס

ביצוע צווי  
כניסה 

למקרקעין 
והשלמות 

חקירה 
כעבודה 
 שותפת 

 



 

 ~406  ~  

משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

השתלמויות  
וקורסים 

בנושא חוק 
התכנון  
 והבניה

יציאה של מפקחי  
הבניה 

להשתלמות  
בנושא פיקוח 

 ואכיפה 

עבודה לפי נהלי תיקון 
, שיפור 116חוק 

המקצועיות של  
המפקחים, שיפור  

 האכיפה בעיר 

הוצאת כל המפקחים 
להשתלמויות לפי  

 הנושאים הרלוונטיים 

מנהל ההנדסה,  
משאבי אנוש,  
מפע"ם, משרד 

 הפנים/אוצר 

הדרכות מול 
 מנהל התכנון 

  ,)דיצה(
והדרכות של 

מפלוט קו
לבניית 

מערכים לנהלי  
 עבודה 

יש לשלוח את 
המפקחים   להשתלמות 

 לחוק  116בנושא תיקון 

מעקב אחר  
תאריכים  

להשתלמויות  
והרשמה של  

 המפקחים 
 
 

 

קיצור זמן  
המתנה  
לבדיקת 
בניינים  
חדשים  

ולבדיקת 
או  \תוספת  ו

 חריגות בנייה 

מענה מהיר 
,  לתלונות ופניות
בדיקה מהירה 

 ויעילה 

רווחת הדיירים בכניסה 
מוקדמת למבנה  

 המחודש/חדש 

בדיקה בשטח, כתיבת  
דו"חות, ביקורת לבעלי  

 העניין 
 פיקוח על הבניה 

חלוקת בעיר 
לאזורי עבודה 

ע"פ חלוקה 
 למפקחים 

קיצור זמן לדיווח 
 - מפקח

המתנה למשך שבועיים  
 )מקסימום(
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה  
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

השלמת נהל עבודה  
וממשקים בין מחלקת  

 פיקוח  -רישוי 
 ה יובין שאר אגפי העירי 

כתיבת נהלי עבודה 
מסודרים וטיפול 

בפרויקטים 
 עירוניים ובשוטף 

ייעול עבודת  
הפיקוח ובהסתמך 

על תיקוני 
 החקיקה

הכנת נהלים  
וישיבת צוותים 

שוטפות עם 
 הרישוי בעיקר

  מחלקת רישוי

 פיקוח יעיל ומהיר 
והעברת נהלים  

 ברורים  לפני
לכל -יציאה לביצוע 

הקבלנים באתרי 
 הבניה בעיר 

אום מהיר  ית
בין מחלקות 
וקיצור זמני 

הוצאת היתרים 
ומניעת תלונות 

בשטח בעת 
 בניה

מתקיימות  
ישיבות 
שוטפות 

 עם הרישוי  

השלמת ציוד  נדרש 
 ומדים

השלמת ציוד נדרש 
ע"פ חוק לעבודה 

 השוטפת
 מצלמות גוף

טאבלטים, לייזר, 
למדידות,   "רולקה"

 בטיחות  קסדות

ייעול  עבודת 
הפיקוח על הבנייה  

ועבודה על פי  
 לחוק  116תיקון 

ציוד המפקחים  
עבודה , כנדרש

 שוטפת בשטח

פיקוח על  
 , הבנייה

 , מנהל כללי
 ,מחשוב
 רכש

תקציב ע"י 
המנהל הכללי 
 במידה ונדרש

אספקת הנדרש  
 בהקדם האפשרי

הוצאת הזמנת 
 ,רכש

רכישה וציוד 
 המפקחים 

 

הקמת ארכיון ממוחשב 
לבניינים שקיבלו ת. גמר  

 והצגתו באתר 
בניינים חדשים+  

 תוספות בניה

קבלת קבצים  
ממוחשבים 

הכוללים מפה 
ישובי חטופוגרפית, 

שטחים כולל שטחי  
דירות וחזיתות  
 וצילומי חזיתות 

שיפור ונגישות 
מידע סטטוטורי  

 , לגבי בניינים 
צפייה   אפשרות

 באינטרנט 

העברת מדיה 
סרוקה ע"י 

מחלקת הפיקוח 
למחלקת מחשוב 
להטמעה באתר 

האינטרנט  
 ההנדסי הקיים 

פיקוח על  
 , הבנייה

 , מנהל כללי
 מחשוב

תקציב ע"י 
המנהל הכללי 
 במידה ונדרש

המבנים   100%
שקיבלו תעודת גמר 

 ימוחשבו
ממשק   –בעבודה 

 בטיפול קומפלוט 
הבניינים )מס' 

שמקבלים תעודת 
גמר משתנה משנה 

 לשנה ( 

אום עם ית
מחלקת 
המחשוב 
להעלאת  
החומר 

 הממוחשב

 

אישור מדיניות אכיפה  
 עירונית  

כתיבת מדיניות  
אכיפה שתאושר ע"י 

ראש העירייה 
ותעלה ליידוע וועדה  

 מקומית  

מתן שקיפות  
עירונית להליכי  
 אכיפה עירוניות 

סיום אישור 
המדיניות מול 
ראש העיר , 

מהנדסת העיר 
והיועצת  

 המשפטית 

מנהלת אגף, 
מנהל פיקוח ,  

תובעת 
עירונית , 

 מהנדסת העיר 

 
מדיניות אכיפה 

בשלבי סיום 
 בדיקה משפטית  ו

קים ישיבה מול 
ראש העיר 

וידוע הוועדה  
המקומית עד  

  2022אמצע 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה  
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

כתיבת נהלי מחלקה 
 בנושא פיקוח כחול 

סיום כתיבת נהלי 
מחלקה שיכללו  
מהלכי עבודה 

 ותיעוד 

בניית נהלי עבודה  
בהתאם לתיקון  

101   

התמקצעות 
המפקחים ע"י  
בניית נהלים  

התואמים את  
 101תיקון 

מנהלת אגף , 
מנהל מחלקת 
פיקוח , יעוץ  

 משפטי 

החלו בניית נהלי   
 עבודה 

סיום כתיבת  
נהלי עבודה  

   2022בסוף 
 

כתיבת נהלי מחלקה 
 בנושא פיקוח אדום

סיום כתיבת נהלי 
מחלקה שיכללו  
מהלכי עבודה 

 ותיעוד 

בניית נהלי עבודה  
 בהתאם לחוק  

התמקצעות 
המפקחים ע"י  
בניית נהלים  

התואמים את  
 החוק

מנהלת אגף , 
מנהל מחלקת 

פיקוח , 
תובעת 

 עירונית  

החלו בניית נהלי   
 עבודה 

סיום כתיבת  
נהלי עבודה  

   2022בסוף 
 

כתיבת נהלי עבודה  
שותפת מול הצובעת  

 העירונית 

ביצוע נהלי עבודה  
שיכללו מעקבים  
מסודרים בהליכי 

 אכיפה 

פגישות עבודה  
וכתיבת נהלי 

 עבודה משותפים 

ביצוע בקרות 
תהליכים  לוייעו

שיכללו את כל 
מהלכי האכיפה  

 הנדרשים 

מנהלת אגף , 
מנהל מחלקה 

, תובעת  
 עירונית 

 
קיום עבודות 

שותפות לקידום 
 הנוהל והמעקב  

סיום בניית 
הנוהל עד סוף 

2022  
 

בניית נהלי תיעוד 
 במערכת הממוחשבת  

בניית סדר וארגון  
בעבודה מול 

המערכת 
 הממוחשבת 

פגישות עבודה  
שותפות ובניית 

מערכת הקומפלוט 
 בהתאם לצרכים 

הקמת מערכת  
ממוחשבת  

לתיעוד מהלכי  
העבודה  

 הנדרשים 

חברת 
קומפלוט , 
מחשוב , 

מנהלת אגף , 
מנהל מחלקה 

 , מפקחים 

 יתקציב ייעוד
לימי למידה 

ובניית המערכת  
ע"י חברת 
 קומפלוט 

קידום נהלי 
העבודה שיכללו 

את מהלכי העבודה 
 בקומפלוט 

סיום בניית 
   2022הנוהל עד 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה  
 מרכזיים 

משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

  קבלנים עבור עבודת
   תהאכיפה העירוני

יצירת פול קבלנים  
לביצוע הריסות  

בהתאם להחלטות 
התובעת העירונית 

 ובתי המשפט 
ופריצה לדירות  

 כנדרש 

עבודה שותפת 
ותקינה שך 
הפיקוח מול  

התובעת העירונית 
 בנושא אכיפה 

הקמת פול קבלני 
 הריסה ומנעולנים  
דרישה תקציבית  

 לנושא 

חשבת הנדסה 
, מנהלת אגף 

,מנהל מחלקת 
פיקוח , 
תובעת ,  
 קבלנים 

 תקציב שותף  

הקמת פול קבלנים 
   2022עד לאמצע 

ובנית נהלים  
 סדורים 

גיוס קבלנים עד 
    2022לאמצע 

בניית נוהל ערבויות  נוהל ערבויות  
 בקרה ומעקב  

בניית נוהל עבודה  
סדור בין מחלקות  

כאשר נדרש  
להפקיד ערבות , 
לשחרר ערבות , 

 לחלט ערבות 

בניית בקרה  
תהליכים  לוייעו

 בנושא הערבויות 

מנהלת אגף , 
חשבת הנדסה 

, מהנדסת  
העיר , מנהלת 
תפעול וועדה , 

אגף תכנון ,  
 אגף תשתיות  

 
קידום תהליך סדור  

למעקבים של 
 ערבויות 

ת  סיום כתיב
הנוהל אמצע  

2022  
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 מבנים מסוכנים 
 
 

 מצבת כוח אדם:  
  )מהנדס/ת אזרחי/ת במדור קונסטרוקציה(,   במכרז לתחום זה   מנהל מחלקת מבנים מסוכנים    –נדרש   .1

 .אשר יושבת על תקן של בודקת בקשות להיתרלתחום זה האחראית כיום ישנה מהנדסת  

 מזכירה/ מפקח נוסף לעזרה העבודה שוטפת. –נדרש  .2

 למנהל מחלקה וטרם גויס  נעשו מספר מכרזים  *

 

 חומי פעילות עיקריים:ת

 מעקב וטיפול במבנים מסוכנים. .1

 . מבנים החשודים כפל קלסיום טיפול  .2

 הכנת החומר.  /תרגילים ומענה בשעת חירום  –מל"ח  .3
 

 פעילות שוטפת: 

מבנים שיש לגביהם חשש לסכנה מבנית או בטיחותית. תלונות מתקבלות  תלונות לגבי  בקליטה וטיפול   .1

העיר מהנדס  העיר,  ראש  לשכת  עירוני,  פיקוח  שפ"ע,  מפקחים,  מוקד,  הציבור,  מתושבים,  פניות   ,

 .  אימיילים, "ווטסאפים", תכנת מוקד

נסטרוקציה  הפעלת יועצי קו  יציאה לשטח, מתן חוות דעת, במידת הצורך הפעלת גורמים שונים כגון: .2

קבלן    חיצוניים ,קבלני עבודה לביצוע עבודות טיפול במצבים מסוכנים והריסות כנדרש ע"פ חוק העזר ,

גובה וכד'(,    לעבודות  )גידור  ושפ"ע  וכד'(  רופפים  אלמנטים  ו )הסרת  מכתבים  עריכה  ומשלוח  הדפסה 

 .נית עד לסיום שיקום או העברה לתובעת העירומתמשך מול הדיירים ומעקב   לתושבים

טיפול   .3 מעקב  רשום,  דואר  התראות,  )מכתבים,  מסוכנים  במבנים  לטיפול  שקשורות  מזכירות  עבודות 

 וכד'(.

 עדכון תיק בטחון.  .4



 

 ~411  ~  

 משימות שוטפות

יעדים   תיאור משימה שם משימה 
שותפים   פעולות מרכזיות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  התארגנות מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

המשך וסיום   
כתיבת נהלים  
 ונושא חוק עזר

יצירת מנגנון 
יעיל ונהלים  

לטיפול  
במבנים 

מסוכנים מעוגן 
 בחוק

 יעילות,  
 פינוי זמן

 ,כתיבת נוהל
 אישור הנוהל 

 , יועמ"ש
 , פיקוח

 מוקד  תשתיות
 ,כיבוי אש

 שפ"ע 

עד  כתיבת נהלים 
 2022סוף 

אישור מהנדסת  
 העיר, 

 מנכ"לאישור 
 

הקמת גוף  
ביצועי לטיפול 
 בסכנה דחופה
 לביצוע כוננות

 הקמת גוף
הכולל מהנדס 

+ קבלן לטיפול 
בסכנות  
 מידיות

שיפור 
 ,הבטיחות

טיפול מהיר 
בסכנות  
 דחופות 

כתיבת מכרז  
 , למהנדסים

 ,מכרז לקבלנים
 כתיבת נוהל

מהנדסים 
 , חיצוניים 
קבלנים 
 חיצוניים 

תקציב ליועצים  
 חיצונים  

תקציב לקבלנים 
לתיקונים 

 דחופים 

 אישור תקציב.
 כתיבת מכרז  

שכירת מהנדס  
  ,וקבלן

 החלת הנוהל 
 

סקר מבנים 
 מסוכנים 

 

ביצוע סקר 
ציבור  מבני

למסוכנות 
וחיזוק 

 לרעידות אדמה 

שיפור 
הבטיחות 

 בעיר 

.אישור ביצוע סקר 1
 מבני ציבור 

.ביצוע סקר מבני 2
 ציבור 

.אישור תקציב לסקר  3
מבנים מסוכנים כלל 

 עירוני 

 , הנהלת העיר
 מבני ציבור,

מבנים 
 ,מסוכנים
  יועצים

 משפטיים

 תב"ר

הגדרות נושאי 
 הסקר,

מכרז, בחירת  
מבצע לסקר, 

ביצוע תיקונים 
בהתאם 

 למסקנות הסקר 

.ביצוע סקר מבני  1
 ציבור 

.ביצוע סקר בתי 2
 כנסת  

.ביצוע סקר כלל  3
 עירוני 

בשלב זה מקודם  
רק נושא בדיקת  

 מבנה הציבור בעיר 

הסרה אישור 
סופית של כל  
מבני פלקל  
מרשימת 

 משרד הפנים 

מבנה  הסרת 
אחד מרשימת  
 משרד הפנים 

 )המבנה נהרס(

סיום נושא 
 הפל קל 

פנייה למבני ציבור   
להמצאת אישור 

ממפקחי הבנייה דאז 
שפיקחו על הריסת  

 המבנה 

 משרד הפנים, 
 קבלת אישור  מבני ציבור

אישורים  1
שיתקבלו ממשרד  

 הפנים 

ברגע שיגיע אישור 
מהנדס הדיווח 
יעבור למשרד 

 הפנים 
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 משימות חדשות 

שותפים   מרכזיות פעולות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

תיקי פיקוח  
 מסוכנים 

הפקת דוח 
תיקים משנת  

2015 

ביצוע מעקבים 
משנים קודמות  
לצורך בדיקה 

 ומעקב

 .בדיקת כמות תיקים1

 .בדיקת תיעוד התיקים2

.בדיקת סטטוס באם  3
 נסגרו ואיך טופלו

מנהלת אגף , 
מבנים  אחראית 

מסוכנים ,  
 תובעת עירונית

 
הפקת דוחות 

מהמוקד העירוני 
 וביצוע מעקבים 

הקדמות בשלבים 
לפי השנים 

 כעבודה שותפת
 

הקמת מחלקת  
מבנים  

 מסוכנים 

בניית מחלקה 
שתעסוק 

 בתחום

ביצוע בדיקות 
יזומות ומעקבים  

בדבר פניות  
ובנושא ביצוע 
 עבודות השקום

טיפול בתחום המבנים 
המסוכנים בכל העיר , 

ביצוע בקרה תיעוד 
וביצוע עבודות כנדרש 

 ע"פ חוק העזר 

מהנדסת העיר , 
מנהל אגף , מנהל 

 מחלקה ,

תקציב 
להגדלת 

 כ"א
  גיוס מנהל במידי 

יועצים 
 חיצוניים 

סגירת רשימת  
יועצים  

חיצוניים  
לביצוע חו"ד 

 בשטח

בדיקות  
קונסטרוקטיביות  

בשטח לצורך 
מסוכנות  קביעת 

ע"פ דרישות חוק 
 העזר 

 בחירת יועצים .1

 .אישור היועצים 2

.בניית נוהל עבודה מול  3
 היועצים 

מהנדסת העיר , 
מנהלת אגף , 
 חשבת הנדסה ,

תקציב 
 שותף

הקמת מערך  
יועצים לבדיקת 
מבנים ע"פ פניות  
מוקד , ובחירת  

יועצי  
 קונסטרוקציה

 1. נבחרו יועצים 

יועצים  4.אושרו 2  

.פגישה מול כל  3
 יועץ 

.בניית נוהל  4
 עבודה 

 

נוהל עבודה  
וסגירת תיק  

לקריאות 
 שנפתחו 

רישום תהליכי 
עבודה זמנים 
וחומר שנדרש 
 לעבודה תקינה 

ביצוע תיעוד  
ומעקב שותף מול  

המוקד ותיעוד 
החומר במערכת  

 הקומפלוט 

.בניית שלביות עבודה  1
   מרגע קבלת תלונה

.בניית תהליכי עבודה  2
.בניית נוסח  3 ובדיקות 

מסמכים ומכתבים  
הנדרשים לקידום ההליך 
וקבלת החלטות על דרך 

 פעילות 

.תיעוד ובקרת תהליכים3  

.סגירת תיק /העברת 4
 החומר לתובעת

מהנדסת העיר , 
מנהלת אגף , 

מנהלת מחלקה , 
 תובעת עירונית

 

עבודה מול נוהל  
סדור אשר  

יאפשר מעקב 
וע העבודה וביצ

כנדרש ע"פ חוק 
 העזר 

סיום סגירת 
נהלים עד אמצע  

2022 
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שותפים   מרכזיות פעולות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

נוהל קירות  
 תומכים

נוהל עבודה  
מסודר בקיר  
 פרטי וציבורי

כתיבת נוהל 
ומהלכי עבודה  
במקרה של קיר  

תומך מסוכן אשר  
נמצא בין שטח  
 פרטי לציבורי 

 כתיבת נוהל עבודה

סגירת ביצוע עבודה מול  
 קבלנים

שותף וייצרת תקציב   

מי מבצע את העבודה  
האם מחלקת גנים 

 תשתיות /מבנה ציבור /

מהנדסת העיר , 
מנהל אגף , 

מנהלת מחלקה 
 ,חשבת הנדסה

תקציב 
 שותף

נוהל סדור 
 לביצוע העבודה 

סגירת הנוהל מול  
כל הגורמים  

עד   םהרלוונטיי
 2022סוף 

 

נוהל בורות  
ספיגה  

 ובולעניים 

נוהל מסודר 
מול אגף 
 תשתיות

מוסדר בין נוהל 
מחלקות כאשר  

מתקבלת קריאת  
מוקד לאגף 
תשתיות כך  

שמחלקת מבנים 
מסוכנים אמורה  

להמשיך את 
העבודה מול בעלי  

 הנכס

כתיבת סדר עבודה 
מקבלת התלונה וביצוע  

 העבודה בפועל וגביה 

מהנדסת העיר , 
מנהלי אגף 

תשתיות ורישוי 
 ופיקוח 

 

נוהל סדור 
לביצוע מהלכי  

העבודה להסרת 
ות  המסוכנ

 במידית 

סיום כתיבת  
הנוהל עד אמצע  

2022 
 

 נוהל גביה
סגירת נוהל 

גביה ותהליכי  
 עבודה 

ביצוע גביה  
בהתאם לחוק 
העזר ובהתאם 
למנוהל מבנים  
 מסוכנים שנבנה

  ץביצוע פגישות מול הייעו 
המשפטי והגביה בנושא  
גביה בכל סוגי המקרים 
בהם אם שולם או לא 

 ואיך לבצע גביה 

יועצת משפטית , 
מנהלת אגף , 
גביה ,חשבת  

 הנדסה

נוהל סדור בין  
 מחלקות

סיום סגירת נוהלך 
  2022עד אמצע 

מעקב הוצאות  
ותשלום 
 ליועצים 

נוהל מעקב 
ובקרה של 

 הכספים 

ביצוע מעקבים 
אחר תשלומי 

 יועצים 
ובקרה על 

 העבודה 

 

סגירת נוהל מעקב ובקרה 
ורישום ההוצאות  

 וההכנסות

 

מנהלת אגף , 
אחראית מבנים ,  

 חשבת הנדסה
 

ביצוע מעקב 
תשלומים 

בהתאם לצורכי 
 העבודה 

סיום בניית טבלת  
מעקב עד אמצע  

2022 
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שותפים   מרכזיות פעולות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

תיעוד ותיוק  
 במערכת 

תיעוד ותיוק 
במערכת ניהול 

 וועדה 

בניית אירועים 
במערכת  

הממוחשבת ונוהל 
עבודה הנדרש 

 לצורך יעוד 
בנייה בקומפלוט 

מערכת של מבנים  
 מסוכנים

 1.ביצוע תיוק החומר 

.פתיחת תיקי פיקוח 2
 מסוכנים

.סגירת תיקי פיקוח3  

 .בניית אירועים 4

מנהלת אגף , 
אחראית מבנים  

מסוכנים ,  
 מזכירה

תקציב 
לשעות  

עבודה של  
חברת 

 קומפלוט

עבודה מול חברת 
קומפלוט לבניית 

 אירועים 

סיום בניית 
המערכת 

בקומפלוט עד 
2022לאמצע   

 

 

 נוהל ממשקים 

בניית נוהל 
ממשקים בין  

מחלקות 
וגורמים 
 נדרשים

בניית נהלי עבודה  
שותפים בין 

 מחלקות

נוהל ממשק בין  .1
 מחלקת פיקוח

נוהל ממשק בין  .2
 מחלקת תביעה

נוהל ממש בין אגף  .3
 שתיות

נוהל ממשק בין מבני   .4
 ציבור

נוהל ממשק מול  .5
 חשבת הנדסה

נוהל ממשק מול  .6
 יועצי חוץ 

 מבנים מסוכנים

 מחלקת פיקוח

 מבני ציבור

אגף תחבורה 
 ופיתוח תשתיות

 תובעת עירונית

 חשבת הנדסה

 יועצי חוץ 

מנהלת אגף 
 רישוי ופיקוח 

 

.החל נוהל  1
ממשק בין  

 התביעה 

.החל נוהל  2
ממשק בין מבנה  

 ציבור

.החל נוהל  3
ממשק מול  

 חשבת

.טרם בוצע  4
ממשק מול  

 תשתיות

.טרם החל נוהל 5
ממשק מול יועצי 

 חוץ 

סגירת נהלים בין 
מחלקות עד אמצע 

2022 
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 המחלקה לתרבות הדיור
 כללי 

ניהול  האגודה לתרבות הדיור מסייעת לוועדי בתים   ולדיירים להסדיר את החיים בבית המשותף, בעזרת 

 נכון ואחזקה מקיפה של הרכוש המשותף כולו. 

בבניינים משותפים   בעיר  וועדי הבתים  המחלקה באמצעות האגודה לתרבות הדיור מספקת שירות לרוב 

 בעיר. 

 

 חזון האגודה לתרבות הדיור

הבית המשותף הינו חתך של עם ישראל שהרי מתגוררים בו מגוון של אנשים שכל אחד מהם מביא עמו את  

והרגליו,   ממשיכיםתרבותו  דיירים    אנו  בין  שלום  ומאפשרים  להשכין  עירנו,  בבית  תושבי  חיים  איכות 

אנו עושים זאת על  ומסייעים לנציגויות בהדרכה, ייעוץ ומתן הלוואות לשיפוץ ותחזוקת הבניינים,  המשותף  

 . הצד הטוב ביותר

 

 : יצירת קהילה

המשותף   ,רותיהש .1 הרכוש  ובענייני  הבית  דיירי  בין  הבניין  בתוך  הסכסוכים  ופתרון  ההדרכה    הסיוע 

וללשכות   בדבר  נוגעות  שאינן  למחלקות  לפנות  מהתושבים  מאד  רבים  במקרים  מונעים  ואף  מעכבים 

 ההנהלה. 

זהו תחום שמחלקת תרבות הדיור צברה בו ניסיון רב שנים, והטיפול בו מעניק לשאר המחלקות בעירייה   .2

   שקט מקצועי.

לשכנות טובה והסדרת החיים בבית המשותף, הכוונת את"ד ליצור קהילה של בעלי עניין משותף   ,בנוסף .3

 שתכלול פעילים ומתנדבים בבניין המשותף ובעיר בכלל.  

 

 כח אדם 
 חנה הכט  –מנהלת המחלקה 

קבלת קהל, מענה לטלפונים, מיילים, מכתבים, פגישות עם היועצים המקצועיים, ארגון משימות ופגישות  

 בדיקה בשטח וברור תלונות שהתקבלו.  בבניינים, ארגון והדרכת הנציגות לקראת שיפוץ ובמהלכו.

 דיירים.  ואספות  ארגון ערבי שאלות ותשובות, סדנאות וסיורים

מנהלת המחלקה מתכוננת לצאת לגמלאות ואנו מבקשים לאייש בהקדם את משרתה כדי    -הגב' חנה הכט

 והניסיון כנדרש.   ששניתן יהיה להעביר את כל המידע

 

 חגית כוכבי   – מזכירת המחלקה 

הדפסות, שליחת  , קבלת קהל,  מבצעת את ניהול שגרת המחלקה הכולל: מענה לטלפונים על פניות תושבים

תיאום  נציגות הבית המשותף,  תיאום יועצים מקצועיים של האגודה לתרבות הדיור עם    מכתבים ומיילים.

תיאום עם צוות מרצים, אולם, משלוח הזמנות, פרסום  ,  ורים וסדנאותוארגון  ערבי שאלות ותשובות, סי

 . וכיבוד
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 פיקוח וארגון נציגויות בתים משותפים 

 בדיקה בשטח ובירור תלונות שהתקבלו. 

 תיאום והשתתפות באספות דיירים.  

 מענה לטלפונים ומידע לקהל.

התפקידים שכלולים במשרה זו מתבצעים  עם יציאתו לגמלאות של מר מנחם שלזינגר הוקפאה משרה זו וכל  

ומזכירת המחלקה  -על מנם, מנחם שלזינגר  א  דבר שמכביד על הפעילות והעבודה השוטפת.  –ידי מנהלת 

אך אנו מבקשים    –פעילות המחלקה  ב  ר ממשיך להתנדב במחלקה, מגיע כמעט מדי בוקר למספר שעות ועוז

 משרתו בהקדם.  לאייש את 

 

 תוספת כ"א 
אנו מבקשים בהקדם  בשל   הדיור  נושאי טיפולה של מחלקת תרבות  פניות תושבים בכל  העומס הרב של 

 לאייש משרת מזכירה נוספת במחלקה 

 

 סקירת פעילות

השוטפת הפעילות    הפעילות  המשותף.  הרכוש  ותחזוקת  נכון  לניהול  ועזרה  הדרכה  מספקת  המשרד  של 

מקצועיים, הדרכה, ליווי    םייעוצייוביקורות בשטח.  מתפרשת על קבלת קהל, בירורים וגישורים. ביקורים  

 והסברה ומתן חומר עזר. 

 בתיאום מראש בבניינים.  השתתפות באספות דיירים •

משפטי • פגישות,  3ניתן    ייעוץ  כולל  בחודש  התראה,    פעמים  מכתבי  שאילתות,  גישורים,  בוררויות, 

 במימון האגודה לתרבות הדיור.  – ותביעות משפטיות 

אנו מבקשים להוסיף פגישה חודשית אחת במימון העירייה, בשל פניות תושבים בנושאי שיפוץ וחיזוק   •

 הבניינים.  

 כגון: יועץ משפטי, מהנדס, אדריכל , גינון, חירום ועוד.   תיאום עם יועצים מקצועיים  •

 . קשר עם מנהלי הרובעים והלשכה לפניות הציבור •
 

 ייעוצים 
 רבות הדיור מספקת לחבריה כלולים: במסגרת השירותים שהאגודה לת

ייעוץ אדריכלי, משפטי, הנדסי, גינון, מקלוט, שמאי, ייעוץ לפתרון מטרדי רעש, ייעוץ חשבונאי, בדיקות  

 תקינות חשמל ועוד רבים. 

 עלינו לציין שמספר הפניות לייעוץ משפטי והנדסי הינו הגבוה מכולם. 

 

 הייעוץ המשפטי 

 עו"ד המתמחה בדיני מקרקעין וחוק הבתים המשותפים, בנושאים:ניתן במשרדנו באמצעות 

זכויות וחובות דיירים, סכסוכים בבניין, טיפול בסרבני תשלום, עריכת כתבי תביעה והגנה וייעוץ מול  

 חברות ניהול. 
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 הייעוץ ההנדסי 

בקירות, נזילות מצנרת  רטיבות בבניין, סדקים וקילופים    ניתן על ידי מהנדסים ו/או הנדסאים בנושאי: •

   מים.

 בדו"ח ההנדסי מפורט המפגע ודרך הטיפול המוצעת. 

במשך השנה אנו נמצאים בקשרי עבודה עם אינג' אפרת רמלר שעוברת בין הבניינים ושולחת דו"חות   •

 על מבנה מסוכן. 

ים  וגם הבניינים...ובתקופה האחרונה התושבים הגרים בבניינים הישנים חושש  100גבעתיים חוגגת   •

על מצב הבניין הכולל סיוע והדרכה   םביותר ופונים למשרדנו בבקשה לקבל בהקדם חוות דעת הנדסיי

 בנושא. פניות אלה יחד עם הפניות "הרגילות" לייעוץ הנדסי גורמות לעומס רב.

תופסות  מגבעתיים  הנדסי  לייעוץ  שהפניות  לידיעתנו  הובא  הדיור  לתרבות  האגודה  מרכז  מנתוני 

 מקום ראשון

 . הלוואות לשיפוץ וחיזוק בניינים פרויקט •

פגישה  ית • האום  ראש  המקומית,  עם  ברשות  התיק  ומחזיקת  הדיור  לתרבות  האגודה  מנכ"ל  רשות, 

 .2021 דצמברשתתקיים בחודש 

בהשתתפות ראש העיר, מנכ"ל עירייה, מנכ"ל את"ד, ממונה המחוז באת"ד, יועץ    ערב שאלות ותשובות •

 משפטי, ואנשי מקצוע.  

 וש המשותף. מפגשים הכוללים הדרכה לניהול ותחזוקת הרכ  3-2 - סדנה לוועדי בתים •

 הכוללת סיור בנושאי תרבות הדיור ואיכות הסביבה.  –לוועדי בתים ודיירים   סדנה מטיילת •

 

 יעדים 

איתור    –התקשרויות טלפוניות לדיירים    -  הגדלת מספר וועדי הבתים החברים באגודה לתרבות הדיור •

 הסבר על השירותים הניתנים לוועדי הבית ע"י את"ד ושליחת שוברים לחידוש חברות.    -   ועדים פעילים

פרסום, הדרכה,  "ועידוד" נציגויות בתים משותפים    -    הגדלת מספר השיפוצים בבניינים המשותפים •

 כצנלסון, ויצמן , שינקין.  לשיפוצים במיוחד ברחובות המרכזיים כגון: 

  ת הדיור מעמידה לחברים אנשי מקצוע המייעצים כיצד לבצע את  המחלקה באמצעות האגודה לתרבו

 העבודה בדרך הטובה והיעילה ביותר. 

בניינים רבים ישנים וזקוקים מאד לשיפוץ. הנהלת העיר    -   הלוואות לשיפוץ וחיזוק בניינים  פרויקט •

   הלוואות בשיתוף האגודה לתרבות הדיור של הלוואות מהבנק לוועדי בתים ודיירים. ה  פרויקט יזמה  

יתרום    הפרויקטתשלומים. העירייה תממן את עלויות הריבית וההצמדה.    60-₪ ל  50,000בסכום עד  

 רבות לעידוד התושבים לבצע שיפוץ בניין.   

  האגודה לתרבות הדיור מלווה את וועדי הבתים ודיירים הפונים בכל השלבים לקראת חתימת חוזה  

 לשיפוץ הבניין, במשרדינו.  

בשעת חירום ובתקופת רגיעה הדרכת דיירים וועדי בתים בנושא שיפור ואחזקת המקלט,    -  הגנת העורף •

ושיפור המיגון. במסגרת "סל השירותים" ישלח יועץ מקלוט וייתן חוות דעת על מצב    חירום  ציוד לשעת

 שיתוף פעולה עם אגף ביטחון ושירותי חירום.   והדרכים לשיפור התחזוקה. המקלט
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 ת תכנית רכש שנתי

 

מהות הרכישה   

 )משימה( 

מפרט  פריט/שרות נדרש 

 טכני

)במידה  

 וישנו(

מועד  מסגרת התקציב  כמות

 האספקה

שדרוג והקלת 

 פעילות

מחשבים, מצלמה   2

ורמקול, מסך ועכבר 

 אלחוטיים 

 מידי  ₪  1,764,000,100 2 

צילום בניינים  

 ותלונות בשטח

 מידי  ₪  1,764,000,100 1  מצלמה 

לוועדי סיורים 

 בתים

במועד  ₪  1,764,000,100 2  אוטובוסים לתיירים

 הסיור

פרסום ודיוור ציוד   פעילות המשרד 

 משרדי וכיבוד

במהלך   ₪  1,764,000,100  

 השנה 

 

 

 משימות שוטפות  

שם 
יעדים   תיאור משימה משימה

 שתקדם
פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

שיפוצי 
בניינים  
חידוש  
 עירוני 

שיפוצים  
חיצוניים. 

דיירים   אספות
בדרך כלל 

בבניין. פגישות 
במשרד עם 
הנציגות. 
התייעצות  

הנציגות עם 
היועץ  

המשפטי. 
קבלת הסכמת  
רוב הדיירים. 

הכנת כתב  
כמויות. 

פגישות עם  
מהנדס בשטח.  
הערכות חוזית 

וחתימה על  
ץ  הסכם השיפו

יעוץ , ליווי ו
ופיקוח הנדסי 

במהלך 
השיפוץ. 

בוררויות, 
גישורים ו/או 

 תביעות.
 

ידוש ח
תשתיות  
חזות פני 
בניינים 

משותפים 
שיפור 
איכות  
החיים  
שיפור 

פני  נראות
 העיר. 

פרסום 
במקומון  

באתר  
העירייה  

מידע טלפוני 
כנס תושבים  

ליווי  
 הפרויקט
מתחילת 

התכנון עד 
 סיומו

התושבים, 
האגודה  
לתרבות  

הדיור, מח' 
פרסום 

והסברה 
כולל אתר 
  האינטרנט

העירוני, אגף  
שפ"ע, אגף 

ה, הנדס
פיקוח 
 עירוני. 

בהתאם 
לתוכניות, 

מימון 
נוסף 
עבור 
ייעוץ  

המשפטי  
6,300  ₪
  12עבור 

 פגישות. 

  5שיפוץ 
בניינים  

,             3פיינברג 
סמטת  

,    10אליהו 
 הוורדים

12    ,
כצנלסון 

70            ,
 17הדגנים 

הסכם עם 
בנקים, 
אישור 

הלוואות, 
חתימת  
חוזה 

 לשיפוץ. 
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שם 
יעדים   תיאור משימה משימה

 שתקדם
פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

הלוואות  
לשיפוצי  
 בניינים 

הלוואות 
לוועדי בתים 

ודיירים 
במסגרת  
שיפוצים  

כוללים לבניין 
המשותף.                       

הלוואות 
ניתנות 
בהתאם 

לקריטריונים 
 של הבנק.

שיפוץ  
 בניינים

איכות חיים 
 וחזות העיר 

אישור 
תקציב 
פרסום 
 והסברה

לשכת ראש  
העיר לשכת 

           , מנכ"ל
  מנכ"ל

זבר  ג , את"ד
 העיר 

יועץ משפטי          
                       יעד

פרסום 
 והסברה

 
 

הלוואות 
 מבנקים.

בהתאם  
לפניות  
 תושבים

 

סדנאות 
וערבי 

שאלות 
 ותשובות 

ערבי הדרכה 
לוועדי בתים 

 ותושבים.

מידע כללי 
הקשור 
לניהול  
הבית 

המשותף 
חיזוק 

הקשר בין 
הרשות 
 לתושב.

פרסום 
במקומון  
פרסום 
באתר  
פרסום 
ברשת  

חברתית  
ובלוחות 

 אלקטרוניים
 

לשכת ראש  
העיר לשכת 

 , מנכ"ל
מנכ"ל 

האגודה  
לתרבות  
הדיור, 

 ותושבים.

 1 -סדנא 
מפגש  
וערב 

שאלות 
ותשובות. 

סה"כ 
5,000  ₪ 

אירועים 
     2בשנה 

22.6.2022         
19.12.2022 

 

 

הפעלת 
 משרד

ציוד משרדי, 
ניירת כללית, 

מצלמה, 
מדפסת  

צבעונית,  
כיבוד 

 לישיבות. 

תקשורת  
עם 

התושבים, 
 - תיעוד

צילומים  
 מהשטח.

משלוח 
מכתבים,  

דאר,  
הדפסת 
 תמונות.

מחלקת 
 רכש.

  6000לחודש   ₪  36,000
₪ 

 

שרותי 
מחלקת 

 את"ד

יעוץ משפטי  
ממוקד בתים  

משותפים 
קבלת קהל, 

מענה טלפוני,  
מיילים,  

מכתבים יעוץ 
והדרכה 

לתושבים קשר 
היועצים  עם 

 המקצועיים. 

פתרון 
בעיות 
שונות 

וכלליות 
המתעוררות 

בבתים 
משותפים 
בכל נושא 
תחזוקת  

הבית 
המשותף 
וניהולו.  
הגברת 
שיפור 
מערך 

ההסברה, 
שיפור 
המענה  
לפניות  
הציבור 
השכנת 

שלום בית 
 בין שכנים

 
 

גישור  
בסכסוכי  

שכנים 
מפגשי יעוץ 

 ובוררות

יועץ משפטי  
האגודה   
לתרבות  
הדיור 

התושבים 
פרסום 

והסברה 
כולל אתר 
אינטרנט  
העירוני  
ולוחות 

 אלקטרוניים.

פגישה 
אחת  

בשבוע כל 
השנה,               

פגישות  3)
בחודש( 

  18סה"כ 
פגישות,  
במימון  
האגודה  
לתרבות  

 הדיור.

 4בממוצע 
פגישות  
ביום עם 
נציגויות  

בתים 
ודיירים, 
ובנוסף 
מכתבי  

התראה, 
שאילתות 

וכתבי  
 . תביעה

בהתאם 
לפניות  
 תושבים.

 

הכשרות  
 מקצועיות 

בנושאי מחשב, 
,  תקשורת
 גישור. 

האגודה  
לתרבות  
הדיור. 
אישור 
 הממונה

   12,000 מח' כח אדם.  
₪    
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שם 
יעדים   תיאור משימה משימה

 שתקדם
פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

 
 

סיורים  
 לוועדים

ביקור  
באתרים  
 רלוונטיים
לתרבות  

הדיור, לאיכות 
הסביבה 

 ואיכות החיים

העמקת 
המודעות 
לאיכות 
הסביבה 
שיתוף 

בין פעולה 
הרשות 
 לתושב.

הכנת 
מסלול, 

ניהול וארגון  
 הסיור,
 פרסום.

המח' 
לתרבות  
הדיור. 
האגודה  
לתרבות  
הדיור, 

התושבים, 
פרסום 

והסברה 
כולל אתר 
אינטרנט  
 העירוני. 

עלות 
אוטובוס  

₪5,000   .
שני 

סיורים 
10,000   ₪

 .2 
מודעות 

במקומון  
+ דיוור 

בסך  
6,000   .₪

סה"כ 
16,000  

.₪ 

שני סיורים 
 בשנה

תאריך   
לסיור יום 

רביעי 
30.3.2022   
חודשיים  

לפני כל סיור 
יחלו פעולות  

התאום 
וההתארגנות 
המפורטות: 

תאום  
מסלול 

הצעת מחיר 
לאוטובוס +  

מדריך  
תאום  
ארוחת  

צהרים מחיר 
ותפריט. 
פרסום 
לוועדי  
בתים. 
 רישום. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המחלקה לתרבות הדיור 

 כללי 

ניהול  האגודה לתרבות הדיור   מסייעת לוועדי בתים ולדיירים להסדיר את החיים בבית המשותף, בעזרת 

 נכון ואחזקה מקיפה של הרכוש המשותף כולו. 
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בבניינים משותפים   בעיר  וועדי הבתים  המחלקה באמצעות האגודה לתרבות הדיור מספקת שירות לרוב 

 בעיר. 

 

 חזון האגודה לתרבות הדיור

ראל שהרי מתגוררים בו מגוון של אנשים שכל אחד מהם מביא עמו את  הבית המשותף הינו חתך של עם יש

המשותף   בבית  חיים  איכות  לקיים  ולאפשר  דיירים  בין  שלום  להשכין  ומתפקידנו  והרגליו,  תרבותו 

 ובסביבתו.

 

 : יצירת קהילה

   .הסיוע ההדרכה ופתרון הסכסוכים בתוך הבניין בין דיירי הבית ובענייני הרכוש המשותף  ,רותיהש .4

לשכנות טובה והסדרת החיים בבית המשותף, הכוונת את"ד ליצור קהילה של בעלי עניין משותף   ,בנוסף .5

 שתכלול פעילים ומתנדבים בבניין המשותף ובעיר בכלל.  

 

 כח אדם 
 חנה הכט  –מנהלת המחלקה 

קבלת קהל, מענה לטלפונים, מיילים, מכתבים, פגישות עם היועצים המקצועיים, ארגון משימות ופגישות  

 בדיקה בשטח וברור תלונות שהתקבלו.  בבניינים, ארגון והדרכת הנציגות לקראת שיפוץ ובמהלכו.

 דיירים.  אספותו  ארגון ערבי שאלות ותשובות, סדנאות וסיורים

 

 חגית כוכבי   – מזכירת המחלקה 

פניות תושבים על  לטלפונים  ניהול שגרת המחלקה הכולל: מענה  הדפסות, שליחת מכתבים  ,  מבצעת את 

יועצים מקצועיים של האגודה לתרבות הדיור עם    ומיילים. וארגון   תיאום  נציגות הבית המשותף,  תיאום 

 . מרצים, אולם, משלוח הזמנות, פרסום וכיבודתיאום עם צוות  ,  י שאלות ותשובות, סיורים וסדנאותערב

 

 פיקוח וארגון נציגויות בתים משותפים 

 בדיקה בשטח ובירור תלונות שהתקבלו. 

 תיאום והשתתפות באספות דיירים.  

 מענה לטלפונים ומידע לקהל.

מתבצעים  עם יציאתו לגמלאות של מר מנחם שלזינגר הוקפאה משרה זו וכל התפקידים שכלולים במשרה זו  

ומזכירת המחלקה  -על מנם, מנחם שלזינגר  א  דבר שמכביד על הפעילות והעבודה השוטפת.  –ידי מנהלת 

אך אנו מבקשים    –פעילות המחלקה  ב  ר ממשיך להתנדב במחלקה, מגיע כמעט מדי בוקר למספר שעות ועוז

 משרתו בהקדם.  לאייש את 

 סקירת פעילות

הדרכה   מספקת  המשרד  של  השוטפת  הפעילות  הפעילות   המשותף.  הרכוש  ותחזוקת  נכון  לניהול  ועזרה 

מקצועיים, הדרכה, ליווי    םייעוציימתפרשת על קבלת קהל, בירורים וגישורים. ביקורים וביקורות בשטח.  

 והסברה ומתן חומר עזר. 

 השתתפות באספות דיירים בתיאום מראש בבניינים.  •
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ניתן   • משפטי  פגישות,  3ייעוץ  כולל  בחודש  התראה,  בורר   פעמים  מכתבי  שאילתות,  גישורים,  ויות, 

 במימון האגודה לתרבות הדיור.  – ותביעות משפטיות 

אנו מבקשים להוסיף פגישה חודשית אחת במימון העירייה, בשל פניות תושבים בנושאי שיפוץ וחיזוק   •

 הבניינים.  

 וד.  תיאום עם יועצים מקצועיים כגון: יועץ משפטי, מהנדס, אדריכל , גינון, חירום וע •

 קשר עם מנהלי הרובעים והלשכה לפניות הציבור.  •

 . הלוואות לשיפוץ וחיזוק בניינים פרויקט •

פגישה  ית • המקומית,  אום  ברשות  התיק  ומחזיקת  הדיור  לתרבות  האגודה  מנכ"ל  הרשות,  ראש  עם 

 .2021שתתקיים בחודש אפריל 

בהשתתפות ראש העיר, מנכ"ל עירייה, מנכ"ל את"ד, ממונה המחוז באת"ד, יועץ    ערב שאלות ותשובות •

 משפטי, ואנשי מקצוע.  

 מפגשים הכוללים הדרכה לניהול ותחזוקת הרכוש המשותף.  3-2 - סדנה לוועדי בתים •

 הכוללת סיור בנושאי תרבות הדיור ואיכות הסביבה.  –לוועדי בתים ודיירים   סדנה מטיילת •

 

 יעדים 

איתור    –התקשרויות טלפוניות לדיירים    -  מספר וועדי הבתים החברים באגודה לתרבות הדיורהגדלת   •

 הסבר על השירותים הניתנים לוועדי הבית ע"י את"ד ושליחת שוברים לחידוש חברות.    -   ועדים פעילים

פרסום, הדרכה,  "ועידוד" נציגויות בתים משותפים    -    הגדלת מספר השיפוצים בבניינים המשותפים •

 כצנלסון, ויצמן , שינקין.  לשיפוצים במיוחד ברחובות המרכזיים כגון: 

  המחלקה באמצעות האגודה לתרבות הדיור מעמידה לחברים אנשי מקצוע המייעצים כיצד לבצע את  

 העבודה בדרך הטובה והיעילה ביותר. 

בניינים רבים ישנים וזקוקים מאד לשיפוץ. הנהלת העיר    -   בנייניםהלוואות לשיפוץ וחיזוק    פרויקט •

   בשיתוף האגודה לתרבות הדיור של הלוואות מהבנק לוועדי בתים ודיירים. ההלוואות   פרויקט יזמה  

יתרום    הפרויקטתשלומים. העירייה תממן את עלויות הריבית וההצמדה.    60-₪ ל  50,000בסכום עד  

 ע שיפוץ בניין.   רבות לעידוד התושבים לבצ

  האגודה לתרבות הדיור מלווה את וועדי הבתים ודיירים הפונים בכל השלבים לקראת חתימת חוזה  

 לשיפוץ הבניין, במשרדינו.  

בשעת חירום ובתקופת רגיעה הדרכת דיירים וועדי בתים בנושא שיפור ואחזקת המקלט,    -  הגנת העורף •

במסגרת "סל השירותים" ישלח יועץ מקלוט וייתן חוות דעת על מצב  ושיפור המיגון.    חירום  ציוד לשעת

 שיתוף פעולה עם אגף ביטחון ושירותי חירום.   והדרכים לשיפור התחזוקה. המקלט

 

 

 לסיכום

אנו מלאי הערכה וכבוד לפעילות הוועדים בבתים המשותפים בעיר שפעלו בשיתוף עם עובדי המחלקה   .1

כמובן   שהעיקרית  רבים  אתגרים  רבים    מגפת   ההיית מול  ולמבחנים  לקשיים  גרמה  אשר  הקורונה 

 בתפקוד הבתים המשותפים.
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שהשנה   .2 הקורונה "  ההיית  החולפתלמרות  ב  "שנת  החברים  הבתים  ועדי  מספר  לתרבות  עלה  אגודה 

 הדיור. 

האגודה   .3 ובין  הוועדים  בין  הפעולה  שיתוף  להמשך  תביא  לטובה  עלינו  הבאה  השנה  כי  מקווים  אנו 

וכי השנה   גבעתיים  בבניינים המשותפים תושבי  בעלי הבתים  עם  שיטיב  שגשוג  הדיור לשם  לתרבות 

המש והפעילויות  התכניות  היעדים,  בכל  לעמוד  יחד  ונוכל  מקודמתה  טובה  המתוכננות  תהיה  ותפות 

 . 2021לשנת 
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משימות שוטפות
 תיאור משימה                יעדים שתקדם שם

פעולות   
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  שותפים מרכזיים מרכזיות

שיפוצי 
בניינים  
חידוש  
עירוני 

שיפוצים חיצוניים. אספות 
דיירים בדרך כלל בבניין. 

פגישות במשרד עם הנציגות.  
התייעצות הנציגות עם היועץ  
המשפטי. קבלת הסכמת רוב  
הדיירים. הכנת כתב כמויות.  

פגישות עם מהנדס בשטח.  
הערכות חוזית וחתימה על  

עוץ, ליווי  י הסכם השיפוץ, י
ופיקוח הנדסי במהלך 

בוררויות, גישורים  השיפוץ. 
ו/או תביעות.

חידוש תשתיות 
חזות פני 
בניינים 
 ,משותפים

שיפור איכות 
שיפור  ,החיים

פני  נראות
העיר 

פרסום 
,במקומון
באתר  

מידע   ,העירייה
כנס  ,טלפוני
ליווי   ,תושבים

הפרויקט 
מתחילת 

התכנון עד 
סיומו

התושבים, האגודה  
לתרבות הדיור,

מח' פרסום 
 והסברה כולל אתר

האינטרנט  
העירוני, 

אגף שפ"ע, 
נדסה, מנהל ה

פיקוח עירוני 

כניות, בהתאם לת
מימון נוסף עבור  

המשפטי  ייעוץ
6,300  ₪

פגישות  12עבור 

3שיפוץ 
בניינים 

כצנלסון ו/או  )
ויצמן ו/או 

שינקין( 

הסכם עם בנקים, 
אישור הלוואות, 

חתימת חוזה 
לשיפוץ 

הלוואות  
לשיפוצי  
בניינים 

הלוואות לוועדי בתים  
ודיירים במסגרת שיפוצים  
כוללים לבניין המשותף.   
הלוואות ניתנות בהתאם  
 לקריטריונים של הבנק. 

 ,שיפוץ בניינים
איכות חיים 
וחזות העיר 

,אישור תקציב
פרסום 
והסברה

 ,לשכת ראש העיר
     ,לשכת מנכ"ל
 ,מנכ"ל את"ד

יועץ , גזבר העיר
     ,יעד ,משפטי

 פרסום והסברה

אחד עד שניים הלוואות מבנקים
בניינים בחודש 

בהתאם לפניות 
תושבים

סדנאות 
וערבי 

שאלות 
ותשובות 

ערבי הדרכה לוועדי בתים 
ותושבים

מידע כללי 
הקשור לניהול  

שותף  הבית המ
חיזוק הקשר 
בין הרשות 

לתושב

פרסום 
,במקומון

,פרסום באתר
פרסום ברשת  

חברתית  
ובלוחות 

אלקטרוניים

 ,לשכת ראש העיר
, לשכת מנכ"ל
 ,מנכ"ל את"ד
התושבים

מפגשים   2 - הסדנ
וערב שאלות 

ותשובות. סה"כ 
10,000  .₪

אירועים  2
בשנה

7.6.2021ביום שני 
סדנה לוועדי בתים. 

מפגש שני  
. ערב 14.6.2021-ב

שאלות ותשובות  
והדלקת נר שני של 

חנוכה 
. 29.11.2021-ב

חודשיים לפני 
המשימה תיאום 
אולם, מרצים, 

פרסום, רישום, תיק 
לכל משתתף וכיבוד.

הפעלת 
משרד

ציוד משרדי, ניירת כללית, 
, מדפסת צבעונית,  מצלמה

 כיבוד לישיבות

תקשורת עם  
התושבים, 

 -תיעוד 
צילומים  
מהשטח

משלוח 
מכתבים,  

אר, הדפסת  וד
תמונות

לחודש  ₪ ₪6,000   72,000מחלקת רכש

משימה
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 אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים 
 

 כללי 
ומטרתו לאגד תחת קורת גג    2015נו אגף שהוקם בתחילת שנת  י ה  ומבני ציבוראגף הנכסים, רישוי עסקים  

 הפונקציות התפעוליות של מנהל ההנדסה. אחת את 
מזכירת    עובדים. מנהל האגף, מנהל מדור תיאום ובקרה,  24ל  ורישוי עסקים ובינוי יש בסך הכ   באגף הנכסים,

 מנהלים ועובדים, במחלקות השונות.  -עובדים  21אגף, וכן צוות המונה 

טעוני הרישוי בעיר, תחזוקת מבני    אגף נכסים, רישוי עסקים ובינוי אחראי על מתן רישיון עסק לעסקים

 ציבור ומוסדות העירייה, בניית מבני ציבור חדשים ורישום וניהול הנכסים העירוניים.

משפטיים,   בצווים  טיפול  והיתרים,  רישיונות  וחידוש  הוצאה  על  אחראים  עסקים  רישוי  מחלקת  עובדי 

כמו כן סימון המדרכות בסמוך לבתי  הנגשה, סקר עסקים, פיקוח על עסקים על מנת שיעמדו בתנאי החוק ו

 הקפה ובתי האוכל. 

עובדי מחלקת מבני ציבור הינם אחראים לביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת בכל מבני הציבור והחינוך  שברחבי  

העיר. במסגרת עבודות הבינוי, אחראית המחלקה על כל מיזמי הבנייה כגון: בתי ספר, גני ילדים, מועדוני  

שיש, משרדי עירייה שונים, בתי כנסת, שיפוצי קיץ, ליווי בניה חדשה, תיווך בין העירייה  נוער, מרכזי יום לק

 לקבלנים וחברת "יעד" עד לאכלוס ע"פ חוק וכדומה. 

רישום הבעלויות   העירוניים, הסדרת  בנכסים  הנגישות  יישום תקנות  על  מופקדים  נכסים  עובדי מחלקת 

סים ושכירת נכסים, השבחת  ות וספר הנכסים, השכרת נכלנכסים עירוניים, הקמה ועדכון של ספר הקצא

 וכדומה. נכסים, 

תחום הניקיון אף הוא תחת אחריות האגף והינו אחראי על טיב הניקיון בנכסים העירונים וכמו כן    ,בנוסף

 על עבודה תקינה מול קבלן הניקיון.

 

 מטרות האגף 

 הקמת צוות מנע ושבר לנכסי העירייה ולמוסדות החינוך.  .1

 ר תהליך מתן רישיון עסק והגדלת כמות הרישיונות עסק הניתנות בשנה. שיפו .2

 קידום עסקים בעיר.  .3

 הנגשת מבני העירייה לפי חוק הנגישות.  .4

 שיפור ושימור מאגר הנכסים העירוני.  .5

 שיפור משמעותי בתחום הניקיון בנכסים העירוניים.  .6

 הפחתת פניות מוקד בכל המחלקות באגף.  .7

 מחלקות העירייה השונות בשת"פ עם האגף.מתן מענה לצרכי  .8
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 מצב חדש  - מצבת כוח אדם באגף
 

 
 
 



 
 

 ~427  ~  

 

 מחלקת נכסים
 כללי 

 מחלקת נכסים אחראית על רישום, טיפול, ניהול, רכישה ומכירה של נכסי העירייה.  .1

 הנגישות בנכסים עירוניים.מחלקת נכסים אחראית על טיפול והסדרת נושא  .2

 מחלקת נכסים עובדת בשיתוף פעולה עם אגפי העירייה השונים ועם העמותות העירוניות. .3

 מחלקת נכסים עובדת מול מנהל מקרקעי ישראל.  .4

 מחלקת נכסים עובדת מול לשכת רישום המקרקעין.  .5

 מחלקת נכסים עובדת מול תושבים.  .6

 דין אשר בונים בעיר. מחלקת נכסים עובדת מול יזמים ועורכי  .7

 

 מטרות

 הסדרת רישום הבעלויות לנכסים העירוניים )מבנים וקרקעות(.  .1

 קידום והשבחת נכסים.  .2

 הקמה ועדכון של ספר ההקצאות וספר הנכסים.  .3

 המשך הסדרת ההתקשרויות עם גורמים חיצוניים לשימוש בנכסים.  .4

 מתן מענה מקצועי ומהיר למחלקות השונות בעירייה.  .5

 וקשר עם בעלי הנכסים המושכרים. השכרת נכסים   .6

 שיפור הקשר עם בעלי נכסים משותפים.   .7

 שיפור מתמיד של השירות לתושב וליזמים הפונים למחלקה. .8

 קידום ושיפור נושא הנגישות בנכסי העירייה.  .9
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משימות שוטפות
שם 

שותפים  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה
 מרכזיים 

משאבים  
הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה  נדרשים 

נוהל 
הקצאות  
מקרקעין

טיפול בהקצאות 
מקרקעין

הסדרת  
התקשרויות 

פ הוראות  "ע
משרד הפנים 

בחינת בקשות  
להקצאת מקרקעין

וטיפול בפניות 

חברי ועדת 
הקצאות ועורך 

דין

על בסיס 
כח אדם  

קיים

 50%-טיפול ב
מהנכסים 

בנוהל הקצאות

.קבלת הבקשות ובחינתן
ענות חלקית/ סירוב  י ענות/ היה

, פ הוראות משרד הפנים"ע
העברת הקצאות במועצת העיר

עבודה שוטפת 
לאורך השנה 

חכירת 
נכסים 

רישום נכסי 
העירייה במנהל  
מקרקעי ישראל  

 ובטאבו 

הסדרת רישום  
פ  "הנכסים ע

חוק

בדיקת סטאטוס  
פ  "הנכסים ערישום 

קטגוריות נבחרות, 
טיפול ברישום  

ם וחידוש הנכסי
חוזה חכירה במידת 

 הצורך 

רמ"י, יועצת 
משפטית, אורן  

אלבז שמאי  
העירייה 

תשלום 
של דמי 
חכירה 

ים שנתי
שיקבעו 
על ידי 
ממ"י

 5חכירת 
נכסים

 בחירת קטגוריות לבדיקה,
רישום, טיפול   בדיקת סטאטוס

 ברישום

עבודה שוטפת 
לאורך השנה 

השכרת 
שטחי 
פריקה 
וטעינה 

השכרת שטחים 
ציבוריים 

לקבלנים/יזמים 
שעובדים בעיר 

הגדלת מקורות 
הכנסה

בחינת בקשות  
להשכרת שטח על  

ידי יזמים

ליאור ברילנט, 
מרכז שירות  

לתושב, פיקוח  
על הבנייה 

על בסיס 
כח אדם  

קיים

של   השכרה
אתרי  5לפחות 

בניה

ובחינתןקבלת הבקשות 
ענות חלקית/ סירוב  י ענות/ היה

פ הקריטריונים "ע

פרסום הפקעות הפקעות 
לצורכי ציבור 

הסדרת בעלות 
נכסים על פי  

חוק

איתור קרקעות  
להפקעה 

אורן אלבז  
שמאי העירייה,  

אגף הנדסה 
ועדה  ווה

המקומית  
 לתכנון ובניה 

על בסיס 
כוח אדם 

קיים

 5-10בין 
הפקעות בשנה 

 קרקעות להפקעהאיתור 
הצרכים של המחלקות   פ"ע

השונות בעירייה, בדיקת תכנית 
בניין עיר ע"י שמאי, אישור 

ועדה המקומית לתכנון וה
ולבניה, פרסום ושליחת הודעות 

 פ חוק "ע

עבודה שוטפת 
לאורך השנה 

שכירויות

מציאת נכסים  
לשכירות למשרדי 

ה בהתאם יהעירי
לדרישות הנהלת  

העיר 

קידום 
מען פעילויות ל

הציבור והקמת 
משרדים 
לעירייה 

מציאת נכסים  
ים לצורכי מתאימ

פ  "העירייה ע 
הדרישות

הנהלת העיר  
והמחלקות 

, השונות
יועץ משפטי 

לכל 
שכירות 
יש מחיר 

שונה 

יש צורך 
בהגדלת 

התקציב עקב 
שכירויות 

חדשות (דירה 
על גבע , משרד)

טיפול  
בנכסי  

העירייה 

טיפול בתקלות 
נכסי ושמירה על 

העירייה, תשלומי 
 ועד וכדומה

שימור הנכסים 
העירוניים  
והשבחתם 

קשר רציף עם 
המשתמשים 

בנכסים

שכנים לנכסי 
העירייה  
ואנשים 

המשתמשים 
בנכסי העירייה 

על בסיס 
כוח אדם 

קיים

הצפה של בעיות, פתרונן,  
תנהלות תקינה, מעקב על ה

שכירויות, ועדי בית חשבונות )
 ותשלומים מיוחדים(. 

ביקורים יזומים בנכסים אחת  
 לחודש. 

מכירת 
נכסים 

הוצאה למכרז של 
יועץ משפטי, מכרזמקסום נכסים  נכסים עירוניים 

 שמאי

יפתח י
בהתאם 

לצורך 

 ,איתור נכסים מתאימים
בהתאם לצורך ,דיקת כדאיות העסקהב
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור המשימה המשימה

 מרכזיים 
משאבים  
הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

,  הכנת מכרז למכירת הנכס
הנכס.יציאה למכרז מכירת 

אישור שר הפנים לקיום  
העסקה. 

38תמ"א 

בדיקת כדאיות  
 38התמ"א 

נים בבניי
משותפים בהם 
לעירייה יש דירה 

השבחת 
נכסים, הגדלת  

הכנסות 
העירייה  

והתחדשות 
עירונית

בדיקות כדאיות  
תכנות יהעסקה וה

העסקה מבחינה 
 חוקית

 בעלי דירות,
יזמים, אגף 

ההנדסה, ייעוץ 
משפטי

על בסיס 
כוח אדם 

קיים

קיום הליכי 
בין  38תמ"א 

בשנה  1-2

בדיקה כלכלית ומשפטית של 
קיום מו"מ  ,העסקה המוצעת

מעורבות בקידום , מול היזם
 הפרויקט

מובל נושא זה 
על ידי ועדי  

הבתים 
המשותפים 

השתתפות  
בהליכי  
התכנון  
לנכסים  
עירוניים 

כחלק 
מהתחדשות 

העירונית )מתחם 
ההסתדרות וכו'(  
העירייה מקבלת 
הפרשות לצרכי  

ציבור

תכנון נכון 
לצרכי העירייה 

ומקסום  
הצרכים 
בנכסים 
העירוניים 

עריכת פגישות  
חודשיות עם אריאל 

בלכר
אגף הנדסה

על בסיס 
כוח אדם 

קיים 
)עלויות  
מטעם 
אגף 

הנדסה(

קיום פגישה ראשונית עם אגף  
להכיר את   הנדסה בכדי

בדיקת מה הצורך, הפרויקט
,המתאים בעירייה

תכנון ויישום 

נגישות
יישום תקני 

הנגישות בנכסי 
העירייה 

קידום מעמד  
הנכה בעיר 

והנגשת  
המרחב 
הציבורי 

לאנשים עם  
יות ומוגבל

 הצמדות לתכנית
העבודה ומניעת  

הגשת צווי נגישות 
 לנכסי העירייה 

יעד, ולדימיר, 
לשכת מנכ"ל, 

אגף הנדסה
תקציב

עמידה בכל 
היעדים של  

הנגישות לשנת 
על פי   2020

תכנית עבודה 
שהוגשה 
לנציבות 

פגישה עדכון חודשית בנושא 
,  תעדוף הפרויקטים, הנגשה 

פגישת התנעה של הפרויקט עם  
  םהרלוונטיייעד וכל הגורמים 

 קיום הפרויקט , מהעירייה

תשלום 
דמי 

ניהול/וועד

סי ועד יתשלום מ
ודמי ניהול 

עמידה בחובות 
העירייה  

ושירות תקין  
לציבור 

מעקב אחר בקשות  
התשלום ובדיקה של  

הסכומים 
המבוקשים

סעיף אגף הגזברות
תקציבי

יש צורך 
בהגדלת 

הסעיף עקב 
הקומה 

הציבורית 
במגדל השחר  
וחניון בורוכוב 

בקניון

משימות פרויקטאליות 
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תיאור  שם המשימה 
 המשימה

יעדים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  שתקדם

 בריכת רמב"ם

קיום מכרז  
להקמה + 
הפעלה של  

בריכת  
 רמב"ם

שירות לתושב 
 בעיר

סיור  , פרסום המכרז
בחירת , קבלנים

 זוכה

 , משרד גדעון פישר
לשכה   ,ניר עוז

 משפטית

על בסיס כוח אדם  
 קיים

נבחר יזם 
להפעלת 
 המקום

  

רכישת 
דפיברילטורים  
 למבני העירייה 

יישום חוק 
הצבת 

מכשירי 
החייאה  

במקומות  
 ציבוריים 

שמירה על 
החיים  

טחון של  יוהב
עובדי הרשות 
 ועמידה בחוק

רכישת הציוד, 
חלוקה והתקנה  

 במקומות המיועדים

מחלקת הרכש 
 סעיף תקציבי ומחלקת הבינוי

קבלת אישור  
תקציבי 

ולאחר מכן 
קבלת הזמנת  

 עבודה 

רכישה של כל הציוד  
 הרלוונטי 

 עלות מכשיר
בתוספת   1

הארון היא 
5,000  ₪ 

נהלים  
 בנגישות

יישום 
תקנות  

הנגישות  
בנושא 
נהלים  
 בארגון

סידור וקידום  
הנהלים  
בעיריית 
גבעתיים  

 ועמידה בחוק

איתור כל הנהלים 
הקיימים בעירייה  

וכתיבת נהלים 
 חדשים 

כלל מנהלי האגפים  
בעירייה ולאה ריין  

 יועצת הנגישות 

, יועצת הנגישות
 נהלים קיימים 

כתיבת כל  
הנהלים  

הנדרשים על  
פי חוק 
 הנגישות 

איתור כל הנהלים 
הקיימים, 

עדכון/תיקון הנהלים  
הקיימים, כתיבת  

נהלים חדשים  
 בהתאם לצורך

 

הנגשת 
מסמכים 
במחלקות  

העירייה ואתר 
 העירייה 

יישום 
תקנות  

הנגישות  
בנושא 
הנגשת  
 מסמכים 

קידום השירות 
לאנשים עם  

מוגבלות 
 ועמידה בחוק

איתור המסמכים  
  יםיהרלוונט

ותיקונם במידת  
 הצורך 

 יועצת הנגישות, 
 אגף המחשוב, 
 מנהלי האגפים 

 יועצת נגישות,
תוסף נגישות לכתיבת  

 מסמכים 

תיקון כל 
המסמכים  

 הקיימים

איתור כל המסמכים  
הקיימים, 

תיקון/אישור 
 הקיימיםהמסמכים 

 

מכרז 
קיוסק/עגלת 
מזון ברחבי 

 העיר

קיום 
מכרזים 

ברחבי העיר 
להפעלת 

קיוסק/עגלת  
 מזון

 שירות לתושב

הכנת מסמכי  
בדיקה   ,המכרז

הנדסית/תבעית כי 
 קיוסקניתן להקים 

משרד עו"ד גדעון  
 , אגף הנדסה ,פישר

 לשכה משפטית

על בסיס כח אדם  
 קיים

הקמת  
הקיוסקים / 
עגלות מזון  
 ברחבי העיר
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 נכסי העירייה  ניקיון

 תיאור כללי 
 חברת הניקיון הנוכחית הינה חברת צלול ניקיון ושירותים בע"מ. 

 מטרות

 הניקיון בנכסים בעיר. שיפור רמת  .1

 .עבודה בשת"פ עם הקבלן בעיר .2

 אספקה סדירה של חומרי ניקוי .  .3

 בניית מערכת דוחות מתאימה למחלקות השונות בעיר על מנת לקבל משוב לגבי טיב השירות ורמת הניקיון השוטפת. .4

נפתחה ונסגרה לסירוגין ע"פ הנחיית ממשלה    –העבודה השתנתה שירותי הניקיון יעברו לשגרת קורונה עקב הנגיף החדש, שגרת  2020החל מחודש פברואר  .5

 והנהלת העיר. 

 שירותי ניקיון וחיטוי לגנים ומוסדות חינוך, מתן שירותים לאירועים מיוחדים בקורונה.  .6

 משימות שוטפות
שם 

יעדים   תיאור משימה משימה
שותפים   פעולות מרכזיות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פיקוח על 
הגעת  
עובדי 
 הניקיון 

מעקב יומיומי אחר עובדי  
הניקיון הן מבחינת ימים 
ושעות והן מבחינת טיב 

 הניקיון 

שיפור 
ברמת  
 הניקיון 

ביקורים של מנהל 
תחום הניקיון בנכסים 
השונים וע"י  משובים 

של מקבלי השירות 
 הניקיון 

מחלקות ואגפי 
העירייה  
 השונים 

בסיס על 
כוח אדם 

 קיים

דוחות ניקיון 
יומיים של 

מקבלי 
 השירות

קבלת דוחות יומיים ממקבלי שירות 
ביקור יומיומי במשרדי , הניקיון

, העירייה כדי לבדוק את טיב הניקיון
 פגישות שבועיות עם קבלן הניקיון

 

בקרה על  
תשלומים  
שוטפים  

המועברים  
 לקבלן 

בדיקת החשבוניות 
החברה  המופקות ע"י 

למול הניקיון אשר מבוצע 
 בפועל 

חיסכון 
 כלכלי 

קורות במחלקות  יב
השונות בנכסי 

העירייה והתנהלות 
יומית עם מפקח יומ

 מטעם החברת ניקיון

חיסכון   חברת הניקיון
   כלכלי 

טיפול  
בתלונות  

 ניקיון 

קבלת תלונות מעובדי  
העירייה השונים וטיפול 
 בהם על הצד הטוב ביותר

מזעור 
כמות  

 התלונות

ם שוטפים סיורי
בהתאם לתלונות 

 המתקבלות

עובדי העירייה  
 השונים 

על בסיס 
כח אדם  

 קיים

מזעור כמות  
   התלונות
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 מחלקת רישוי עסקים 
 

 סקירת פעילות המחלקה 

 .שיונות לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקיםיהנפקת ר  .1

 . ולחניה למוניות לפי חוקי העזר העירונייםהנפקת היתרים לבתי אוכל  .2

 .וההיתרים  הרישיונותחידושי  .3

 מתן מידע לציבור לפי חוק רישוי עסקים והרפורמה.  .4

בקשות   .5 לנותני    לרישיונותקבלת  העברתם  ובשטח  תיק  מול  במשרד,  בדיקתם  ונספחיהם,  ולהיתרים 

 מומחים.  חו"דאישורים פנימיים וחיצוניים, קבלת 

 קיום סדנאות והרצאות ע"י יועצים לכלל העסקים.   -קידום עסקים  .6

 
 יעדים

 קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולמניעת דליקות.  .1

 ומניעת מפגעים ומטרדים.הבטחת איכות נאותה של הסביבה  .2

 מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. .3

 הבטחת בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.  .4

 הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים בעסקים. .5

 יטנות(, תחבורה )חניונים( ועוד. ייעדים נוספים הקשורים במשרדי חינוך )ק  .6

 שיונות והיתרים.יקבלת אישורים והנפקת ר  עמידה בלו"ז .7

 שקיפות והנגשת מידע לציבור. .8

 

 משימות פרויקטאליות 

 המשך יישום הרפורמה ברצף רב שנתי בסיוע שותפים פנים וחוץ ארגוניים.  .1

 משימות שוטפות.  .2

 תכנית רב שנתית.  .3

 משאבי אנוש. .4
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 שוטפותמשימות 
שם 

פעולות   יעדים שתקדם  המשימהתיאור  המשימה
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

רישיונות 
 חדשים 

הנפקת רישיונות 
 חדשים 

שמירה וקידום 
  ,איכות הסביבה
 ,בריאות הציבור

 בטיחות וביטחון

מתן מידע  
לבעלי  
 ,עסקים

קבלת בקשה  
נספחים  
 ואישורים

שיונות ילר
 והיתרים

   ,הנדסה, כבאות
המשרד 
  ,להגה"ס

  ,משטרת ישראל
 מ.העבודה, 

מ. הבריאות,  
 ,וטרינר
 ועוד 

 טפסים
מבעלי   70%-ל

העסקים  בעיר יש 
 שיונותיר

 ,מתן מידע לבעל העסק
 ,קבלת בקשות ונספחים

העברה לאישור לגורמים 
 פנימיים וחיצוניים 

 

חידוש  
 רישיונות

שיונות יחידוש ר
 תקופתיים

שמירה וקידום 
  ,איכות הסביבה
 ,בריאות הציבור

 בטיחות וביטחון

מתן מידע  
לבעלי  
 ,עסקים

קבלת בקשה  
נספחים  
 ואישורים

שיונות ילר
 והיתרים

   ,כבאות ,הנדסה
המשרד 
  ,להגה"ס

 , משטרת ישראל
העבודה, מ.  מ.

 ועוד ,הבריאות

 טפסים
מבעלי   70%-ל

העסקים  בעיר יש 
 שיונותיר

קבלת בקשות ונספחים 
העברה   ,מבעל העסקים

לאישור גורמים פנימיים  
 וחיצוניים 

 

היתרים 
 לבתי אוכל 

הנפקת היתרים 
 לבתי אוכל

שמירה על הסדר 
 על  הציבורי,

 שירותי בילוי ועל 
שימור , חוק עזר

 רחובות

בדיקת  
התאמה  
ההיתר 
 לשטח 

 חזות העיר 
טפסים 
פנקסי 
 תשלום 

מבעלי   70%-ל
העסקים  בעיר יש 

 שיונותיר

בקשה להיתר ע"י בעל  
אישור מנהל  ,העסק

היתר  ,המחלקה לפי שטח
  ,מאושר ע"י ראש העיר
תשלום אגרות הצבת 

 שולחנות וכיסאות

 

סימון  
 מדרכות 

תיחום וסימון 
גבולות מדרכה 

 לבתי אוכל

 הסדרשמירה על 
הציבורי, על  

שירותי בילוי ועל  
שימור  חוק

 רחובות

בדיקת  
התאמת  
ההיתר 
 לשטח 

 חזות העיר 
טפסים 
פנקסי 
 תשלום 

מבעלי   70%-ל
העסקים בעיר יש 

 שיונותיר

בקשה להיתר ע"י בעל  
אישור מנהל  ,העסק

 ,מחלקה בהתאם לשטח
היתר מאושר ע"י ראש  

תשלום אגרות   ,העיר
 הצבת שולחנות וכיסאות

 

פיקוח 
בריכות  

 שחיה 

שמירה על בטיחות 
 ובריאות הציבור

ביקורות וכתיבת  
 ו"ח ד

משרד  
בריכות   2 -  הבריאות

 בשנה
בדיקות יזומות ע"פ 

  פיקוח בריכות שחיה  התקנות

הסדרת  
תחום 

 ההנגשה

קידום הנגישות  
של בעלי  

יות ומוגבל
 לעסקים בעיר 

יועץ חיצוני לפי   יועץ חיצוני  
אישור  \פטורקבלת   עסק

  הסדרת תחום ההנגשה  נגישות 
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שם 
פעולות   יעדים שתקדם  המשימהתיאור  המשימה

 מרכזיות
שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שם 
 המשימה:
הסדרת   

 סגירת חורף
אור ית

 המשימה:
תשלום 

אגרת הצבת  
 פרגוד

שמירה על הסדר 
התאמה , הציבורי

 לתב"ע 

מתן היתר  
 , שולחנות

גביית אגרת הצבת 
 פרגוד 

מחלקת 
 ,נכסים

מחלקת 
 הנדסה

פנקסי תשלום 
 אגרות

 70%-ל
מבעלי 

העסקים  
בעיר יש 

 שיונותיר

שיון עסק יוידוא ר
 או הליך תקין.
וידוא היתר  

 שולחנות וכיסאות
תשלום אגרת 
 להצבת פרגוד. 

  

פיקוח 
עסקים 

 טעוני רישוי 
אור ית

 המשימה: 
בדיקה 

יזומה של  
 עסקים 

עמידה בחוק רישוי 
 בדיקות יזומות  עסקים

משרד  
 ,הבריאות
 ,כיבוי אש
 ,הנדסה
 ,משטרה
 וטרינר

הנפקת תעודה 
רישוי מפקח 

 עסקים

 בדיקת 
  30-כ

חנויות 
 בחודש

 בדיקות יזומות:
שינוי   ,שינוי בעלות

שינוי  ,מהות
  ,תברואה ,מיקום

עמידה בתנאי  
 רישיון 

  

אכיפה:  
טיפול בצווי 

סגירה 
 משפטיים 

שמירה על חוק 
 רישוי עסקים

ליווי אישי 
להוצאת רישיון  
עסק לבתי עסק  

וי  ושקיבלו צ
סגירה דחויים  

 מבית משפט 

תובעת 
 ,עירונית
 ,משטרה

 פיקוח עירוני 

 - 

מבתי  70%
העסק עם 
צו סגירה 

קיבלו 
 רישיון 

   ,התראה בעל"פ
ליווי הדוק בסיוע 

לבעל העסק 
 , והוצאת הרישיון

הגשת תביעה בגין  
 אי קיום צו

  

הכשירות 
מקצועיות  

בתחום  
רישוי  
 עסקים 

ות עקידום התמקצ
 עובדים 

השתלמות 
 כים"חים וסמ"ממ

 ברישוי עסקים

  ,משאבי אנוש
 ,מנכ"ל

 גזברות
 ₪ לקורס 2,000

אישור 
השתתפות 

 בקורס 

 ,רישום לקורס
   השתתפות

פעולות  
מרכזיות 

סימון  
גבולות  
 מדרכה 

שמירה על הסדר 
ציבורי ,שירותי 

בילוי ושמירה על  
חוק עזר שימור 

 רחובות

סימון גבולות 
 ניטים לסימון חזות העיר  מדרכה

השלמת 
סימון 

מדרכות  
מול בתי  

אוכל 
 חדשים 

סיור מקדים  
 ,דיון ,בשטח

סימון  ,פרוטוקול
 ותיחום 
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 משימות פרויקטאליות 

תיאור  שימה משם ה
 המשימה

יעדים  
משאבים   שותפים מרכזיים  פעולות מרכזיות  שתקדם

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

מיפוי כלל  
 , העסקים בעיר

כולל עסקים לא  
 טעוני רישוי 

מיפוי כלל  
 ,העסקים בעיר
כולל עסקים 

 לא טעוני רישוי

רשימת  
עסקים 
 מעודכנת

סריקת רחובות ורישום  
 העסקים ע"י המחלקה 

מערכות מידע  
)רשימת העסקים 

  בתוכנת
אוטומציה ע"י  

 טאבלט(

 גיוס מלגאי 

קבלת הדרכה  
ממערכות  

מידע 
 ואוטומציה

  1.1.21תחילת הפרויקט 

אוטומציה  ארכוב ארכוב
 ושליטה 

סריקת חומר   התחלת
  ₪ 20,000-כ מערכות מידע עצמאית

קבלת הדרכה  
ממערכות  

 מידע

תחילת סריקת  
 פיילוט עד - מסמכים

1.4.18.   
ליטת תכניות על  ק

 . 31.6.18 עד -דיסקים 

עד היום 
 לא בוצע 

הכשירות 
  , מקצועיות 

הכשירות 
בתחום רישוי 

 עסקים 

 שירותהכ
 ,מקצועיות

 שירותהכ
בתחום רישוי 

 עסקים

פיתוח 
והתמקצעות 

 עובדים 

השתתפות בלימודים  
לעובדי בריאות הסביבה 

השתלמות , (תברואנים)
ממ"חים וסמ"חים  

 ברישוי

 ,משאבי אנוש
 , מנכ"ל

 גזברות

10,900    ₪
ללימודי 
בריאות  
 ,הסביבה

2,000  ,₪ 
 להשתלמות 

 ,רישום לקורס
השתתפות 

 בקורס 

 , תעודת גמר בקורס
 2021תחילת הקורס 

 2022וצפי סיום 
 

פורום מסעדנות  
 וחיי לילה 

פורום מסעדנות 
 וחיי לילה 

התמקצעות 
המסעדות 

 בעיר

 הרצאות מפגשים,
בשיתוף   - סדנאותו

 חיצוניים  המעוף ויועצים

המעוף, משרד 
 הכלכלה 

אולם 
 לפורום 

לפחות  רישום 
  2021תחילת מרץ  משתתפים  10
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 שם בעל העסק  שם עסק  רישיון שם עסק  מהות עסק  בית  רחוב העסק 

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002001 קאנטרי קלב בע"מ  ג'קוזי 258 דרך בן גוריו

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002002 קאנטרי קלב בע"מ  אולם אירועים  258 דרך בן גוריו

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002003 מכירת בשר -איטליז איטליז  21 אילת         

 זדה משה ומרים  מכירת בשר -איטליז 100003000 עיצוב שיער מייק  מספרה 21 אילת         

 מספרה  -שהדי מייקל  עיצוב שיער מייק  100004000 עיצוב שיער מייק  מספרה 21 אילת         

 נפט בעמ' פז -חב-פז תחנת פז  100008000 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      

 אל עיסאווי עלי  פנצ'ריית האור  100009001 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      

 ראובן ושלומי בן   טבדי רוביס  100010006 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      

 שדה ירוק ירקות אורגנ  שדה ירוק  100014002 תחנת פז  תחנת דלק  17 אלוף שדה     

 נוי השדה הדסשוק צפון  נוי השדה  100015006 רוביס  בית אוכל אחר  5 סירקין       

 שדה ירוק  מרכול  2 סירני אנצו   
100019000 

חם וטעים אצל  
 התאומים 

 דמארי רחמים 

 דנילוב טימור חנוכוב  סופר הזול באיזור  100021003 חם וטעים אצל התאומים  פלאפל התאומים צ.מ.מ  184 גוריודרך בן 

 מידל י.ג השקעות בע"מ  גולדה  100027001 גולדה  בית אוכל אחר  54 בורוכוב      

 גיי.טי.אל.וי ירושלים  חניון פרנדלי  100028001 חניון פרנדלי חניון בתשלום ששטחו ק  54 בורוכוב      

 רוזה גמליאל  טוב טעם  100032001 מגה בעיר  מרכול  162 דרך בן גוריו

 אשורי דניאל  daniel ashuri 100041001 מגה בעיר  מרכול  162 דרך בן גוריו

 אהרון שאול ובלה  מינימרקט שאול  100044000 טוב טעם  מכולת  22 ארלוזורוב    

 בית מאפה -דהרי משה  מאפיה צרפתית דהרי  100046002 מספרה איליה  מספרה 182 דרך בן גוריו

 שמיע ערן  חומוס גבעתיים  100049001 ספייס  מכון כושר  182 דרך בן גוריו

 סופר פארם בע"מ  סופר פארם  daniel ashuri 100054001 מספרה 34 גולומב       

 קפה זליג  קפה זליק 100056004 מאפיה צרפתית דהרי בית אוכל  18 כצנלסון      

 פיצוחיה -אליאס אלי קליית חממה  100057000 מאפיה צרפתית דהרי בית אוכל  18 כצנלסון      

 דוויק ניר  סוסייטי  100060001 סופר פארם  בית מרקחת  53 דרך השלום    

 שמש כוכבית  גריידי כוכב עיצוב שיער  100065000 קפה זליק  מסעדה  3 שינקין       

 ניסים רוקח  פירות הרמב"ם  100067003 טאטי לחם בע"מ בית קפה  53 דרך השלום    
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 חבסוב בני  בני מעצב שיער  100072003 טאטי לחם בע"מ בית קפה  53 דרך השלום    

 רוט טל  פריס פסטל  100075000 סוסייטי מספרה 20 הלמד הא      

 גניש שמשון  שמשון גניש  100077002 שופרסל בע"מ  מרכול  27 ההסתדרות     

 גלזר יהושוע מינימרקט  סופר רמבם  100078000 שופרסל בע"מ  מרכול  27 ההסתדרות     

 בסלי ראובן ואיריס  מינימרקט גולומב  100080000 כוכב עיצוב שיער  מספרה 62 הלמד הא      

 מספרה 12 הצנחנים      

  
100082001 

בית מרקחת תל גנים  
 בע

 בית מרקחת תל גנים 

 הלוי תום ואורלי  תום הלוי  100084002 בני מעצב שיער מספרה 2 המעין        

 יעקובוב אנג'לה  קלין שופ אנגלה  100085006 פריס פסטל  מספרה 54 שינקין       

 זוארץ איתי  זו ארץ  100087001 אווה בייקרי בית אוכל  27 ויצמן        

 סטמקר גולן נפתלי  אצל מלי  100089000 שמשון גניש  מספרה 43 המאבק        

 חוטובלי מיכאל  חלום מתוק  100091006 בית מרקחת תל גנים בע  בית מרקחת  25 הרצוג        

 דהן עופר  איטליז דהן  100093000 תום הלוי מספרה + טיפולי יופי 25 הרצוג        

 מרגריטה -כהן אסף מרגריטה  100094005 תום הלוי טיפולי יופימספרה +   25 הרצוג        

 א.מ בייקרי גבעתיים ב  תחנת לחם  100095004 קלין שופ אנגלה  מכבסה 25 הרצוג        

 אניס דיזינגוף סנטר ב  אניס מוצרי טבע  100098001 זו ארץ  מספרה 27 הרצוג        

 שופרסל בע"מ  שופרסל בע"מ  100100001 אצל מלי בית אוכל  27 הרצוג        

 שופרסל בע"מ  בי דראגסטורס  100103001 חלום מתוק  קיוסק  27 הרצוג        

 אמיר ברק ונועה טולדנ  אצל ברק בשכונה  100105001 שירלי עיצוב וקישוט  טיפול יופי וקוסמטיקה  62 הלמד הא      

 כהן רועי  הבריאות של קושקוש  100106000 עיצוב וקישוט שירלי  טיפול יופי וקוסמטיקה  62 הלמד הא      

 גרוסי אפרים  אפי גרוסי  100107001 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      

 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      
100108000 

פרי וירק שוק  
 הגבינות 

 פרטוש משה (ירקן) 

 גייסי מנשה אמיר  מנשה בויצמן  100112002 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      

 מרגריטה  פיצריה  27 הרצוג        
100114000 

הכהנים בית קפה  
 שהוא_ 

 מאפית הכהנים בע"מ 

 ברזני ביטון איילה  איילה סיסטר  100115000 תחנת לחם  בית אוכל אחר  15 ויצמן        

 פנחסוב אדוארד  מינימרקט חברים  100118003 שופרסל בע"מ  מרכול  20 ויצמן        

 שלמה ישייב  שוק גבעתיים 100119006 שופרסל בע"מ  מרכול  20 ויצמן        

 פיליפוב אלכסנדר  מינימרקט גבעתיים  100120002 שופרסל בע"מ  מרכול  20 ויצמן        

 שרון סיונוב  שיער שרון עיצוב  100121001 סמי  מספרה 8 שינקין       
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 מיכאלי יוסי  חומוס בהדונס  100123006 בי דראגסטורס  בית מרקחת  10 ויצמן        

 טוקר אהוד  אא מעדנים  100125000 אצל ברק בשכונה  מכולת  43 ויצמן        

 כוכבי יגאל  משהו משהו  100128002 אפי גרוסי מספרה 60 ויצמן        

 וקנין שי שאול  שי שווק 100129001 מפגש הפלאפל התימני פלאפל+הגשת משקאות מש  28 ויצמן        

 גלעד גידו  קיוסק  100132002 איילה סיסטר  פדיקור,מניקור,מכון ל  39 שינקין       

 קוזרז דוד ואירית  מרכז הבשר  100137000 פבלה בית אוכל  39 ויצמן        

 אבוטבול רמי  עולם החי  100139002 קפה לנדוור  מסעדה  16 הצנחנים      

 אלוף דוד  מספרה -דודי אללוף 100141000 מינימרקט חברים  מרכול  60 ויצמן        

 טימור משה ואוה  מספרה ליטל  100142000 שרון עיצוב שיער  מספרה מינקור  33 ויצמן        

 רפה דורה  מרקחת "נגה"בית   100143000 שרון עיצוב שיער  מספרה מינקור  33 ויצמן        

 בן חורין דרור  לחם שניר  100145005 חומוס בהדונס  בית אוכל  25 ויצמן        

 קובלסקי שמעון גלית  עיצוב שיער שמעון  100146001 אא מעדנים  הכנה ומכ' סלט חצילים  25 ויצמן        

 יעד חברה לפיתוח בע"מ  חניון  100148000 קיוסק  קיוסק  47 עלית הנוער   

 רחמים רמי  מינימרקט זבוטינסקי  100154001 מכבסת ארז  מכבסה 54 ויצמן        

 חנימוב אלה  מספרה אלה  100155001 מרכז הבשר  מכירת עופות,בש -אטליז 48 כצנלסון      

 פנחס יצחק  איציק עיצוב שיער  100157001 מרכז הבשר  מכירת עופות,בש -אטליז 48 כצנלסון      

 פיצה בע"מ   dpm מיסטיק פיצה  100168001 מספרה -דודי אללוף מספרה 54 ויצמן        

 שלומי אביסידריס  שלומי אבי  100172001 מספרה ליטל  מספרה 60 טיבר         

 נחום קמי  מתוקתקות  100178002 בית מרקחת "נגה"  בית מרקחת  17 ויצמן        

 אלוני יניב  המספרה יניב  100180000 לחם שניר  מכירת לחם  16 ויצמן        

 שחר שרונה  מספרה שרונה  100181001 עיצוב שיער שמעון מספרה+ מניקור  1 כצנלסון      

 אלבוחרי מוריס  מספרת מוריס  100183000 עיצוב שיער שמעון מספרה+ מניקור  1 כצנלסון      

 פיצוחים - שביט יוסף  פיצוחי רוברט פיסטוק 100186000 חניון 005חניון ששטחו מעל  9 כורזין       

 שעשוע חזי ומנשה  אצל מנש  100193002 פריזר  בית אוכל  33 ויצמן        

 ברובין אורלי  ברובין אורלי  100210000 מספרה אלה  מספרה מניקור פדיקור  28 ויצמן        

 נעמן רוני ואורית  איטליז רוני  100211000 מספרה אלה  מספרה מניקור פדיקור  28 ויצמן        

 משקאות רוקח  משקאות רוקח  100212001 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       

 ת.י.פ. בחיים בע"מ  DEDAמסעדת  100216005 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       

 סרפר עודד ומרים ע.ס.מרפאת שיניים  100218000 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       

 אברמוב רמי  סופר קלאסיקו  100225003 איציק עיצוב שיער  מספרה 62 הלמד הא      
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 קייזמן מלכה  קייזמן מלכה טיפולי י  100226001 לה מזו בית אוכל+צ.מ.מ 10 כצנלסון      

 מזרחי ניסים  המספרה  100228000 מיסטיק פיצה  פיצריה  9 כצנלסון      

 זכאי דן אטליז  אטליז מנורה קפואים  100229000 מתוקתקות  טיפולי יופי 32 כצנלסון      

 פרייז אהובה אהובה  פדיקור מניקור  100230003 המספרה יניב  מספרה 45 כצנלסון      

 מרכז משען  בית אבות משען  100235000 מספרה שרונה  מספרה 49 כצנלסון      

 לירון אוחנה  כונפה  100236002 מספרת מוריס  מספרה 23 כצנלסון      

 שרון קטריבס  מיליידי מספרה  100238000 באבא סלמן בית אוכל  147 כצנלסון      

 שיבר יפה   100240000 לא רגיל  בית אוכל  136 כצנלסון      

 יד ושם בית ווהלין  100242000 שלומי שם טוב מעצב שי מספרה 97 כצנלסון      

 עמנואלי עופר  המקום של שמחה  100246007 שיער רבי רפאל עיצוב   מספרה 109 כצנלסון      

 פרלמוטר לינה  מספרת לינה  100247003 ברובין אורלי טיפול יופי ובנית צפר  134 כצנלסון      

 וואזנה אסתר  מספרה אתי  100248000 איטליז רוני איטליז  139 כצנלסון      

 מורטיאן רהים יין בעיר  DEDA 100251002מסעדת  מסעדה  113 כצנלסון      

 ויסמן גלית  פינת היופי  100252000 קייזמן מלכה טיפולי י טיפולי יופי 154 כצנלסון      

 אטיאס ליאור ושלמה  סופר אקספרס  100258001 המספרה מספרה 8 מנורה        

 בלה אברהם  נגריה  100262000 אטליז מנורה קפואים  איטליז  6 מנורה        

 ע.ד.י דיוטי פרי סווי  שוקולד צ'יפס  100263001 פדיקור מניקור  פדיקור מניקור  6 מנורה        

 זיתוני אברהם  צמיגי זיתוני  100265000 בית החלמה לקשיש  בית אבות  1 מצולות ים    

 דניאל דוד בתי קפה בע  מאפיית המשפחה  100269002 בית אבות משען בית אבות משען 11 מצולות ים    

 ידע פלסט בע"מ   100271000 לה קפה שלי בית אוכל אחר  113 כצנלסון      

 מוטעי שרון  מספרת שרון  100278000 מיליידי מספרה  מספרה 98 כצנלסון      

 פוזיילוב אבנר  אומנות השיער  100280000   מספרה 110 כצנלסון      

 עיריית גבעתיים  חניון  100281000 ווהליןבית   יד ושם  10 כורזין       

 צ'יצ'ו גריל  מסעדה  42 כצנלסון      
100282002 

- תיאטרון גבעתיים
 ע"ש 

 קהילתיים תרבות פנאי 

 עיריית גבעתיים  חברת יעד בע"מ  100283000 המקום של שמחה  קיוסק  67 כצנלסון      

 טראוש בע"מ ויינר   100285000 מספרת לינה  מספרה 58 שינקין       

 מספרה אתי מספרה 24 כצנלסון      
100290001 

דפוס האוזנר גאי  
1997 

 7991דפוס האוזנר גאי 

 פינחסי רבקה (עיצוב ש  עיצוב שיער רבקה  100293000 פינת היופי טיפולי יופי וקוסמטיק  5 צהל          

 תיירות ונופש ריבלין   shiriz 100294005 סופר אקספרס    56 שינקין       



 
 

 ~440  ~  

 

 חנוכה ר.ד. בע"מ  חנוכה שיווק ביצים  100297002 שוקולד צ'יפס  מכירת ממתקים  5 כורזין       

 זיו מרדכי  מסגריה  100307000 מרכול  מרכול  5 כורזין       

 א.ד פלפלים בע"מ  א.ד פלפלים  100315003 מספרת שרון מספרה 32 כצנלסון      

 לוי אבי ומיכל  אבי לוי  100316000 אומנות השיער  מספרה 14 סירקין       

 הופמן עינב  הופמן האופה  100325001 חניון חניון בתשלום ששטחו ק  40 רמז          

 אורנה צלח  מכון פדיקור מניקור  100328001 ע"ש -תיאטרון גבעתיים תיאטרון 40 רמז          

 דניאל עובד  המנה הטובה ביקום  100333001 בע"מ חברת יעד  500חניון ששטחו מעל  4 שינקין       

 שקד שלומי  שקד שלומי מספרה  100337001 האחיות ויורם  מספרה 19 סירקין       

 לנצמן יגאל ולנצמן כו   100348000 1997דפוס האוזנר גאי  בית דפוס  5 כורזין       

 חב' טוני גבעתיים בע" טוני וספה  100357001 עיצוב שיער רבקה  מספרה 81 שינקין       

 דור אלון תפעול תחנות  am pm 100365001 חנוכה שיווק ביצים  מכ' ביצים טריות  5 כורזין       

 ענסי שלום  מכבסת קרן  100367000 חנוכה שיווק ביצים  מכ' ביצים טריות  5 כורזין       

 יוסי כהן ורוני פלח  פאקה פאקה  100368005 צ.ל מערכות בע"מ  אחסון מוצרי קוסמטיקה  5 כורזין       

 זלצמן יוגב  יוגי בר  100379003 א.ד פלפלים  הסעדה/קיטרינג  5 כורזין       

 אליאס משה עדינה  מספרה משה  100382000 אבי לוי מספרה 5 סירקין       

 כהן דותן  מרלן  100387005 הופמן האופה  בית מאפה  12 סירקין       

 דיין אריק ויפה  בל הייר  100392002 די אנד מי משקאות משכרים  -בר 12 סירקין       

 צוקר אורית  אופקוסמטיקה  100397003 די אנד מי משקאות משכרים  -בר 12 סירקין       

 יוסופוב נתן  מיני תל גנים  100399003 מכון פדיקור מניקור  פדיקור מניקור  11 סירקין       

 הירש אוסנת  יופי לי  100410000 המנה הטובה ביקום  בית אוכל מזנון 7 סירקין       

 בארי רותם ומיה  לה רושל  100414001 שקד שלומי מספרה    14 סירקין       

 ברים ב.ב. בעמ  ג'מס גבעתיים  100419003 המאכלים של אמא  מסעדה  18 סירקין       

 אלבז צבי  מפגש שינקין  100420007 טוני וספה פיצריה  2 פינברג יעקב  

 משי יחזקאל  מכולת  100421001 טוני וספה פיצריה  2 פינברג יעקב  

 סבאח יסמין  הקיוסק  am pm 100422001 סופרמרקט  27 עלית הנוער   

 סמוכיאן דורון  am pm 100428000 d.s סופרמרקט  27 עלית הנוער   

 ממיה מרדכי  מינימרקט מוטי  am pm 100435000 סופרמרקט  27 עלית הנוער   

 יוסף חומוסיה בע"מ  חומוס יוסף גבעתיים 100440003 פאקה פאקה  בית אוכל  45 עמישב        

 יחזקאל דוד  ג.א.א מכולת  100452000 המספרה הכחולה  מספרה 43 עמישב        

 לוי רועי  yana engel 100464001 שופרסל  מכירת דברי מאפה ועוף  17 סירקין       
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 לוי אלברט  מוסך  100465000 שופרסל  מכירת דברי מאפה ועוף  17 סירקין       

 דואק נירית  נירית  100476000 מרכז השחייה איילון בריכת שחייה  10 שדה בוקר     

 אלבז יוסף  דומינוס פיצה  100479000 מספרה משה  מספרת גברים  41 רמב"ם        

 שופרסל בע"מ  שופרסל בע"מ  100484001 מרלן   30 רמבם         

 אנטה חיים וגימפל סמי  סלון סמי וחיים  100485001 מרלן   30 רמבם         

 אלי אסף  שוק הרצל  100490003 שרי טיפולי יופי,פדיקור,מ  9 רמב"ם        

 רחמים שלמה  בומבמלה  100492000 בל הייר  מספרה 9 רמב"ם        

 קלין שופ בע"מ  קלין שופ  100493000 אופקוסמטיקה  קוסמטיקה  1          רמבם

 ממתקי אור בע"מ  אפנדיס  100494001 מספרה גלילה  מספרה 22 קרית יוסף    

 אליהו דני  גרינמרקט  100496006 מיני תל גנים  מינימרקט  53 קפלנסקי      

 אטיאס ליאור ושלמה  אקספרס סופר  100499002 הייר סיטי מספרה 11 כצנלסון      

 מכבסת המלאכים  מכבסת המלאכים  100502002 בוטיק התסרוקות אהובה  מספרה 10 שינקין       

 נפט בעמ' פז -חב-פז יילו  100507004 יופי לי מניקיור וטיפולי יופי 8 שינקין       

 ג'מס גבעתיים  פאב  33 שינקין       
100508000 

בית המשקאות של  
 נפתלי 

 פינצ'בסקי נפתלי 

 אביטל יעקב  מספרה  100513000 ג'מס גבעתיים  פאב  33 שינקין       

 אני יחבס המעדניה  100514001 מפגש שינקין קיוסק  31 שינקין       

 גולדאור מ.ש.מ טכנולו  רחיצת כלי רכב  100516001 הקיוסק  קיוסק  30 שינקין       

 י.ששון ארומה השקעות  ארומה  100517001 גזור עופר  מספרה 29 שינקין       

 צמח תמיר וסגית  קייטרינג מזל  d.s 100519003 מספרה 27 שינקין       

 סופר פארם בע"מ  סופר פארם  100521001 עד קצות האצבעות  סלון למניקור ופדיקור  47 שינקין       

 ס.ג בורגר אנד פרייז  ובניו סוסו   100523003 חומוס יוסף גבעתיים  בית אוכל  48 שינקין       

 מיה מאור מיה  מגע הקסם 100524001 נירית  מניקור, בניית ציפורנ  21 כצנלסון      

 6רולדין אבן גבירול ( רולדין  100525001 דומינוס פיצה פיצריה  17 אלוף שדה     

 עיני שאול  איטליז עיני שאול  100526000 שופרסל בע"מ  מרכול  19 כצנלסון      

 מלי יזמות עסקי  -אמה  פינק מרקט  100527002 סלון סמי וחיים  מספרה 11 סירקין       

 דורון מאור  פיצה פי שניים  100530000 דגי הזהב  מכירת דגים  141 כצנלסון      

 גואטה משה   100532001 אפנדיס  קיוסק  54 בורוכוב      

 יונתן תום ואלי ויזן  הקולה בעיר  100542008 סופר אקספרס  מרכול  46 סירקין       

 אטיאס שלומי  סופר מאמא  100544002 קפה ויולה  מסעדה + צ.מ.מ  49 שינקין       
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 מכבסת המלאכים  מכבסה 17 כצנלסון      
100548001 

בתי קולנוע תאטראות  
 ב

 בתי קולנוע תאטראות ב 

 קונטי אירנה  פנים איפור מק טיפולי   100550000 יילו מוצרי מכולת+שתיה  17 אלוף שדה     

 מאיר  סמנה  הראשון בכצנלסון  100552002 יילו מוצרי מכולת+שתיה  17 אלוף שדה     

 בר קפה 33נלסון  בית קפה  33 כצנלסון      
100560000 

דפוס דן אחים שני  
 בעמ

 דפוס דן 

 יצחק ניסים  הובלת בשר  100562001 מספרה מספרה 28 כצנלסון      

 יחיאל זיו  hair studioזברה  100613001 רחיצת כלי רכב  רחיצת כלי רכב  17 אלוף שדה     

 קובי אטיאס  מספרת קובי  100615000 ארומה  בית אוכל  53 דרך יצחק רבי

 או.ג'י ארט אנד סטייל  OR 100617002 קייטרינג מזל  מסעדה  5 כורזין       

 היבנר מור  מוריס 100618001 סופר פארם  בית מרקחת  53 דרך יצחק רבי

 קניון גבעתיים בע"מ  קניון גבעתיים  100640003 סוסו ובניו בית אוכל  53 דרך השלום    

 קניון גבעתיים בע"מ  קניון גבעתיים  -חניון 100641002 מגע הקסם  מספרה, בניית ציפורני 43 המאבק        

 בע  5102א.ג.ס אחזקות   יין בעיר  100662001 מגע הקסם  מספרה, בניית ציפורני 43 המאבק        

 גבריאל לימור  עיצוב שיער לימור  100663000 רולדין בית קפה  53 דרך יצחק רבי

 ששון כפיר  ששון מתוקים 100677001 איטליז עיני שאול  איטליז  8 כצנלסון      

 פסח דודי  חוש הטעם  100683001 איטליז עיני שאול  איטליז  8 כצנלסון      

 כלבו לכלב ולחתול  כלבו לחתול ולכלב  100704001 פינק מרקט  מרכול  153 כצנלסון      

 קוסייב רומן  שוק של גבעתיים  100705001 מגה בעיר  מרכול  53 דרך יצחק רבי

 דגה חוות דגים בע"מ  דגה חוות דגים בע"מ  100718005 מגה בעיר  מרכול  53 דרך יצחק רבי

 ספורה בע"מ  ספורה בע"מ  100723002 בעיר מגה  מרכול  53 דרך יצחק רבי

 יש לי בוטן  שיווק  מ  יש לי בוטן  100728004 פיצה פי שניים  פיצריה  45 כצנלסון      

 חן ביטון  bad girl tatto 100733003 חיים אוזן מספרה 144 כצנלסון      

 מוטי מרדכי  שיער ברי מעצבים   100739003 בתי קולנוע תאטראות ב  קולנוע  53 דרך יצחק רבי

 בן שושן שלומי  ben shushan 100753001 בתי קולנוע תאטראות ב  קולנוע  53 דרך יצחק רבי

 שר אלכסנדר ואיגור שר  עיצוב שיער  sasha 100759002 טיפולי פנים איפור מק  טיפולי יופי 7 כצנלסון      

 נאוי גד  barbar 100765001 הראשון בכצנלסון קיוסק  11 כצנלסון      

 טבקו בר  טבקו בר  100769002 הובלת בשר  10126474הובלת בשר   2 המאבק        

 שלומי אשכנזי  רולה טורטיה בר  hair studio 100777002זברה  מספרה 61 הלמד הא      

 קוזרז דוד ואירית  דידי דג  100778002 מספרת קובי מספרה 135 כצנלסון      

 גולן טל  מעדניה דודי'ס OR 100779001 מספרה 38 שינקין       
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 פרוג ושות' בע"מ  פאצה  OR 100789002 מספרה 38 שינקין       

 א.גץ שקדיה בע"מ  א.ג. שקדיה בע"מ  100797001 קניון גבעתיים  קניון 53 דרך יצחק רבי

 דן הרוש  בין הברים  100799004 קניון גבעתיים  - חניון  חניון 53 דרך יצחק רבי

 מרסי דורון וסיגל  הג'חנון של דורון  100805002 עיצוב שיער לימור  מספרה,מניקור  37 כצנלסון      

 אקהאוס עמירה  מירה  100818001 עיצוב שיער לימור  מספרה,מניקור  37 כצנלסון      

 גנדלמן אלינה ומרקוב  אלינה  100821001 ששון מתוקים  קיוסק  23 ויצמן        

 בוזגלו אורן ויעקב לו  ביקר בר  100823003 שוק של גבעתיים  מרכול  6 תפוצות ישראל 

 מרצינו מיכל  114האומן   100834002 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 חיים יובל יינות הברו  יינות הברון  100837001 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 קריבי יהושע  מספרה  100846002 בע"מ פיקניק  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 פיצה פאקלה  פיצה פאקלה  100847002 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 מספרה -בן גל אילן לה פאם  100848000 דגה חוות דגים בע"מ  איטליז  5 כורזין       

 אברהם אליעזר  אומנות השיער אלי  100855000 דגה חוות דגים בע"מ  איטליז  5 כורזין       

 סקריפין לריסה  קוסמטיקה, מספרה  100867002 יש לי בוטן מרכול  5 כורזין       

 פרוט רמי  רמי פרוט ברבר שופ  100877001 יש לי בוטן מרכול  5 כורזין       

 דפוס אפעל  דפוס אפעל בע"מ  100898001 פרגו גבעתיים  בית אוכל אחר  28 כצנלסון      

 דוג מרקט בע"מ  דוג מרקט  bad girl tatto 100899001 חנות קעקועים  1 כצנלסון      

 שביינשטיין רוזנה  המספרה שרנה  bad girl tatto 100903003 חנות קעקועים  1 כצנלסון      

 אן וואי קעקועים בע"מ  קעקועים בע"מ  n y 100907001 ערנ'ס  בית אוכל אחר  20 כצנלסון      

 קמיור מאיר  טבע גבעתיים  ben shushan 100911001 מספרה 24 כצנלסון      

 מספרה  -ניסימוב דוד עיצוב שיער דודו  100915000 27מפגש  טוטו לוטו 27 כצנלסון      

 קצב אלי טייב שני  מינימרקט אלי  100931001 עיצוב שיער  sasha מספרה 32 כצנלסון      

 סולימנוב אולגה  מינימרקט רמב"ם 100935001 טבקו בר  אוכל+צ.מ.מבית   40 כצנלסון      

 לוי משה זאב  מספרה מושיקו  100936002 דידי דג  חנות דגים  48 כצנלסון      

 סניור אהוד  כלל מרקט  100939001 מעדניה דודי'ס  מעדניה  48 כצנלסון      

 זמברובסקי דובי  דובי מכבסת   100947003 מעדניה דודי'ס  מעדניה  48 כצנלסון      

 כהן משה  משה כהן  100955001 גלידה איטלקית  גלידריה  49 כצנלסון      

 רפפורט לימור  לימור רפפורט  100969001 פאצה  בית אוכל פיצריה  52 כצנלסון      

 מושייב הלנה  היכל היופי  100994001 נאו סושי בר בע"מ  מסעדה  55 כצנלסון      

 טימור משה ואוה  מכון יופי בל קוסמטיק  100996000 בין הברים  קיוסק  57 כצנלסון      
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 שרון הדני  שרון הדני  100999001 הג'חנון של דורון בית אוכל  61 כצנלסון      

 נאציני אלעד  מאפה הכיכר  101017001 מירה קוסמטיקה פדיקור מניק  97 כצנלסון      

 טל יונתן  קפה ג'וני  101035001 אלינה  מניקור מספרה  108 כצנלסון      

 סופר פארם בע"מ  סופרפארם  101046001 אלינה  מספרה מניקור  108 כצנלסון      

 פנחס טליה  עיצוב שיער טלי לוק  101055000 114האומן  מספרה 114 כצנלסון      

 בע"מ  י.א ששון בלאק בלאק 101058002 114האומן  מספרה 114 כצנלסון      

 הולמס פלייס בע"מ  הולמס פלייס 101067000 מספרה מספרה 122 כצנלסון      

 אלוניאל בע"מ  מקדונלדס  101074003 פיצה פאקלה  פיצריה  123 כצנלסון      

 ניו בר שרותי מזון  ניו בר  101075003 לה פאם  מספרה 124 כצנלסון      

 סיוון יחזקאל  אחן  שן  101080000 לה פאם  מספרה 124 כצנלסון      

 מזרחי קובי  קובי מזרחי  101083000 אומנות השיער אלי מספרה 130 כצנלסון      

 ויקטוריה בן עזרי  ויקטוריה  101099002 אומנות השיער אלי מספרה 130 כצנלסון      

 סביליה אלעד וסביליה  פיק  101101055 קוסמטיקה, מספרה  מספרה, קוסמטיקה  147 כצנלסון      

 ליבמן אורי  אורי ליברמן  101113003 קוסמטיקה, מספרה  מספרה, קוסמטיקה  147 כצנלסון      

 יליסייבה אנסטסיה  סלים סקין  101116002 סואי סושי גבעתיים  מסעדה  6 סירקין       

 מירון ביטון  מכבסת כצנלסון  101141000 אסתר ביוטי קוסמטיקה  11 סירקין       

 בלץ דודי  מזל על הדרך  101157002 מיט  מסעדה  5 כורזין       

 מינה סויסה  מינה  101158000 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       

 גולדיינג יורם  רמניט  101160000 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       

 קאיומוב שלמה  אלכסנדר מעצב שיער  101162000 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       

 לרנר טאטיאנה  טטיאנה לרנר  101169002 המספרה שרנה  מספרה + טיפולי יופי 14 סירקין       

 בריא בריבוע בע"מ  קפיטריה אורט  101183002 המספרה שרנה  מספרה + טיפולי יופי 14 סירקין       

 ביטון משה יצחק  מתוקתקים  101194001 מ "קעקועים בע  n y קעקועים  5 כצנלסון      

 ברו יוסף  חי בר  101195000 טבע גבעתיים  בית טבע  18 סירקין       

 סמרנו יעקב  תיבת נח בכיכר  101196000 עיצוב שיער דודו מספרה 23 עלית הנוער   

 יאיר השחר חניונים  חניון כורזין  101197000 מינימרקט אלי מכולת  11 צהל          

 קרי פור יצחק  קרי פור שיווק והפצה  101199001 מינימרקט רמב"ם  מינימרקט  2 רמב"ם        

 רעם בתי קפה בע"מ  קופיקס  101200003 מספרה מושיקו מספרה 5 רמב"ם        

 אלוגושה לריסה קוסמטי  לריסה קוסמטיקה  101209000 מספרה מושיקו מספרה 5 רמב"ם        

 פאזל ניהול גלידריות  וניליה  101233003 כלל מרקט  מכולת  30 רמבם         
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 שרון ציוני  סלברייט  101234000 נוי  קוסמטיקס  מכון קוסמטיקה,טיפולי 27 שינקין       

 משה כהן מספרה 34 שינקין       
101245001 

אמיליה שוקולד  
 גורמה 

 אפללו רונן 

 חגבי ציפורה  פדיקור מניקור   101250000 מספרה מספרה 47 שינקין       

 לוי ליאור  ג'אנגו בר  101251001 לימור רפפורט  קוסמטיקה ומניקור  59 שינקין       

 מי גבעתיים מפעלי מים  באר ב'  101253000 היכל היופי קוסמטיקה  6 סירקין       

 מי גבעתיים מפעלי מים  באר ג'  101254000 ארקפה מסעדה מסעדה  53 דרך יצחק רבי

 מי גבעתיים מפעלי מים  באר ד'  101255000 מכון יופי בל קוסמטיק  טיפולי פנים קוסמטיקה  60 טיבר         

 לוי דורון  עולם הממתקים 101257002 שרון הדני מכון יופי 45 שינקין       

 דרך היין בע"מ  דרך היין  101260000 מאפה הכיכר  מאפיה 13 הצנחנים      

 מכבי שרותי בריאות  מכבי שרותי בריאות  101261000 קפה ג'וני בית אוכל+צ.מ.מ 125 כצנלסון      

 בן יהודה צחי  קפה ג'ולייט  101268002 סופרפארם  בית מרקחת  54 בורוכוב      

 ריקי רביע  ריקי  101269001 עיצוב שיער טלי לוק  מספרה 39 שינקין       

 א. א. יהושוע  קפה אין  101278003 בלאק  מסעדה + צ.מ.מ  53 דרך יצחק רבי

 רשת משחקיות פעלטון ב  פעלתון  101286001 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53 דרך יצחק רבי

 ציוני מרדכי  מכולת  101288000 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53 דרך יצחק רבי

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלאב בע"מ  101289000 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53 דרך יצחק רבי

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלאב בע"מ  101290000 צ'וקה  מסעדה  53 דרך יצחק רבי

 בית אבות משען  ביתקפה -משען 101292000 יניב נאמן קונדטוריה  אפיה והגשה דברי מאפה  53 דרך יצחק רבי

 יניב עמנואל  פיצה עגבניה  101301001 מקדונלדס  מסעדה  53 דרך יצחק רבי

 צדוק ציון ואירנה קטנ  לנקי  101305002 ניו בר  בית אוכל  40 רמז          

 מלכס יוספה  יוספה עיצוב טיפוח וי  101306000 ארקפה דוכן בית אוכל  53 דרך יצחק רבי

 ארי עומר  ארי ברבר שופ  101311001 קובי מזרחי מספרה 3 הלמד הא      

 יחזקאל -מזרחי ים טעמים  4פלאפל   101313001 מרכז הפיצוחים  מקום אחר למכירת מזון 5 כורזין       

 דלימארט בע"מ ספייסז  ספייסס  101325000 פרא  ציוד ומזון לבע"ח  5 כורזין       

 טחלוב אלון  מספרה  101336000 פרא  ציוד ומזון לבע"ח  5 כורזין       

 ברזילי בילי  מיסטר פרצל  101337002 2008מגדלי אמריקנה  חניון 182 דרך בן גוריו

 אליאסי צחי  אליאסי צחי  101344000 ויקטוריה  מניקור פדיקור  17 הצנחנים      

 שול משה וורדה  מספרת משה שול  101350000 פיק  רוכלות מזון 57 דרך יצחק רבי

 גובראן מישל  מספרה אלי  101351001 סטייל איט בע"מ  יריד אוכל  53 דרך יצחק רבי

 אזולאי סנדי (מספרה) סנדי עיצוב  שיער  101354001 קוסמטיקס  e&y מכון יופי 121 כצנלסון      
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 הקצב הירוק בע"מ  הקצב הירוק בע"מ  101363002 שלומי עיצוב שיער  מספרה 22 ויצמן        

 ישראילוב אמנון  מספרת אמנון  101364000 מזל על הדרך  קיוסק  43 המאבק        

 טבע ספא בע"מ  אלנית כהן  101369000 מינה  מספרה 17 כצנלסון      

 יעקובסון אנה  מספרה בבית אבות  101372000 מעצב שיער אלכסנדר  מספרה 142 כצנלסון      

 מאפיית הכהנים  בית אוכל ואפיה  5 כורזין       
101374000 

מניקור בבית אבות  
 משע

 אלנתנוב מרגריטה 

 חברת המלביה יזמות בע  המלביה  101378000 טטיאנה לרנר  טיפולי יופי 23 כצנלסון      

 אורן ואזנה  oren vazana 101379000 קישריה  בית אוכל  147 כצנלסון      

 פדידה מורן  פיצה יולו  101383001 השיזופיה  מכון שיזוף  22 ויצמן        

 בע"מ   76קוקפיט  זוט אלור  101389000 חניון כורזין חניון 15 תפוצות ישראל 

 פיקניק מעדנים בע"מ  פיקניק מעדנים בע"מ  101393000 קרי פור שיווק והפצה  הובלת בשר קפוא  12 קרית יוסף    

 גולן דעבול  טרופיקו  101394001 קופיקס    61 כצנלסון      

 אברמוב אלברט  הקניון מתפרת   101399000 לריסה קוסמטיקה  טיפולי יופי 122 כצנלסון      

 אלגד פיצה בע"מ  דומינוס פיצה  101401000 חדר אוכל  - ויזה כאל  בית אוכל  13 תפוצות ישראל 

 אקי סנטוב  אקי וטלי  101403001 וניליה  גלידריה  53 דרך יצחק רבי

 גולדברג ניר  נירו לחם בר  101410000 סלברייט  מקום לעריכת מופעים  18 משמר הירדן   

 שילוני טל ושרון  מגונדרות  101414000 אושי אושי בית אוכל  53 רבידרך יצחק 

 לוינסקי מרקט  מרקט שוק  101415000 מתכיון עיבוד מתכת  5 כורזין       

 רמות מגדל השחר בע"מ  חניון מגדל השחר  101417000 אמיליה שוקולד גורמה  מכירת שוקולד ומוצריו 5 כורזין       

 עדן יחזקאל  ג'וליאן  101419000 מניקור פדיקור  מניקור פדיקור  146 כצנלסון      

 ולרו נסים  הובלת ביצים  101422000 ג'אנגו בר  בית אוכל  43 כצנלסון      

 ירין קחילה ואברהם קח שפע פירות וירקות  101423002 ג'אנגו בר  בית אוכל  43 כצנלסון      

 0002אגבר אלקטרוניקה   אגבר אלקטרוניקה  101427000 באר ב'  מי שתיה  38 המעין        

 אביב בעיר בע"מ  מיאמבי  101430000 באר ג'  מי שתיה  10 אילת         

 מספרת רון רחלי  מספרה רונן אסתרין  101471000 באר ד'  מי שתיה  45 שינקין       

 בע"מ רול נס ציונה  רולדין  101473000 עולם הממתקים  קיוסק  53 דרך יצחק רבי

 חנוכה ר.ד. בע"מ  חוות נעמי  101474000 מכבי שרותי בריאות  בית מרקחת  16 ויצמן        

 רוטנברג שירי  פיור ביוטי  101475000 ריקי טיפולי יופי 134 כצנלסון      

 ג.ג.ניהול ואחזקות בע  פלאפל בריבוע  101483003 קפה אין בית אוכל  258 דרך בן גוריו

 לוי ליאור  BLACK BIRD 101485000 קאנטרי קלאב בע"מ  חניון 258 דרך בן גוריו

 מתוקה מזון וארוח בע" מתוקה  101491000 קאנטרי קלאב בע"מ  בריכת שחיה  258 דרך בן גוריו
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 סולימאן יפית יפית וא  מספרה  -סולי ויפית  101505000 ביתקפה -משען  בית אוכל  11 מצולות ים    

 שופרסל בע"מ  בי דרגסטורס  101506000 אולם ספורט תלם  אולם ספורט  6 צביה         

 שטראוס קפה בי וי  שטראוס קפה בי וי  101507000 פיצה עגבניה בית אוכל אחר(הכנת ומ  15 סירקין       

 בליך החזקות בע"מ  קלעי ביס  101508000 לנקי מסעדה  126 כצנלסון      

 גרבי גיא  גנה  101510000 עיצוב טיפוח וייוספה  טיפולי פנים, מינקור  8 הצנחנים      

 יוספה עיצוב טיפוח וי טיפולי פנים, מינקור  8 הצנחנים      
101513000 

האגודה למלחמה  
 בסרטן 

 ליגה למלחמה בסרטן 

 מספרה 12 מנורה        

  
101515000 

משאית קירור חוות  
 נעמ 

 חנוכה ר.ד. בע"מ 

 לוי שאול  אוטו גלידה  101516000 ארי ברבר שופ  מספרה 32 כצנלסון      

 דווקא גורמה חנות המפ  הובלת מזון דווקא גור  101517000 טעמים  4פלאפל  בית אוכל  61 כצנלסון      

 שגית מלכי  מכף רגל ועד ראש  101519000 ספייסס  מרכול  53 דרך יצחק רבי

 אדאף פאינה  דיאמונד סקין  101531000 טי סי טכנוקר מוצרי ב  מחסן ציוד רפואי 182 דרך בן גוריו

 שופרסל בע"מ    0 מספרה מספרה 50 שינקין       

 לנצמן יגאל ולנצמן כו   0 מיסטר פרצל  בית אוכל  53 דרך יצחק רבי

 שופרסל בע"מ    0 מספרת משה שול  מספרה 14 ויצמן        

    אלי מספרה  מספרה 6 הצנחנים      

 שם בעל העסק  שם עסק  רישיון סנדי עיצוב  שיער  מספרה, טיפולי יופי ו 12 סירקין       

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002001 סנדי עיצוב  שיער  מספרה, טיפולי יופי ו 12 סירקין       

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002002 הקצב הירוק בע"מ  בית אוכל  53 כצנלסון      

 קאנטרי גבעתיים בע"מ  קאנטרי קלב בע"מ  100002003 מספרת אמנון מספרה מניקור פדיקור  86 כצנלסון      

 זדה משה ומרים  מכירת בשר -איטליז 100003000 מספרת אמנון מספרה מניקור פדיקור  86 כצנלסון      

 מספרה  -מייקל שהדי  עיצוב שיער מייק  100004000 אלנית כהן מכון יופי 53 דרך יצחק רבי

 נפט בעמ' פז -חב-פז תחנת פז  100008000 רלי בן גיאת  מכון יופי 5 כורזין       

 אל עיסאווי עלי  פנצ'ריית האור  100009001 מספרה בבית אבות  מספרה 7 מצולות ים    

 טבדי ראובן ושלומי בן  רוביס  100010006 המלביה בית אוכל  65 כצנלסון      

 שדה ירוק ירקות אורגנ  שדה ירוק  oren vazana 100014002 מספרה 65 כצנלסון      

 נוי השדה הדסשוק צפון  נוי השדה  100015006 פיצה יולו פיצריה  60 ויצמן        

 מספרת סיגי קולור  מספרה 78 כצנלסון      
100019000 

חם וטעים אצל  
 התאומים 

 דמארי רחמים 

 דנילוב טימור חנוכוב  סופר הזול באיזור  100021003 פיס אוף קייק  אוכל אחר בית   65 ויצמן        



 
 

 ~448  ~  

 

 מידל י.ג השקעות בע"מ  גולדה  100027001 פיקניק מעדנים בע"מ  11-958-78הובלת מזון  5 כורזין       

 גיי.טי.אל.וי ירושלים  חניון פרנדלי  100028001 דומינוס פיצה פיצריה  52 בורוכוב      

 רוזה גמליאל  טוב טעם  100032001 אקי וטלי מספרה 141 כצנלסון      

 אשורי דניאל  daniel ashuri 100041001 נירו לחם בר  בית אוכל  148 כצנלסון      

 אהרון שאול ובלה  מינימרקט שאול  100044000 מגונדרות  מספרה 49 רמבם         

 בית מאפה -דהרי משה  מאפיה צרפתית דהרי  100046002 חניון מגדל השחר  חניון 4 אריאל שרון   

 שמיע ערן  חומוס גבעתיים  100049001 ג'וליאן בר משקאות  145 כצנלסון      

 סופר פארם בע"מ  סופר פארם  100054001 ג'וליאן בר משקאות  145 כצנלסון      

 זליג קפה  קפה זליק 100056004 הובלת ביצים  הובלת ביצים  57 המאבק        

 100057000 אגבר אלקטרוניקה  מחסן  5 כורזין       

100060001 

 קליית חממה 

 סוסייטי 

 פיצוחיה -אליאס אלי

 דוויק ניר 
 גריידי שמש כוכבית  כוכב עיצוב שיער  100065000 מיאמבי מחסן ציוד רפואי 9 הצנחנים      

 ניסים רוקח  הרמב"ם פירות  100067003 מיט בוטיק  איטליז  64 כצנלסון      

 חבסוב בני  בני מעצב שיער  100072003 גן פשוש  קייטנה 3 שר אהרן      

 רוט טל  פריס פסטל  100075000 גן דוכיפת  קייטנה 29 התעש         

 גניש שמשון  שמשון גניש  its all about you 100077002 מכון יופי 152 כצנלסון      

 גלזר יהושוע מינימרקט  סופר רמבם  100078000 מספרה רונן אסתרין טיפולי יופימספרה +   53 דרך יצחק רבי

 בסלי ראובן ואיריס  מינימרקט גולומב  100080000 מספרה רונן אסתרין מספרה + טיפולי יופי 53 דרך יצחק רבי

 רולדין בית אוכל  54 בורוכוב      
100082001 

בית מרקחת תל גנים  
 בע

 בית מרקחת תל גנים 

 הלוי תום ואורלי  תום הלוי  100084002 חוות נעמי מעדניה  54 בורוכוב      

 יעקובוב אנג'לה  קלין שופ אנגלה  100085006 פיור ביוטי קוסמטיקה  182 דרך בן גוריו

 זוארץ איתי  זו ארץ  100087001 קפטן בורגר  מסעדה  54 בורוכוב      

 סטמקר גולן נפתלי  אצל מלי  100089000 פלאפל בריבוע  בית אוכל  54 בורוכוב      

 חוטובלי מיכאל  חלום מתוק  100091006 קפה תלמה ילין בית אוכל  5 בורוכוב      

 דהן עופר  איטליז דהן  100093000 מתוקה  בית אוכל  53 דרך יצחק רבי

 מרגריטה -כהן אסף מרגריטה  100094005 מספרה  - סולי ויפית  מספרה 61 כצנלסון      

 א.מ בייקרי גבעתיים ב  תחנת לחם  100095004 בי דרגסטורס  בית מרקחת  23 בלוך         

 אניס דיזינגוף סנטר ב  אניס מוצרי טבע  100098001   איטליז מכירת בשר עופ  17 סירקין       

 שופרסל בע"מ  שופרסל בע"מ  100100001 פריס פסטל  מספרה 54 שינקין       
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רחוב  
 העסק

 בי דראגסטורס  100103001 שם עסק  עסק מהות  בית 

דרך בן  
 גוריו

 קאנטרי קלב בע"מ  ג'קוזי 258
 אצל ברק בשכונה  100105001

דרך בן  
 גוריו

 קאנטרי קלב בע"מ  אולם אירועים  258
 הבריאות של קושקוש  100106000

 אפי גרוסי  100107001 מכירת בשר -איטליז איטליז  21 אילת         

 עיצוב שיער מייק  מספרה 21 אילת         
100108000 

פרי וירק שוק  
 הגבינות 

 מנשה בויצמן  100112002 עיצוב שיער מייק  מספרה 21 אילת         

 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      
100114000 

הכהנים בית קפה  
 שהוא_ 

 סיסטר איילה  100115000 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      

 מינימרקט חברים  100118003 שופרסל בע"מ  מרכול  54 בורוכוב      

 שוק גבעתיים 100119006 תחנת פז  תחנת דלק  17 אלוף שדה     

 מינימרקט גבעתיים  100120002 רוביס  בית אוכל אחר  5 סירקין       

 שרון עיצוב שיער  100121001 שדה ירוק  מרכול  2 סירני אנצו   

דרך בן  
 גוריו

חם וטעים אצל   פלאפל התאומים צ.מ.מ  184
 התאומים 

 חומוס בהדונס  100123006

 אא מעדנים  100125000 גולדה  בית אוכל אחר  54 בורוכוב      

 משהו משהו  100128002 חניון פרנדלי חניון בתשלום ששטחו ק  54 בורוכוב      

דרך בן  
 גוריו

 מגה בעיר  מרכול  162
 שי שווק 100129001

דרך בן  
 גוריו

 מגה בעיר  מרכול  162
 קיוסק  100132002

 מרכז הבשר  100137000 טוב טעם  מכולת  22 ארלוזורוב    

דרך בן  
 גוריו

 מספרה איליה  מספרה 182
 עולם החי  100139002

דרך בן  
 גוריו

 ספייס  מכון כושר  182
 מספרה -דודי אללוף 100141000

 מספרה ליטל  daniel ashuri 100142000 מספרה 34 גולומב       

מאפיה צרפתית   בית אוכל  18 כצנלסון      
 דהרי

 בית מרקחת "נגה" 100143000

מאפיה צרפתית   בית אוכל  18 כצנלסון      
 דהרי

 לחם שניר  100145005

דרך  
 השלום    

 סופר פארם  בית מרקחת  53
 עיצוב שיער שמעון  100146001

 חניון  100148000 זליק קפה   מסעדה  3 שינקין       
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דרך  
 השלום    

 טאטי לחם בע"מ בית קפה  53
 מינימרקט זבוטינסקי  100154001

דרך  
 השלום    

 טאטי לחם בע"מ בית קפה  53
 מספרה אלה  100155001

 איציק עיצוב שיער  100157001 סוסייטי מספרה 20 הלמד הא      

 מיסטיק פיצה  100168001 שופרסל בע"מ  מרכול  27 ההסתדרות     

 שלומי אבי  100172001 שופרסל בע"מ  מרכול  27 ההסתדרות     

 מתוקתקות  100178002 כוכב עיצוב שיער  מספרה 62 הלמד הא      

 המספרה יניב  100180000   מספרה 12 הצנחנים      

 מספרה שרונה  100181001 בני מעצב שיער מספרה 2 המעין        

 מספרת מוריס  100183000 פריס פסטל  מספרה 54 שינקין       

 פיצוחי רוברט פיסטוק 100186000 אווה בייקרי בית אוכל  27 ויצמן        

 אצל מנש  100193002 שמשון גניש  מספרה 43 המאבק        

בית מרקחת תל   בית מרקחת  25 הרצוג        
 גנים בע 

 ברובין אורלי  100210000

 איטליז רוני  100211000 תום הלוי מספרה + טיפולי יופי 25 הרצוג        

 משקאות רוקח  100212001 תום הלוי מספרה + טיפולי יופי 25 הרצוג        

 DEDAמסעדת  100216005 קלין שופ אנגלה  מכבסה 25 הרצוג        

 שיניים  ע.ס.מרפאת 100218000 זו ארץ  מספרה 27 הרצוג        

 סופר קלאסיקו  100225003 אצל מלי בית אוכל  27 הרצוג        

 קייזמן מלכה טיפולי י  100226001 חלום מתוק  קיוסק  27 הרצוג        

 המספרה  100228000 שירלי עיצוב וקישוט  טיפול יופי וקוסמטיקה  62 הלמד הא      

 אטליז מנורה קפואים  100229000 עיצוב וקישוט שירלי  טיפול יופי וקוסמטיקה  62 הלמד הא      

 פדיקור מניקור  100230003 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      

 בית אבות משען  100235000 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      

 כונפה  100236002 איטליז דהן איטליז,עופות,קפואים,  7 הצנחנים      

 מיליידי מספרה  100238000 מרגריטה  פיצריה  27 הרצוג        

  100240000 תחנת לחם  בית אוכל אחר  15 ויצמן        

 בית ווהלין  100242000 שופרסל בע"מ  מרכול  20 ויצמן        

 המקום של שמחה  100246007 שופרסל בע"מ  מרכול  20 ויצמן        

 מספרת לינה  100247003 בע"מ שופרסל  מרכול  20 ויצמן        

 מספרה אתי  100248000 סמי  מספרה 8 שינקין       
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 יין בעיר  100251002 בי דראגסטורס  בית מרקחת  10 ויצמן        

 פינת היופי  100252000 אצל ברק בשכונה  מכולת  43 ויצמן        

 סופר אקספרס  100258001 אפי גרוסי מספרה 60 ויצמן        

פלאפל+הגשת משקאות   28 ויצמן        
 מש 

מפגש הפלאפל  
 התימני

 נגריה  100262000

 שוקולד צ'יפס  100263001 איילה סיסטר  פדיקור,מניקור,מכון ל  39 שינקין       

 צמיגי זיתוני  100265000 פבלה בית אוכל  39 ויצמן        

 המשפחה מאפיית   100269002 קפה לנדוור  מסעדה  16 הצנחנים      

  100271000 מינימרקט חברים  מרכול  60 ויצמן        

 מספרת שרון  100278000 שרון עיצוב שיער  מספרה מינקור  33 ויצמן        

 אומנות השיער  100280000 שרון עיצוב שיער  מספרה מינקור  33 ויצמן        

 חניון  100281000 חומוס בהדונס  בית אוכל  25 ויצמן        

 אא מעדנים  הכנה ומכ' סלט חצילים  25 ויצמן        
100282002 

- תיאטרון גבעתיים
 ע"ש 

עלית  
 הנוער   

 קיוסק  קיוסק  47
 חברת יעד בע"מ  100283000

  100285000 מכבסת ארז  מכבסה 54 ויצמן        

 מרכז הבשר  מכירת עופות,בש -אטליז 48 כצנלסון      
100290001 

גאי   דפוס האוזנר
1997 

 עיצוב שיער רבקה  100293000 מרכז הבשר  מכירת עופות,בש -אטליז 48 כצנלסון      

 shiriz 100294005 מספרה -דודי אללוף מספרה 54 ויצמן        

 חנוכה שיווק ביצים  100297002 מספרה ליטל  מספרה 60 טיבר         

 מסגריה  100307000 בית מרקחת "נגה"  בית מרקחת  17 ויצמן        

 א.ד פלפלים  100315003 לחם שניר  מכירת לחם  16 ויצמן        

 אבי לוי  100316000 עיצוב שיער שמעון מספרה+ מניקור  1 כצנלסון      

 הופמן האופה  100325001 עיצוב שיער שמעון מספרה+ מניקור  1 כצנלסון      

 מכון פדיקור מניקור  100328001 חניון 005חניון ששטחו מעל  9 כורזין       

 המנה הטובה ביקום  100333001 פריזר  בית אוכל  33 ויצמן        

 שקד שלומי מספרה  100337001 מספרה אלה  מספרה מניקור פדיקור  28 ויצמן        

  100348000 מספרה אלה  מספרה מניקור פדיקור  28 ויצמן        

 טוני וספה  100357001 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       

 am pm 100365001 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       
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 מכבסת קרן  100367000 מגה בעיר  מרכול  1 כורזין       

 פאקה פאקה  100368005 איציק עיצוב שיער  מספרה 62 הלמד הא      

 יוגי בר  100379003 לה מזו בית אוכל+צ.מ.מ 10 כצנלסון      

 מספרה משה  100382000 מיסטיק פיצה  פיצריה  9 כצנלסון      

 מרלן  100387005 מתוקתקות  טיפולי יופי 32 כצנלסון      

 בל הייר  100392002 המספרה יניב  מספרה 45 כצנלסון      

 אופקוסמטיקה  100397003 מספרה שרונה  מספרה 49 כצנלסון      

 מיני תל גנים  100399003 מספרת מוריס  מספרה 23 כצנלסון      

 יופי לי  100410000 באבא סלמן בית אוכל  147 כצנלסון      

 לה רושל  100414001 לא רגיל  בית אוכל  136 כצנלסון      

שלומי שם טוב   מספרה 97 כצנלסון      
 מעצב שי

 ג'מס גבעתיים  100419003

רבי רפאל עיצוב   מספרה 109 כצנלסון      
 שיער 

 מפגש שינקין  100420007

 מכולת  100421001 ברובין אורלי טיפול יופי ובנית צפר  134 כצנלסון      

 הקיוסק  100422001 איטליז רוני איטליז  139 כצנלסון      

 DEDA 100428000 d.sמסעדת  מסעדה  113 כצנלסון      

מלכה טיפולי   קייזמן טיפולי יופי 154 כצנלסון      
 י

 מינימרקט מוטי  100435000

 חומוס יוסף גבעתיים 100440003 המספרה מספרה 8 מנורה        

אטליז מנורה   איטליז  6 מנורה        
 קפואים 

 ג.א.א מכולת  100452000

 yana engel 100464001 פדיקור מניקור  פדיקור מניקור  6 מנורה        

 מוסך  100465000 בית החלמה לקשיש  בית אבות  1 מצולות ים    

 נירית  100476000 בית אבות משען בית אבות משען 11 מצולות ים    

 דומינוס פיצה  100479000 לה קפה שלי בית אוכל אחר  113 כצנלסון      

 שופרסל בע"מ  100484001 מיליידי מספרה  מספרה 98 כצנלסון      

 סלון סמי וחיים  100485001   מספרה 110 כצנלסון      

 שוק הרצל  100490003 בית ווהלין יד ושם  10 כורזין       

 בומבמלה  100492000 צ'יצ'ו גריל  מסעדה  42 כצנלסון      

 קלין שופ  100493000 המקום של שמחה  קיוסק  67 כצנלסון      

 אפנדיס  100494001 מספרת לינה  מספרה 58 שינקין       

 גרינמרקט  100496006 מספרה אתי מספרה 24 כצנלסון      
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 סופר אקספרס  100499002 פינת היופי טיפולי יופי וקוסמטיק  5 צהל          

 מכבסת המלאכים  100502002 סופר אקספרס    56 שינקין       

 יילו  100507004 שוקולד צ'יפס  מכירת ממתקים  5 כורזין       

 מרכול  מרכול  5 כורזין       
100508000 

בית המשקאות של  
 נפתלי 

 מספרה  100513000 מספרת שרון מספרה 32 כצנלסון      

 המעדניה  100514001 אומנות השיער  מספרה 14 סירקין       

 רחיצת כלי רכב  100516001 חניון חניון בתשלום ששטחו ק  40 רמז          

- תיאטרון גבעתיים תיאטרון 40 רמז          
 ע"ש 

 ארומה  100517001

 קייטרינג מזל  100519003 חברת יעד בע"מ  500חניון ששטחו מעל  4 שינקין       

 סופר פארם  100521001 האחיות ויורם  מספרה 19 סירקין       

דפוס האוזנר גאי   בית דפוס  5 כורזין       
1997 

 סוסו ובניו  100523003

 מגע הקסם 100524001 עיצוב שיער רבקה  מספרה 81 שינקין       

 רולדין  100525001 חנוכה שיווק ביצים  מכ' ביצים טריות  5 כורזין       

 איטליז עיני שאול  100526000 חנוכה שיווק ביצים  מכ' ביצים טריות  5 כורזין       

 פינק מרקט  100527002 בע"מ צ.ל מערכות  אחסון מוצרי קוסמטיקה  5 כורזין       

 פיצה פי שניים  100530000 א.ד פלפלים  הסעדה/קיטרינג  5 כורזין       

  100532001 אבי לוי מספרה 5 סירקין       

 הקולה בעיר  100542008 הופמן האופה  בית מאפה  12 סירקין       

 מאמא סופר  100544002 די אנד מי משקאות משכרים  -בר 12 סירקין       

 די אנד מי משקאות משכרים  -בר 12 סירקין       
100548001 

בתי קולנוע  
 תאטראות ב 

 מכון פדיקור מניקור  פדיקור מניקור  11 סירקין       
100550000 

טיפולי פנים איפור  
 מק

 הראשון בכצנלסון  100552002 המנה הטובה ביקום  בית אוכל מזנון 7 סירקין       

 14 סירקין       

  

 שקד שלומי מספרה 
100560000 

דפוס דן אחים שני  
 בעמ

 הובלת בשר  100562001 המאכלים של אמא  מסעדה  18 סירקין       

פינברג  
 יעקב  

 טוני וספה פיצריה  2
 hair studioזברה  100613001

פינברג  
 יעקב  

 טוני וספה פיצריה  2
 מספרת קובי  100615000
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עלית  
 הנוער   

 am pm סופרמרקט  27
100617002 OR 

עלית  
 הנוער   

 am pm סופרמרקט  27
 מוריס 100618001

עלית  
 הנוער   

 am pm סופרמרקט  27
 קניון גבעתיים  100640003

 קניון גבעתיים  -חניון 100641002 פאקה פאקה  בית אוכל  45 עמישב        

 יין בעיר  100662001 הכחולה המספרה  מספרה 43 עמישב        

 עיצוב שיער לימור  100663000 שופרסל  מכירת דברי מאפה ועוף  17 סירקין       

 ששון מתוקים 100677001 שופרסל  מכירת דברי מאפה ועוף  17 סירקין       

 חוש הטעם  100683001 מרכז השחייה איילון בריכת שחייה  10 שדה בוקר     

 כלבו לחתול ולכלב  100704001 מספרה משה  מספרת גברים  41 רמב"ם        

 שוק של גבעתיים  100705001 מרלן   30 רמבם         

 דגה חוות דגים בע"מ  100718005 מרלן   30 רמבם         

 ספורה בע"מ  100723002 שרי טיפולי יופי,פדיקור,מ  9 רמב"ם        

 יש לי בוטן  100728004 בל הייר  מספרה 9 רמב"ם        

 bad girl tatto 100733003 אופקוסמטיקה  קוסמטיקה  1 רמבם         

 ברי מעצבים  שיער  100739003 מספרה גלילה  מספרה 22 קרית יוסף    

 ben shushan 100753001 מיני תל גנים  מינימרקט  53 קפלנסקי      

 עיצוב שיער  sasha 100759002 הייר סיטי מספרה 11 כצנלסון      

בוטיק התסרוקות   מספרה 10 שינקין       
 אהובה 

100765001 barbar 

 טבקו בר  100769002 יופי לי מניקיור וטיפולי יופי 8 שינקין       

 רולה טורטיה בר  100777002 ג'מס גבעתיים  פאב  33 שינקין       

 דידי דג  100778002 ג'מס גבעתיים  פאב  33 שינקין       

 מעדניה דודי'ס 100779001 מפגש שינקין קיוסק  31 שינקין       

 פאצה  100789002 הקיוסק  קיוסק  30 שינקין       

 א.ג. שקדיה בע"מ  100797001 גזור עופר  מספרה 29 שינקין       

 בין הברים  d.s 100799004 מספרה 27 שינקין       

 הג'חנון של דורון  100805002 עד קצות האצבעות  למניקור ופדיקור סלון   47 שינקין       

 מירה  100818001 חומוס יוסף גבעתיים  בית אוכל  48 שינקין       

 אלינה  100821001 נירית  מניקור, בניית ציפורנ  21 כצנלסון      

 ביקר בר  100823003 דומינוס פיצה פיצריה  17 אלוף שדה     
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 114האומן   100834002 שופרסל בע"מ  מרכול  19 כצנלסון      

 יינות הברון  100837001 סלון סמי וחיים  מספרה 11 סירקין       

 מספרה  100846002 דגי הזהב  מכירת דגים  141 כצנלסון      

 פיצה פאקלה  100847002 אפנדיס  קיוסק  54 בורוכוב      

 לה פאם  100848000 אקספרס סופר   מרכול  46 סירקין       

 אומנות השיער אלי  100855000 קפה ויולה  מסעדה + צ.מ.מ  49 שינקין       

 קוסמטיקה, מספרה  100867002 מכבסת המלאכים  מכבסה 17 כצנלסון      

 רמי פרוט ברבר שופ  100877001 יילו מוצרי מכולת+שתיה  17 אלוף שדה     

 דפוס אפעל בע"מ  100898001 יילו מכולת+שתיה מוצרי  17 אלוף שדה     

 דוג מרקט  100899001 בר קפה 33נלסון  בית קפה  33 כצנלסון      

 המספרה שרנה  100903003 מספרה מספרה 28 כצנלסון      

 קעקועים בע"מ  n y 100907001 רחיצת כלי רכב  רחיצת כלי רכב  17 אלוף שדה     

דרך יצחק  
 רבי 

 ארומה  בית אוכל  53
 טבע גבעתיים  100911001

 עיצוב שיער דודו  100915000 קייטרינג מזל  מסעדה  5 כורזין       

דרך יצחק  
 רבי 

 סופר פארם  בית מרקחת  53
 מינימרקט אלי  100931001

דרך  
 השלום    

 סוסו ובניו בית אוכל  53
 מינימרקט רמב"ם 100935001

 מספרה מושיקו  100936002 הקסם מגע  מספרה, בניית ציפורני 43 המאבק        

 כלל מרקט  100939001 מגע הקסם  מספרה, בניית ציפורני 43 המאבק        

דרך יצחק  
 רבי 

 רולדין בית קפה  53
 מכבסת דובי  100947003

 משה כהן  100955001 איטליז עיני שאול  איטליז  8 כצנלסון      

 לימור רפפורט  100969001 איטליז עיני שאול  איטליז  8 כצנלסון      

 היכל היופי  100994001 פינק מרקט  מרכול  153 כצנלסון      

דרך יצחק  
 רבי 

 מגה בעיר  מרכול  53
 מכון יופי בל קוסמטיק  100996000

דרך יצחק  
 רבי 

 מגה בעיר  מרכול  53
 שרון הדני  100999001

דרך יצחק  
 רבי 

 מגה בעיר  מרכול  53
 מאפה הכיכר  101017001

 קפה ג'וני  101035001 פיצה פי שניים  פיצריה  45 כצנלסון      

 סופרפארם  101046001 חיים אוזן מספרה 144 כצנלסון      

דרך יצחק  
 רבי 

בתי קולנוע   קולנוע  53
 תאטראות ב 

 עיצוב שיער טלי לוק  101055000
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דרך יצחק  
 רבי 

בתי קולנוע   קולנוע  53
 תאטראות ב 

 בלאק 101058002

טיפולי פנים איפור   טיפולי יופי 7 כצנלסון      
 מק

 הולמס פלייס 101067000

 מקדונלדס  101074003 הראשון בכצנלסון קיוסק  11 כצנלסון      

הובלת בשר    2 המאבק        
10126474 

 הובלת בשר 
 ניו בר  101075003

 אחן  שן  hair studio 101080000זברה  מספרה 61 הלמד הא      

 קובי מזרחי  101083000 מספרת קובי מספרה 135 כצנלסון      

 ויקטוריה  OR 101099002 מספרה 38 שינקין       

 פיק  OR 101101055 מספרה 38 שינקין       

דרך יצחק  
 רבי 

 קניון גבעתיים  קניון 53
 אורי ליברמן  101113003

דרך יצחק  
 רבי 

 קניון גבעתיים  - חניון  חניון 53
 סלים סקין  101116002

 מכבסת כצנלסון  101141000 עיצוב שיער לימור  מספרה,מניקור  37 כצנלסון      

 מזל על הדרך  101157002 עיצוב שיער לימור  מספרה,מניקור  37 כצנלסון      

 מינה  101158000 ששון מתוקים  קיוסק  23 ויצמן        

תפוצות  
 ישראל 

 שוק של גבעתיים  מרכול  6
 רמניט  101160000

 מעצב שיער אלכסנדר  101162000 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 טטיאנה לרנר  101169002 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 קפיטריה אורט  101183002 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

 מתוקתקים  101194001 פיקניק בע"מ  פיקניק בע"מ  5 כורזין       

דגה חוות דגים   איטליז  5 כורזין       
 בע"מ

 חי בר  101195000

דגה חוות דגים   איטליז  5 כורזין       
 בע"מ

 תיבת נח בכיכר  101196000

 חניון כורזין  101197000 יש לי בוטן מרכול  5 כורזין       

 שיווק והפצה קרי פור  101199001 יש לי בוטן מרכול  5 כורזין       

 קופיקס  101200003 פרגו גבעתיים  בית אוכל אחר  28 כצנלסון      

 לריסה קוסמטיקה  bad girl tatto 101209000 חנות קעקועים  1 כצנלסון      

 וניליה  bad girl tatto 101233003 חנות קעקועים  1 כצנלסון      

 סלברייט  101234000 ערנ'ס  בית אוכל אחר  20 כצנלסון      

 ben shushan מספרה 24 כצנלסון      
101245001 

אמיליה שוקולד  
 גורמה 
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 מניקור פדיקור  101250000 27מפגש  טוטו לוטו 27 כצנלסון      

 ג'אנגו בר  101251001 עיצוב שיער  sasha מספרה 32 כצנלסון      

 באר ב'  101253000 טבקו בר  בית אוכל+צ.מ.מ 40 כצנלסון      

 באר ג'  101254000 דידי דג  חנות דגים  48 כצנלסון      

 באר ד'  101255000 מעדניה דודי'ס  מעדניה  48 כצנלסון      

 עולם הממתקים 101257002 מעדניה דודי'ס  מעדניה  48 כצנלסון      

 דרך היין  101260000 גלידה איטלקית  גלידריה  49 כצנלסון      

 מכבי שרותי בריאות  101261000 פאצה  בית אוכל פיצריה  52 כצנלסון      

 קפה ג'ולייט  101268002 נאו סושי בר בע"מ  מסעדה  55 כצנלסון      

 ריקי  101269001 בין הברים  קיוסק  57 כצנלסון      

 קפה אין  101278003 הג'חנון של דורון בית אוכל  61 כצנלסון      

 פעלתון  101286001 מירה פדיקור מניק קוסמטיקה   97 כצנלסון      

 מכולת  101288000 אלינה  מספרה מניקור  108 כצנלסון      

 קאנטרי קלאב בע"מ  101289000 אלינה  מספרה מניקור  108 כצנלסון      

 קאנטרי קלאב בע"מ  101290000 114האומן  מספרה 114 כצנלסון      

 ביתקפה -משען 101292000 114האומן  מספרה 114 כצנלסון      

 פיצה עגבניה  101301001 מספרה מספרה 122 כצנלסון      

 לנקי  101305002 פיצה פאקלה  פיצריה  123 כצנלסון      

 יוספה עיצוב טיפוח וי  101306000 לה פאם  מספרה 124 כצנלסון      

 ארי ברבר שופ  101311001 לה פאם  מספרה 124 כצנלסון      

 טעמים  4פלאפל   101313001 אומנות השיער אלי מספרה 130 כצנלסון      

 ספייסס  101325000 אומנות השיער אלי מספרה 130 כצנלסון      

 מספרה  101336000 קוסמטיקה, מספרה  מספרה, קוסמטיקה  147 כצנלסון      

 מיסטר פרצל  101337002 קוסמטיקה, מספרה  מספרה, קוסמטיקה  147 כצנלסון      

 אליאסי צחי  101344000 סואי סושי גבעתיים  מסעדה  6 סירקין       

 מספרת משה שול  101350000 אסתר ביוטי קוסמטיקה  11 סירקין       

 אלי מספרה  101351001 מיט  מסעדה  5 כורזין       

 סנדי עיצוב  שיער  101354001 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       

 הקצב הירוק בע"מ  101363002 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       

 מספרת אמנון  101364000 טיב טעם דיילי מרכול  13 סירקין       
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 אלנית כהן  101369000 המספרה שרנה  מספרה + טיפולי יופי 14 סירקין       

 מספרה בבית אבות  101372000 המספרה שרנה  מספרה + טיפולי יופי 14 סירקין       

 מ "קעקועים בע  n y קעקועים  5 כצנלסון      
101374000 

מניקור בבית אבות  
 משע

 המלביה  101378000 טבע גבעתיים  בית טבע  18 סירקין       

עלית  
 הנוער   

 עיצוב שיער דודו מספרה 23
101379000 oren vazana 

 פיצה יולו  101383001 מינימרקט אלי מכולת  11 צהל          

 זוט אלור  101389000 מינימרקט רמב"ם  מינימרקט  2 רמב"ם        

 פיקניק מעדנים בע"מ  101393000 מספרה מושיקו מספרה 5 רמב"ם        

 טרופיקו  101394001 מספרה מושיקו מספרה 5 רמב"ם        

 מתפרת הקניון  101399000 כלל מרקט  מכולת  30 רמבם         

 דומינוס פיצה  101401000 נוי  קוסמטיקס  מכון קוסמטיקה,טיפולי 27 שינקין       

 אקי וטלי  101403001 משה כהן מספרה 34 שינקין       

 נירו לחם בר  101410000 מספרה מספרה 47 שינקין       

 מגונדרות  101414000 לימור רפפורט  קוסמטיקה ומניקור  59 שינקין       

 מרקט שוק  101415000 היכל היופי קוסמטיקה  6 סירקין       

דרך יצחק  
 רבי 

 ארקפה מסעדה מסעדה  53
 חניון מגדל השחר  101417000

מכון יופי בל   טיפולי פנים קוסמטיקה  60 טיבר         
 קוסמטיק 

 ג'וליאן  101419000

 הובלת ביצים  101422000 שרון הדני מכון יופי 45 שינקין       

 שפע פירות וירקות  101423002 מאפה הכיכר  מאפיה 13 הצנחנים      

 אגבר אלקטרוניקה  101427000 קפה ג'וני בית אוכל+צ.מ.מ 125 כצנלסון      

 מיאמבי  101430000 סופרפארם  בית מרקחת  54 בורוכוב      

 אסתרין מספרה רונן  101471000 עיצוב שיער טלי לוק  מספרה 39 שינקין       

דרך יצחק  
 רבי 

 בלאק  מסעדה + צ.מ.מ  53
 רולדין  101473000

דרך יצחק  
 רבי 

 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53
 חוות נעמי  101474000

דרך יצחק  
 רבי 

 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53
 פיור ביוטי  101475000

דרך יצחק  
 רבי 

 הולמס פלייס  חדר כושר,עיסוי,  53
 בריבוע פלאפל  101483003

דרך יצחק  
 רבי 

 צ'וקה  מסעדה  53
101485000 BLACK BIRD 
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דרך יצחק  
 רבי 

 יניב נאמן קונדטוריה  אפיה והגשה דברי מאפה  53
 מתוקה  101491000

דרך יצחק  
 רבי 

 מקדונלדס  מסעדה  53
 מספרה  -סולי ויפית  101505000

 בי דרגסטורס  101506000 ניו בר  בית אוכל  40 רמז          

יצחק  דרך 
 רבי 

 ארקפה דוכן בית אוכל  53
 שטראוס קפה בי וי  101507000

 קלעי ביס  101508000 קובי מזרחי מספרה 3 הלמד הא      

 גנה  101510000 מרכז הפיצוחים  מקום אחר למכירת מזון 5 כורזין       

 פרא  ציוד ומזון לבע"ח  5 כורזין       
101513000 

האגודה למלחמה  
 בסרטן 

 פרא  ציוד ומזון לבע"ח  5 כורזין       
101515000 

משאית קירור חוות  
 נעמ 

דרך בן  
 גוריו

מגדלי אמריקנה   חניון 182
2008 

 אוטו גלידה  101516000

 הובלת מזון דווקא גור  101517000 ויקטוריה  מניקור פדיקור  17 הצנחנים      

דרך יצחק  
 רבי 

 פיק  רוכלות מזון 57
 ועד ראש מכף רגל   101519000

דרך יצחק  
 רבי 

 סטייל איט בע"מ  יריד אוכל  53
 דיאמונד סקין  101531000

   0 קוסמטיקס  e&y מכון יופי 121 כצנלסון      

  0 שלומי עיצוב שיער  מספרה 22 ויצמן        

   0 מזל על הדרך  קיוסק  43 המאבק        

   מינה  מספרה 17 כצנלסון      

מעצב שיער   מספרה 142 כצנלסון      
 אלכסנדר 

 שם עסק  רישיון

 קאנטרי קלב בע"מ  100002001 מאפיית הכהנים  בית אוכל ואפיה  5 כורזין       

 קאנטרי קלב בע"מ  100002002 טטיאנה לרנר  טיפולי יופי 23 כצנלסון      

 קאנטרי קלב בע"מ  100002003 קישריה  בית אוכל  147 כצנלסון      

 מכירת בשר -איטליז 100003000 השיזופיה  מכון שיזוף  22 ויצמן        

תפוצות  
 ישראל 

 חניון כורזין חניון 15
 עיצוב שיער מייק  100004000

קרי פור שיווק   הובלת בשר קפוא  12 קרית יוסף    
 והפצה 

 תחנת פז  100008000

 פנצ'ריית האור  100009001 קופיקס    61 כצנלסון      

 רוביס  100010006 לריסה קוסמטיקה  טיפולי יופי 122 כצנלסון      

תפוצות  
 ישראל 

חדר   - ויזה כאל  בית אוכל  13
 אוכל 

 שדה ירוק  100014002
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דרך יצחק  
 רבי 

 וניליה  גלידריה  53
 נוי השדה  100015006

משמר  
 הירדן   

 סלברייט  מקום לעריכת מופעים  18
100019000 

חם וטעים אצל  
 התאומים 

דרך יצחק  
 רבי 

 אושי אושי בית אוכל  53
 סופר הזול באיזור  100021003

 גולדה  100027001 מתכיון עיבוד מתכת  5 כורזין       

אמיליה שוקולד   מכירת שוקולד ומוצריו 5 כורזין       
 גורמה 

 חניון פרנדלי  100028001

 טוב טעם  100032001 מניקור פדיקור  מניקור פדיקור  146 כצנלסון      

 daniel ashuri 100041001 ג'אנגו בר  בית אוכל  43 כצנלסון      

 מינימרקט שאול  100044000 ג'אנגו בר  בית אוכל  43 כצנלסון      

 מאפיה צרפתית דהרי  100046002 באר ב'  מי שתיה  38 המעין        

 גבעתיים חומוס  100049001 באר ג'  מי שתיה  10 אילת         

 סופר פארם  100054001 באר ד'  מי שתיה  45 שינקין       

דרך יצחק  
 רבי 

 עולם הממתקים  קיוסק  53
 קפה זליק 100056004

 קליית חממה  100057000 מכבי שרותי בריאות  בית מרקחת  16 ויצמן        

 סוסייטי  100060001 ריקי טיפולי יופי 134 כצנלסון      

דרך בן  
 גוריו

 קפה אין בית אוכל  258
 כוכב עיצוב שיער  100065000

דרך בן  
 גוריו

 קאנטרי קלאב בע"מ  חניון 258
 פירות הרמב"ם  100067003

דרך בן  
 גוריו

 קאנטרי קלאב בע"מ  בריכת שחיה  258
 בני מעצב שיער  100072003

 פריס פסטל  100075000 ביתקפה -משען  בית אוכל  11 מצולות ים    

 שמשון גניש  100077002 אולם ספורט תלם  אולם ספורט  6 צביה         

 סופר רמבם  100078000 פיצה עגבניה בית אוכל אחר(הכנת ומ  15 סירקין       

 מינימרקט גולומב  100080000 לנקי מסעדה  126 כצנלסון      

יוספה עיצוב טיפוח   טיפולי פנים, מינקור  8 הצנחנים      
 100082001 וי

בית מרקחת תל גנים  
 בע

יוספה עיצוב טיפוח   טיפולי פנים, מינקור  8 הצנחנים      
 וי

 תום הלוי  100084002

 קלין שופ אנגלה  100085006   מספרה 12 מנורה        

 זו ארץ  100087001 ארי ברבר שופ  מספרה 32 כצנלסון      

 אצל מלי  100089000 טעמים  4פלאפל  בית אוכל  61 כצנלסון      
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דרך יצחק  
 רבי 

 ספייסס  מרכול  53
 חלום מתוק  100091006

דרך בן  
 גוריו

טי סי טכנוקר מוצרי   מחסן ציוד רפואי 182
 ב

 איטליז דהן  100093000

 מרגריטה  100094005 מספרה מספרה 50 שינקין       

דרך יצחק  
 רבי 

 מיסטר פרצל  בית אוכל  53
 תחנת לחם  100095004

 אניס מוצרי טבע  100098001 מספרת משה שול  מספרה 14 ויצמן        

 שופרסל בע"מ  100100001 אלי מספרה  מספרה 6 הצנחנים      

 בי דראגסטורס  100103001 סנדי עיצוב  שיער  מספרה, טיפולי יופי ו 12 סירקין       

 אצל ברק בשכונה  100105001 סנדי עיצוב  שיער  מספרה, טיפולי יופי ו 12 סירקין       

 הבריאות של קושקוש  100106000 הקצב הירוק בע"מ  בית אוכל  53 כצנלסון      

 אפי גרוסי  100107001 מספרת אמנון מספרה מניקור פדיקור  86 כצנלסון      

 מספרת אמנון מספרה מניקור פדיקור  86 כצנלסון      
100108000 

פרי וירק שוק  
 הגבינות 

יצחק  דרך 
 רבי 

 אלנית כהן מכון יופי 53
 מנשה בויצמן  100112002

 רלי בן גיאת  מכון יופי 5 כורזין       
100114000 

הכהנים בית קפה  
 שהוא_ 

 איילה סיסטר  100115000 מספרה בבית אבות  מספרה 7 מצולות ים    

 מינימרקט חברים  100118003 המלביה בית אוכל  65 כצנלסון      

 שוק גבעתיים oren vazana 100119006 מספרה 65 כצנלסון      

 מינימרקט גבעתיים  100120002 פיצה יולו פיצריה  60 ויצמן        

 שרון עיצוב שיער  100121001 מספרת סיגי קולור  מספרה 78 כצנלסון      

 חומוס בהדונס  100123006 פיס אוף קייק  בית אוכל אחר  65 ויצמן        

פיקניק מעדנים   11-958-78הובלת מזון  5 כורזין       
 בע"מ

 אא מעדנים  100125000

 משהו משהו  100128002 דומינוס פיצה פיצריה  52 בורוכוב      

 שי שווק 100129001 אקי וטלי מספרה 141 כצנלסון      

 קיוסק  100132002 נירו לחם בר  בית אוכל  148 כצנלסון      

 מרכז הבשר  100137000 מגונדרות  מספרה 49          רמבם

 עולם החי  100139002 חניון מגדל השחר  חניון 4 אריאל שרון   

 מספרה -דודי אללוף 100141000 ג'וליאן בר משקאות  145 כצנלסון      

 מספרה ליטל  100142000 ג'וליאן בר משקאות  145 כצנלסון      
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 בית מרקחת "נגה" 100143000 הובלת ביצים  ביצים הובלת  57 המאבק        

 100145005 אגבר אלקטרוניקה  מחסן  5 כורזין       

100146001 

 לחם שניר 

 עיצוב שיער שמעון 

 חניון  100148000 מיאמבי מחסן ציוד רפואי 9 הצנחנים      

 זבוטינסקי מינימרקט  100154001 מיט בוטיק  איטליז  64 כצנלסון      

 מספרה אלה  100155001 גן פשוש  קייטנה 3 שר אהרן      

 איציק עיצוב שיער  100157001 גן דוכיפת  קייטנה 29 התעש         

 מיסטיק פיצה  its all about you 100168001 מכון יופי 152 כצנלסון      

דרך יצחק  
 רבי 

 מספרה רונן אסתרין מספרה + טיפולי יופי 53
 שלומי אבי  100172001

דרך יצחק  
 רבי 

 מספרה רונן אסתרין מספרה + טיפולי יופי 53
 מתוקתקות  100178002

 המספרה יניב  100180000 רולדין בית אוכל  54 בורוכוב      

 מספרה שרונה  100181001 חוות נעמי מעדניה  54 בורוכוב      

דרך בן  
 גוריו

 פיור ביוטי קוסמטיקה  182
 מספרת מוריס  100183000

 פיצוחי רוברט פיסטוק 100186000 קפטן בורגר  מסעדה  54 בורוכוב      

 אצל מנש  100193002 פלאפל בריבוע  בית אוכל  54 בורוכוב      

 ברובין אורלי  100210000 קפה תלמה ילין בית אוכל  5 בורוכוב      

דרך יצחק  
 רבי 

 מתוקה  בית אוכל  53
 איטליז רוני  100211000

 משקאות רוקח  100212001 מספרה  - סולי ויפית  מספרה 61 כצנלסון      

 DEDAמסעדת  100216005 בי דרגסטורס  בית מרקחת  23 בלוך         

 ע.ס.מרפאת שיניים  100218000   איטליז מכירת בשר עופ  17 סירקין       

 קלאסיקו סופר  100225003 פריס פסטל  מספרה 54 שינקין       
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 שוטפותמשימות 
שם 

 המשימה
תיאור 

 המשימה
יעדים  
 שתקדם

פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

רישיונות 
 חדשים 

הנפקת 
רישיונות 

 חדשים 

שמירה 
וקידום 
איכות  

הסביבה 
בריאות  
הציבור 
בטיחות 
 וביטחון

מתן מידע  
לבעלי  
 ,עסקים
קבלת  
בקשה 

נספחים  
 ואישורים

שיונות ילר
 והיתרים

הנדסה , 
כבאות   
המשרד 
  ,להגה"ס

משטרת  
 ,ישראל

 מ.העבודה,  
מ. 

הבריאות, 
, וטרינר
 ועוד 

 טפסים

 75%-ל
מבעלי 

העסקים 
בעיר יש 

 שיונותיר

מתן מידע  
לבעל  
 ,העסק

קבלת  
בקשות  
  ,ונספחים
העברה 
לאישור 
לגורמים  
פנימיים 
 וחיצוניים 

 

חידוש  
 רישיונות

חידוש 
שיונות יר

 תקופתיים

שמירה 
וקידום 
איכות  

הסביבה 
בריאות  
הציבור 
בטיחות 
 וביטחון

מתן מידע  
לבעלי  
, עסקים
קבלת  
בקשה 

נספחים  
 ואישורים

שיונות ילר
 והיתרים

אגף 
 ,הנדסה

שירותי 
   ,כבאות

המשרד 
  ,להגה"ס

משטרת  
 ,ישראל

מ.העבודה,  
מ. 

הבריאות  
 ועוד 

 טפסים

 75%-ל
מבעלי 

העסקים 
בעיר יש 

 שיונותיר

קבלת  
בקשות  

ונספחים  
מבעל 
 ,העסק

העברה 
לאישור 
גורמים 
פנימיים 
 וחיצוניים 

 

היתרים 
לבתי 
 אוכל

הנפקת 
היתרים 

לבתי 
 אוכל

שמירה על 
הסדר 
,  הציבורי

 על 
שירותי 
 בילוי ועל 
 חוק עזר
שימור 
 רחובות

בדיקת  
התאמה  
ההיתר 
 לשטח 

 חזות העיר 
טפסים 
פנקסי 
 תשלום 

 70%-ל
מבעלי 

העסקים 
בעיר יש 

 שיונותיר

בקשה 
להיתר ע"י  
, בעל העסק
אישור 
מנהל 

המחלקה 
  ,לפי שטח
היתר 

מאושר ע"י  
, ראש העיר
תשלום 
אגרות 
הצבת 

שולחנות  
 וכיסאות 

 

סימון  
 מדרכות 

תיחום 
וסימון 
גבולות  
מדרכה  
לבתי 
 אוכל

שמירה על 
 הסדר

הציבורי,  
על שירותי 
בילוי ועל  

 חוק
שימור 
 רחובות

בדיקת  
התאמת  
ההיתר 
 לשטח 

 חזות העיר 
טפסים 
פנקסי 
 תשלום 

 75%-ל
מבעלי 

העסקים 
בעיר יש 

 שיונותיר

קשה ב
להיתר ע"י  
, בעל העסק
אישור 
מנהל 

מחלקה 
בהתאם 

 ,לשטח
היתר 

מאושר ע"י 
 ,ראש העיר
תשלום 
אגרות 
הצבת 

שולחנות  
 וכיסאות 

 

הסדרת   
סגירת 

 חורף

תשלום 
אגרת 
הצבת 
 פרגוד 

שמירה על 
הסדר 
 , הציבורי

התאמה  
 לתב"ע 

מתן היתר  
 , שולחנות
גביית 
אגרת 
הצבת 
 פרגוד 

מחלקת 
 נכסים

מחלקת 
 הנדסה

פנקסי 
תשלום 
 אגרות

 75%-ל
מבעלי 

העסקים 
בעיר יש 

 שיונותיר

וידוא 
שיון עסק יר

הליך או 
וידוא  , תקין

היתר 
שולחנות  
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שם 
המשימה

תיאור 
המשימה

יעדים  
שתקדם

פעולות  
מרכזיות

שותפים  
מרכזיים 

משאבים  
נדרשים 

מדדי 
תפוקה 

מדדי
הערות  התארגנות

,  וכיסאות
תשלום 
אגרת 

להצבת 
פרגוד 

הכשרות  
מקצועיות 

הכשרות 
מקצועיות 

בתחום 
רישוי 
עסקים

קידום 
התמקצעות 

עובדים 

השתלמות 
ממח"ים 
וסמכ"ים 
ברישוי 
עסקים

משאבי  
 ,אנוש

מנכ"ל 
גיזברות

3,000 ₪ 
לקורס

אישור 
השתתפות 

בקורס 

רישום 
,לקורס

השתתפות

בדיקת 
ריחות

בדיקת  
ריחות

בעקבות  
נות ותל

תושבים

שמירה על 
רווחת 
הציבור 
ומניעת 
מפגעים 

בדיקות  
ריח ע"י  
חברה 
חיצונית 

חברה 
חיצונית  
לבדיקת  

ריחות

10,000
 ₪

לבדיקות

3ביצוע 
בדיקות 
בשנה

הזמנת 
ביצוע  
בדיקה 

חיצונית  
בעקבות  
תלונות 
, תושבים
ח "קבלת דו

, מהחברה
דרישה 

לתיקון לפי  
חוק מניעת 

נפגעים 
אכיפה

ליווי  
מחלקת 
קיימות  
ואיכות  
הסביבה

בדיקות  
רעש

בדיקות  
רעש

בעקבות  
תלונות 
תושבים

שמירה על 
רווחת 
הציבור 
ומניעת 
מפגעים 

בדיקת  
רעש ע"י  
חברה 
חיצונית 

חברה 
חיצונית  
לבדיקות 

רעש

6,000  ₪
5-ל

בדיקות 

5ביצוע 
בדיקות 
בשנה

זמנת ה
ביצוע  
בדיקה 

חיצונית  
בעקבות  
תלונות 
, תושבים
ח "קבלת דו

, מהחברה
רישה ד

לתיקון לפי  
חוק מניעת 

נפגעים 
אכיפה

ליווי  
מחלקת 
קיימות  
ואיכות  
הסביבה

פיקוח 
עסקים 
טעוני  
רישוי 

בדיקה 
יזומה של 

עסקים

עמידה 
בחוק רישוי 

עסקים

בדיקות  
יזומות

משרד  
 ,הבריאות
 ,כיבוי אש
 ,הנדסה
 ,משטרה
וטרינר

הנפקת 
תעודה 
מפקח 
רישוי 
עסקים

-בדיקת כ
חנויות   20

בחודש

בדיקות  
יזומות:
שינוי 
, בעלות

 ,שינוי מהות
שינוי 
 ,מיקום

 ,תברואה
עמידה 
בתנאי  
רישיון 

פיקוח 
בריכות  

שחיה 

פיקוח על  
בריכות   2

ה  יהשחי
בעיר

שמירה על 
בטיחות 
ובריאות  
הציבור 

ביקורות  
וכתיבת  

ד"וח 

משרד  
הבריאות

בריכות   2
בשנה

בדיקות  
יזומות ע"פ 

התקנות

אכיפה 

אכיפה : 
טיפול 
בצווי 
סגירה 

משפטיים

שמירה על 
חוק רישוי 

עסקים

ליווי  
אישי 

להוצאת 
רישיון 

עסק לבתי  
עסק 

שקיבלו 

תובעת 
 ,עירונית
 ,משטרה
פיקוח 
עירוני 

75% 
מבתי  

העסק עם 
צו סגירה 

קיבלו 
רישיון 

תראה ה
, בעל"פ 

ליווי הדוק 
בסיוע לבעל  

העסק 
והוצאת 
, הרישיון
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שם 
המשימה

תיאור 
המשימה

יעדים  
שתקדם

פעולות  
מרכזיות

שותפים  
מרכזיים 

משאבים  
נדרשים 

מדדי 
תפוקה 

מדדי
הערות  התארגנות

י וצו
סגירה 
דחויים 
מבית  
משפט

הגשת 
תביעה בגין  
אי קיום צו

הסדרת  
תחום 

ההנגשה

הסדרת  
תחום 

ההנגשה 
של 

עסקים 
בעיר

קידום 
הנגישות  
של בעלי  

יות ומוגבל
לעסקים 

בעיר

הפעלת  
 יועץ 

יועץ  
חיצוני 

יועץ  
חיצוני  

לפי  
מספר  
העסקים 

חידושים  
+ 

חדשים 

הפעלת  
 יועץ 

קבלת  
אישור \פטור

נגישות 

משימות פרויקטאליות 
שם 

מהשימה
תיאור 

המשימה
יעדים  
שתקדם

פעולות  
מרכזיות

שותפים  
מרכזיים 

משאבים  
נדרשים 

מדדי 
תפוקה 

מדדי
הערות  התארגנות

פרסום 
מפרט 
אחיד  
רשותי

פרסום 
מפרט  
אחיד 
רשותי 
באתר  

האינטרנט  
העירוני 

קידום 
הרפורמה 

ברישוי 
עסקים, 
זמינות 
מידע 
,  לציבור

שקיפות

ניסוח תנאים 
לרישוי  

העסקים 
בתי  הבאים:

אוכל, בתי  
מרקחת,  
, תחנות דלק

מוסכים

לשכה 
 ,משפטית

אגף 
מערכות  

,מידע
ע "אגף שפ

על בסיס 
כח אדם  

קיים

המפרטים 
מפורסמים 

באתר  
העירוני 

עד 
31/12/19

4גיבוש 
 ,המפרטים
אישור 

המפרטים 
ע"י מנהל  
מח' רישוי 

עסקים 
והלשכה  
, המשפטית
פרסום 

המפרטים 
באתר  
העירוני 

לאחרונה  
פורסמו 
מפרטים 

ממשלתיים

מיפוי  
העסקים 

בעיר

סיור 
בעסקים 
ובדיקת  
ורישום 
פרטי 

עסקים 
והבעלות 

בקרה, 
איתור  

ועדכון מידע 
על כל  

העסקים 
בעיר

סיור שטח  
בכל העסקים 

בעיר

מערכות  
טאבלט מידע

סיום 
המיפוי עד 

1/6/19

דיווח 
באמצעות 

טאבלט.

הכשרות  
מקצועיות 

הכשרות 
מקצועיות 
הכשרות 
בתחום 
רישוי 
עסקים

פיתוח 
והתמקצעות 

עובדים 

השתתפות 
בקורס עובדי  

"בריאות 
 הסביבה

)תברואנים"(, 
השתלמות 
ממ"חים 
וסמ"חים 

ברישוי

משאבי  
,אנוש

, מנכ"ל
גזברות

₪6,000   
לקורס 

תברואנים, 
₪3,000  
השתלמות

השתתפות 
פעילה, 

השתתפות 
בנובמבר  

19

רישום 
השתתפות

מרכז 
בעלי 

מלאכה

הסדרת  
חזיתות

נראות,
חוק

הכנת תכנית  
שתסדיר את  

המרחב 
הציבורי מול 

העסקים

אדריכל 
, העיר

רישוי 
ופיקוח על  

, הבניה
מחלקת 
פיקוח 
, עירונית
יעוץ  

משפטי

ידוע לא 
כרגע 

חזית 
אחידה 
לבעלי  
עסקים

פרסום 
מידע 

הנגשת  
המידע 
ונהלי  

שקיפות 
והנגשת  

העלאת מידע 
רישוי עסקים 

אגף מנהל 
,כללי

התחלת 
הצגת  
המידע

עדכון אתר  
עירוני 

במידע של 
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שם 
 מהשימה

תיאור 
 המשימה

יעדים  
 שתקדם

פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

באתר 
 העירוני 

רישוי 
עסקים 
באתר  
 , העירוני
עדכון 
באתר  

העירוני  
בנהלי  
רישוי 
 עסקים

המידע 
 לציבור 

לאתר  
 העירוני 

המחלקה 
 המשפטית

אפריל עד 
2019 

רישוי 
עסקים ) 
ע"י אגף  

מנהל 
 כללי( 
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 מחלקת נכסים
 

 כללי של המחלקהתיאור 

 מחלקת נכסים אחראית על רישום, טיפול, ניהול, רכישה ומכירה של נכסי העירייה.  .1

 הנגישות בנכסים עירוניים.מחלקת נכסים אחראית על טיפול והסדרת נושא  .2

 מחלקת נכסים עובדת בשיתוף פעולה עם אגפי העירייה השונים ועם העמותות העירוניות. .3

 מחלקת נכסים עובדת מול מנהל מקרקעי ישראל.  .4

 מחלקת נכסים עובדת מול לשכת רישום המקרקעין.  .5

 מחלקת נכסים עובדת מול תושבים.  .6

 דין אשר בונים בעיר. מחלקת נכסים עובדת מול יזמים ועורכי  .7

 

 מטרות המחלקה 

 הסדרת רישום הבעלויות לנכסים העירוניים )מבנים וקרקעות(.  .1

 קידום והשבחת נכסים.  .2

 הקמה ועדכון של ספר ההקצאות וספר הנכסים.  .3

 המשך הסדרת ההתקשרויות עם גורמים חיצוניים לשימוש בנכסים.  .4

 מתן מענה מקצועי ומהיר למחלקות השונות בעירייה.  .5

 עזרה בהקמת העמותה לחינוך הבלתי פורמלי והעמותה לקידום הספורט.  .6

 השכרת נכסים וקשר עם בעלי הנכסים המושכרים.  .7

 ב.שיפור מתמיד של השירות לתוש .8

 קידום ושיפור נושא הנגישות בנכסי העירייה.  .9
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 משימות שוטפות
שם 

 המשימה
תיאור 

 המשימה
יעדים  
 שתקדם

פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

ם משאבי 

 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

סקר 
 נכסים 

עדכון 
ושדרוג 

ספר 
הנכסים 

הקיים  על 
ידי חברה 

 חיצונית 

שליטה על  
מערך 

הנכסים של 
 העירייה 

רישום 
מסודר של  

כל נכס  
עירוני 

ומציאת  
 נכסים

חברת בר  
טכנולוגיות  

שנבחרה 
לעבודה  
 במכרז 

הגדלת  
התב"ר 
 הקיים 
ב-450 

 אש"ח 

דוח 
סיום 
עבודה 

על  
לפחות  

מתוך  10
12  

מהגושי 
 ם בעיר

פגישות  
שבועיות 

עם החברה  
המבצעת 
והעברת 

חומר 
 לחברה 

כרגע סקר 
הנכסים 

מופקע כי 
אין מקור  

 תקציבי

נוהל 
הקצאות  
 מקרקעין

טיפול 
בהקצאות 
 מקרקעין

הסדרת  
התקשרויו
ת עפ"י 
הוראות 
משרד  
 הפנים 

בחינת 
בקשות  

להקצאת 
 מקרקעין
וטיפול  
 בפניות

חברי וועדת 
הקצאות 
 ועורך דין

על בסיס 
כח אדם  

 קיים

העברת 
50% 

מהנכסי
ם בנוהל 
 הקצאות

קבלת  
הבקשות 

 , ובחינתן
הענות/  
הענות 

חלקית/  
סירוב עפ"י  

הוראות 
משרד  
  ,הפנים

העברת 
הקצאות 
במועצת 

 העיר 

עבודה 
שוטפת 
לאורך 
 השנה 

חכירת 
 נכסים 

רישום 
נכסי 

העירייה  
במנהל 

מקרקעי  
ישראל 
 ובטאבו 

הסדרת  
רישום 

הנכסים 
 עפ"י חוק 

בדיקת  
סטאטוס  

רישום 
הנכסים 

עפ"י  
קטגוריות 
נבחרות, 
טיפול 

ברישום 
הנכסים 
וחידוש 
חוזה 

חכירה 
במידת  
 הצורך 

רמ"י, 
יועצת 

משפטית, 
אורן אלבז  

שמאי  
 העירייה 

תשלום 
של דמי 
חכירה 
שנתיים 
שיקבעו 
על ידי 

 "יממ

 5חכירת 
 נכסים

בחירת 
קטגוריות 

 לבדיקה
בדיקת  
 סטאטוס 
רישום, 
טיפול 
 ברישום

עבודה 
שוטפת 
לאורך 
 השנה 

 הפקעות 

פרסום 
הפקעות 
לצורכי 

 ציבור

הסדרת  
בעלות 

נכסים על 
 פי חוק

איתור  
קרקעות  
 להפקעה 

אורן אלבז  
שמאי  

העירייה,  
אגף הנדסה 

והועדה  
המקומית  

לתכנון 
 ובניה 

על בסיס 
כוח 
אדם 
 קיים

 5-10בין 
הפקעות 

 בשנה

איתור  
קרקעות  
 להפקעה 

עפ"י  
הצרכים של  
המחלקות 

השונות 
בעירייה,  
בדיקת  

תכנית בניין  
עיר ע"י  
שמאי, 
אישור 
הועדה  

המקומית  
לתכנון 
ולבניה,  
פרסום 
ושליחת  
הודעות 
 עפ"י חוק 

עבודה 
שוטפת 
לאורך 
 השנה 
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שם 
 המשימה

תיאור 
 המשימה

יעדים  
 שתקדם

פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

ם משאבי 

 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

מכירת 
 נכסים 

הוצאה 
למכרז של 

נכסים 
 עירוניים 

מימון בניין 
העירייה  

 החדש 
 מכרז

חברת יעד, 
יועץ  

משפטי, 
 שמאי

יפתח 
בהתאם 

 לצורך 

אחוז 
המימון 

לפרויקט 
בניין 

 העירייה 

איתור  
נכסים 

,  מתאימים
בדיקת  
כדאיות  
, העסקה

הכנת מכרז  
למכירת  

, הנכס
יציאה 
למכרז 
מכירת  

, הנכס
אישור שר 

הפנים  
לקיום 
 העסקה

בהתאם 
 לצורך 

 38תמ"א 

בדיקת  
כדאיות  

 38התמ"א 
בבניינים 
משותפים 

בהם 
לעירייה יש  

 דירה

השבחת 
נכסים, 
הגדלת  
הכנסות 
העירייה  

והתחדשות 
 עירונית

בדיקות  
כדאיות  
העסקה 
והתכנות 
העסקה 
מבחינה 
 חוקית

בעלי דירות, 
יזמים, אגף 
ההנדסה, 

ייעוץ  
 משפטי

על בסיס 
כוח 
אדם 
 קיים

קיום 
הליכי  
תמ"א  

-1בין  38
 בשנה  2

קה בדי
כלכלית 

ומשפטית 
של העסקה 

, המוצעת
קיום מו"מ 

, מול היזם
מעורבות 
בקידום 
 הפרויקט

נושא זה 
מובל על 
ידי ועדי 
הבתים 
המשותפי 

 ם

 שכירויות

מציאת  
נכסים 

לשכירות 
למשרדי 

ה  יהעירי
בהתאם 
לדרישות 
הנהלת  

 העיר 

קידום 
פעילויות 

למען 
הציבור 
והקמת  
משרדים 
 לעירייה 

מציאת  
נכסים 

מתאימים  
לצורכי 

העירייה על 
 פי הדרישות

הנהלת  
העיר 

והמחלקות 
 , השונות

 יועץ משפטי 

לכל 
שכירות 
יש מחיר 

 שונה 

  

יש צורך 
בהגדלת 
התקציב 

עקב 
שכירויות 
חדשות 
)משרד 
לאגף 
שפ"ע  
ולאגף 
משאבי  

 (אנוש

טיפול  
בנכסי  

 העירייה 

טיפול 
בתקלות  

ושמירה על  
נכסי 

העירייה,  
תשלומי 

ועד 
 וכדומה

שימור 
הנכסים 

העירוניים  
 והשבחתם 

קשר רציף  
עם 

המשתמשי
 ם בנכסים

שכנים 
לנכסי 

העירייה  
ואנשים 

המשתמשי
ם בנכסי  
 העירייה 

על בסיס 
כוח 
אדם 
 קיים

 

הצפה של 
בעיות, 
פתרונן, 

התנהלות 
תקינה, 

מעקב על 
חשבונות 

)שכירויות, 
ועדי בית 

ותשלומים 
 מיוחדים(.
ביקורים 
יזומים 
בנכסים 

אחת  
 לחודש. 

 

השתתפו 
ת בהליכי 

התכנון  
לנכסים  
 עירוניים 

כחלק 
מהתחדשו

ת העירונית 
)מתחם 

ההסתדרו

תכנון נכון 
לצרכי 

העירייה  
ומיקסום  
הצרכים 

עריכת 
פגישות  

חודשיות 
עם אריאל 

 בלכר

 אגף הנדסה

על בסיס 
כוח 
אדם 
קיים 

)עלויות  

 

קיום 
פגישה 

ראשונית 
עם אגף 
הנדסה 
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שם 
המשימה

תיאור 
המשימה

יעדים  
שתקדם

פעולות  
מרכזיות

שותפים  
מרכזיים 

ם משאבי 

נדרשים 

מדדי 
תפוקה 

מדדי
הערות  התארגנות

ת וכו'(  
העירייה  
מקבלת  
הפרשות 
לצרכי 
ציבור

בנכסים 
העירוניים 

מטעם 
אגף 

הנדסה(

בכדי להכיר 
את  

, הפרויקט
בדיקת מה  

הצורך 
המתאים  

,  בעירייה
תכנון 
ויישום 

בריכת 
רמב"ם

הוצאת 
מכרז  

להפעלת 
הבריכה/  
החזרת 
הפעלת  
הבריכה 

ע"י  
העירייה 

מציאת  
מפעיל ראוי 
לבריכה או 

החזרת 
הפעלת  
הבריכה 

לידי 
העירייה 

הוצאת 
מכרז,  
הפעלת  
יועצים 

לשכת ראש  
העיר,  
לשכת 
 מנכל,

עמותת  
 הספורט,
לשכה 

 משפטית,
מבני ציבור

הוצאת 
תב"ר 
יעודי 

הוצאת 
המכרז 
בזמן  

ובדרך  
היעילה 

ביותר

פגישות עם  
,  יועצים

פורום עם  
מקבלי 
, החלטות

כנת ה
, המכרז

הוצאת 
ז, המכר

קיום 
המכרז

נגישות

יישום 
תקני  

הנגישות  
בנכסי  
העירייה 

קידום 
מעמד  

הנכה בעיר 
והנגשת  
המרחב 
הציבורי 

לאנשים עם  
מוגבליות 

הצמדות 
 תכניתל

העבודה  
ומניעת 

הגשת צווי  
נגישות  
לנכסי 
העירייה 

יע"ד,  
ולדימיר, 

לשכת 
מנכ"ל 

תקציב

עמידה 
בכל 

היעדים  
של 

הנגישות  
לשנת 

על   2019
פי תכנית 

עבודה 
שהוגשה 

נציבות ל

פגישה 
עדכון 

חודשית 
בנושא 
, הנגשה 

תיעדוף 
הפרויקטים 

פגישת  , 
התנעה של  
הפרויקט 
לעם יעד וכ

הגורמים  
הרלוונטיים  

,  מהעירייה
קיום 

הפרויקט
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 נכסי העירייה  ניקיון

 תיאור כללי 

 אבטחה, ניקיון ושירותים בע"מ.   S.I.Hחברת הניקיון הנוכחית הינה חברת 

 מטרות

 שיפור רמת הניקיון בנכסים בעיר.  .1

 עבודה בשת"פ עם הקבלן בעיר. .2

 אספקה סדירה של חומרי ניקוי .  .3

בניית מערכת דוחות מתאימה למחלקות השונות בעיר על מנת לקבל משוב לגבי טיב השירות ורמת   .4

 הניקיון השוטפת. 
 

 משימות שוטפות
שם 

 משימה
תיאור 
 משימה

יעדים  
 שתקדם

פעולות  
 מרכזיות

שותפים  
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 תפוקה 

מדדי 
 הערות  התארגנות

פיקוח על 
הגעת  
עובדי 
 הניקיון 

מעקב  
יומיומי 

אחר עובדי 
הניקיון הן 

מבחינת 
ימים 

ושעות והן 
מבחינת 

טיב  
 הניקיון 

שיפור 
ברמת  
 הניקיון 

ביקורים 
של מנהל  

תחום 
הניקיון 
בנכסים 
השונים  
וע"י  

משובים 
של מקבלי 
השירות 
 הניקיון 

מחלקות 
ואגפי  

העירייה  
 השונים 

על בסיס 
כוח אדם 

 קיים

דוחות 
ניקיון 
יומיים 

של 
מקבלי 
 השירות

קבלת דוחות  
יומיים 

ממקבלי  
שירות 
 הניקיון. 

ביקור יומיומי  
במשרדי  

העירייה כדי  
לבדוק את טיב  

 הניקיון.
פגישות  

שבועיות עם  
 קבלן הניקיון. 

 

בקרה על  
תשלומים  
שוטפים  

המועברים  
 לקבלן 

בדיקת  
החשבוניות  
המופקות 

ע"י  
החברה 
למול 

הניקיון 
אשר 

מבוצע 
 בפועל 

חיסכון 
 כלכלי 

בקורות  
במחלקות 
השונות 
בנכסי  

העירייה  
והתנהלות 

יומית  יומ
עם מפקח 

מטעם 
החברת 

 ניקיון

חברת 
חיסכון   הניקיון 

   כלכלי 

טיפול  
בתלונות  

 ניקיון 

קבלת  
תלונות 
מעובדי 
העירייה  
השונים  
וטיפול  
בהם על  

הצד הטוב 
 ביותר

מזעור 
כמות  

 התלונות

ם סיורי
שוטפים 
בהתאם 
לתלונות 

 המתקבלות

עובדי 
העירייה  
 השונים 

על בסיס 
כח אדם  

 קיים

זעור מ
כמות  

 התלונות
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 מנהלת התחדשות עירונית 
 

 רקע

 . 2018המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה כאגף חדש בעירייה בספטמבר   .1

המינהלת הוקמה במסגרת קול קורא של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהמשכו הסכם מול   .2

 משרד הבינוי והשיכון. 

 עיקרי ההסכם:  .3

שנים עם    3ע"י הרשות הממשלתית, סה"כ    50%מימון    –אש"ח לשנה    1,600מסגרת תקציבית   .א

 ופציה לשנתיים נוספות א

 קביעת בעלי תפקידים במינהלת ואופן בחירתם  .ב

 פעילויות ועמידה ביעדים   –התניות לקבלת המימון  .ג

 תפקידי המנהלת  .ד

 מנכ"ל העירייה. –שיוך ארגוני  .4

צפוי פרסום של קול קורא    2022. במחצית הראשונה של שנת  31.12.2022התקבל הסכם הארכה עד ל   .5

 ואילך.   2023חדש, לשנת 

 

 מבנה ארגוני 

 
 תפקידי המנהלת 

 . בתחום ההתחדשות העירונית מתן מידע לתושבים, יזמים ובעלי מקצוע .1

 בתחום ההתחדשות העירונית.  ביצוע פעולות הסברה לתושבים .2

באמצעות .3 היתר,  )בין  עירונית  התחדשות  מיזמי  בקידום  ליזמים  תכנון,  סיוע  וקידום  הסברה,    ניהול 

 .פרסום והנגשת המדיניות העירונית לקידום תהליכי התחדשות עירונית(

 . מיפוי ומעקב אחר הפרויקטים להתחדשות עירונית בתחומי הרשות המקומית .4

 . תיאום וסנכרון פעולות הרשות המקומית במתחמי התחדשות עירונית .5
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 . מיתסיוע בהאצת הטיפול בפרויקטים במחלקות התכנון והרישוי ברשות המקו  .6

 . סיוע בהתארגנות תושבים .7

 סיוע לדיירים להתארגן באופן עצמאי ולבצע את הפעולות הנדרשות לצורך בחירת יזם. .8

 

 2021יעדים לשנת עבודה 

 המשך טיוב אופן קידום תכניות התחדשות עירונית. .1

 . הגברת הוודאות התכנונית בנושא התחדשות עירונית .2

 .מקצועמתן סיוע, ידע וכלים לתושבים ואנשי  .3

 . פיתוח נציגויות דיירים ומנהיגות קהילתית .4

 . קידום יוזמות למתחמי פינוי בינוי .5

 . קידום מימוש פרויקט ההסתדרות .6

 .קידום תכניות במסלול רשויות .7

 . הטמעת היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית .8

 

 סיכום –  2021שנת עבודה  

מתפקדת ככתובת לתושבים ואנשי מקצוע בנושא התחדשות עירונית באמצעות הפעילויות    המינהלת .1

שיפורטו בהמשך ובאמצעות הגברת השקיפות, מיתוג והסברה באמצעים שונים. הדבר בא לידי ביטוי  

פניות אנשי מקצוע. קליטת    364פניות תושבים ו   661 –בהמשך מגמת העלייה במספר הפניות למינהלת  

 פורמט מקוטלג מאפשרת ניתוחן ויצירת מסד נתונים המשמש את המינהלת בעבודתה.  הפניות ב

לאור האילוצים בגין מגיפת הקורונה, נעשה שימוש בכלים מתאימים אשר יאפשרו את רציפות העבודה   .2

קיום   לרבות  המקצוע,  ולאנשי  לתושבים  השירות  במתן  פגיעה  מינימום  תוך  המינהלת  של 

 ור באופן מקוון. כנסים/סדנאות שיתוף ציב
קידום    2021שנת   .3 בצד  ההסתדרות  פרויקט  למימוש  בפעילויות  משמעותית  בהתקדמות  מאופיינת 

תכניות מתאריות להתחדשות המתייחסות לכלל המרחב העירוני וכן מיסוד הליכים עירוניים בראייה  

 רוחבית גנרית כגון שטחי ציבור בתכניות התחדשות. 

נבחנים   .4 ואושר ע"י    2020ומקודמים בהתאם לנוהל העירוני, שנכתב בשנת  מיזמי התחדשות עירונית 

הפורום   התייחסויות  עירונית.  להתחדשות  הפורום  בפני  המינהלת  ע"י  ומובאים  המקומית,  הועדה 

 מופצות באמצעות המינהלת ליזמים ולנציגי התושבים. 

 פעילויות עיקריות: .5

מינהלת ההסתדרות אשר הוקמה בשנת  הנחיה, ליווי ומעקב לפעילות    -קידום פרויקט ההסתדרות   .א

 לצורך מימוש הפרויקט:   2020

והתשתיות   • הציבור  מבני  עבור  תכנון  צוותי  לשלושה  ומכרזים(  פטור  )הליכי  התקשרויות 

 נספח עיצוב, שטחים חומים, צוות תשתיות   –העירוניות 

 קידום הכנת נספח עיצוב אדריכלי נופי  •

 התנעת תכנון שטחים חומים  •

 תיות התנעת תכנון תש •
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 גיבוש תכולה לליוויי חברתי  •

 היערכות להתקשרות לפיקוח •

 התקשרות והכנת מסמך מדיניות בנושא אשפה בהובלת שפ"ע.  •

)מגרשים סחירים(   • וחלוקה למתחמים    התקדמות בקידום תכניות   -מתחמי המגורים  איחוד 

 השונים, קיום מפגשי סטאטוס עיתיים עם יזמים ונציגי התושבים.  

קידום תכניות מתאריות/כלל עירונית המגבירות את הוודאות התכנונית בכל הקשור להתחדשות   .ב

 עירונית: 

הכוללנית    • המתאר  להפקדה.    - תכנית  התכנית  לקידום  המחוזית  התכנון  לשכת  עם  ישיבות 

 לו מניתוח היוזמות השונות המתקבלות ע"פ הנוהל העירוני  תובנות שע

לתכנית   • בנוגע  עם המחוז  המקודמות, הוטמעו במסגרת הישיבות  וכן מהתכניות המתאריות 

 המתאר הכוללנית.  

בהתאם להמלצות הועדה המקומית וישיבות תאום    עדכון מסמכי התכנית   -תכנית צפון מערב   •

 מול לשכת התכנון המחוזית ומשרד התחבורה במטרה לקדם לדיון בוועדה המחוזית. 

(  21הפקדת התכנית. טרם ההפקדה קיום כנס הסברה לתושבים )מאי    -תכנית שכונת רמב"ם    •

 הכנת התנגדות הועדה המקומית. 

תוך קיום הליכי שיתוף ציבור והטמעת התובנות מהם    קידום התכנית    – תכנית רצועת בן גוריון   •

התכנית   מסמכי  עדכון  התכנית.  להפקדת  המקומית  הועדה  והמלצת  דיון  התכנון,   בתוצרי 

 בהתאם להחלטת הועדה במטרה לקדם לדיון בוועדה המחוזית. 

 החלטת הפקדה של הועדה המחוזית. – 23תכנית לפי סעיף   •

 קידום תכניות במסלול רשויות: .ג

החלטת הועדה המקומית להרחבת גבולות המתחם, גיבוש    – ם ויצמן שינקין ז'בוטינסקי  מתח •

 חלופות ובחירת חלופה. עדכון ההכרזה על המתחם. המשך ליווי תושבים. 

קידום התכנון תוך הליך שיתוף ציבור, הכנת נספח חברתי, קיום פגישות עם    –מתחם בראשית   •

 י תכנית לצורך דיון בוועדה המקומית. תושבי תתי המתחמים. קידום התכנון למסמכ

. קידום מסמך מדיניות  70, תמ"א  102השתתפות בישיבות וצוותי עבודה בנוגע ל תת"ל     -מטרו   .ד

 עירוני סביב מתע"ן 

 מיפוי, ליווי וסיוע לנציגויות דיירים באופן שוטף תוך מתן ידע כלים.  .ה

 גיבוש מתכונת לקורס תושבים בנושא התחדשות עירונית.  .ו

 מדריכים לתושבים בסיוע סטודנטית מלגאית.  פיתוח  .ז

 הגברת השקיפות והנגשת מידע לתושבים ואנשי מקצוע בנושא ההתחדשות העירונית:  .ח

 עדכון קישורים באופן שוטף  -אתר ההסברה לתכנית המתאר הכוללנית  .ט

 עדכון ופרסום מידע אודות תכניות מתאריות מקודמות באתר העירונית  .י

 כלים וקישורים אודות התחדשות עירונית עדכון ופרסום מידע,  .יא

 דיווח שוטף לרשות הממשלתית, הגשת חשבונות ותקצוב בהתאמה.  . יב
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 2022יעדים לשנת עבודה 

 המשך טיוב אופן קידום תכניות התחדשות עירונית. .9

 . הגברת הוודאות התכנונית בנושא התחדשות עירונית .10

 .מתן סיוע, ידע וכלים לתושבים ואנשי מקצוע .11

 . פיתוח נציגויות דיירים ומנהיגות קהילתית .12

 . קידום יוזמות למתחמי פינוי בינוי .13

 . קידום מימוש פרויקט ההסתדרות .14

 .קידום תכניות במסלול רשויות .15

 . הטמעת היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית .16
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 שוטפותמשימות 
שם 

משאבים   שותפים מרכזים  פעולות מרכזיות  יעד שתקדם תיאור המשימה המשימה
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

פניות  
 תושבים 

ריכוז וטיפול 
בפניות תושבים 

בנושא התחדשות 
 עירונית. 

ניתוח הפניות  
לזיהוי  

פערים/חסמים 
 חזרתיים.

1,3,4,5,8 

טיפול ומעקב שוטף, 
  –ניתוח עיתי לפניות 
תובנות וסוגיות 

מרכזיות, ייעול אופן 
זיהוי  , הפניה והמענה

חסמים וסוגיות רוחב 
 ופיתוח מענים 

 ,לשכת ר' העיר
האגף  הנדסה,

 לשירות לתושב,
 מוקד,

  פניות ציבור
מרכז הגישור  

 עירוני, 
אגפים נוספים  
 בהתאם לצורך

 כ"א אורגני
מנוהל ע"י  

 קשרי קהילה

 מענה 
  100%-ל

 מהפונים. 
*מענה 
הינו 

התייחסות 
 לפנייה 

 שוטף,  -מענה לפניות 
 , שבועי -מעקב פניות 

 אחת לרבעון  -ניתוח 

בחינת צורך בתגבור 
מזכירות   –כ"א 

)בהיקף משרה 
 מתאים(

פניות  
יזמים/אנשי 

 מקצוע 

ריכוז וטיפול 
בפניות אנשי 

מקצוע בנושא 
התחדשות 

ניתוח  עירונית.
הפניות לזיהוי 
פערים/חסמים 

 חזרתיים.

1,3,5,8 

טיפול ומעקב שוטף, 
  –ניתוח עיתי לפניות 
תובנות וסוגיות 

מרכזיות, ייעול אופן 
 הפניה והמענה 

, לשכת ר' העיר
 , הנדסה

אגפים נוספים  
 בהתאם לצורך

כ"א אורגני 
מנוהל ע"י  
 תחום תכנון

 מענה 
  100%-ל

 מהפונים. 
*מענה 
הינו 

התייחסות 
 לפנייה 

 שוטף,  -מענה לפניות 
 , שבועי -מעקב פניות 

 אחת לרבעון  -ניתוח 

בחינת צורך בתגבור 
מזכירות   –כ"א 

)בהיקף משרה 
 מתאים(

פניות המגיעות  
מעורכי דין, בין אם  
ב"כ תושבים לבין 
ב"כ יזמים נכון 

שהמענה להם יצא 
 מהלשכה המשפטית 

ליווי וייעוץ 
לנציגויות 

 דיירים 

סיוע וייעוץ  
לנציגויות דיירים 

סיוע , קיימות
בהקמת  

התארגנויות 
מיפוי  תושבים,

נציגויות עירוני 
 )בדגש פינוי בינוי( 

1,3,4,5,8 

 , ייעוץ לנציגויות
זיהוי פעילים  
 פוטנציאליים. 

חיבור בין 
פעילים/נציגים באותו 

 ,פרויקט
זיהוי חסמים וסוגיות 

 רוחב ופיתוח מענים 

  
 כ"א אורגני
מנוהל ע"י  

 קשרי קהילה

ביצוע/אי  
  שוטף ביצוע 

תמונת מצב  
עדכנית 
יוזמות 

ותכניות  
 פינוי בינוי 

עדכון שוטף 
לסטטוס היוזמות  

והתכניות 
 המקודמות בעיר 

1,5 
מעקב ועדכון שוטף, 

זיהוי חסמים וסוגיות 
 מרכזיות 

ביצוע/אי    כ"א אורגני  הנדסה 
 ביצוע 

שוטף בהתאם  
לפגישות, החלטות  

 הוועדות/רישוי, 
עדכון 

יוזמות/התעניינות  
 בהתאם לפניות. 

אחת  -עדכון יזום
 לרבעון. 

תמונת מצב  
איכותית ועדכנית  
מותנית בפיתוח 

שכבות ייעודיות ב  
GIS  ברמה כלל

 עירונית. 
הזנת נתונים 

ועדכונם למערכת 
מידע שפותחה ע"י  
 הרשות הממשלתית
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שם 
משאבים   שותפים מרכזים  פעולות מרכזיות  יעד שתקדם תיאור המשימה המשימה

 נדרשים 
מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

תמונת מצב  
עדכנית 

 38תמ"א 

עיתיים דוחות 
לסטטוס היוזמות  
והבקשות להיתר 
 המקודמות בעיר 

1 
 מעקב פנימי,

זיהוי חסמים וסוגיות 
 מרכזיות 

 כ"א אורגני הנדסה 
  

ביצוע/אי  
 אחת לחציון  ביצוע 

תמונת מצב  
איכותית ועדכנית  
מותנית בפיתוח 

שכבות ייעודיות ב  
GIS  ברמה כלל

 עירונית
עדכון שוטף מבוצע 
בהנדסה בהתאם  

 הרישוי. לשלבי 
מערכת מידע  

שפותחה ע"י הרשות 
הממשלתית שואבת  
 נתונים מקומפלוט.

קידום 
יוזמות 

ותכניות  
 פינוי בינוי 

קידום יוזמות  
 5 ותכניות

קידום יוזמות, מעקב  
ובקרה על פי הנוהל 

 העירוני שאושר 

 ר' העירייה 
 הנדסה

 יועמ"ש  

 כ"א אורגני,
 יועצים 
יידוע 

 תושבים
  

ביצוע/אי  
 שוטף ביצוע 

הנוהל העירוני נכתב 
ע"י המינהלת ואושר 

 . 2020ב
משאבים 

לפרסום/יידוע  
תושבים במידת  

 הצורך 

אתר 
 המינהלת

עדכון אתר  
המינהלת באתר  

 העירוני 

1,2,3,4,5 
  

עדכון שוטף הוספת 
 תכנים לאתר

  

 דוברות,
 מחשוב
 יועמ"ש 
 הנדסה

 כ"א אורגני,
 יועצים 

ביצוע/ אי  
 שוטף  ביצוע 

יבוצעו התאמות 
בהתאם לאתר  
העירוני החדש  

 שבהקמה.
הפעלת יועצים עבור  

 תכנים ייעודיים. 

דיווח 
לרשות 

הממשלתית 
להתחדשות 

 עירונית 

דיווח עיתי 
בהתאם להסכם 

עם הרשות 
הממשלתית 
להתחדשות 

 עירונית

 דוח רבעוני   
 דוח שנתי

היבטי  –גזברות 
 תקציב
 הנדסה

 כ"א אורגני,
 חשבת

ביצוע/אי  
 ביצוע 

אחת לרבעון וסיכום 
 שנה 

נדרש כחלק מהסכם  
העירייה מול משרד 

 השיכון והבינוי. 
פורמט הדיווח נקבע 
ומשתנה ע"י הרשות 

הממשלתית 
 להתחדשות עירונית. 

בעת האחרונה 
הושקע מערכת 

בקרה אשר תשמש  
כבסיס לדיווח 

 העיתי. 
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 משימות פרויקטאליות 
שם 

יעד  תיאור המשימה המשימה
שותפים   מרכזיות פעולות  שתקדם

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזים 

נוהל לקידום 
מיזמי  

 התחדשות  

המשך הטמעה, 
מעקב ובקרה  

לשימוש בנוהל,  
 המלצות לשיפור

1,2,4,5,8 

תיעוד יוזמות 
 המוגשות עפ"י הנוהל 

המלצות 
לשיפור/עדכון הנוהל  

 בהתאם לצורך

 ר' העיר,
 הנדסה,
 יועמ"ש, 
 דוברות

 כ"א אורגני,
 ביצוע/אי ביצוע  ייעוץ משפטי 

 שוטף –תיעוד 
 -המלצות ואשרור  

 סוף חציון
  

בהתאם להחלטת 
ועדת המשנה לתכנון 

 06/2020ולבנייה מ 

תכנית 
המתאר  
 והסברתה 

סיוע להנדסה  
לקדם את התכנית  

 להפקדה 
עדכון אתר  

 ההסברה הייעודי 

2 

השתתפות בישיבות 
 עבודה, ריכוז הערות,  

עדכון שוטף לאתר  
 ההסברה הייעודי  

 הנדסה,
 דוברות

 כ"א אורגני,
 ביצוע/אי ביצוע  יועצים 

בהתאם ללו"ז  
 הנדסה

 שוטף  -עדכון אתר 

תכנית במימון  
וניהול  לשכת  

 התכנון המחוזית
עדכון האתר יבוצע 

במגבלות )מעבר לכך 
כרוך בתקצוב  

יועצים  והפעלת 
 חיצוניים( 

תכנית לפי 
 23סעיף 

סיוע להנדסה  
לקדם את התכנית  

להפקדה ולמתן  
 תוקף 

השתתפות בישיבות  2
בהתאם ללו"ז   ביצוע/אי ביצוע  כ"א אורגני הנדסה עבודה, ריכוז הערות 

 הנדסה

תכנית במימון  
וניהול  לשכת  

 התכנון המחוזית

תכנית 
 רמב"ם

סיוע להנדסה  
לקדם את התכנית  

 למתן תוקף 
השתתפות בישיבות  2,5

בהתאם ללו"ז   ביצוע/אי ביצוע  כ"א אורגני הנדסה עבודה, ריכוז הערות 
 הנדסה

תכנית במימון  
וניהול משרד השיכון  

 והבינוי 

תכנית צפון  
 מערב העיר 

סיוע להנדסה  
לקדם את התכנית  

 להפקדה 
השתתפות בישיבות  2,5

בהתאם ללו"ז   ביצוע/אי ביצוע   כ"א אורגני  הנדסה עבודה, ריכוז הערות 
 הנדסה

תכנית במימון  
וניהול הרשות  
הממשלתית 

 להתחדשות עירונית 

תכנית 
לרצועת בן  

 גוריון  

ניהול הליך 
התכנון מול 

הרשות 
הממשלתית   
להתחדשות 

עירונית ומול 
 הנדסה

2,5 

סיוע להנדסה לקדם 
 את התכנית להפקדה
המשך הליך שיתוף 

 הציבור 

 הנדסה,
 דוברות

 כ"א אורגני
אמצעים 

 טכנולוגיים 
  

 ביצוע/אי ביצוע 

עיבוד חלופה נבחרת 
 חציון ראשון  –

דיון בוועדה 
סוף   –המקומית 

 חציון שני 
הליכי שיתוף ציבור 

 במקביל -
  

תכנית במימון  
וניהול הרשות  
הממשלתית 

 להתחדשות עירונית 

תכנית 
מתחם 
 בראשית 

  

 4,7,8 קידום התכנית  

  
 קידום תכנון,

ליווי חברתי וסיוע 
 בהתארגנות תושבים

 הנדסה

 כ"א אורגני,
יועצים במימון 

הרשות הממשלתית 
והשתתפות 

(,  7.5%העירייה )

 ביצוע/ אי ביצוע 

דיון בוועדה 
 חציון א'  –מקומית 

הליכי שיתוף וארגון  
 הדיירים במקביל 

תכנית במימון  
( של הרשות  92.5%)

 הממשלתית
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שם 
יעד  תיאור המשימה המשימה

שותפים   מרכזיות פעולות  שתקדם
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזים 

קידום התכנית  
להמלצה להפקדה  

 והפקדה 

כלי הסברה 
ואמצעים 
 טכנולוגיים 

תכנית ויצמן  
שינקין 

 ז'בוטינסקי 
 4,7,8 קידום התכנית

 קידום תכנון,
ליווי חברתי וסיוע 
 בהתארגנות תושבים

קידום התכנית  
 להמלצה להפקדה 

 הנדסה

 כ"א אורגני,
יועצים במימון 

הרשות הממשלתית 
והשתתפות 

(,  7.5%העירייה )
כלי הסברה 
ואמצעים 
 טכנולוגיים 

 ביצוע/ אי ביצוע 
דיון בוועדה 

חציון  –המקומית 
 ב'

תכנית במימון  
הרשות  ( של 92.5%)

 הממשלתית.
מותנה בהגדלת 

מסגרת הפרויקט  
מול הרשות 
הממשלתית 

להתחדשות עירונית,  
התקבל אישור 
 עקרוני לנושא 

מאגר 
מתחמים 

פוטנציאליים  
למסלול 
רשויות 
ומסלול 

 מיסוי 

מיפוי כלל מתחמי  
ההתחדשות 

הפוטנציאליים 
ככלי תומך  

החלטה לקידום  
מיזמים במסלול 

רשויות ו/או 
הנחיית תושבים 

 ויזמים

2,5,7 

המשך מיפוי מתחמים   
 פוטנציאליים, 

רשימת קריטריונים  
לתיעדוף מתחמים 

בהיבט עירוני 
 ואישורה

תעדוף המחמים 
 בהתאם

 הנדסה
 כ"א אורגני,

יועצים )כלכלי,  
 שמאי(

 ביצוע/ אי ביצוע 

בהתאם לקידום 
התכניות 

והגדרת   המתאריות
המתחמים 
 במסגרתן

מיפוי המתחמים 
נובע מקידום 

 התכניות המתאריות 
מסייע בניהול 

פוטנציאל שטחי  
 הציבור העתידיים 

פרויקט 
ההסתדרות  

מתחמי  -
 מגורים

סיוע בקידום 
מימוש מתחמי  

המגורים בפרויקט 
 ההסתדרות

6 

סיוע בהסרת חסמים  
ליווי וייעוץ לנציגויות  

 ההסתדרות
במידע ושקיפות 

 לתושבים 
הכנת נספח עיצוב  

 אדריכלי ונופי 

 הנדסה
 יועמ"ש 
 נכסים

  

 כ"א אורגני
 מינהלת הסתדרות 

 צוותי יועצים 

קידום תכניות  
או"ח למתן 

תוקף והתחלה 
של הגשת בקשות 

 להיתרים 

במקביל להתקדמות  
התכניות בציר 

התכנוני ע"י היזמים  
 והנדסה
סוף  –נספח עיצוב 

 חציון ראשון 

מינהלת באמצעות 
הסתדרות ע"ג תב"ר 

 ההסתדרות

פרויקט 
ההסתדרות  

תשתיות  -
עירוניות 

 ומבני ציבור

תכנון ומכרזי  
ביצוע לתשתיות 
עירוניות ומבני 
ציבור בפרויקט 

 ההסתדרות

6 

תכנון קמפוס חינוך  
 הסתדרות 

תכנון קמפוס חינוך  
 הסתדרות צפון

 הכנת נספח עיצוב 
תכנון תשתיות  

 עירונית

הנהלת  
 העיר, 

הנדסה, 
 חכ"ל, 

נכסים, 
 שפ"ע, 

חינוך, 
 תשתיות

 כ"א אורגני
 מינהלת הסתדרות 

 צוותי יועצים 
 ביצוע/אי ביצוע 

בהתאם לתכנית  
עבודה מינהלת 

 הסתדרות 

באמצעות מינהלת 
 הסתדרות 

 ע"ג תב"ר הסתדרות
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שם 
יעד  תיאור המשימה המשימה

שותפים   מרכזיות פעולות  שתקדם
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  משאבים נדרשים  מרכזים 

הסכמים  הכנת 
 רלוונטיים עבור יזמים 

 102תת"ל 
 70תמ"א 

חלק מהצוות 
העירוני המלווה 
תכניות ארציות  

 בנושא המטרו

2 

השתתפות פעילה  
בישיבות צוות והכנת 
תוצרים/התייחסויות 

  102בנושא תת"ל 
 70ותמ"א 

 הנדסה
לשכה 

 משפטית
  

 כ"א אורגני
יועצים באחריות 

 הנדסה
בהתאם ללו"ז   ביצוע/אי ביצוע 

 התכניות הארציות

תכניות אלו  
משפיעות באופן 

ל תכניות מהותי ע
ההתחדשות 

העירונית ואפשרות 
 מימושן

תכנית 
התחדשות  

רצועת  
 כצנלסון 

ניהול הליך 
התכנון מטעם 

הרשות המקומית  
מול מנהל התכנון 

 ומול הנדסה

2,5 

הובלה של הליך 
 שיתוף הציבור לתכנית
ניהול, בקרה וקידום 
התכנון מול הגורמים  

 הרלוונטיים  

 הנדסה

 כ"א אורגני
אמצעים 

 טכנולוגיים 
  

    

נציג הרשות  
המקומית בוועדת  

 ההיגוי לפרויקט 
 2021לקראת סוף 

נתבשרנו שהפרויקט 
יוצא לדרך בהובלת 

לשכת התכנון 
 המחוזית

מסמך  
מדיניות 
עירוני  

לפיתוח סביב  
תחנות 
 המטרו

מהצוות חלק 
העירוני המקדם 
 מסמך מדיניות

2,5  

סמנכ"ל 
 תפעול 
 הנדסה
 יועמ"ש 
יועץ  
 כלכלי 

 יועץ חיצוני 

קידום מסמך  
מדיניות שיהווה 

בסיס  
להתייחסות 

בתכניות  
רלוונטיות 

)מתאר, תמ"א  
70 ) 

טיוטה במהלך 
 חציון ראשון 

סיום ואישור חציון 
 שני

יועץ חיצוני מופעל 
 בהסכם מול הנדסה

פרויקטים  
עירוניים  

 שונים 

 כורזין
 סיטי

 מהיר לעיר 
5 

השתתפות בישיבות 
 עבודה, הכנת תוצרים/ 

 התייחסויות
בהתאם ללו"ז     כ"א אורגאני  

 הפרויקטים 

השלכות רוחב 
לקידום מיזמי 

 התחדשות עירונית

הרצאות/  
סדנאות 

לתושבים  
 ולנציגויות 

 1,2,3,4,5,8 קורס תושבים 

 הרצאות,בניית והכנת 
 התקשרות למרצים
 "גיוס" משתתפים 

 ביצוע 
 העברת הקורס
 משוב וניתוח

יועמ"ש,  
 דוברות,
הנדסה, 

 גישור, 
 רווחה 

 כ"א אורגני
 יועצים ומרצים 

 פרסום
ואמצעים 
 טכנולוגיים 

 ביצוע/אי ביצוע 

בנית הקורס  
 –והתקשרויות 
 רבעון ראשון
 –ביצוע הקורס 

 רבעון שני שלישי 
 –משוב וניתוח 
 רבעון רביעי 

קיום מקוון  
לאפשרות תפוצה  

 רחבה ונגישה 
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 ביטחון ושירותי חירום
 

 תיאור אגף הביטחון ושירותי החירום 
 טחון ושירותי החירום כפוף למנכ"ל העירייה.יאגף הב .1

שלוש יחידות משנה נפרדות: מחלקת    ארבעהמבנה הארגוני של אגף הביטחון ושירותי החירום הינו מבנה היררכי, בראש האגף מנהל אגף ומזכירת אגף, ל .2

  21,  בשיטור העירוני  10טחון,  יבמחלקת חירום וב   5,  עובדים  39באגף    .ומדור בריאות עירוני   יחידת שיטור עירוני,  טחון, מחלקת פיקוח וחניהיחירום וב

 . במדור בריאות עירוני 1ו:  של חברת "מילאון"( 3במחלקת פיקוח וחניה )מתוכם 

, תקציב  ₪  00000,010,  – סעיף תקציבי המצוי במינהל החינוך( עומד על כ    – שעמד לרשות האגף )כולל עלות אבטחת מוסדות חינוך    התקציב השוטף .3

( )  5,400,000זה שימש ברובו לאבטחת מוסדות חינוך  ועמלות גביית קנסות חניה  ₪(, הפעלת רכבי האגף,    ₪2,200,000(, הפעלת שירותי גרירה 

תקציב זה עבר שינוי לאור מגפת    פעילויות בטיחות בדרכים. ו תחזוקת מקלטים ציבוריים, רכש והצטיידות לשגרה וחירום, הכשרות ושמירה על כשירות  

   ה"קורונה" וצרכי ההצטיידות החריגים באמצעי מיגון אישיים ואמצעי מיגון למוסדות עירוניים ומוסדות חינוך.

כ  יב הבלתי רגיל )תב"רים(  התקצ  .4 ושימש ברובו לעבודות    2020שנת  קטן בחצי מתקציב  , תקציב זה  ₪  0001,000,  – שעומדים לרשות האגף הם 

 בטיחות ומניעת דליקות במוסדות חינוך ועירייה, תחזוקת מקלטים ציבוריים ופעילויות בטיחות בדרכים.  

 
 
 
 

 מבנה ארגוני 
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 חזון אגף הביטחון ושרותי חירום 
 אגף הביטחון ושירותי החירום יוביל לשיפור הביטחון האישי בקרב תושבי העיר ומבקריה ולביטחון הקהילתי של האזרחים והתושבים בעיר. 

כל    –הווים ערכי יסוד מובילים  אגף הביטחון ושירותי החירום יהיה שותף לחזון העירוני בו השמירה על החוק והסדר הציבורי ודחיית אלימות ועבריינות, מ

 זאת על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה לתושבי העיר. 

פיגועים וכדומה(, במסגרת זו פנדמיה, אגף הביטחון ושירותי החירום יערך למתן מענה מיטבי למצבי חירום אפשריים )רעידות אדמה, עימותים צבאיים, 

ותדע לפעול יחד בעתות משבר )יחידות סע"ר(.  תשולב הקהילה ותהיה פעילה בשגרת אימונים והכשרות  

 

 ייעוד אגף הביטחון ושירותי חירום 
 מטרת על- הכשרת מערך האכיפה המשולב לפעילות מבצעית מיטבית בשגרה וחירום ומתן תגובה מהירה לאירועים חריגים נקודתיים. 

 התאמת מענה אבטחתי עירוני כולל לאירועים חריגים כלל ארציים.

 אנו נוביל בפעולתנו ובמיצוי היכולות הטכנולוגיות, תוך התאמת פתרונות מתמדת לאתגרים המשתנים.

 אנו נציב את השילוב בין היכולות והיתרונות היחסיים, האישיים, היחידתיים, והבין ארגוניים כציר מרכזי באופן פעילותינו. 

 אנו נשאף תמיד למצוינות, נהיה פורצי בדרך חשיבתנו וביצירתיות ותכליתיים וזריזים בעשייה. 

 אנו נעמיק את החשיבה הרב מערכתית המשולבת בתחומי ייעודינו,  לקידום הביטחון בעיר. 
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 חירום וביטחון מחלקת 

 

 :מחלקת חירום וביטחוןמטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

 )מלחמה, רעידת אדמה(. הכנת העירייה לתפקוד נכון בשעת חירום בעורף והתאמתם לתרחישי הייחוס  .1

בקרות    המשך הכנת פקודות אבטחה והמשך שיפור רמת האבטחה למוסדות העירייה ומתקניה, מוסדות החינוך ואירועי תרבות באמצעות ביצוע תכנון קפדני, .2

 ותרגילים.  

ושדרוג   .3 בעיר  הנוער  ותנועות  קהילתיים  מרכזים  החינוך,  מוסדות  לכל  שנתיים  בטיחות  מבדקי  ביצוע  במוס"ח  המשך  הבטיחות  לביקורות  הממוחשב  המערך 

 לשימושים נוספים. 

 שימור ושיפור מערך המקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך.  .4

 המשך שיפור רמת הבטיחות בדרכים ושימור מגמת הירידה בהם תוך שילוב כוחות עם גורמי חוץ בתשתית, חינוך הסברה ואכיפה.   .5

ים בנושא הבטיחות בדרכים בשיתוף משרד החינוך והעמקת פעילות הדרכה והסברה לכלל האוכלוסייה בעיר ובדגש  המשך ביצוע הדרכות בבתי הספר וגני הילד .6

 על הגמלאים ורוכבי האופניים החשמליים. 

 

 אכיפה עירונית מחלקת 
 

 השיטור העירוני:  - יחידת האכיפה העירוניתמטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

בשיטור העירוני וניידות בשיטור העירוני כחלק ממערך בטחון עירוני מבצעי וסיוע לכוחות הביטחון: כיבוי והצלה, מד"א, משטרת  הפעלת הפקחים המסייעים   .1

 ישראל וצה"ל. 

 (. הפעלת פקחים מסייעים ופקחים עירוניים במערך אכיפה אפקטיבי ובאמצעותם למניעה וטיפול בעבירות איכות חיים )הקמת רעש, וונדליזם וכיו"ב .2

 הכשרת מערך האכיפה המשולב לפעילות מבצעית בשגרה וחירום.    .3

אזעקה    הפעלת נוהל עבודה סדור להפעלת מערך האכיפה המשולב בשיתוף מחלקת חירום ובטחון ומחלקת פיקוח וחניה הכולל תגובה ללחצני מצוקה ומערכות .4

 ר ומוסדות ציבור. וגילוי אש במתקני העירייה, אבטחת אירועים, סיורי מניעת ונדליזם בבתי ספ

 המשך מתן כלי ירייה למורשים בעירייה )יחידת אכיפה עירוני( ע"פ קריטריונים מוקפדים. .5
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 פיקוח וחניה  חלקת מ

 

 :מחלקת פיקוח וחניהמטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

 וטיפול בעבירות איכות חיים. הפעלת פקחים מסייעים ופקחים עירוניים ושילובם במערך אכיפה אפקטיבי ובאמצעותם למניעה   .1

 הקמת יחידת פקחי כלבים לטיפול ואכיפה בנושא.  .2

 הכשרת המערך המשולב לפעילות מבצעית בשגרה וחירום.    .3

 המשך שיתוף הפעולה עם התובעת העירונית. .4

 הגברת היכולות למערך אכיפה ממוחשב.  .5

 ד עירוני. סיוע בסופי שבוע וחגים בביצוע משימות פקחי הרובעים ע"פ קריאות מוק .6

 
 מדור בריאות רשותי 

 
 : מדור בריאות רשותי מטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

 .2022תקציב לפעילות יהיה רק בשנת  , רשותיהוקם מדור בריאות  2021בסוף שנת   .1

 האוכלוסייה. המדור יקדם תהליכי תכנון עירוניים לקידום בריאות וקיימות המבוססים על בסיסי מידע וצרכי  .2

 .    העלאת המודעות לבריאות התושבים .3

 ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים והשתתפות בפעילות רשת ערים בריאות.  .4
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חירום וביטחון
תוכנית עבודת שנתית  
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3

שם  
המשימה

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימה

המשך ביצוע  

עבודות  

  במתקני
  עירייה 

מצלמות 

ערכות גלוי  ומ
אש

המשך ביצוע  

  עבודות במתקני

ערכות עירייה מ
מצלמות וגלוי אש

הערכות שיפור 

הנושאית  
לשגרה וחרום

המשך התקנת  

מערכות מצלמות  

מכרז )עירוניות 

מערכות גילוי  , (חדש

'  י חב"וכיבוי אש ע
G1' פינק וחב

לא בוצע/בוצע2021ינואר קיים ר"תבגזברות

הקמת יחידת 
ר"סע

הקמת יחידת 

ר"סע

לא בוצע/בוצע2021פברואר תקציב שותף,אגף פרסום והסברה גיוס כח אדםמוכנות לחרום

רכישת ציוד  

ליחידת 
ר"הסע

השלמת רכישת  

ציוד ליחידת  

ר"הסע

לא בוצע/ בוצעבמהלך השנהתקציב רגיל ₪ 5,000רכש ואפסנאותרכישת ציוד ליחידהמוכנות לחרום

משימות שוטפות  עבודה שנתית  תוכנית
המשך -כללי   מחלקת חירום ובטחון 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
מחלקת חירום ובטחון   כללי - המשך

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם  
המשימה

בוצע/לא בוצע ינואר 2021 תב"ר קיים גזברות המשך התקנת   שיפור הערכות  המשך ביצוע   המשך ביצוע  

מערכות מצלמות   הנושאית   עבודות במתקנ י  עבודות  

עירוניות )מכרז  לשגרה וחרום עירייה מערכות  במתקנ י 

חדש(, מערכות גילוי   מצלמות וגלוי אש עירייה   

וכיבוי אש ע"י חב'   מצלמות 
G1 'פינק וחב ומערכות גלוי  

אש

בוצע/לא בוצע פברואר 2021 תקציב שותף אגף פרסום והסברה , גיוס כח אדם מוכנות לחרום הקמת יחידת  הקמת יחידת 

סע"ר סע"ר

בוצע/ לא בוצע במהלך השנה ₪ תקציב רגיל  5,000 רכש ואפסנאות רכישת ציוד ליחידה מוכנות לחרום השלמת רכישת   רכישת ציוד  

ציוד ליחידת   ליחידת 

הסע"ר הסע"ר

3

 תב"רקים 

 תקציב שותף 

5,000 
 תקציב רגיל 
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
המשך -ציבוריים מקלטים 

 

7

תיאור  שם המשימה
המשימה

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדם
מרכזים

משאבים  
נדרשים

מדדי  מדדי תפוקה
התארגנות

הערות

תיקון ליקויים  

וליווי הקבלן  
המבצע

  תיקון ושיפוץ

ליקויים  

והכנתם לשעת 
חרום

שפור המקלטים 
ח"מוס

תיקון לקויי הביקורות 
במקלטים

   100,000קבלן חיצוני
 תקציב רגיל

  .חדש

הוצאת   עד סוף השנה

קריאה לקבלן  
לתיקון הליקוי

, איטום נזילות

חלונות , דלתות

צינורות , חרום

והסדרת  איורור

מזגנים ועמידה  

ר"בתקינת פקע

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
מקלטים ציבוריים - המשך

הערות  מדדי   מדדי תפוקה משאבים   שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור   שם המשימה
התארגנות נדרשים מרכזים המשימה

איטום נזילות,  עד סוף השנה הוצאת      100,000 קבלן חיצוני תיקון לקויי הביקורות  שפור המקלטים  תיקון ושיפוץ   תיקון ליקויים  

דלתות, חלונות  קריאה לקבלן   תקציב רגיל  במקלטים מוס"ח ליקויים   וליווי הקבלן  

חרום, צינורות  לתיקון הליקוי חדש .  והכנתם לשעת  המבצע

איורור והסדרת  חרום

מזגנים ועמידה  

בתקינת פקע"ר

7
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
מקלטים ציבוריים

 

6

תיאור  שם המשימה
המשימה

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדם
מרכזים

משאבים  
נדרשים

מדדי  מדדי תפוקה
התארגנות

הערות

ביקורת רבעונית  
במקלטים

ביקורת 

רבעונית  

במקלטים  

הציבורים 

והכנתם לשעת 
חרום

שפור המקלטים 
הציבוריים

עריכת בקורת  
רבעונית במקלטים

 ימים ברבעון 21כוח אדם קיים 

  מכרז לחברת
אחזקת מקלטים  

  תיקון ושיפוץ

ליקויים  

והכנתם לשעת 
חרום

שפור המקלטים 
הציבוריים

תיקון לקויי הביקורות 
במקלטים

משפטית  ' מח
וגזברות

הוצאת מכרז 
ובחירת חברה

עד חודש מרץ

  תיקון ושיפוץתיקון ליקויים

ליקויים  

והכנתם לשעת 
חרום

שפור המקלטים 
הציבוריים

תיקון לקויי הביקורות 
במקלטים

,  תשתיות

,ע"שפ
ובנוי ואחזקה

תקציב שוטף  
של המחלקות 

ביצוע העבודה 
חודשים 3עד 

הוצאת פניה  

למוקד לתיקון  
הלקוי

תיקון ליקויים  

וליווי הקבלן  
המבצע

  תיקון ושיפוץ

ליקויים  

והכנתם לשעת 
חרום

שפור המקלטים 
הציבוריים

תיקון לקויי הביקורות 
במקלטים

   200,000קבלן חיצוני
,  תקציב רגיל

הוצאת   לא בוצע/ בוצע

קריאה לקבלן  
לתיקון הליקוי

 ,נזילות איטום

חלונות , דלתות

צינורות , חרום

והסדרת  איורור

מזגנים ועמידה  
ר"פקע בתקינת

הכנת המקלטים  

הציבורים לשעת 
חרום

על  שמירה

ניקיון וסדר 
במקלטים

     25,000אגף נכסיםניקיון במקלטיםשמירת כשירות
תוספת לתקציב  

רגיל

לפי צורך 

לפחות אחת  
לשנה

תיקון מערכת 

החשמל 
במקלטים  

  השמשת

  מערכת החשמל

במרכז  וטלפון

ההפעלה 

לפי  ובמיקלטים

התקינה  
החדשה

שמירת כשרות 
לחרום

תיקון כל הדרוש  

ח "פ דו"תיקון ע

מחלקת חשמל 

בעירייה

לא בוצע/בוצע2021יוני קיים ר"מתבגזברות

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
מקלטים ציבוריים

הערות  מדדי   מדדי תפוקה משאבים   שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור   שם המשימה
התארגנות נדרשים מרכזים המשימה

21 ימים ברבעון  כוח אדם קיים עריכת בקורת    שפור המקלטים  ביקורת  ביקורת רבעונית  
רבעונית במקלטים הציבוריים רבעונית   במקלטים

במקלטים  

הציבורים 

והכנתם לשעת 
חרום

עד חודש מרץ הוצאת מכרז  מח' משפטית   תיקון לקויי הביקורות  שפור המקלטים  תיקון ושיפוץ   מכרז לחבר ת 
וגזברות במקלטים הציבוריים ליקויים   אחזקת מקלטים  

והכנתם לשעת 
חרום

ביצוע העבודה  הוצאת פניה  תקציב שוטף   תשתיות,   תיקון לקויי הביקורות  שפור המקלטים  תיקון ושיפוץ   תיקון ליקויים

למוקד לתיקון   עד 3 חודשים שפ"ע, במקלטים הציבוריים ליקויים  
הלקוי ובנוי ואחזקה והכנתם לשעת 

חרום

איטום נזילות,  בוצע/ לא בוצע הוצאת      200,000 קבלן חיצוני תיקון לקויי הביקורות  שפור המקלטים  תיקון ושיפוץ   תיקון ליקויים  

דלתות, חלונות  קריאה לקבלן   במקלטים הציבוריים ליקויים   וליווי הקבלן  

חרום, צינורות  לתיקון הליקוי והכנתם לשעת  המבצע

איורור והסדרת  חרום

מזגנים ועמידה  
בתקינת פקע"ר

לפי צורך       25,000 אגף נכסים ניקיון במקלטים שמירת כשירות שמירה על  הכנת המקלטים  

לפחות אחת   תוספת לתקציב   ניקיון וסדר  הציבורים לשעת 
לשנה רגיל במקלטים חרום

בוצע/לא בוצע יוני 2021 מתב"ר קיים גזברות תיקון כל הדרוש   שמירת כשרות  השמש ת  תיקון מערכת 

תיקון ע"פ דו"ח  לחרום מערכת החשמ ל  החשמל 

מחלקת חשמל  וטלפון במרכז  במקלטים  

בעירייה ההפעלה 

ובמיקלטים לפי 

התקינה  
החדשה

6

ובחירת חברה הוצאת מכרזירת חברה הוצאת מכרז
ובחירת 
 חברה

תקציב שוטף  תקציב שוטף  
של המחלקות 

של 
 המחלוקת

200,000 
 תקציב רגי לציב רגיל,  
200,000 

 תקציב רגי לתקציב רגיל,  
קבלן  
 חיצוני

מתב"ר 
 קיים 
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
המשך -בטיחות בדרכים 

 

5

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימהשם המשימה
מרכזים

משאבים  
נדרשים

מדדי  מדדי תפוקה
התארגנות

הערות

קיום ישבת  

המטה  

לבטיחות  

בדרכים

המטה   ישיבת
לבטיחות בדרכים

הגברת הבטיחות  
בדרכים

 2ישיבה או קיום 
ישיבות בשנה

חברי המטה  

לבטיחות  
בדרכים

  ₪ 60,00רגיל 

וכספים נוספים 

  ד"מהרלבשיגעו 

במצינג

הפעילות   סוג

וכמות הפעילויות  

מתואם עם  

הרשות הלאומית 

לבטיחות  
בדרכים

תאום מועד 

ישיבה מול 

לשכת ראש  
.העירייה

עם קיום ישבת 
משרד החינוך

ישיבת מטה  

בדרכים  לבטיחות
עם משרד החינוך

 2ישיבה או קיום 
ישיבות בשנה

,משרד החינוך

,מנהל החינוך

ב  "רכזי הזה
בבתי הספר

תאום מועד 

ישיבה מול 
משרד החינוך

לפי עבודה 

מגזרים לפי 

דרישות  

הרשות 

הלאומית 

לבטיחות  
בדרכים

הגברת הבטיחות  

בדרכים עם 

לב לכל  שימת

המגזרים לפי 

דרישות הרשות 

הלאומית 
לבטיחות בדרכים

מציאת ספקים  

 הרשות)מתאימים 

הלאומית לבטיחות  

הלאומית מספקת  

רשימת ספקים 

שמתוכם עלינו 
(לבחור

הרשות 

הלאומית 

לבטיחות  
,בדרכים

אגפי העירייה  
הרלוונטיים

קיום ישיבות 

עם הגורמים  
.הרלבנטיים

חינוך תלמידי  

בתי הספר 

הדרכת החוק 

לאופניים 

חשמלאים 
ואימונם

קיום הדרכות לשכבות  
'י-ו ' ט

רכש ואפסנאות  
מנהל החינוך

קיום הדרכות ב  
בתי ספר תיכון 5

הוצאת  . 1
.הזמנות רכש

תאומים מול . 2
.בתי הספר

תקציב ניפרד 

מהתקציב  
הקיים

חינוך תלמידי  

בתי הספר 

הדרכת תלמידי 

'   ו-'כיתות ד
במגרש ההדרכה

קיום הדרכות לכיתות 
'ו    ד

רכש ואפסנאות  
מנהל החינוך

  רכישת הדרכות

ותחזוקתו 
המגרש והציוד

הוצאת  . 1
.הזמנות רכש

תאומים מול . 2
.בתי הספר

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
בטיחות בדרכים - המשך

 

הערות מדדי   מדדי תפוקה משאבים   שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם המשימה
התארגנות נדרשים מרכזים
תאום מועד  חברי המטה   קיום ישיבה או 2  ישיבת המטה   קיום ישבת  

ישיבה מול  לבטיחות   ישיבות בשנה לבטיחות בדרכים המטה  

לשכת ראש   בדרכים לבטיחות  
העירייה. בדרכים

תאום מועד  משרד החינוך, קיום ישיבה או 2  ישיבת מטה   קיום ישבת עם 
סוג הפעילות  

ישיבה מול  מנהל החינוך, ישיבות בשנה לבטיחות בדרכים  משרד החינוך
וכמות הפעילויות  

משרד החינוך רכזי הזה"ב   עם משרד החינוך
מתואם עם  

בבתי הספר
הרשות הלאומית 

קיום ישיבות  הרשות  מציאת ספקים   הגברת הבטיחות   עבודה לפי 
לבטיחות  

עם הגורמים   הלאומית  מתאימים )הרשות  בדרכים עם  מגזרים לפי 
בדרכים

הרלבנטיים. לבטיחות   הלאומית לבטיחות   שימת לב לכל  דרישות  
הגברת הבטיחות  

בדרכים, הלאומית מספקת   המגזרים לפי  הרשות 
במצינג בדרכים

אגפי העירייה   רשימת ספקים  דרישות הרשות  הלאומית 
הרלוונטיים שמתוכם עלינו  הלאומית  לבטיחות  

לבחור( לבטיחות בדרכים בדרכים

תקציב ניפרד  1. הוצאת   קיום הדרכות ב   רכש ואפסנאות   קיום הדרכות לשכבות   הדרכת החוק  חינוך תלמידי  

מהתקציב   הזמנות רכש. 5 בתי ספר תיכון מנהל החינוך ט' ו -י' לאופניים  בתי הספר 
הקיים 2. תאומים מול  חשמלאים 

בתי הספר. ואימונם

1. הוצאת   רכישת הדרכות   רכש ואפסנאות   קיום הדרכות לכיתות  הדרכת תלמידי  חינוך תלמידי  
הזמנות רכש. ותחזוקתו  מנהל החינוך ד    ו' כיתות ד'-ו'    בתי הספר 

2. תאומים מול  המגרש והציוד במגרש ההדרכה

בתי הספר.

5

רגיל  
  ₪ 6,00
₪  וכ0ס0,פי0ם6    רגיל וכ0ס0,פי0ם6   

ינוםס נפויסם פוכספינוםס נפויסם פים 

שיגעו שימגיהעור  לב" ד  שימגיהעור  ל
ינגמהרלב"ד  

 במצינג
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
בדרכיםבטיחות 

 

4

שם  
המשימה

מדדי  משאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימה
תפוקה

הערותמדדי התארגנות

חינוך 

 תלמידי

בתי הספר 

וילדי הגנים  

לבטיחות  
בדרכים 

הרצאות  

 פרונטליות

סדנאות  ו

הגברת  

הבטיחות  
בדרכים

קיום אירועים הדרכה 

 או כנסים קהילתיים
בבתי הספר

הרשות הלאומית 
,לבטיחות בדרכים

,משרד החינוך

,מנהל החינוך

רכש

וכספים    ₪ 60,00רגיל 
נוספים שיגעו  

ינג'במצ ד"מהרלב

פעילות 

  והדרכה

מגילאי גן ועד 

.ב"י

הפעילויות    

יתפרסו 

לאורך השנה   

 170-כ

פעילויות

אישור  העברת . 1

ר מהרשות "לתב
.הלאומית

הוצאת הזמנות  . 2
.רכש

תאומים מול בתי  . 3
.הספר

יש לשנות את 
שם התקציב  

השוטף משבוע  
הבטיחות  

בדרכים  
  לפעילויות

בטיחות בדרכים

הדרכות 

גמלאים  

לבטיחות  
בדרכים

הרצאות  

פרונטליות 

וסדנאות  

הגברת  

הבטיחות  
בדרכים

לבטיחות   אירועקיום 

בדרכים לאוכלוסיית  
הגמלאים

מספר הפעילויות 

יקבע לפי תקציב  
ר"מתבשיתקבל 

הרשות הלאומית 
,לבטיחות בדרכים

,אגף הרווחה

רכש

אירוע שיא  או

אחד גדול או 

פעילויות   3
במועדונים

מבצעי  

הסברה  

ואכיפה 

בנושא הדו  

  -גלגלי 
בקהילה

אכיפה בנושא  

הדו גלגלי 
בשטח     בקהילה

בשטוף המשטרה

הגברת  

הבטיחות  
בדרכים

מבצעי   3קיום 

הסברה ואכיפה 

בנושא הדו גלגלי עם 

  המשטרה ברחובות
העיר

הרשות הלאומית 
,לבטיחות בדרכים

 רכש,משטרה
ואפסנאות וקהילתיים

פעילויות3

פעילות 

קהילתית 

לבטיחות  
בדרכים

קהילתית    פעילות
לבטיחות בדרכים

הגברת  

הבטיחות  
בדרכים

קיום אירוע או  
השתלבות באירועים 

הרשות הלאומית 
,לבטיחות בדרכים

,אירועים' מח

רכש וקהילתיים

פעילויות   2-4

עם  בתאום
אירועים' מח

העברת  

מידע בנושא  

בטיחות  
בדרכים

העברת מידע 

בנושא בטיחות  

בדרכים

הגברת  

הבטיחות  
בדרכים

הרשות הלאומית פרסום מידע בנושא  
,לבטיחות בדרכים

,פרסום והסברה

רכש וקהילתיים

פרסומים   3

במדיות 
העירוניות

העברת חומרי  . 1
הסברה

.מהרשות הלאומית

בצוע התאמות  . 2

  . לעיר

הזמנות  הוצאת . 3
רכש

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
בטיחות בדרכים

הערות מדדי התארגנות מדדי   משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם    

תפוקה המשימה
פעילות  הרשות הלאומית  קיום אירועים הדרכה  הגברת   הרצאות   חינוך 

והדרכה   לבטיחות בדרכים, או כנסים קהילתיים  הבטיחות   פרונטליות  תלמידי 

מגילאי גן ועד  משרד החינוך, בבתי הספר בדרכים וסדנאות   בתי הספר 

י"ב. מנהל החינוך, וילדי הגנים  

רכש  הפעילויות   לבטיחות  

יתפרסו  בדרכים 

לאורך השנה   

כ-170 

פעילויות

1. העברת אישור   או אירוע שיא  הרשות הלאומית  קיום אירוע לבטיחות   הגברת   הרצאות   הדרכות 

לתב"ר מהרשות  אחד גדול או  לבטיחות בדרכים, בדרכים לאוכלוסיית   הבטיחות   פרונטליות  גמלאים  
הלאומית. 3 פעילויות   אגף הרווחה, הגמלאים בדרכים וסדנאות   לבטיחות  

2. הוצאת הזמנות   במועדונים רכש מספר הפעילויות  יש לשנות את בדרכים
רכש. שם התקציב  יקבע לפי תקציב   רגיל 60,00 ₪  וכספים  

3. תאומים מול בתי   השוטף משבוע  שיתקבל מתב"ר
הספר. 3פעילויות

נוספים שיגעו  
הרשות הלאומית  קיום 3 מבצעי   הגברת   אכיפה בנושא   הבטיחות  מבצעי   מהרלב"ד במצ'ינג
לבטיחות בדרכים, הסברה ואכיפה  הבטיחות   הדו גלגלי  בדרכים  הסברה  

משטרה,רכש  בנושא הדו גלגלי עם  בדרכים בקהילה   בשטח   לפעילויו ת ואכיפה 
ואפסנאות וקהילתיים המשטרה ברחובו ת  בשטוף המשטרה בטיחות בדרכיםבנושא הדו  

העיר גלגלי  - 
בקהילה

2-4 פעילויות   הרשות הלאומית  קיום אירוע או   הגברת  פעילות קהילתית   פעילות  

בתאום עם  לבטיחות בדרכים, השתלבות באירועים  הבטיחות   לבטיחות בדרכים קהילתית 
מח' אירועים מח' אירועים, בדרכים לבטיחות  

רכש וקהילתיים בדרכים

1. העברת חומרי   3 פרסומים   הרשות הלאומית  פרסום מידע בנושא   הגברת   העברת מידע  העברת  
הסברה במדיות  לבטיחות בדרכים, הבטיחות   בנושא בטיחות  מידע בנושא  

מהרשות הלאומית. העירוניות פרסום והסברה, בדרכים בדרכים בטיחות  

2. בצוע התאמות   רכש וקהילתיים בדרכים

לעיר.   

3. הוצאת הזמנות  
רכש

4

רגיל 6,00 ₪ 
וכספים נוספים  

שיגיעו מהרלב"ד  
 במצינג
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
מחסני חרום

 

8

תיאור  שם המשימה
המשימה

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדם
מרכזים

משאבים  
נדרשים

מדדי  מדדי תפוקה
התארגנות

הערות

מוכנות ציוד 

מערך החרום

וניקיון   פינוי

החרום מחסני

שמירה תברואתית  
על המחסנים

,  אחזקה , שמירה   

מלאי של מחסני 
החירום  

ואפסנאות   רכש
53,000  

תקציב רגיל

כשיורת מחסן  

לחירום ותקינות  
כל הציוד 

לא בוצע/ בוצע 

רכישת ציוד  

ח"לשע

רכישות ציוד 

להגברת  

המוכנות 

היחוס לתרכישי

ביצוע הרכישהלא בוצע/ בוצערכש ואפסנאות  ח"רכישת ציוד לשעמוכנות לחרום

ציוד   רכישתהערכות לחירום    

קשר  כלים  

ומכשירים  

,  סוללות  רענון  

קשר ואמצעי  , שלטים 
זיהוי  

רכש ואפסנאות  רכישת ציוד  
23,000  

לא בוצע  / בוצע 

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
מחסני חרום

 

הערות מדדי   מדדי תפוקה משאבים   שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור   שם המשימה
התארגנות נדרשים מרכזים המשימה

בוצע / לא בוצע כשיורת מחסן   רכש ואפסנאות   שמירה תברואתית    שמירה , אחזקה ,   פינוי וניקיון   מוכנות ציוד 

לחירום ותקינות     53,000 מלאי של מחסני  על המחסנים מחסני החרום מערך החרום
כל הציוד  החירום  

תקציב רגיל
ביצוע הרכישה בוצע/ לא בוצע רכש ואפסנאות   רכישת ציוד לשע"ח מוכנות לחרום רכישות ציוד  רכישת ציוד  

להגברת   לשע"ח

המוכנות 

לתרכישי היחוס

בוצע / לא בוצע   רכש ואפסנאות   רכישת ציוד   רכישת ציוד    רענון סוללות ,     הערכות לחירום  
  23,000 שלטים , קשר ואמצעי   קשר  כלים  

זיהוי   ומכשירים  

8
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
ח"פס

 

9

תיאור  שם המשימהד"מס
המשימה

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדם
מרכזים

משאבים  
נדרשים

מדדי  מדדי תפוקה
התארגנות

הערות

מוכנות מערך 1

-ח "פס

צוות  השתלמות

מרכזי הקליטה

  השתלמות

שנתית לכול 

עובדי מערך 

ח"הפס

הדרכת צוות מרכזי שימור כשירות
הקליטה

בתי הספר 

שמשמשים 
מרכזי קליטה

  ההשתלמות

י  "מועברת ע
ח  "מרכז פס

תאום הדרכות2021עד סוף 

מוכנות מערך 3

תרגילים -ח "פס

 1-2קיום 

תרגילים

מרכזי תרגול צוותי 
הקליטה

בתי הספר תרגילים 1-2קיום 
המתרגלים

תאום  . 20211עד סוף ח"ש4500
.תאריך תרגיל

קביעת  .2
.מקום תרגיל

מוכנות מערך 4

עדכון   -ח "פס

תיקים

בתי הספר עדכון התיקיםח"מוכנות מערך פסעדכון התיקים

שמשמשים 

,  מרכזי קליטה
משאבי אנוש

התיקים 

י  "מעודכנים  ע

ח  "מרכז פס

בין חודש 

ספטמבר עד  

סוף חודש  
2021אוקטובר 

קבלת רשימות 

אדם  כוח 
מבתי הספר

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
פס"ח

 

הערות מדדי   מדדי תפוקה משאבים   שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור   שם המשימה מס"ד
התארגנות נדרשים מרכזים המשימה

תאום הדרכות עד סוף 2021 ההשתלמו ת  בתי הספר  הדרכת צוות מרכזי  שימור כשירות השתלמו ת  מוכנות מערך  1

מועברת ע"י   שמשמשים  הקליטה שנתית לכול  פס"ח -
מרכז פס"ח   מרכזי קליטה עובדי מערך  השתלמות צוות 

הפס"ח מרכזי הקליטה

1. תאום   עד סוף 2021 ש"ח 4500 בתי הספר  קיום 1-2 תרגילים תרגול צוותי מרכזי  קיום 1-2  מוכנות מערך  3

תאריך תרגיל. המתרגלים הקליטה תרגילים פס"ח - תרגילים

2.קביעת  
מקום תרגיל.

קבלת רשימות  בין חודש  התיקים  בתי הספר  עדכון התיקים מוכנות מערך פס"ח עדכון התיקים מוכנות מערך  4

כוח אדם   ספטמבר עד   מעודכנים  ע"י   שמשמשים  פס"ח - עדכון  
מבתי הספר סוף חודש   מרכז פס"ח   מרכזי קליטה,   תיקים

אוקטובר 2021 משאבי אנוש

9
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
המשך -חינוך ביטחון מוסדות 

 

11

שם  
המשימה

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימה

תרגילים 

במוסדות 
החינוך

ביצוע תרגילים  

במוסדות החינוך

הכשירות  שמירת 

ושיפור המוכנות 

מערך האבטחה  
ח"במוס

תרגילים  50קיום 
במוסדות החינוך

בעירמוסדות החינוך 

לרבות גני הילדים  
ובתי הספר

תרגילים עד 270קיום ללא עלות  

2021סוף 

לפי נוהלי   קיום תרגילים

ט  "משרד החינוך וקב

  3ח לפחות "מוס

תרגילים בכל מוסד 
חינוכי

ביקורות 

חודשיות  
ח  "במוס

עריכת ביקורות 

חודשיות ותדרוכי  

שטח

הגברת הביטחון 

והידע היישומי של 

ציוותי החינוך  
ח  "במוס

חודשית בכל  ביקורת 

חינוכימוסד 

  לרבות גני הילדים ובתי
הספר

ביקורות    400 -כללא עלותמוסדות החינוך בעיר

2021בשנת 

שדרוג 

והוספת 

מערכות

מצלמות 

בבתי הספר 

ובאשכולות 
גני הילדים

בעין  יכולת תצפות

מרחוק על 

מוסדות החינוך 

ויכולת קבלת  

תמונת מצב בעת  

אירועיי חירום

ביטחון התלמידים 

ואנשי הסגל במוסד  
החינוכי

ושדרוג מצלמות  /רכישת 

אבטחה

,  בבית הספר בן גוריון

בית  , תלמה ילין, אמונים

, אשכול ריינס, אקשטיין

אשכול , אשכול גונן
צימבר

מינהל החינוך 

חרום ' בתי הספר מח

מחלקת , וביטחון

,  מחשוב

,  (עופר נצר)תקשורת
g1, רכש, יעד

תוספת בקשה ל  
   100,000תקציב 

על פי הצעת מחיר

  

 ביצוע עד לתחילת

2021חודש ספטמבר 

מסכי צפייה 

לביתני  
המאבטחים

התקנת מסכי 

צפייה בביתני  

השמירה למקסום 

הביטחון 

קבלת תמונת   יכולת

מצב בשטחים  

ס  "האחוריים של בי

הגברת הביטחון  . ,

ס"לתלמידי בי

רכישה והתקנת  

בבית הספר בן  המסכים 

תלמה , אמונים, גוריון

,  בית אקשטיין, ילין

אשכול , אשכול ריינס

אשכול צימבר, גונן

  חברת, מחשוב, יעד
התקנת המצלמות

בקשה לתוספת  
   40,000תקציב 

על פי הצעת מחיר

משרד  17תקנה 
החינוך

 ביצוע עד לתחילת

2021חודש ספטמבר 

מצלמות גוף  

למאבטחי  
ח"המוס

גוף   מצלמות

ח "למאבטחי המוס

המאפשרת יכולת 

,  הרתעה,תיעוד

ותחקור אירועים

ביטחון המאבטחים  

והמוסד החינוכי

רכישת מצלמות גוף  

 ח"למאבטחי המוס

בבתי הספר ובאשכולות 
גני הילדים

של  17 מתקנהחברת האבטחה  
משרד החינוך

רכישה עד לספטמבר  

2021

תרגיל שנתי  
למאבטחים

תרגיל שנתי  

מאבטחים

הגברת המוכנות 

המבצעית ביצועית  
חירוםבאירועי 

בנית תרחיש תרגיל 
מורכב 

,משטרת ישראל

,אכיפה עירונית' יח

קבלן  , האבטחה' חב
מבצע

  תוספת ₪ 10,000

לתקציב רגיל

הכנת תרחיש עריכת התרגיל

.מבצע קבלןבחירת 

מערכות 

תקשורת בין 

מרחבי 

המיגון 
ח"במוס

תקשורת  התקנת

קצה במרחבי  

ס"המיגון בב

יצירת  יכולת

תקשורת דו סטרית  

וקבלת תמונת מצב  
בחירום

של  רכישה והתקנה

יחידות התקשורת בין 
מרחבי המיגון

בטיחות   ר"תבחינוך, בתי הספר

שיפוצי קיץ
17-תקנה

בחירת קבלן מבצעתוכנית רב שנתית

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
ביטחון מוסדות חינוך - המשך

הערות  מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם  
המשימה

קיום תרגילים לפי נוהלי   קיום 270תרגילים עד  מוסדות החינוך בעיר  ללא עלות קיום 50 תרגילים  שמירת הכשירות   ביצוע תרגילים   תרגילים 

משרד החינוך וקב"ט   סוף 2021 לרבות גני הילדים   במוסדות החינוך ושיפור המוכנות  במוסדות החינוך במוסדות 

מוס"ח לפחות 3   ובתי הספר מערך האבטחה   החינוך

תרגילים בכל מוסד  במוס"ח

חינוכי

כ- 400  ביקורות   ללא עלות מוסדות החינוך בעיר ביקורת חודשית בכל   הגברת הביטחון  עריכת ביקורות  ביקורות 

בשנת 2021 מוסד חינוכי והידע היישומי של  חודשיות ותדרוכי   חודשיות  

לרבות גני הילדים ובת י  ציוותי החינוך   שטח במוס"ח  

הספר במוס"ח  

מינהל החינוך   בקשה לתוספת    רכישת /ושדרוג מצלמות   ביטחון התלמידים  יכולת תצפות בעין  שדרוג 

ביצוע עד לתחילת  תקציב 100,000    בתי הספר מח' חרום  אבטחה ואנשי הסגל במוסד   מרחוק על  והוספת 

חודש ספטמבר 2021 על פי הצעת מחיר וביטחון, מחלקת  בבית הספר בן גוריון,   החינוכי מוסדות החינוך  מערכות

מחשוב,   אמונים, תלמה ילין, בית   ויכולת קבלת   מצלמות 

תקשורת)עופר נצר(,   אקשטיין, אשכול ריינס,  תמונת מצב בעת   בבתי הספר 
g1 ,יעד, רכש אשכול גונן, אשכול  אירועיי חירום ובאשכולות 

צימבר גני הילדים

ביצוע עד לתחילת  בקשה לתוספת   יעד, מחשוב, חבר ת  רכישה והתקנת   יכולת קבלת תמונת   התקנת מסכי  מסכי צפייה 

חודש ספטמבר 2021 תקציב 40,000    התקנת המצלמות המסכים בבית הספר בן   מצב בשטחים   צפייה בביתני   לביתני  

על פי הצעת מחיר גוריון, אמונים, תלמה  האחוריים של בי"ס   השמירה למקסום  המאבטחים

ילין, בית אקשטיין,   ,. הגברת הביטחון   הביטחון 

תקנה 17 משרד  אשכול ריינס, אשכול  לתלמידי בי"ס
החינוך גונן, אשכול צימבר

רכישה עד לספטמבר   מתקנה 17 של  רכישת מצלמות גוף    חברת האבטחה ביטחון המאבטחים   מצלמות גוף   מצלמות גוף  

2021 משרד החינוך למאבטחי המוס"ח  והמוסד החינוכי למאבטחי המוס"ח  למאבטחי  

בבתי הספר ובאשכולות  המאפשרת יכולת  המוס"ח

גני הילדים תיעוד,הרתעה,  

ותחקור אירועים
הכנת תרחיש  עריכת התרגיל ₪ תוספ ת   10,000 משטרת ישראל, בנית תרחיש תרגיל  הגברת המוכנות  תרגיל שנתי   תרגיל שנתי  

בחירת קבלן מבצע. לתקציב רגיל יח' אכיפה עירונית, מורכב  המבצעית ביצועית   מאבטחים למאבטחים

חב' האבטחה, קבלן   באירועי חירום

מבצע
בחירת קבלן מבצע תוכנית רב שנתית תב"ר בטיחות   בתי הספר, חינוך רכישה והתקנה של  יכולת יצירת  התקנת תקשורת  מערכות 

שיפוצי קיץ 11 יחידות התקשורת בין  תקשורת דו סטרית   קצה במרחבי   תקשורת בין 
תקנה-17 מרחבי המיגון וקבלת תמונת מצב   המיגון בב"ס מרחבי 

בחירום המיגון 
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מוסדות חינוךביטחון  -משימות שוטפות   תוכנית עבודה שנתית 
 

10

שם 
המשימה

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםהמשימהתיאור 

ביקורות 
למאבטחים

עריכת ביקורות 

חודשיות  

למאבטחים

שמירה על 

כשירות  
מבצעיות  

ותרגול ביקורות  264
המאבטחים

,משטרת ישראל

רכזי  , האבטחה' חב
ביטחון

  500 -כללא עלות

ביקורות עד 
2021סוף 

קיום בקורת חודשית  

אצל כל מאבטחי  
מוסדות החינוך

/  החלפת 

השלמת  

גידור  

במוסדות 
החינוך

השלמת / החלפת 

גידור במוסדות  

החינוך

הגברת הביטחון 

במוסדות 
החינוך

גדרות ביטחון החלפת 

לפי תקן משטרת  מוסדית 
ישראל

,משרד החינוך

,ד"יע
משרד   17תקנה   

החינוך

'  עד חודש נוב

2021

הוצאת הזמנת עבודה 
.ד"ליע

סיור קבלנים

הדרכת 

מנהלי בתי  

רכזי ספר 
,ביטחון 

הדרכת מנהלי 

בתי ספר רכזי 

,  ביטחון

הגברת שיתוף 
,הפעולה

הרחבת הידע 

והמודעות  

הביטחונית  

במוסדות 
החינוך

קיום כנס שנתי של 

,  ורכזי ביטחון מנהלים 
ריענון ההנחיות  לטובת

בתי  , החינוךמנהל 
ספר

 

כנסים  5עריכת תקציב רגיל

עד סוף  
2021ספטמבר 

הכנת חומרי הדרכה 

ורכזי  והזמנת מנהלים 
לכנסביטחון 

הדרכת  כינסי
מאבטחים

כנסים   3ביצוע 

להדרכת מערך 

 ח"מאבטחי המוס

לאורך השנה

היכולות    שיפור

המקצועיות 

והידע של מערך 

אבטחת  
ח"המוס

הדרכה למערך   קיום כנסי

ח "אבטחת המוס

בתחומים ובנושאים 

,  מגוונים להעשרת הידע

ושמירת הכשירות  

הביצועית תפקודית 
שלהם

,  חברת האבטחה

,  מחלקת הביטחון
חינוך

ארוחת )תקציב לכיבוד

(שתייה, צהריים
ומקום לקיום הכנס

כנסים  3עריכת 

עד סוף  
2021ספטמבר 

משלחות 

ל בבתי  "לחו
הספר

  הדרכת אבטחה

וביטחון   

להתנהלות מונעת  

ל "משלחות לחול
בבתי הספר

ביטחון 

המשלחת  
ל"בחו ביעדים

קיום הדרכה והכוונה 

מקצועית  בכנסיי הדרכה  

 ז"פ לו"למשלחות ע
משרד החינוך

, חינוך, בתי הספר
ח"ט מוס"קב

הלימודים   שנתתקציב מנהל חינוך 
21/22

הכנת מצגות תואמות  

ותיאום הדרכה , יעדים
אל מול בתי הספר

הדרכת 

צוותי גני  

הילדים  
והצהרונים

הדרכת צוותי גני  

הילדים  

והצהרונים

רכישת ידע 

מקצועי וריענון  

ידע קיים 

בשמירה על  

מוכנות ויכולות  

תפקודיות הן 

בשגרה והן 
בחירום

קיום כנס לעובדי הגנים  
,והצהרונים,

,  הדרכות כיבוי אש
,ראשונה. ע

,מנהל החינוך

קהילתיים, רכש
תקציב רגיל של 

מינהל החינוך

קיום כנס עד 

סוף ספטמבר  

2021

הכנת חומרי הדרכה 

והזמנת צוותי הגנים  

,  לכנס והזמנת כיבוד

תאום הדרכות עם 
נותניי השרות

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות - ביטחון מוסדות חינוך
 

שם 
הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה

המשימה

קיום בקורת חודשית   כ- 500   ללא עלות משטרת ישראל, 264 ביקורות ותרגול  שמירה על  עריכת ביקורות  ביקורות 

אצל כל מאבטחי   ביקורות עד  חב' האבטחה, רכזי   המאבטחים כשירות   חודשיות   למאבטחים

מוסדות החינוך סוף 2021 ביטחון מבצעיות   למאבטחים

הוצאת הזמנת עבודה  עד חודש נוב'   משרד החינוך,  תקנה 17 משרד   החלפת גדרות ביטחון  הגברת הביטחון  החלפת / השלמת  החלפת /  
ליע"ד. 2021 החינוך יע"ד, מוסדית לפי תקן משטרת   במוסדות  גידור במוסדות   השלמת  

סיור קבלנים ישראל החינוך החינוך גידור  

במוסדות 
החינוך

הכנת חומרי הדרכה  עריכת 5 כנסים  תקציב רגיל מנהל החינוך, בתי   קיום כנס שנתי של  הגברת שיתוף  הדרכת מנהלי  הדרכת 

והזמנת מנהלים ורכזי   עד סוף   ספר מנהלים ורכזי ביטחון ,   הפעולה, בתי ספר רכזי  מנהלי בתי  
ביטחון לכנס ספטמבר 2021 לטובת ריענון ההנחיות   הרחבת הידע  ביטחון,   ספר רכזי 

והמודעות   ביטחון ,

הביטחונית  

במוסדות 
החינוך

עריכת 3 כנסים  תקציב לכיבוד)ארוחת  חברת האבטחה,   קיום כנסי הדרכה למערך   שיפור היכולות    ביצוע 3 כנסים   כינסי הדרכת 

עד סוף   צהריים, שתייה( מחלקת הביטחון,   אבטחת המוס"ח  המקצועיות  להדרכת מערך  מאבטחים

ספטמבר 2021 ומקום לקיום הכנס חינוך בתחומים ובנושאים  והידע של מערך  מאבטחי המוס"ח 

מגוונים להעשרת הידע,   אבטחת   לאורך השנה

ושמירת הכשירות   המוס"ח

הביצועית תפקודית 
שלהם

הכנת מצגות תואמות   שנת הלימודים   תקציב מנהל חינוך  בתי הספר, חינוך,  קיום הדרכה והכוונה  ביטחון  הדרכת אבטח ה  משלחות 

יעדים, ותיאום הדרכה  21/22 קב"ט מוס"ח מקצועית  בכנסיי הדרכה   המשלחת   וביטחון    לחו"ל בבתי  
אל מול בתי הספר למשלחות ע"פ לו"ז  ביעדים בחו"ל להתנהלות מונעת   הספר

משרד החינוך למשלחות לחו"ל 
בבתי הספר

הכנת חומרי הדרכה  קיום כנס עד  תקציב רגיל של  מנהל החינוך, קיום כנס לעובדי הגנים   רכישת ידע  הדרכת צוותי גני   הדרכת 

והזמנת צוותי הגנים   סוף ספטמבר   מינהל החינוך רכש, קהילתיים ,והצהרונים, מקצועי וריענון   הילדים   צוותי גני  

לכנס והזמנת כיבוד,   2021 הדרכות כיבוי אש,   ידע קיים  והצהרונים הילדים  

תאום הדרכות עם  ע. ראשונה, בשמירה על   והצהרונים

נותניי השרות מוכנות ויכולות  

תפקודיות הן 
10

בשגרה והן 
בחירום
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
חינוךמוסדות בטיחות 

12

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםהמשימהתיאור שם המשימה

סקר מבדק  
בטיחות  

עריכת סקר 

מבדק בטיחות  

הגברת  

הבטיחות  

במוסדות 
החינוך

קיום סקר בטיחות  
שנתי

ללא עלותמוסדות החינוך
עד סוף ינואר 

2021
תאום תאריכים למבדקי 

בטיחות

שטח לגני  תיקי 
הילדים

בניית תיקי שטח  

לגני הילדים

לגורמי  סיוע 

הביטחון בעת  
חירום

תיקי בניית מאגר 
שטח לכלל הגנים

מוסדות החינוך
תוספת     4,500

לתקציב רגיל

תיק שטח   בנית

גנים עירוני   82

עד חודש יוני 

ספטמבר  

2021

בטיחות  מפגעי 

במוסדות 
החינוך

תיקון מפגעי 

בטיחות  

במוסדות החינוך

יצירת סביבה  

בטוחה  

לתלמידים  

וסגלי ההוראה 
ח"במוס

תיקון הלקויים  
ממבדקי בטיחות

אגף  , מנהל החינוך

רכש אגף  , הנדסה
תקשוב, בינוי, ע"שפ

בתי ספר וגני ילדים

משרד החינוך

+רגיל תקציב 

,ר משרד החינוך"תב
שיפוצי קיץ תקציב

עמידה של 

100%

בדרישות 

מבדק בטיחות  

שנתי

בטיחות  העברת מבדק 
לכל גורם מטפל שנתי

קבלת אישור 

מוסמךחשמלאי 
שנתי

קבלת אישור 

חשמלאי מוסמך 

טרום פתיחת  

שנה

בטיחות  
בחשמל

במוסדות 
החינוך

אישור תקינות על 

מערכות החשמל 
במוסדות החינוך

תשתיות' מתקציב מחמחלקת תשתיות
עד סוף חודש 

2021אוגוסט 

אישור מהנדס 

בודק 

  5קונסטרוקציה 

למנשאי  שנתי
מזגנים תלויים

קבלת אישור 

מהנדס בודק 

  5קונסטרוקציה 

למנשאי  שנתי

מזגנים תלויים  

וגני, בבתי הספר
הילדים

יצירת סביבה  

בטוחה  

לתלמידים  

וסגלי ההוראה 
ח"במוס

אישור מהנדס 

קונסטרוקציה על  

יציבות מנשאי 

המזגנים בגובה

ט  "קב, מחלקת בינוי

אבי לוי חשב  , ח"מוס
החינוך

  מתקציב בטיחות
שיפוצי קיץ

  עד אמצע

2021אוגוסט 

אישור מהנדס 

בודק 

  5קונסטרוקציה 

שנתי לתקרות 
תלויות

קבלת אישור 

מהנדס בודק 

  5קונסטרוקציה 

שנתי לתקרות 

תלויות בבתי  

וגני , הספר
הילדים

יצירת סביבה  

בטוחה  

לתלמידים  

וסגלי ההוראה 
ח"במוס

אישור מהנדס 

קונסטרוקציה על  

יציבות התקרות 

ח"התלויות במוס

ט  "קב, מחלקת בינוי

  אבי לוי חשב, ח"מוס

החינוך

  מתקציב בטיחות
שיפוצי קיץ

  עד אמצע

2021אוגוסט 
  

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
בטיחות מוסדות חינוך

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם המשימה
הגברת  

תאום תאריכים למבדקי  עד סוף ינואר  קיום סקר בטיחות   הבטיחות   עריכת סקר  סקר מבדק  
ללא עלות מוסדות החינוך

בטיחות 2021 שנתי במוסדות  מבדק בטיחות   בטיחות  

החינוך

בנית תיק שטח  

82 גנים עירוני   סיוע לגורמי  
4,500   תוספת   בניית מאגר תיקי  בניית תיקי שטח   תיקי שטח לגני  

עד חודש יוני  מוסדות החינוך הביטחון בעת  
לתקציב רגיל שטח לכלל הגנים לגני הילדים הילדים

ספטמבר   חירום

2021

עמידה של  מנהל החינוך, אגף   יצירת סביבה  

100% תקציב רגיל + הנדסה, רכש אגף   בטוחה   תיקון מפגעי  מפגעי בטיחות  
העברת מבדק בטיחות   תיקון הלקויים  

בדרישות  תב"ר משרד החינוך, שפ"ע, בינוי, תקשוב לתלמידים   בטיחות   במוסדות 
שנתי לכל גורם מטפל ממבדקי בטיחות

מבדק בטיחות   תקציב שיפוצי קיץ בתי ספר וגני ילדים וסגלי ההוראה  במוסדות החינוך החינוך

שנתי משרד החינוך במוס"ח

בטיחות   קבלת אישור 
אישור תקינות על  קבלת אישור 

עד סוף חודש  בחשמל חשמלאי מוסמך 
מתקציב מח' תשתיות מחלקת תשתיות מערכות החשמל  חשמלאי מוסמך

אוגוסט 2021 במוסדות  טרום פתיחת  
במוסדות החינוך שנתי

החינוך שנה

קבלת אישור 
יצירת סביבה  

מהנדס בודק  אישור מהנדס 
אישור מהנדס  בטוחה  

מחלקת בינוי, קב"ט   קונסטרוקציה 5   בודק 
עד אמצ ע  מתקציב בטיחו ת  קונסטרוקציה על   לתלמידים  

מוס"ח, אבי לוי חשב   שנתי למנשאי  קונסטרוקציה 5  
אוגוסט 2021 שיפוצי קיץ יציבות מנשאי  וסגלי ההוראה 

החינוך מזגנים תלויים   שנתי למנשאי 
המזגנים בגובה במוס"ח

בבתי הספר, וגני מזגנים תלויים

הילדים

קבלת אישור 
יצירת סביבה  

מהנדס בודק  אישור מהנדס 
אישור מהנדס  בטוחה  

מחלקת בינוי, קב"ט   קונסטרוקציה 5   בודק 
עד אמצ ע  מתקציב בטיחו ת  קונסטרוקציה על   לתלמידים  

מוס"ח, אבי לוי חש ב    שנתי לתקרות  קונסטרוקציה 5  
אוגוסט 2021 שיפוצי קיץ יציבות התקרות  וסגלי ההוראה 

החינוך תלויות בבתי   שנתי לתקרות 
התלויות במוס"ח במוס"ח

הספר, וגני  תלויות

הילדים

12
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
המשך -חינוך מוסדות בטיחות 

 
תיאור  שם המשימה

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםהמשימה

מתקני חצר 
ח"במוס

מבדק   ביצוע

בטיחות במתקני  

ח  "החצר במוס

ותיקונם

סביבת פעילות 

בשימוש  בטוחה

במתקני  
המשחק בחצר

בדיקת  תקינות מתקני  

ח ותיקון  "במוס החצר
ליקויי הבטיחות ש

2021 ספטמברמתקציב גנים ונוףגנים ונוף

מחיצות הפרדה 

למערכות הסינון 

ח בבתי  "במוס

הספר ובגני  
הילדים

התקנת מחיצות 

הפרדה 

למערכות הסינון 
ח  "במוס

שמירה על 

המערכות 

 ותפקודיותם

בחירום 

והתאמה  

לדרישת חוזר 

ל בטיחות  "מנכ
ח"במוס

התקנת מחיצות הפרדה 
ח"למערכות הסינון במוס

,  מחלקת בינוי

,  מחלקת ביטחון

אבי  , מחלקת חינוך
לוי

  מתקציב בטיחות
שיפוצי קיץ

אמצע אוגוסט  
2021

בטיחות צמחיה  
במוסדות החינוך

עריכת סקר   

י  "סיכונים ע

אגרונום ומיפוי  

הצמחייה 

במוסדות החינוך 

ל  "פ חוזר מנכ"ע
משרד החינוך

בטיחות    

בפעילויות 

בחצרות  

ח  "המוס

מניעת קריסת ב

עצים וטיפול 
בצמחיה

עריכת  סקר ליקויי  

בטיחות שנתי
טיפול בדוחות הסקר+

מחלקת  , גנים ונוף
חינוך, הביטחון

גנים ונוף' תקציב מח
עד סוף יוני  

2021

בניית חיזוק לקו 

הגדר בית ספר  

שמעוני המגביל  
רבין' לרח

יציקת חגורת  

בטון

ביטחון ובטיחות  
התלמידים

יציקת חגורת בטון

מבני ציבור ' מח

מחלקת חרום 

וביטחון

תקציב שיפוצי קיץ
ביצוע בשיפוצי 

הקיץ

מרכיבי בטיחות
רכישת מרכיבי  

בטיחות

  הגברת

הבטיחות  

ח  "במוס

ומוסדות  

העירייה

מרכיבי הבטיחות רכישת

למלאי תפעולי 

,  מבני ציבור' מח

רכש  ' מח

ואפסנאות ומחלקת 

, חרום וביטחון

משרד  17תקנה 

,החינוך
לא בוצע/בוצע

הוצאת הזמנה  

לרכש

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
בטיחות מוסדות חינוך - המשך

הערותתיאור   מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם שם המשימה
המשימה 

סביבת פעילות  ביצוע מבדק  
בדיקת  תקינות מתקני  

בטוחה בשימוש  בטיחות במתקני   מתקני חצר 
ספטמבר 2021 מתקציב גנים ונוף גנים ונוף החצר במוס"ח ותיקון  

במתקני   החצר במוס"ח   במוס"ח
ליקויי הבטיחות ש

המשחק בחצר ותיקונם

שמירה על 

המערכות 
התקנת מחיצות  מחיצות הפרדה 

מחלקת בינוי,   ותפקודיותם 
אמצע אוגוסט   מתקציב בטיחו ת  הפרדה  למערכות הסינון 

מחלקת ביטחון,   התקנת מחיצות הפרדה  בחירום 
2021 שיפוצי קיץ למערכות הסינון  במוס"ח בבתי  

מחלקת חינוך, אבי   למערכות הסינון במוס"ח והתאמה  
במוס"ח   הספר ובגני  

לוי לדרישת חוזר 
הילדים

מנכ"ל בטיחות  
במוס"ח

עריכת סקר     בטיחות  

בפעילויות  סיכונים ע"י  

עריכת  סקר ליקויי   בחצרות   אגרונום ומיפוי  
עד סוף יוני   גנים ונוף, מחלקת   בטיחות צמחיה  

תקציב מח' גנים ונוף בטיחות שנתי המוס"ח   הצמחייה 
2021 הביטחון, חינוך במוסדות החינוך

+טיפול בדוחות הסקר במניעת קריסת  במוסדות החינוך 

עצים וטיפול  ע"פ חוזר מנכ"ל  
בצמחיה משרד החינוך

בניית חיזוק לקו 
מח' מבני ציבור 

ביצוע בשיפוצי  ביטחון ובטיחות   יציקת חגורת   הגדר בית ספר  
תקציב שיפוצי קיץ מחלקת חרום  יציקת חגורת בטון

הקיץ התלמידים בטון שמעוני המגביל  
וביטחון

לרח' רבין

הגבר ת 
מח' מבני ציבור,  

הבטיחות  
הוצאת הזמנה   תקנה 17 משרד  מח' רכש   רכישת מרכיבי הבטיחות רכישת מרכיבי  

בוצע/לא בוצע במוס"ח   מרכיבי בטיחות
לרכש החינוך, ואפסנאות ומחלקת  למלאי תפעולי  בטיחות

ומוסדות  
חרום וביטחון, 

העירייה

13
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
ביטחון ובטיחות באירועי עירייה

 

14

שם  
המשימה

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימה

כתיבת  

תוכנית  

אבטחה  

לאירועים  
עירוניים

כתיבת תכונית  

אבטחה לאירועים 
עירוניים

הגברת  

הביטחון 

באירועים 
עירוניים

תוכנית אבטחה  בניית 
מקצועית

'  מח, משטרת ישראל
אירועים

קבלת מקום ותאריך השנה מהלךתקציב רגיל
האירוע

אבטחת  

אירועים 
עירוניים

והגברת   שמירה

הביטחון בזמן  
אירועים

הצבה וניהול 
באירועהמאבטחים 

,משטרת ישראל

,אירועים' מח

,אכיפה עירונית' יח

,עירוניפיקוח 

רכש

תקציב אבטחה לפי 
האירועסדר גודל 

/הזמנת מאבטחיםמהלך השנה

. פקחים, סדרנים

הוצאת הזמנות רכש 

לציוד משלים 
לאבטחת האירוע

 עזרים

מבצעים  
ייעודים

רכישת ציוד עזר 

מסייע באבטחת  
הרשות אירועי

מוכנות 

מבצעית  

באירועיי 
הרשות

רכישת ציוד עזר 

הרשות באירועי

, סרטי צימוד, לים"סס)

,  ת"תצאו, ק"תל, ותיוג
(צבעים למדפסת

מחלקת  , רכש
אירועים

הוצאת הזמנות רכש מהלך השנהתקציב  

לציוד משלים 
לאבטחת האירוע

סיור   שירות
מוקד חיצוני

מוקד בין   סייר
  החודשים אפריל

שעות  4אוקטובר 

לילה

הגברת הבטחון 
האישי

סיור   רכב+ סייר 

למשימות מוקד בין 
   21:00השעות 
01:00

תוספת     85,000

לתקציב רגיל

   אפריל 
2019אוקטובר 

ראיונות  מרץ

למועמדים 

  ר"ארונות סע

לתיכונים

רכישת ארונות  

ר  "לציוד סע

לתיכוני בתי הספר

תגובה   יכולת

ומענה באירועי 

חירום

ר  "ארונות סע 5רכישת 

תיכונים ה לבתי הספר

פ מפרט של משרד "ע

החינוך 

אין
 משרד 17-תקנה 

החינוך
הוצאת הזמנה לרכש2021 ספטמבר

ארונות  

ציוד   לאחסנת

  חירום

רכישת ארונות  

לציוד לאחסנת  

ציוד חירום  

במרחבי המיגון 

בבתי הספר

סדר ומוכנות 

ביצירת יכולת  

שהייה במרחבי  

המיגון לאורך  

זמן

ארונות   17רכישת 

אדומים לאחסנת ציוד  

החירום במרחבי המיגון 

של בתי הספר

אין
משרד  17תקנה 

החינוך
הוצאת הזמנה לרכש2021 ספטמבר

תחזוקה 

שנתית  

למצלמות 
ח"מוס

תחזוקה שנתית  

וביקורות שנתיות 

למערכות 

ח"המצלמות במוס

בטחון ובטיחות  

במוסדות 
החינוך

ביקורת יזומה בכל  

תחזוקה , ספטמבר

שנתי על פי קריאות  
שירות

מתקציב התחזוקה  
העירוני

2021אוקטובר 
בהתאם למכרז 

ברשות מצלמות

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
ביטחון ובטיחות באירועי עירייה

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה שם  
המשימה

קבלת מקום ותאריך  מהלך השנה תקציב רגיל משטרת ישראל, מח'   בניית תוכנית אבטחה   כתיבת תכונית   כתיבת  
האירוע אירועים מקצועית אבטחה לאירועים  תוכנית  

עירוניים אבטחה  

הגברת   לאירועים  

הביטחון  עירוניים

הזמנת מאבטחים/ מהלך השנה תקציב אבטחה לפי  משטרת ישראל, הצבה וניהול  באירועים  שמירה והגברת   אבטחת  
סדרנים, פקחים.  סדר גודל האירוע מח' אירועים, המאבטחים באירוע עירוניים הביטחון בזמן   אירועים 

הוצאת הזמנות רכש  יח' אכיפה עירונית, אירועים עירוניים

לציוד משלים  פיקוח עירוני,

לאבטחת האירוע רכש

הוצאת הזמנות רכש  מהלך השנה תקציב   רכש, מחלקת   רכישת ציוד עזר  מוכנות  רכישת ציוד עזר  עזרים 

לציוד משלים  אירועים באירועי הרשות מבצעית   מסייע באבטחת   מבצעים  
לאבטחת האירוע )סס"לים, סרטי צימוד,  באירועיי  אירועי הרשות ייעודים

ותיוג, תל"ק, תצאו"ת,   הרשות

צבעים למדפסת(

ראיונות  מרץ  אפריל     85,000   תוספת   סייר + רכב סיור   הגברת הבטחון  סייר מוקד בין   שירות סיור  
למועמדים  אוקטובר 2019 לתקציב רגיל למשימות מוקד בין  האישי החודשים אפריל   מוקד חיצוני

השעות 21:00    אוקטובר 4 שעות 
01:00 לילה

רכישת 5 ארונות סע"ר   יכולת תגובה  
רכישת ארונות  

תקנה -17 משרד  לבתי הספר התיכונים  ומענה באירועי  ארונות סע" ר 
הוצאת הזמנה לרכש ספטמבר 2021 אין לציוד סע"ר  

החינוך ע"פ מפרט של משרד  חירום לתיכונים
לתיכוני בתי הספר

החינוך 

רכישת 17 ארונות   סדר ומוכנות  רכישת ארונות  

אדומים לאחסנת ציוד   ביצירת יכולת   לציוד לאחסנת   ארונות  
תקנה 17 משרד 

הוצאת הזמנה לרכש ספטמבר 2021 אין החירום במרחבי המיגון  שהייה במרחבי   ציוד חירום   לאחסנת ציוד  
החינוך

של בתי הספר המיגון לאורך   במרחבי המיגון  חירום  

זמן בבתי הספר

ביקורת יזומה בכל   תחזוקה שנתית   תחזוקה 
בטחון ובטיחות  

בהתאם למכרז  מתקציב התחזוקה   ספטמבר, תחזוקה  וביקורות שנתיות  שנתית  
אוקטובר 2021 במוסדות 

מצלמות ברשות העירוני שנתי על פי קריאות   למערכות  למצלמות 
החינוך

14 שירות המצלמות במוס"ח מוס"ח



 
 

~  500 ~ 

 

15

חד פעמי   פרוייקטאליעבודה תוכנית 
כללי -מחלקת חירום ובטחון 

תיאור  שם המשימה
המשימה

מדדי  מדדי תפוקהמשאבים נדרשיםשותפים מרכזיםפעולות מרכזיותיעד שתקדם
התארגנות

הערות

ביקורת דו 

שנתית לאחזקת  

מערכות סינון 
ח"אוויר במוס

ביקורת תחזוקה  

למערכות סינון 
ח"אוויר במוס

תקינות    

מערכות סינון 

האוויר בחירום 

ח"במוס

וטיפול  בדיקה

במערכות הסינון  

ח"אוויר במוס

אבי לוי  , מינהל חינוך

חשב החינוך

  מתקציב בטיחות
שיפוצי קיץ

אוגוסט   עד אמצע

2021

אישור מהנדס 

בודק 

  5קונסטרוקציה 

שנתי ליציבות 
עמודי תאורה

קבלת אישור 

מהנדס בודק 

  5קונסטרוקציה 

שנתי ליציבות 

עמודי תאורה  

בבתי הספר 

ובאולמות  
הספורט

יצירת סביבה  

בטוחה  

לתלמידים  

וסגלי ההוראה 
ח"במוס

אישור מהנדס 

קונסטרוקציה על  

יציבות עמודי  

התאורה בבתי  

הספר ובאולמות  

הספורט

אבי לוי  , מינהל חינוך

חשב החינוך

  מתקציב בטיחות
שיפוצי קיץ

אוגוסט   עד אמצע

2021

מתקני ספורט 
ח"במוס

קבלת אישור 

תקינות מכשירי  
ח"הכושר במוס

בטיחות  

התלמידים 

בשימוש 

במתקני  

הספורט

סקר ליקויי   ביצוע

בטיחות במתקני  

ותיקונם , הספורט

חינוך, ליאור סידוב
תקציב מחלקת  

אירועים
עד לתחילת שנת  

2021הלימודים 

בטיחות  
במעבדות

כנס לבורנטים

הגברת  

הבטיחות  

בתי   במעבדות

הספר

 הזמנת גורם

מקצועי להנחית  

ציוותי המעבדה 

המקצועיים

לאורך השנהתקציב חינוךבתי ספר, חינוך

תוכנית עבודה פרוייקטאלי   חד פעמי
מחלקת חירום ובטחון - כללי

הערות מדדי   מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים מרכזים פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור   שם המשימה
התארגנות המשימה

ביקורת דו   תקינות  
בדיקה וטיפול  ביקורת תחזוקה  

עד אמצע אוגוסט   מתקציב בטיחו ת  מינהל חינוך, אבי לוי   מערכות סינון  שנתית לאחזקת  
במערכות הסינון   למערכות סינון 

2021 שיפוצי קיץ חשב החינוך האוויר בחירום  מערכות סינון 
אוויר במוס"ח אוויר במוס"ח

במוס"ח אוויר במוס"ח

קבלת אישור 

אישור מהנדס  יצירת סביבה   מהנדס בודק 
אישור מהנדס 

קונסטרוקציה על   בטוחה   קונסטרוקציה 5  
עד אמצע אוגוסט   בודק 

מתקציב בטיחו ת  מינהל חינוך, אבי לוי   יציבות עמודי   לתלמידים   שנתי ליציבות 
2021 קונסטרוקציה 5  

שיפוצי קיץ חשב החינוך התאורה בבתי   וסגלי ההוראה  עמודי תאורה  
שנתי ליציבות 

הספר ובאולמות   במוס"ח בבתי הספר 
עמודי תאורה

הספורט ובאולמות  
הספורט

בטיחות  

ביצוע סקר ליקויי   התלמידים  קבלת אישור 
עד לתחילת שנת   תקציב מחלקת   מתקני ספורט 

ליאור סידוב, חינוך בטיחות במתקני   בשימוש  תקינות מכשירי  
הלימודים 2021 אירועים במוס"ח

הספורט, ותיקונם  במתקני   הכושר במוס"ח

הספורט

הזמנת גורם  הגברת  

מקצועי להנחית   הבטיחות   בטיחות  
לאורך השנה תקציב חינוך חינוך, בתי ספר כנס לבורנטים

ציוותי המעבדה  במעבדות בתי   במעבדות

המקצועיים הספר

15
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משימות שוטפות  תוכנית עבודה שנתית 
כללי -מחלקת חירום ובטחון 

 

2

שותפים  פעולות מרכזיותיעד שתקדםתיאור המשימהשם המשימה
מרכזים

הערותמדדי התארגנותמדדי תפוקהמשאבים נדרשים

תרגול 

תרחישי איום 
עירוניים

תרגול תרחישי 

איום עירוניים

בקרות   ,תרגיליםמוכנות לחירום
אימונים, תיקים

, אגפי העירייה

,  העורףפיקוד 
משרדי ממשלה

תרגיל אחד  תקציב רגיל   4,000
בשנה

לא בוצע/בוצע

תרגול 

תרחישי איום 
עירוניים

פתיחת לשכת 

מידע אזוריות 

,  הדרכה, תרגולמוכנות לחירום  
בקרה  

אגפי עירייה  
ופיקוד העורף  

תרגיל אחד  ח"ש 2000
בשנה

לא בוצע/בוצע

תרגיל יחידת ח"תרגול שע
ר"סע

,  תיקים ,תרגיליםמוכנות לחירום  
אימונים והכשרות 

  אגפי עירייה
ומתנדבים

אחד  תרגיל   8,0000
והכשרה אחת 

לא בוצע/בוצע

מעקב ועדכון  
תיקי החרום

מעקב ועדכון תיקי 

החרום פעמים 

בשנה

מעקב ותחזוקת תיקי מוכנות לחירום
התכנון לחרום

תיקוף  ביצועכוח אדם קיים י"עאגפי העירייה

ועדכון התיקים 
פעמים בשנה

בוצעלא /בוצע

תשלום אגרת  

תדרים 

למערכת קשר 
עירונית

תשלום אגרת  

תדרים למערכת 

קשר עירונית 

למשרד  

התקשורת

שיפור הקשר 

באירועים  בעיר 
רגילים וחירום

:תשלום אגרות 

שנתי-תדר ממסר

פעם  -תדר סימפלקס
.בשנתיים

תקציב   ₪ 33,000גזברות
רגיל 

ינואר עד סוף חודש 2021ינואר 
2021

ישיבות קיום 
ח"ועדת מל

קיום ישיבות 

ח"ועדת מל

שיפור המוכנות  
לחרום

ישיבות   4קיום 
שנתיות

,אגפי העירייה

פיקוד העורף  

תקציב   ₪ 6,000
רגיל

  

ישיבות  4

  בשנת

כל )2021
(רבעון

ניקיון מרכז 
ההפעלה

ניקיון מרכז 

ההפעלה

שמירת כשרות 
לחרום

במהלך , לפני ניקוי

 תרגולים ואחרי
וישבות

  ₪ 20,000אגף נכסים
רגיל  תקציב 

הניקיון  ' הזמנת חבבשנה 4
עובדת העירייה עימה

2

 

תוכנית עבודה שנתית   משימות שוטפות
מחלקת חירום ובטחון - כללי

הערות מדדי התארגנות מדדי תפוקה משאבים נדרשים שותפים   פעולות מרכזיות יעד שתקדם תיאור המשימה
 

שם המשימה
מרכזים

בוצע/לא בוצע תרגיל אחד   אגפי העירייה,  תרגילים, בקרות   מוכנות לחירום תרגול תרחישי  תרגול 
בשנה פיקוד העורף,   תיקים, אימונים איום עירוניים תרחישי איום 

משרדי ממשלה עירוניים

בוצע/לא בוצע תרגיל אחד   2000 ש"ח אגפי עירייה   תרגול, הדרכה,   מוכנות לחירום   פתיחת לשכת  תרגול 
בשנה ופיקוד העורף   בקרה   מידע אזוריות  תרחישי איום 

עירוניים

בוצע/לא בוצע תרגיל אחד     8,0000 אגפי עירייה   תרגילים, תיקים,   מוכנות לחירום   תרגיל יחידת  תרגול שע"ח
והכשרה אחת  ומתנדבים אימונים והכשרות  סע"ר

בוצע/לא בוצע ביצוע תיקוף  ע"י כוח אדם קיים אגפי העירייה מעקב ותחזוקת תיקי  מוכנות לחירום מעקב ועדכון תיקי  מעקב ועדכון  

ועדכון התיקים  התכנון לחרום החרום פעמים  תיקי החרום

פעמים בשנה בשנה

עד סוף חודש ינואר  ינואר 2021 33,000 ₪ תקציב   גזברות תשלום אגרות : שיפור הקשר  תשלום אגרת   תשלום אגרת  
2021 רגיל  תדר ממסר-שנתי בעיר באירועים   תדרים למערכת  תדרים 

תדר סימפלקס-פעם   רגילים וחירום קשר עירונית  למערכת קשר 
בשנתיים. למשרד   עירונית

התקשורת

4 ישיבות  אגפי העירייה, קיום 4 ישיבות   שיפור המוכנות   קיום ישיבות  קיום ישיבות 

בשנ ת  שנתיות  פיקוד העורף לחרום ועדת מל"ח ועדת מל"ח

2021)כל    
רבעון(

הזמנת חב' הניקיון   4 בשנה י םגף נכ ס א ניקוי לפני, במהלך  שמירת כשרות  ניקיון מרכז  ניקיון מרכז 
עימה עובדת העירייה ואחרי תרגולים  לחרום ההפעלה ההפעלה

וישבות

4,000 ₪ תקציב  
  תקציב רגיל

,4 ₪ תקציב  
 4,000
000

 רגיל 

33,000 ₪  תקציב  
 רגיל 

6,0000 ₪ תקציב  
רגיל

6,000 ₪ תקציב  
6,000 ₪ תקצי

 רגיל 

20,000 ₪  תקציב  
20,000
0,000

 ₪  
רגיל2 ₪
 רגיל 
תקציב רגיל  20,000 ₪  
 רגיל 
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 אכיפה עירונית מחלקת 
 

 השיטור העירוני:  - העירוניתיחידת האכיפה מטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

מד"א, משטרת  הפעלת הפקחים המסייעים בשיטור העירוני וניידות בשיטור העירוני כחלק ממערך בטחון עירוני מבצעי וסיוע לכוחות הביטחון: כיבוי והצלה,   .6

 ישראל וצה"ל. 

 בעבירות איכות חיים )הקמת רעש, וונדליזם וכיו"ב(.  הפעלת פקחים מסייעים ופקחים עירוניים במערך אכיפה אפקטיבי ובאמצעותם למניעה וטיפול  .7

 הכשרת מערך האכיפה המשולב לפעילות מבצעית בשגרה וחירום.    .8

אזעקה    הפעלת נוהל עבודה סדור להפעלת מערך האכיפה המשולב בשיתוף מחלקת חירום ובטחון ומחלקת פיקוח וחניה הכולל תגובה ללחצני מצוקה ומערכות .9

 ירייה, אבטחת אירועים, סיורי מניעת ונדליזם בבתי ספר ומוסדות ציבור. וגילוי אש במתקני הע 

 המשך מתן כלי ירייה למורשים בעירייה )יחידת אכיפה עירוני( ע"פ קריטריונים מוקפדים. .10

 

 משימות שוטפות -האכיפה העירונית  
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 ₪ 14,000 
 תקציב רגיל 

 ₪ 10,000 
 תקציב רגיל 
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 ₪ 28,000 
 תקציב רגיל 

 ₪ 20,000 
 תקציב רגיל 

 ₪ 16,000 
 תקציב רגיל 

 ₪ 26,000 
 תקציב רגיל 
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 ₪ 28,000 

 ₪ 20,000 

 ₪ 16,000 

 ₪ 14,000 

 ₪ 10,000 

 ₪ 26,000 

 רגיל

 רגיל

 רגיל

 רגיל

 רגיל

 רגיל
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 פיקוח וחניה  חלקת מ

 

 והפיקוח העירוני:רשות החניה  מטרות עיקרי הפעילויות, יעדים ו

 הפעלת פקחים מסייעים ופקחים עירוניים ושילובם במערך אכיפה אפקטיבי ובאמצעותם למניעה וטיפול בעבירות איכות חיים.  .7

 הקמת יחידת פקחי כלבים לטיפול ואכיפה בנושא.  .8

 הכשרת המערך המשולב לפעילות מבצעית בשגרה וחירום.    .9

 המשך שיתוף הפעולה עם התובעת העירונית. .10

 הגברת היכולות למערך אכיפה ממוחשב.  .11
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12. סיוע בסופי שבוע וחגים בביצוע משימות פקחי הרובעים ע"פ קריאות מוקד עירוני. 
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 אגף דוברות ותקשורת
 תיאור כללי 
מגבש וקובע את המדיניות התקשורתית של עיריית גבעתיים, כנגזרת ממדיניות ראש    ותקשורתאגף דוברות  

 העירייה, הנהלת העיר ומנכ"ל העירייה.  

על    האגף ואחראי  מפיק  המדיות  מנהל,  כלל  ניהול  זאת  ובכלל  ושיווקית  תקשורתית  אסטרטגיה  קביעת 

אחראי    גם  האגף  רמטים ברחבי העיר.פרסום מודעות בעיתונות, שילוט ופרסום חוצות בכל הפוהדיגיטליות  

עירוניות כגון: אירועי קיץ, חוגים, קייטנות, חינוך, סיכומי  החוברות  ה ו  פולדריםהעלונים,  העל כל הפקת  

 שנת פעילות ועוד. 

 

שהינו בכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה.  תקשורת,  ו   דוברותאגף  השתנה המבנה האירגוני והוקם    2019בשנת  

רפרנט כללי    אחראית נושא חינוך,  , אחראית נושא אירועים וקהילה,לקהגף, מנהל מחהאגף כולל מנהלת א

ומזכירה. האגף מתבסס על שירותים במיקור חוץ ממספר רב של גורמים מקצועיים המספקים שירות בכל  

 תחומי העשייה האגפית.  

ווירטואלי, דף הפייסבוק  האגף אחראי על עדכון וניהולו השוטף של אתר האינטרנט העירוני לרבות העיתון ה

. ניהול  צילומיהעירוני כולל העלאת תכנים, אירועים וייזום פרויקטים, סיקור אירועים לרבות מתן מענה  

צילומי קטעי    םארכיון  נושא  כל  של  ארכיונית  ושמירה  ריכוז  העירייה,  ואירועי  פעילות  כל  של  ממחושב 

 העיתונות של גבעתיים מחברת "יפעת".  

 

אגפי ומחלקות העירייה לרבות כל המוסדות העירוניים כגון:   ללכל  ת תקשורתיספק תמיכה  מהאגף    ,בנוסף

 המרכזים הקהילתיים, המכון האומנותי, מצפה הכוכבים, הגלריה העירונית, הקונסרבטוריון העירוני ועוד.  

עיתונות, אינטרנט ומחפשת  האגף מרכז את כל נושא הפרסום ויח"צ העירוניים בשלל המדיות כגון: רדיו,  

 פתרונות יצירתיים על בסיס רעיונות חדשים על מנת להביא לידיעת הציבור את פעילות העירייה. 

 

 מטרת על 
חשיפה לעשייה  בעתיים כעיר האיכותית והמובילה בגוש דן בפרט ובישראל בכלל, באמצעות  גמיצוב העיר  

 . עירוניתה

 

 מטרות נוספות

 מאלית לקהל היעד )תושבי גבעתיים על נגזרותיו השונים(.לייצר חשיפה תודעתית מקסי .1

 .  ייצירת כלי יחסי ציבור עירוני במקביל למערך היחסי ציבור הדוברות .2

 יצירת מכפילי כוח תודעתיים לפעילות העירונית השוטפת. .3

 הזדהות עם העיר גבעתיים כמותג.   .4

 תרגום המדיניות העירונית למרכיבי פרסומיים על כל נגזרותיו.   .5

הסמכות המקצועית המסייעת לכל אגפי, מחלקות ומוסדות העירייה בתחומי הפרסום ויחסי הציבור   .6

 בתשלום.  

העירייה, .7 ראש  של  מיוחדות  ליוזמות  בהתאם  נקודתיים  קמפיינים  ומנכ"ל    ייזום  העירייה  הנהלת 

 העירייה. 
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 חיפוש מתמיד של מדיות חדשות לטובת הפעילות העירונית. .8

 שדרכם יהיה ניתן לשווק את הפעילות העירונית.   ייזום פרויקטים חדשים .9

 

 סקירת פעילות

 הפקות דפוס )פליירים, פולדרים, פרוספקטים, חוברות ועוד(.  .1

קידום כל האירועים העירוניים באמצעי פרסום ויחסי ציבור )פורים, עצמאות, אירועי קיץ, פסטיבלים,   .2

 ייחודיים ועוד(. אירועים קהילתיים, מרוץ גבעתיים, פרויקטים 

 .ליווי אסטרטגי ברמה העירונית .3

 עיצוב והפקה שלטי מדיית חוצות, שילוט אלקטרוני.   .4

 תיעוד וסיקור אירועים.   .5

 מודעות פרסום בעיתונות. .6

 תיעוד היסטורי.   .7

 כתיבה תדמיתית על פי צרכים. .8

 ניהול תוכן ועריכת אתר אינטרנט עירוני )עיתון וירטואלי, חדשות ואירועים(.   .9

 תכנים ברשתות החברתיות. ול, עריכה והעלאת ניה  .10

 גיליונות עיתונות מיוחדים ועוד(.   ,הפקות ייחודיות )חוברות תדמיתיות, לוחות שנה .11

 סיוע בהפקת אירועים כולל הנחיה באירועים ספציפיים.   .12

 צילום ותיעוד אירועים.   .13

 ריכוז וקטלוג לקטים תקשורתיים על פי מילות קוד הקשורות לגבעתיים.   .14

 .זום פרויקטים ייחודייםיי .15

 פרסומי לאגפים, מחלקות ומוסדות העירייה. ו  ייעוץ תקשורתי, שיווקי .16

 איתור ומציאת שטחי פרסום חדשים ומדיות חלופיות.  .17

 . הפקת סרטוני יח"צ עירוניים לקידום ופרסום פעילות עירונית .18

 . פרסומי עירייה בתיבות הדואר הפצת .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורונהתקשורת והסברה בימי  
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יום של תושבי  -אינטנסיבית למען קיום שגרת היום  עם פרוץ מגפת הקורונה והצורך ההולך וגובר להסברה

על העיר. מעבר לפעילות   לכלל תושבי  נרתם למשימת ההסברה המקיפה  ותקשורת  דוברות  העיר, אגף 

פת המגיפה ההסברה השגרתית המתבצעת לאורך כל השנה נערכו מספר רב של פעולות ייעודיות לתקו

 והצורך להעניק מידע מקיף לתושבים בכל תחומי החיים.

 

 : בין הפעולות שנעשו

העיר   • לתושבי  הדרוש  המידע  כל  ובו  ייעודי  קורונה  פורטל  ועדכון    – הקמת  יומיומית  תחזוקה  כולל 

 הפורטל המידע עדכני לשימוש התושבים. 

 .השכונתיות ומעבר לתקשורת ישירה מול התושבים גם בערוץ זה אפטסעיבוי פרויקט קבוצות הוו  •

 . צילום סרטוני "מבזקורונה" עם ראש העיר ובו הסברה לתושבי העיר •

ייזום ופרסום מבצעי הסברה ייעודיים לתושבים )שמירה על ההנחיות, שמירה על הירוק, מסרי עידוד,   •

 . שלההרגעה וכו'( והעברת מסרים עדכניים, בכפוף להנחיות הממ

לתושבים    טיקפרוי • לסיוע  והסברה  און  –פרסום  שמבצעות  מסעדות  משל - רשימות  מיפוי  חים  וליין, 

 .ממכולות וסופרים, הכנת רשימת בתי מרקחת פעילים ועוד

 .הקמת פלטפורמה דיגיטלית לשידור לוח פעילות עירוני )הרצאות, הופעות, ספורט, ילדים ועוד( •

 . צילום סרטי תדמית ברוח הקורונה •

 .הפקת ושידור שידורי לייב עם ראש העיר ומומחים בנושאים שונים )רפואה, חינוך ועוד( •

אפ, מסרונים, ניוזלטר, רשתות חברתיות, שילוט חוצות  טס הפצת מידע לתושבים בשלל פלטפורמות )וו •

 . ופרינט(

 . תיעוד שלל הפעולות שנעשו למען התושבים לאורך כל התקופה •

 . יםפרסום תמונת מצב יומית לתושב •

התושבים   • מול  העירייה  אגפי  לכל  דיגיטליים  הסברה  שירותי  דיגיטליים    –מתן  פרסומים  הכנת 

 מותאמים והפצתם לפי הסגמנטים המתאימים.

 ה. כמובילים במלחמה מול נגיף הקורונראשה בניהול תקשורתי ומיצוב העיר גבעתיים והעומד  •
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 שוטפות משימות
שם 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הפקות  
 דפוס

עיצוב והפקת  
פליירים,  
פוסטרים 
 פרוספקטים
 חוברות ועוד

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

 המותג גבעתיים 

ריכוז החומר, 
איסוף ועיבוד, 
 הפקה והדפסה 

הנהלת העיר,  
והאגף 

 הרלוונטי 

  300,000-כ
₪ 

אספקת החומרים  
 על פי הפירוט הבא:

 הדפסה: 
ימים לתום  7-21

  3-7הפצה:  המועד,
 ימים לפני המועד, 

  0-7סוג המדיה: 
 ליין - ימים לפני הדד

קבלת קובץ  
 ,ואישורו לדפוס
שליחת הקובץ  

 לדפוס, 
מעקב אחר ביצוע 

 העבודה 

 הערכה בלבד 
בימים אלה מסתיים  

הפקות דפוס לאגף   מכרז
 דוברות ותקשורת 

עיצוב 
והפקה  
שלטי 
מדיית 
חוצות  

ופרסום 
 אלקטרוני 

עיצוב והפקה  
בילבורדים, נון 

 סטופ,
עמודורים, 

שלטי בד, דגלי  
פרסום, שילוט 
 אלקטרוני ועוד

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

 המותג גבעתיים 

פרסום על מדיית 
חוצות בפרישה  

מקסימלית  
 ולאורך זמן

הנהלת העיר,  
האגף 

הרלוונטי 
וחברות 
 השילוט 

40-20  
 שעות

 שבועיות. 
 עלות 

 בהתאם
 לתדירות
 . הקמפיין

 הגדלה של 
בהיקפי   10%-כ

הקמפיינים  
 הייחודיים 

הכנת קבצים 
שליחת , מותאמים

הקבצים לגורם  
 הרלוונטי, 

בקרה על ביצוע  
 העבודה 

נדבך חשוב ביותר. אם  
רוצים לחזקו יש  

להשקיע משאבים 
 . כספיים ניכרים

ייזום 
קמפיינים  

ברדיו,  
טלוויזיה, 
 אינטרנט 

פרסום 
קמפיינים 

עירוניים על גבי  
מדיות  

 אלקטרוניות

אינפורמציה  
עירונית, נראות 

שיווק עירונית, 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
והגברת החשיפה 

לפעילות 
 העירונית 

פרסום באנרים 
אינטרנטיים, 

יצירת קמפיינים 
רדיופוניים  
והשתתפות 

טלוויזיה  תכניותב
לקידום 

פרויקטים, יצירת 
סרטונים 

והעלאתם במדיות 
 השונות 

לשכת ראש  
העירייה  

והגורמים  
 הרלוונטיים 

  300,000-כ
₪ 

רוני  יצירת שיח עי
ו"באז" סביב   

 הפעילות העירונית. 
הגדלת הפרסום  

 , 50%-ברדיו ב
 באינטרנט  

 , 100%-ב
 בטלוויזיה 

 . 100%-ב

יום לפני כל   30-60
 פרויקט

אחד הכלים 
האפקטיביים ביותר .  
ככל שההשקעה גדולה  

יותר האפקטיביות  
 גדלה. 

צילום 
עיתונות +  

 וידאו 

צילום וסיקור 
 אירועים 

+הטמעת    
100%  

מהאירועים   
ברשתות  

החברתיות 

הגברת החשיפה 
לפעילות ראש 

העירייה  
והעירייה  
ושמירה 

ארכיונית של 
 אירועים 

צילום אירועים  
 עירוניים 

לשכת ראש  
העירייה  

ואגפי  
העירייה  

 הרלוונטיים 

  200,000-כ
₪ 

  100%צילום 
מהאירועים 

המרכזיים על ידי 
מקצועי צלם סטילס 

מהאירועים  25%-ו
המרכזיים על ידי 

 צלם ווידאו 

אין מדדים  
 מיוחדים

צילום על ידי צלם  
צילומים   -מקצועי 

באירועים קטנים 
מתבצעים באמצעים 

 פנימיים 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

ובאתר  
 האינטרנט

דגלול 
 מיתוגי

 העלאת דגלול
עירוני בכל 
הרחובות 
המרכזיים 

לטובת 
אירועים 
 מרכזיים

חיזוק המותג 
גבעתיים והגברת 

החשיפה 
לפעילות 
 העירונית 

העלאת הדגלול  
ברחובות העיר 

 הראשיים

לשכת ראש  
העירייה,  
האגפים  

הרלוונטיים  
 וקהילתיים 

עלות דגלול 
לפרויקט 

28,000 ₪ , 
 6לטובת 

 -הפקות כ
200,000  ₪ 

העלאת קמפיין 
דגלים בכל  
האירועים  

והפסטיבלים  
 המרכזיים

העברת הקבצים 
כחודש לפני  

  הפרויקט.
העלאת הקמפיין 
כשבועיים לפני 
 תאריך האירוע.

בהתאם לגובה התקציב 
ניתן יהיה לקבוע את 

מספר הקמפיינים אותם  
ניתן יהיה להעלות 

 לאוויר

תיעוד  
וסיקור  
 אירועים 

הגעה למירב 
האירועים  
בדגש על  

אירועים עם  
 ראש העירייה 

הגברת החשיפה 
לפעילות 
 העירונית 

ליווי ראש 
העירייה, צילום  
 וסיקור האירוע

לשכת ראש  
העירייה,  

אגפי  
העירייה  

 וקהילתיים 

שעות  10-כ
 שבועיות 

 90% -הגעה ל
מאירועים 

המרכזיים ופרסום 
מהאירועים   100%

 והטמעתם לציבור 

יש לעקוב אחר 
יומן הפעילות 

סדר  ולתכנן את 
 היום 

 

ייזום 
פרויקטים  

 ייחודיים 

ייזום וחיפוש  
פרויקטים 

שיקדמו את  
 העיר 

שיווק עירוני,  
חיזוק המותג 

גבעתיים והגברת 
החשיפה 
לפעילות 
 העירונית 

השתתפות 
בפרויקטים 

ייחודיים ושת"פ  
בענייני איכות 

סביבה, קהילה,  
שת"פ עם עיתונים, 

 הפקות של מפות,
אלבומים, דפי 

תערוכות  מזכרת 
 וכו'

לשכת ראש  
העירייה,  

לשכת 
מנכ"ל, 
אגפים  

 רלוונטיים 

  200,000-כ
₪ 

  4עד  3-השתתפות ב
פרויקטים 

שמקדמים את  
 המותג גבעתיים 

בהתאם  -גמיש 
 לפרויקט. 

  4-6 -מינימום כ
שבועות לפני  

 הפרויקט.

 

מודעות  
תדמית,  
אירועים  

ומידע  
לציבור 

 במקומונים 

פרסום מטעם 
העירייה  

במקומונים  
כולל כתיבה, 

 פיקוח וגרפיקה 

שיווק עירוני,  
חיזוק המותג 

גבעתיים, פרסום  
אירועים, יוזמות, 

 פעילויות ועוד 

 פרסום במקומונים

ראש 
העירייה,  

אגפים  
ומוסדות  
 עירוניים 

600,000  ₪ 

פרסום עשייה  
ואינפורמציה  

עירונית בעיתונות על  
 פי החלטת ההנהלה 

ימים לפני  7-14 -כ
הורדת העיתון 

לדפוס. במקרים 
דחופים או שאינם 
דורשים גרפיקה  

מיוחדת טווח 
 . הזמן קטן יותר

כאשר מדובר על פרויקט  
גדול יש להיערך להכנת  

המודעה/קמפיין/פרויקט 
 בטווח זמן ארוך יותר 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

איתור 
מדיות  
 נוספות

חיפוש מתמיד 
אחר אפיקי  

פרסום חדשים 
 ומדיות חדשות

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
 והגברת החשיפה 

פגישות עם חברות  
בתחום, הצבת 

מתקנים חדשים 
בעיר, הכנסת סוגי 

 מדיות נוספות

לשכת ראש  
  ,העירייה

לשכת מנכ"ל 
וכל גורם  
רלוונטי 

שמלווה את 
 התהליך 

 

הגדלת שטחי  
הפרסום והמדיות 

לתקופה ביחס 
 המקבילה

משתנה בהתאם  
  לפרויקט

הטמעת  
הצורך  
בקבלת  
מידע 

ויצירת 
תקשורת  

 בין ארגונית

יצירת קשר  
שוטף ורצוף עם 

כל מחלקות, 
אגפי ומוסדות 

העירייה על 
מנת לפרסמה  
 בכל הדרכים

הגברת החשיפה 
לפעילות 
 העירונית 

ייזום פגישות 
ותכתובות על מנת  

לקבל חומר 
ואינפורמציה על  
 פעילות העירייה 

לשכת ראש  
העירייה,  

לשכת מנכ"ל 
וכל אחת 
מיחידות 
 העירייה 

  15עד  10-כ
שעות 

 שבועיות 

תזכורת שבועית של 
בעלי התפקידים  

בעירייה על הזרמת 
חומר תדמיתי  

 ופרסומי למחלקה 

שליחת מיילים  
תזכור , למנהלים

 , בישיבות מנהלים
קשר על בסיס  

שבועי עם  
הגורמים  

 רלוונטיים ה

 

תפעול אתר  
האינטרנט  
והרשתות  
 החברתיות 

עדכון שוטף 
ויום יומי של 

אתר האינטרנט  
העירוני + 

עדכון שוטף של 
הרשתות 
 החברתיות

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
והגברת החשיפה 

לפעילות 
 העירונית 

קשר ישיר עם כל 
הגורמים  
העירוניים  

והטמעת החומר 
הזורם באופן 
מיידי לאתר  

האינטרנט העירוני 
ולרשתות 
 החברתיות

לשכת ראש  
העירייה,  

אגפי  
העירייה,  
עמותות 
 עירוניות 

12-15  
שעות 

שבועיות 
של 

המחלקה 
כולל הכנת 

תכנית  
 שבועית. 

  150,000-כ
₪ כולל  

קידומים 
וריטיינר 

 חודשי. 

העלאת כל  
 האירועים הגדולים, 

מהאירועים   60%
 ,הקטנים

מסרטי  100%
 הווידאו

  100%ועדכון 
מהאירועים ללוח  

האירועים והעלאת 
ועדכון אינפורמציה  

 על בסיס קבוע

מתבצע על בסיס 
 יום יומי

גודל אירוע מתייחס 
לחשיבותו העירונית 
 ולמידת החשיפה שלו. 

עצמאות  ,לדוג': פורים
מרוץ גבעתיים נחשבים  ו

אירועים גדולים. אירוע 
קהילתי נחשב אירוע 

 בינוני וכו'.
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הטמעת  
פרסומים 
והפקות  

תוכן  
 דיגיטליות 

באתר 
האינטרנט  
וברשתות  
 החברתיות 

הפקות 
מודעות, מידע, 

אירועים, 
סרטונים, 

תמונות ועוד 
באתר  

האינטרנט  
וברשתות  
 החברתיות

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
והגברת החשיפה 

לפעילות ראש 
 העירייה 

עבודה מול כל 
הגורמים  

העירוניים +  
עבודה עם גורמים  
הפקתיים לטובת 
 הטמעת החומרים

לשכת ראש  
העירייה  
ויחידות 
העירייה  

 הרלוונטיות 

100,000  ₪ 

  100%העלאת 
מהאירועים 
המרכזיים, 

הסרטונים ואלבומי 
 התמונות

משתנה בהתאם  
 לפרויקט

מתבסס על הפקות  
נוספות מעבר לשוטף 

המצוינות בסעיף הקודם 
 תפעול אתר האינטרנט -

הפצה  
רוויה של 
פרסומים 
 עירוניים 

חלוקה רוויה  
של פרסומים 

עירוניים  
מודפסים 

בתיבות דואר,  
מכוניות 

ובמרכזים 
 עירוניים 

אינפורמציה  
עירונית, נראות 

שיווק עירונית, 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
והגברת החשיפה 

לפעילות 
 העירונית 

ניתוב חומרי 
הפרסום למפיץ  

ותכנון חלוקה על  
פי מועדים 

 ואזורים

לשכת ראש  
העירייה וכל  
גורם עירוני  

 רלוונטי

  100,000-כ
₪ 

מבתי  100%- הגעה ל
האב בעיר אליהם 

כוונה החלוקה בפרק  
 5זמן של יום עד 

 ימים

למפיץ עד  הגעה 
יום לפני תחילת  

 החלוקה 
 

אחזקה 
ותוכן  

מסכים 
 אלקטרונים 

אחזקה על ידי 
חברת אורלד  

והפקת 
סרטונים על 

בסיס גרפיקה 
 5- עירונית ל

 מסכים בעיר

אינפורמציה  
עירונית, נראות 
עירונית, שיווק 
עירוני, חיזוק  

המותג גבעתיים  
והגברת החשיפה 

לפעילות 
 העירונית 

 ,תכנון קבצים
שליחה להפקת 

 סרטון,
מעקב וביצוע אחר 
העלאת הסרטונים 

 והורדתם

לשכת ראש  
העירייה  
והאגפים  

 הרלוונטיים 

  200,000-כ
₪ 

העלאת כל ההפקות  
הרלוונטיות למסכים 
ושמירה על אחזקת 

 המתקנים

העברת הקבצים 
להכנה כשבוע  
לפני העלאה  

 לאוויר

 

פרסום 
מודעות  
 דרושים 

פרסום מודעות 
וקולות דרושים 

קוראים  
בעיתונות 
 ובאינטרנט 

פרסום מודעות 
דרושי כוח אדם  
בהתאם לצורך 

 העירוני 

פרסום בעיתונות 
הכתובה ובמדיה 

 האלקטרונית

לשכת ראש  
העירייה,  

לשכת 
סמנכ"ל 
 העירייה 

שעות  3-7
 שבועיות 

הפרסום מופיע  
 בהתאם לצורך

עד יומיים לפני  
ירידה לדפוס יש 

לקבל את החומר, 
לפני הפרסום יום 

אישור הגורמים 
 הרלוונטיים 

התקציב יורד ממשאבי  
 אנוש
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פרסום 
מודעות  
קולות  

קוראים / 
ועדת  

 הקצאות 

פרסום מודעות 
קולות 

קוראים/ועדת 
 הקצאות

פרסום מודעות 
וקולות קוראים  
בהתאם לצורך 

 העירוני 

פרסום בעיתונות 
הכתובה ובמדיה 

 האלקטרונית

לשכת ראש  
העירייה,  

מנכ"ל לשכת 
וסמנכ"ל,  
העירייה,  

יועצת 
משפטית וכל 

 גורם עירוני 

הפרסום מופיע   ₪  10,000
 בהתאם לצורך

עד יומיים לפני  
ירידה לדפוס יש 

לקבל את החומר, 
יום לפני הפרסום 
אישור הגורמים 

 הרלוונטיים 

אין כיום תקציב  
 במחלקות

קידום 
ממומן  

ברשתות  
החברתיות  
לפעילות 
תרבות  
 וקהילה

קידום ופרסום 
אירועים 
ופעילויות 
ברשתות  
 החברתיות

אינפורמציה  
עירונית, נראות, 

שיווק, חיזוק 
המותג והגברת 

החשיפה 
לפעילות 
 העירונית 

התאמת הפרסום  
לקובץ ממומן  

והעלאתו על פי 
 הצורך 

עמותת  
קהילתיים 
וגורמים 
עירוניים  

 יים רלוונט

 ₪  12,000-כ

העלאת כל 
הפרסומים 

הרלוונטיים גם 
 בצורה מומנת

במסגרת ההכנה 
של כלל הפרסום  

להתאים גם קובץ 
ממומן. העלאה 

 .בהתאם לצורך

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרויקטאליות משימות 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  התארגנות מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הקמת אתר  
אינטרנט  

 רשותי חדש 

הקמת אתר  
אינטרנט חדש  

שיחליף את אתר  
האינטרנט  
 הקיים כיום

שיפור השירות 
לתושב, התאמה 

לפלטפורמות  
מודרניות כולל 
התאמה מלאה  

למובייל. שקיפות  
וקידום עירייה  

 דיגיטלית מתקדמת. 

כתיבת מסמך  
עדכון תוכן  ,אפיון

יציאה  האתר,
עבודה על   ,למכרז

האתר החדש עם 
, הספק הזוכה

השקת האתר  
 החדש 

לשכת ראש  
העירייה, לשכת 
מנכ"ל, מערכות 
מידע, וכל גורם  

עירוני נוסף 
שיכול לסייע  

 בתהליך

שעות  20-30
 שבועיות 

השקת אתר  
אינטרנט  

 רשותי חדש

כתיבת מסמך אפיון  
 ,לאתר החדש
 עריכת תוכן

השקת אתר ברבעון 
 2021הראשון של 

נערך מכרז  
ובשיתוף החברה 
הזוכה נערכים  
 להקמת האתר 

הכנה 
לחגיגות 
המאה  

 לגבעתיים 

סיוע לצוות  
ההיגוי לטובת 

הפעילות לציבור  
 100-ה בשנת

חיזוק המותג 
העירוני ויצירת  

הזדהות של 
התושבים עם העיר  
והעמקת הקשר בין  

 כלל האוכלוסיות 

סיוע לצוות  
ההיגוי, סיורים 

בערים ולמידה 
 נוספות

לכל פרויקט עבודה 
 בהתאם לצורך

כל השותפים  
 לתהליך 

שעות  10-20
עבודה 
 שבועיות 

ביצוע  
 המשימות 

ועדת  על פי 
ההיגוי  
לטובת 
קידום 
 התהליך 

השתלבות שוטפת 
 ,בקבוצות עבודה
שיתוף פעולה  

בעבודה הגורמים  
 ם יהרלוונטי

 דוג' לפרויקטים: 
מיתוג אירועי 

סרט  ; המאה
 שנת המאה

מכרז 
להחלפת  
מתקני 
 הדגלול

החלפת מתקני 
הדגלול עירוני  
בכל הרחובות 

המרכזיים 
לטובת פרסום 

אירועים 
 מרכזיים

חיזוק המותג 
גבעתיים והגברת 
החשיפה לפעילות  

 העירונית 

הכנת ויציאה 
למכרז להחלפת  
 מתקני הדגלול 

גורמי העירייה  
 ש"ח  200,000 הרלוונטיים 

סיום המכרז  
והקמת  

המתקנים 
 2021 במהלך

סיום מכרז ברבעון  
 , 2021הראשון 

הקמת המתקנים  
 2021ברבעון שני 

מותנה בתקציב  
 ₪  200,000של 

הפקת סרט  
תדמית עירוני 

 חדש 

הכנת סרט  
תדמית עירוני  

 חדש

חיזוק המותג 
העירוני ויצירת  

הזדהות של 
התושבים עם העיר  
על רקע השינויים  

 שהעיר עברה 

 בחירת ספק,
 כתיבת תסריט, 

 בחירת לוקישניים, 
 צילום ועריכה, 
 הפצת הסרטון

לשכת ראש   
העיר וכל גורם  
 שיסייע בתהליך 

 ₪  100,000-כ
סיום הפקת 

סרט  
 התדמית 

 בחירת הספק,
כתיבת התסריט  

צילום   ואישורו,
גמר   ועריכה,

הסרטון והקרנתו גם 
 באירועים עירוניים 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  התארגנות מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

הקמת פורטל  
 חינוך רשותי 

הקמת פורטל  
חינוך רשותי 
שיהווה ספק 
תוכן עבור כל 
צרכני החינוך  

 בעיר

חיזוק המותג 
העירוני ויצירת  

הזדהות של 
  ,התושבים עם העיר

העמקת הקשר בין  
כלל האוכלוסיות 
ובמיוחד הורים, 
תלמידים ואנשי 
חינוך כולל מידע  

חינוכי, תוכן 
רלוונטי, העמקת ידע 

 ועוד 

הכנת מסמך  
כתיבת  , צרכים

 , מסמך אפיון
 ,למכרזיציאה 

,  כתיבת תוכן
 השקת אתר 

מנהל החינוך  
הנוער והצעירים,  
מחלקת מחשוב 
וכל גורם עירוני  

 רלוונטי

שעות   20
 שבועיות 

השקת האתר  
במהלך שנת 

2021 

יציאה למכרז 
 , 2021בתחילת 

עבודה על הפרויקט 
 2021במהלך 

תקציב מנהל 
 החינוך 

פתיחה 
פלטפורמות 

חברתיות  
למנהל  
 החינוך 

פתיחת 
פלטפורמה  

חברתית )בשלב 
הראשון 

פייסבוק(  
שתשרת את  

מנהל החינוך,  
 הנוער והצעירים 

חיזוק המותג 
העירוני ויצירת  

הזדהות של 
  ,התושבים עם העיר

העמקת הקשר בין  
כלל האוכלוסיות 
ובמיוחד הורים, 
תלמידים ואנשי 
חינוך כולל מידע  

י, תוכן חינוכ
רלוונטי, העמקת ידע 

 ועוד 

מוד, ביסוס הע
הגדלת מספר 

התכנים, 
השותפים,  
המעורבות 

והאינטגרציה בין  
 כלל הגורמים 

מוסדות חינוך,  
מנהל החינוך וכל  

גורם רלוונטי  
 אחר

שעות  20-30
 שבועיות 

ביסוס  
טפורמה  להפ

והגדלת  
מספר  

 המשתתפים

הכנת גאנט פעילות 
 שבועי וחודשי 

 

צפוי לפעול כבר  
.  2020בשלהי 
  2021בשנת 

השאיפה לבסס 
 .את העמוד

סיוע ואפיון 
מרחב 

וירטואלי  
למנהל  
 החינוך 

סיוע באפיון 
ומיתוג מרחב 

וירטואלי למנהל  
 החינוך 

פלטפורמה מרוכזת 
ובה תכנים, ידע, 

שיעורים, הרצאות  
 ועוד ביעדן הדיגיטלי 

הכנת מסמך אפיון 
 ומיתוג המרחב

מנהל החינוך,  
מחלקת מחשוב, 

גורמים 
 מקצועיים 

 
פתיחת 
המרחב 

 ירטואלי ווה
 

ניהול מנהל  
החינוך וסיוע  
 אגף דוברות

 



 
 

-522-  

 

 
 רשימת פליירים, גלויות ופוסטרים אגף דוברות לשנת 2021

 
המחלקה לאזרחים ותיקים  –האגף לשירותים חברתיים   –לוח שנה תשפ"ב   

2021חוברת דוח לתושב לשנת    
" 2021חוברת "תכנית עבודה לשנת   

 
 

 פליירים: 
 חודש האזרח הותיק

 תערוכת ציורים גמלאי גבעתיים 
 עבודות מיתון תנועה בגבעת רמב"ם 

מרכז העירעבודות מיתון תנועה   
 מרכז חוגים שז"ר בשמעוני
 בובות לחיים לשורדי שואה 

 אודישנים ללהקות המחול הייצוגיות של גבעתיים 
 הסדרי תנועה חדשים ברחוב ריינס

 בידוד זה לגמרי לבד 
העיר יקיר   

 מרכז השחר 
 רוצים לזכות בתהילה

 בגבעתיים מאכילים חתולים באחריות
 טיפול זוגי 

 אמץ עץ
 מזרקי אפיפן 

 חזרה לשגרה או לסגירה 
31.5, 20.6, 25.7, 26.10, 24.11, 26.12הזמנה למפגשי תושבים:   
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 גלויות: 
 הזמנת ערב שאלות ותשובות של האגודה לתרבות הדיור 

 ברכת שנה חדשה למתנדבים
 ברכת שנת לימודים חדשה לכיתות א'

 הזמנה להרמת כוסית לחג הפסח לעובדי העירייה
 ברכת ראש העיר חג פסח

ם אומרים תודה לעובדים ועובדות הסוציאליי  
 ברכת שנה טובה לעובדי העירייה 

 הענקת שי צנוע לאגף שירותים חברתיים 
 החלמה מהירה 
 עולים לכיתה א'

 טו בשבט לגני הילדים 
וקרה לנכי צה"ל תושבי העיר הזמנה טקס ה  

לנכי צהל ונפגעי פעולות האיבה עלאירוהזמנות   
 
 
 

 פוסטרים: 
31.5, 20.6, 25.7, 26.10, 24.11, 26.12הזמנה למפגשי תושבים:   

 חנוכה בגבעתיים "חגיגה של אור" 
 המאבק באלימות נגד נשים 

 חובה לעטות מסיכה, לבתי הספר התיכוניים 
יסודיים לבתי הספר החובה לעטות מסיכה,   
 חודש האזרח הותיק

 מופע "שלושתינו" לגמלאים 
 מופע שימי תבורי לגמלאים

 שנת חינוך מוצלחת לתלמידים, למורים וצוותי החינוך 
2021הגשת מועמדות אות "יקיר העיר" לשנת   

 אוגוסט מהחלומות בספריות העירוניות 
2021קיץ בגבעתיים אוגוסט    
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1202קיץ לוהט בגבעתיים יולי   
נתן גושן, הראל סקעת, רביב קנר וקרן פלס  –מתחממים לקראת הקיץ   

 מתחממים לקראת הקיץ עם טררם, קופיקו וקוגומלו 
מוזיקה צוענית לגמלאים –מופע טניה וינוקור    

תיאטרון גבעתיים  –מופע ג'יבריז מוזיקת עולם    
תיאטרון גבעתיים  –מופע אלונה טוראל   

למדינת ישראל  73 –שרים עצמאות   
 מופע ירדנה ארזי, מוצאי עצמאות

 טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"א 
 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לגמלאים  –מופע אילנית   
 חידת האפיקומן משחק ניווט ברחבי גבעתיים 

 פורים בגבעתיים קריאת המגילה
 בידוד זה לגמרי לבד, הנחיות לימי הבידוד 

יום המאבק באלימות כלפי נשים –צת הנשים מוע –אחת אחת   
 הנחיות הקפדת נהלים לעובדים ולעובדות במשרדי העירייה בתקופת הקורונה

יום האישה  – עפות על עצמנו   
וזמני פינוי אשפה וגזם בחג 2021חג פסח שמח תשפ"א   

 יום העצמאות "רצינו להגיד תודה" 
 שבוע הבריאות ואורח חיים בריא

26.5התחדשות עירונית כנס   
 כנס הסברה 

 מופע טוביה צפיר 
2021חודש הקריאה יוני    
 מתחשבים בשכונה 

גבעתיים מתמלאת בגאווה  -חודש הגאווה  
1.9.21יהורם גאון   

 ניקיון העיר לקראת חגי תשרי
 רישום לכיתה א' ולגני הילדים

 יקיר העיר 
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גמלאים  –אביהו מדינה   
ולמבוגרים בדיקות קורונה מהירות לילדים   

 ניקיון העיר לקראת חגי תשרי
 בחגי תשרי מתפללים בצורה בטוחה

 
מתחשבים בשכונה  –חוגגים בגינה   

 מונעים וקוטעים את שרשרת ההדבקה 
החל הרישום -להקות מחול  

 פותחים סמסטר בקמפוס 
8.1.22שבתרבות   

 חודש האזרח הותיק
 מרתון הרצאות בקמפוס קהילתיים

חודשאירועי "שווה לי"  מודעותה   מוגבלות  עם לאנשים זכויות לשוויון 
 

מקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת עיריית  ה

 לחוק  6גבעתיים כאמור בסעיף 

 . העירוני האינטרנט באתר העירוניים העזר  חוקי בכל לעיין  ניתן •

 . המשפטית בלשכה נמצאים  העזר חוקי  כל של עותקים •

  פיקוח על  מנהלית האחראי הפנים משרד הוא  הרגולטור  הנחיות באמצעות  לרבות  מקומיות רשויות המחייבת  החקיקה במסגרת פועלת  גבעתיים עיריית •

 . לעת מעת  המתפרסמים  הפנים משרד"ל מנכ חוזרי כולל, פעילותה וביקורת
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 רשימת מאגרי מידע רשימת מאגרי מידע 

המאגר שם  מס' מאגר  מס'   הערות  מטרה  
מאגר המנהל את מסמכי העירייה הכוללים   משרד ממוחשב  980048158 1

 נתוני עובדים 
 

בית הספר  מאגר ניהול נרשמים לקייטנות  קייטנות  990049221 2
פורמלי- וחינוך אשל הקיץ   

 

מאגר המנהל את נתוני פניות תושבים   הנדסה  990049238 3
 והשירות שניתן להם

 

מאגר המנהל את כספי העירייה הכוללים   מערכת כספים  990049244 4
 שמות עובדים 

 

מאגר המנהל את משכורות העובדים   משכורות עובדים  990049251 5
   וההתחייבויות שלהם ושל העירייה

 

מאגר המשמש לניהול מרשם התושבים   מרשם תושבים  990049268 6
 בעיר 

 

המנהל את תלמידי מוסדות החינוך  מאגר  מנהל החינוך  990049274 7
 בעיר 

 

8 869900492 מאגר המנהל את נתוני עובדי העירייה   משאבי אנוש  
 והנוכחות 

 

מאגר המנהל את אוכלוסיית הזקוקים   רווחה  990049320 9
 לשירותי הרווחה 

 

מאגר המנהל את אוכלוסיית הפונים   שירות פסיכולוגי  990066074 10
 לשירות 

 

  מאגר המנהל את חוג תלמידים המצטיינים  תלמידים מצטיינים  700061293 11
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המאגר שם  מס' מאגר  מס'   הערות  מטרה  
  מאגר המנהל את נתוני מאגר השומרים  קב"ט 700061394 12

מצלמות במרחב   700061395 13
 העירוני 

מאגר המנהל את נתוני המצלמות  
 שמוצבות בשטחים העירוניים 

 

העובדים מאגר המנהל את נתוני  ועד עובדים  700061397 14   

אכיפת חוקי עזר   700061398 15
 ותביעות 

  מאגר המנהל את ניהול האכיפה ותוצאות 

מאגר המנהל את נתוני התלמידים   הסעות 700061396 16
 שמשתמשים בשירות זה.

 

מאגר המנהל את נתוני הנוכחות של   נתוני נוכחות  990049298 17
 העובדים

 

את נתוני הלשכה המשפטית מנהל  תביעות משפטיות  990049343 18   

מאגר המנהל את רישום  רכבי התושבים   חנייה 990049350 19
 ודוחות החנייה 

 

מאגר המנהל את היועצים החיצוניים   יועצים  700062458 20
 המורשים לספק שירות ייעוץ לעירייה 

 

  בתי הספר בעיר 700063195   21
מערכת טלויזיה  
 במעגל סגור 

מאגר המנהל את נתוני המצלמות  
בשטחי ביתי הספר. שמוצבות   

 

אוכלוסיה עם   700066206 22
מוגבלויות וצרכים  
 מיוחדים 

מאגר המנהל את האוכלוסיית בגבעתיים  
 עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים 

 

מאגר המאגד ומנהל את פניות התושבים   שרות לתושב 70006344 23
העירוני* במרכז שירות ובמוקד    
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המאגר שם  מס' מאגר  מס'   הערות  מטרה  
מאגר המנהל את נתוני הזוגות שנרשמו   מאגר זוגיות  700066718 24

 לזוגיות לטובת הכרה בזכויות בעירייה 
 

מאגר המנהל את אוכלוסיית הצעירים   צעירים  700067017 25
 לפעילויות, הכוונה וסיוע לקהילה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריכוז התמיכות למוסדות ציבור וקרנות מלגות
 

 
 תחום רווחה )תקציב 915,000 ₪(.

המלצת מנהלת   מספר העמותה שם העמותה
 אגף הרווחה
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 זכות שימוש 580030104 יד שרה 

₪  15,000 580057321 זק"א  

₪  20,000 580034924 אקי"ם   

 זכות שימוש 580019800 אנוש 

₪ +   20,000 580373306 ליונס האב 
 זכות שימוש

 זכות שימוש 580007235 צוות 

₪ +   20,000 580373301 ליונס גור אריה 
 זכות שימוש

 לא מומלץ  580392702 פעמונים 

₪  15,000 580372456 מרכז יום לקשיש   

+  ₪ 15,000 580465979 איחוד הצלה 
 זכות שימוש

₪ +   20,000 580455681 איגי 
 זכות שימוש
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₪ +   2,500 580226801 שורשי תימן 
שימושזכות   

₪  60,000 580394245 בית קובי   

 580243822 ניצ"ן 
10,000  ₪  

 580076438 יד ריבה 
10,000  ₪  

 580061372 להב 
500,000  ₪  

₪ עבור   42,500 580418721 החצר הנשית 
 הצטיידות 

₪  15,000 580064335 אלו"ט   

המלצת מנהלת   מספר העמותה שם העמותה
 אגף הרווחה

 לא מומלץ  580130789 מרכז יעוץ לאישה 

₪  15,000 580698173 פה רך   
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₪  10,000 580130714 עמדא   

מרכז סיוע לנפגעות  
ולנפגעי תקיפה  

 מינית ת"א 
580037604 10,000  ₪  
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 תחום נוער וקהילה )תקציב של 550,000 ₪(. 
 
 

 מספר העמותה שם העמותה
המלצת מנהל  
מחלקת נוער  

 וצעירים

₪  21,613 580455681 איגי   

₪  65,943 580040343 בני עקיבא   

₪  231,709 580017454 צופים   

₪  173,295 580297075 הנוער העובד והלומד   

₪  57,440 580455681 כנפיים של קרמבו   

 
 
 
 
 תחום דת )תקציב 250,000 ₪ (.
  

 מספר העמותה שם העמותה
המלצת מנהל  
מדור מורשת 

 ישראל 

₪  12,676 580160430 אל עמי אל עצמי   

₪  42,642 580034965 שיבטי ישראל   

₪  23,287 580442846 גבעת השלום   

₪  15,261 580031102 נתיבות עולם   

 68,587 ₪ 580214237 בית חב"ד 

בית כנסת גבורת  
₪  73,165 580084978 מרדכי   

בית טל ע"ש קדושי  
ולוזישץ טרוכנברוד   580372621 14,382  ₪  

 
 

 תחום ספורט )תקציב 1,120,000 ₪ (.
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המלצת מנהל   מספר העמותה שם העמותה 
 מח' ספורט

₪ +   810,845 514490515 הפועל רמת גן גבעתיים 
 זכות שימוש

₪ +   425,000 580321347 דור העתיד בכדורסל 
 זכות שימוש

₪ +   797,031 580537397 אליצור 
 זכות שימוש

 
 
 
 תחום חינוך )תקציב 30,000 ₪ (. 
 

שם 
 העמותה 

המלצת מנהלת   מספר העמותה
 המחלקה  

ידיד  
₪  20,000 580486413 לחינוך   

 580030872 מיח"א 
   10,000  ₪  
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עיריית  2021הרכב ועד מנהל תאגידים עירוניים 
 גבעתיים 

 
 עמותת קהילתיים  •

 
 חברי מועצה:

 יו"ר  –אור לי ניב 
 סיון גולדברג 

 אלעד רוזגוביץ' 
 איילה שני 

 
 עובדי עירייה: 

 רן זיסר 
 שרון ילוסוף 

 רונן אלמוג 
 אבי לוי  

 
 נציגי ציבור:

 נילי איצקו ששון  
 ניר ניסים שוהם  

 אילן טל ניר 
 

 עמותת הספורט •
 

 חברי מועצה:
 אלי הולצמן  

 איתמר אביבי 
 מושיק גולדשטיין  

 איילה שני  
 עובדי עירייה: 
 שרון פילוסוף 

 פיני אדרי  
 רקפת פסו קונפורטס 

 תמיר מילר 
 

 נציגי ציבור:
 ניר שוהם  
 יו"ר   – נועם לאור

 מירב פולימר 
 רמי ישונסקי  

 
 החברה הכלכלית גבעתיים:  -יעד •

 
 חברי מועצה:

 יו"ר  –מושיק גולדשיטיין 
 סיון גולדברג 

 עובדי עירייה: 
 אונפסונג יאיר 

 שרית צולשין  
 מאור יבלושניק 
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 נציגי ציבור:
 איציק אורטמן  

 עו"ד קובי ציפורן  
 אריאלה קרולי  

 מנחם טפר 
 

 הקרן לעידוד השכלה גבוהה: •
 

 חברי מועצה:
 סיון גולדברג 
 יעקב שטרן  

 גלית לנסהוט 
 עובדי עירייה: 

 זיוה גבאי 
   דנה זילברמן
 שי שינקמו  

 נציגי ציבור:  
 נועה אגא 

 אשרת צרפתי 
 ניצן עמית 

 
 

 גבע  -עמותת על •
 

 חברי מועצה:
 יו"ר  –יעקב שטרן 

 אלעד רוזגוביץ  
 עובדי עירייה: 

   זיוה גבאי
 אורלי לביא 

 נציגי ציבור:
 יעקב דלאל 
 ניצן גלוקמן 

 
 מי גבעתיים:  •

 

 חבר מועצה:
 יו"ר   - נועם גבריאלי 
 עובדי עירייה: 

 חיים רוזנבאום  
 מאור יבלושניק 

 ציבור:נציגי 
 דרור תגר 

 אורי רשטיק  
 טליה חדד 
 איילת נבו  

 הלר  ןמירב כנע 
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 עמותת תלמה ילין: )בכפוף לאישור משרד הפנים(  •
 

 חברי מועצה:
 קארין אינס 

 אביעד מנשה  
   רונאן קפלן

 עובדי עירייה: 
 שרון פילוסוף 

 יוני רובינשטיין  
 אבי לוי  

 נציגי ציבור:
 דוד קיגלר 
   יו"ר   –שי פירון 
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 אגף שירות לתושב 
 

 רקע

, המרכז מיום הקמתו מייצג את נכונות ותפיסת השירות   שלוש שניםמרכז השירות לתושב הוקם לפני כ

 המתקדמת של עיריית גבעתיים לפיה פנינו לתושב.  

הלכה למעשה, מטרתנו להעלות את רמת ואיכות השירות העירונית לתושב ולהנגיש עבורו בקלות  את  

ם , כאשר כלל  ם , להעניק לתושבים מגוון רחב של שירותים מקצועיים וזמיניהשירותים המוניציפליי

לתושב במקום אחד )אצל אותו נציג(, תוך קיצור זמני הטיפול בפניות . השירותים ניתנים    

מיום הקמת המרכז נפתחו בפני התושב מגוון דרכי פניה )בכל הערוצים ( כשהאחרון שבהם הוא זימון  

ידה בהם.  תורים מראש , תוך הצבת יעדי ביצוע מדידים וניהול העמ   

הקמתו משמש כגורם המקשר בין יחידות העירייה המקצועיות לבין התושבים, בעלי   מרכז השרות מיום

העסקים ועוד,  כמו כן תוך הובלת תהליכי שירות ליבתיים, מרכזיים וכלל עירוניים במטרה להשיג  

 מצוינות בשירות ולשיפור את איכות חיי התושבים.  

אש סדר העדיפויות. ומאחר ואנו מייצגים את  הנהלת העירייה רואה באגף חשיבות עליונה, והוא עומד בר

כל מפגש עם התושב בעבורנו מהווה הזדמנות להשפיע על איכות חייו.העירייה   

 2202יעדים מרכזיים לשנת 

 שיפור השירות לתושבים  .1

 (לפניות תושבים ולסגירת פניות.SLAעמידה בזמני המענה ) ▪

 המוצע לתושביםהרחבת טווח מקבלי השירותים ומגוון השירותים   ▪

 הובלת תכנית הדרכה מקצועית ושירותית לצוות המרכז  ▪

 התאמת עמדות וחלל המתנה במרכז השרות בהתאם לתו סגול  ▪

   ISO9001/2015עמידה במבדק שנתי לשמירת תו תקן  ▪

 שיפור תשתיות השירות  .2

 מנהלים ועובדים  –פיתוח ההון האנושי במרכז   ▪

 לתושבים התייעלות טכנולוגית לשירות איכותי  ▪

 שיפור ממשקי מרכז השירות לתושב עם היחידות המקצועיות ברשות  ▪

ניטור והגברת מידת שביעות הרצון של התושבים מהשירותים במרכז בעזרת מערך   ▪

 משובים ידידותי למשתמש. 

רכישת אבזור למרכז שרות לייעול השרות )מכונה לספירת מזומנים, מכונות צילום,   ▪

   .ין (רכישת מפצל להאזנות באון לי

 . בניית והטמעת שגרות ניהול ובקרה ▪

 .הטמעת תכנית ניהול לפי מדדי תוצאות ותפוקות ▪

 . פיתוח היכולת להציג דוחות ניהוליים ולנהל תפוקות מרכז השירות ויחידות הרשות ▪

 .(SLAהטמעת שפת שרות מקצועית ואחידה במרכז השרות וברשות כולה ) ▪

 . והפניית משאבים לטיפול מבעוד מועדאיתור פערים ואתגרים עירוניים  ▪

 . עריכת סקרי שירות מקיפים ▪
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 מחלקת פניות הציבור

 רקע

מחלקת פניות הציבור בעיריית גבעתיים מהווה את הקשר בין תושבי העיר, בעלי עסקים ואורחים  

תלונות,  מזדמנים בעיר לבין הנהלת העיר, אגפיה ומחלקותיה של העירייה. המחלקה מטפלת בפניות, 

הצעות וגם תודות הקשורות לתחומי העשייה העירונית. המחלקה עובדת מול לשכת ראש העירייה בטיפול  

וממחלקות.    107בפניות המתקבלות בלשכה. כמו כן, מטפלת המחלקה בפניות שעברו אסקלציה ממוקד 

ו ולשפר את חייו,  התפיסה העירונית של הטיפול בפניות הציבור והרצון להקשיב לתושב, לסייע בפניותי 

 היא בראש מעייניה של המחלקה. 

הפניות משקפות את הלך הרוח הקיים בעיר בנושאים שונים. בשל כך, כל פניה לגיטימית ומטופלת  

באחריות רבה. אנו מכבדים את זמנו של הפונה, הן טלפונית והן פרונטאלית ופועלים בכל הערוצים לצורך  

מהירות. אנו רואים את הפונים כשותפים לעשייה ופועלים מתוך  סגירת הטיפול במקצועיות, יעילות וב

 שקיפות במתן התשובות לפנייתם ובהעברת מידע המתייחס למדיניות העירייה ולפעילותה.  

כלי העבודה העיקרי של מחלקת פניות הציבור הוא המשאב האנושי ויכולתו להעניק שירות איכותי  

מקצועיות, הטמעת טכנולוגיה מודרנית ויצירת כלי מדידה  בהקשבה לפונה ולמציאת פתרונות. שיפור ה

 ובקרה הם הבסיס לתפיסת התפעול של המחלקה. 

 בשטח של הממונה על פניות הציבור לצורך בדיקת הפניה.

 : 2202יעדים מרכזיים לשנת 

 שיפור השירות לתושב 

 קיצור זמן המענה לפניית התושבים    ▪

 הטמעת שגרת בקרה של פניות פתוחות  ▪

 שימוש קבוע במשוב לצורך בדיקה והידוק הקשר עם התושבים ▪

 הטמעת הליך מובנה של מענה ▪

 הגברת המפגשים והסיורים עם תושבים  ▪

 הגברת השימוש בזימון תורים מראש ▪

 שיפור תשתיות השירות 

איתור וזיהוי נושאים מערכתיים העולים מן הפניות והצגתם בפני הנהלת העיר לצורך למידה   ▪

 ושיפור 

 הטמעת תרבות ארגונית של מיקוד בתושב ומחויבות לשיפור מתמיד במענה לתושב  ▪

 שיפור המקצועיות באמצעות שימוש בטכנולוגיות מודרניות ויצירת כלי בקרה  ▪

  CRM-המשך שימוש מערכת ה  ▪

 השתלמויות וקורסים מקצועיים  ▪
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 מרכז שליטה ובקרה –מוקד עירוני 

 רקע ותיאור כללי 

  24ב במרכז ההפעלה, שהינו מבנה תת קרקעי הנמצא בדרום גבעתיים. המוקד פועל  המוקד העירוני יוש

פניות    72000פניות חודשיות שהן כ  6000ימים בשנה ומטפל בכמות ממוצעת של  365שעות ביממה 

 שנתיות. 

 במצב שיגרה  פעילות המוקד  נחלקת  לשלשה  תחומים : 

מענה לפניות התושבים ומנתב את הפניות לגורמי  טיפול שוטף בפניות תושבים: המוקד נותן   .1

העירייה המטפלים  לעיתים באמצעות המחלקות ובעת הצורך באופן ישיר מול קבלנים ופקחים.  

( ע"פ  SLAהמוקד גם עוקב אחר הפנייה  ומוודא טיפול במסגרת זמן טיפול שהוגדר ונקבע מראש) 

 סוג הפניה ואופי הטיפול הנדרש.

השני הוא ריכוז מידע ומנגנון ניתוח המידע:  המוקד מרכז את כל המידע שמתקבל  תחום  העיסוק  .2

מכלל הפניות שמתקבלות במוקד ,המידע שמצטבר נלמד ומנותח באמצעות מנגנוני דוחות  

וסקרים ומשמש את הנהלת העיר ואגפי העירייה ללמידה ויישום שיפור מתמיד במתן השרות  

 לתושב. 

דיר במצלמות העירוניות: המוקד משמש כמפעיל של  המצלמות  התחום השלישי הוא שימוש ת .3

העירוניות, נותן מענה ללחצני המצוקה ומערכת הכריזה  הפזורות ברחבי העיר , בגינות 

 הציבוריות , במרחבים הציבוריים של בתי הספר . 

מוקד  פניות שנתיות. ה 72000פניות חודשיות שהם כ   6000במערכת המוקד מוקלדות בממוצע  כאמור,

מאויש ע"י צוות מוקדנים שרובו מכיר את תפקידה של כל אגף ומחלקה בעיר , מתורגל  בעבודה  

 בתנאי לחץ המסייע בפתרון משברים ומתן מענה ראשוני. הכשרת מוקדן במוקד אורכת כ  חודשיים. 

המוקדנים חייבים להתמצא בתפקידים השונים של המחלקות ולהכיר אותם, תחומי האחריות   

ציפאלית, הפעלת מערך האבטחה בעיר והתמצאות בסיסית במתן מענה ראשוני במגוון תחומים  המוני

 כמו: חירום ורווחה.  

בזמן חירום משמש המוקד כחלק של מכלול מידע לציבור ותפקידו לקשר בין הנהלת העיר בחרום   

רוני נכנס לנוהל  והתושבים . המוקד העירוני בחירום הוא הגרום הראשון שפועל עד שמערך החירום העי

 פעולה. 

 מטרות מרכזיות:

ימים   7שעות ביממה  24המשימה המרכזית  של המוקד הינו מתן מענה מהיר, יעיל ומקצועי  לתושב  ▪

בשבוע והעברת הפניות לגורמים המטפלים בהתאם לאמצעים שהרשות מאפשרת, בזמן שיגרה  

 וחירום.

 כי טופל לשביעות רצונו המלאה. ומטרת המוקד היא לשמרו ולוודא כלקוח  התושב  מוגדר  ▪

 תחומי העבודה במוקד העירוני: 

המוקד הינו מרכז טכנולוגי מתקדם המשלב מרכזייה חכמה בעלת יכולת זיהוי מתקשר, השיחות    ▪

 במוקד מוקלטות לצרכי מעקב ושיפור השירות. 

ע  מערכות המצלמות, לחצני המצוקה והכריזה מחוברות למוקד והוא משמש כמוקד צופה המסיי ▪

 לגורמי האכיפה בשמירה על איכות חיי התושבים והסדר הציבורי. 
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המוקד נותן שרותי מוקד לתאגיד "מי גבעתיים" ומפעיל את נציגי וקבלני תאגיד "מי גבעתיים" לצורך   ▪

 טיפול בפניות המשויכות לתחום מים וביוב. 

שבה נרשמות הפניות ומעוברות לכלל אגפי   CRMהעבודה במוקד נתמכת ע"י מערכת ממוחשבת  ▪

 ומחלקות העירייה. 

 : 2202יעדי פעילות מרכזיים לשנת 

היעד הוא קיצור זמן ההמתנה, מתן מענה מהיר יעיל   -שיפור מתן המענה וחווית השרות לפונים  ▪

ומקצועי. יעד זה יושג באמצעות תכנית עבודה אישית  לכל נותן שירות במוקד  ע"פ  מדדים  שנבנים  

 "  CRM"  ומערכת ה"CALL CENTERמתוך מערכת 

צעות קיום סדנאות שרות והרחבת ידע של נותני  יעד זה יושג באמ -שיפור מקצועיות נציגי המוקד  ▪

השירות,  כולל יצירת אקלים עבודה נוח ומשופר לעובדי המוקד שמטרתו לשפר את רמת הסבלנות  

 והסובלנות  הפנים אירגונית. 

יעד חשוב זה  מטרתו  לבחון את איכות השירות שניתן לתושב  ברמת הטיפול    –שדרוג מערך המשוב  ▪

להגיע לאחוז גבוהה מכלל הפניות שטופלו , לבחון את איכות המענה הן ברמת  בפנייה. המטרה היא 

המוקד והן ברמת אגפי העירייה השונים וקבלני השירות. ניתוח  המשוב הינו כלי שישמש את הנהלת  

 העיר  בשיפור והתייעלות  השירות הניתן לתושב.

פו פונקציות שלא קיימות כיום  יתווס- הטמעת מרכזיה חדשה שתשפר את חווית הלקוח שפונה למוקד  ▪

שיקצרו וייעלו את זמן המענה לתושב כמו לדוגמא: מיקום בתור, בזמן המתנה, אפשרות להשארת  

 הודעה ועוד. 
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 מחלקת חופש המידע ונציבות הקבילות 

 רקע

היחידה תטמיע תרבות ארגונית של מיקוד בלקוח ומחויבות לשיפור מתמיד במענה לפניות. הפניות מהוות  

חיישן לתחושתם של המתלוננים בנושאים שונים או בשינויים מערכתיים או חוקתיים. בתפקידה כממונת   

 רך העניין.  ביצוע חוק "חופש המידע", מקבלת  הלשכה ייעוץ משפטי רציף מיועץ משפטי שמונה לצו

 2202יעדים מרכזיים לשנת 

הטמעת תפיסת עבודה ופעילות שוטפת של שקיפות מלאה והטמעת חוק חופש המידע באמצעים   ▪

 שונים, בהם הדרכות בפורומים של מנהלי העירייה, חוזרים ועוד. 

התמקצעות וקידום מקצועיות ביחידה כמו גם למנהלי הרשות דרך הכשרות על ידי מרצים מומחים   ▪

 נהלי האגפים. למ

 הגברת השת"פ עם גורמים מקבילים בערים סמוכות.  ▪

 חיזוק קשרי העבודה עם יחידות מבקר המדינה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.  ▪
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 מרכז שירות לתושב 
 מרכז השירות לתושב  –משימות שוטפות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פיתוח ההון  
 האנושי 

שילוב נציגים בימי 
עיון שאינם קשורים 

לעבודתם במרכז  
השרות אך קשורים  

 לעולם השרות
 

מניעת שחיקת 
נציגים ותיקים  

)מיקוד בבעלי ותק  
מעל שנה( והגברת 

 לויאליות 
 

מעקב אחר ימי עיון  
והרצאות במרכז  

 לשלטון מקומי
 

מרכז שלטון 
 מקומי 

מנהלת מרכז  
 שרות

 משאבי אנוש
 

שח   650
 לנציג 
 

נציג/ים בעלי   1-2יציאה של 
 1- ותק של שנה ומעלה  ל

 יום עיון במהלך השנה 
 

 9.2022עד 
 

***תלוי 
קורונה 

ומגבלות 
 תו סגול

קידום ופיתוח ההון  
האנושי דרך 

פעילויות מקדמות  
והפחתת שחיקת 

 הנציגים 
 

שיפור תשתיות 
השירות וההון  
האנושי במרכז  

 השירות
 

 יום גיבוש צוות 
 

 מש"א
מנהלת מרכז  

 שרות
 

תקציב יום 
גיבוש מרכז 

  186שירות 
 ₪ לנציג 

 

הנציגים   100%השתתפות 
 ביום גיבוש 

 

בניית סדר יום  
ויצירת קשר עם 

ספקים 
לפעילויות  

 ותכנים
 

 

הרחבת הידע 
המקצועי בעולם  
השרות , הטמעת  

נהלי שרות 
מותאמים  

לאוכלוסיות 
 מיוחדות

 

התאמת הנציג 
למקבל השרות עפ"י  

צורך ובהתאם 
לשיוך לאוכלוסייה  
)לדוג' להט"ב, ניצול  

 שואה, וכו'(
ביקורי למידה 
 באגפים אחרים 

 

הדרכות מקצועיות על 
ידי נציג/מנהל אגף כגון  

 רווחה, גישור,  וכדו'
 

יחידות שונות 
 בעירייה 

מנהלת מרכז  
 שרות

 

 

ביקורים באגפים אחרים  2
 2022לכל נציג במהלך שנת 

ברבעון לכלל   1הדרכה 
  100%השתתפות -הצוות

 נציגים בהדרכה 
 

סיכום ביקור  
)ריכוז ידע 

מקצועי שנלמד 
בביקור( 

והעברתו לכלל  
הצוות ע"י  

הנציגים שהיו  
באגפים אחרים  
במסגרת ישיבות  

 צוות
 

תלוי ***
קורונה 

ומגבלות 
 תו סגול
המשך 
משנת  
2021 
 

  
 שימור כ"א 

 קיים 
  

מניעת שחיקה 
 נטישת נציגים /

 

איתור ומניעת  
סממני שחיקה  

 בקרב נציגים 
שילוב נציג 

בפעילויות שוברות 
 שגרה 

 

קיום פ.א והצפת 
 הנושא למול נציגים 

 

מנהלת מרכז  
 שרות

 

ראה סעיף  
פיתוח ההון  

האנושי , 
 צורךועפ"י 

 

 ירידה באחוז היעדרויות
 

ביצוע במהלך  
2022 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
הדרכה  
 וחניכת 
 נציגים 

 

שילוב תחקיר אירוע 
 בישיבות צוות

 ביצוע תדריך יומי
 

ייעול שרות ומניעת 
כשלי שרות הנובעים  
מהתנהלות כושלת 

 של נציג 
 

הצגת מקרה נדון , 
כולל השתלשלות 
אירועים והסקת 
מסקנות למניעת  

 מיקריםהישנות 
 

נציגי מרכז 
 שרות

מנהלת מרכז  
 שרות

ממונה על 
 פניות הציבור 

 

מערכת  
 הקלטות
מיילים 

 פניות ציבור 
 

 1בכל ישיבה מינימום 
 תחקיר אירוע

 

ביצוע במהלך  
2022 
 

 שוטף
 

בחינת  
שביעות 

רצון  
התושבים 

מחווית  
השרות   
שקיבל  
במרכז 
 השרות

 

הגברת יכולת 
המענה של מרכז 

לפניות  השירות 
תושבים ולסגירתן 
באופן שירותי בזמן  

 סטנדרטי 
 

שיפור השירות 
העירוני לתושבים, 

שיפור תשתיות 
השירות, עמידה 
 בסטנדרט שירות 

 

הפקת דוחות ניהוליים  
  באמצעות סקרי שב"ר
אנונימיים הבודקים 

את רמת נראות  
והשרות הכללית מרגע  
כניסת התושב למרכז  
שרות ועד לטיפול אצל  

 הנציג 
 

 מחשוב
מנהלת מרכז  

 שרות
 

הטמעת 
תהליכי 
משוב 

באמצעות 
הנציג )יעודד 

תושבים 
למענה על  

 הסקר(
 

בחינת מידת שביעות רצון  
התושבים מזמני המענה 

,  SMSבעזרת סקר הנשלח ב
נראות מרכז השרות, ויחס  

 -שומר עד לקבלת נציג  
דקות,  12ממוצע המתנה 

 דקות.  8:30ממוצע טיפול 
ממוצע ציון כולל בסקר מעל 

 )שביעות רצון במידה רבה(  3

ניתוח סקרי  
שב"ר 

המתקבלים 
 SMSבאמצעות 
 

 שוטף
 

  
הפקת  
דוחות  

ניהוליים  
 חודשיים 

  

הפקת דוחות 
מסכמים למיפוי 
נקודות לשימור 

ושיפור מסכמות את  
 פעילות המרכז 

מיפוי נקודות חוזקה 
ושימורן, מיפוי 
נקודות חולשה 
 וטיפול בהתאם 

  

הפקת דוחות ממערכת  
CRM’ 
 סקרים  

 ומיילים נכנסים 
  

 מחשוב 
מנהלת מרכז  

 שרות 
  

 דוח סיכום בחודש  1  
  

הפקת דוחות 
 ניהוליים  
  

 שוטף
  

  
  
  

שגרות 
 בקרה 

  

שגרת בקרה על מתן  
שרות טלפוני )בק 

אופיס+ מרכזנית (  
 ושרות פרונטלי 

  

שיפור השירות 
העירוני לתושבים  

ושיפור תשתיות 
 השירות

קיצור זמן המתנה  
 של תושב 

 התמקצעות נציגים  
  

ביצוע הקשבה/תצפית  
של מנהל המרכז על  

עבודת הנציגים ומתן  
משוב מסייע וחשיבה 

 משותפת בסיום
שיפור תהליכי עבודה  

 מותאמים לצורכי שטח  
עפ"י צורך שעולה  

 בעקבות הבקרה  

מנהלת מרכז  
 שרות

לפחות כל אחד מהנציגים   
כלומר,   -פעם בשבועיים 

בקרות מסייעות  24לפחות 
 מדי חודש

  

ביצוע במהלך  
 2022שנת 

  

 שוטף 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

הארכת  
תוקף תקן  
ISO9001 

  

המשך הובלת 
תהליך כלל אגפי  

לבניית אפיון 
והטמעת נהלים , 

כתיבת נהלים 
חדשים עפ"י צורכי 

שטח , ורענון 
קיימים לצורך 

שמירת והארכת  
תוקף תו תקן   

ISO9001   
  

שיפור השרות 
ויצירת אחידות 

במתן השרות לתושב  
 לכלל מחלקות האגף 

יצירת סטנדרט  
איכות שרות לפי תו  

 תקן עולמי 
  

בניית נהלי עבודה  
בהתאם לתקן , אפיונם 
והטמעת הנהלים בקרב 

 עובדים באגף 
שינוי בנהלים קיימים  

 בהתאם לצורכי השטח 
  

–מכון התקנים 
 בודק חיצוני 

מנהלת מרכז  
 שרות 

 יועץ חיצוני 
  

15,000 
ש"ח עלות 

שכירת יועץ 
ם וכן תשלו

למכון 
 תקנים
  

פנימי   ISOעמידה במבדק 
 וחיצוני  

  

שמירה על תו 
תקן ממכון  

התקנים 
הישראלי עד 

 2022סוף שנת 
  

המשך 
תהליך 
משנה 

 קודמת 
  

 מרכז השירות לתושב  –משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים משאבים   מרכזיים 

השלמה 
מערך כ"א  

 באגף
 

קליטת מנהל 
תכנון ידע 

להשלמת מצבת 
 כ"א.

שיפור תשתיות 
שירות ושיפור 
 השרות לתושב

 

פרסום מכרז, קיום  
ועדת קבלה, קליטת  

 מנהל  והכשרתו
 

משאבי  
 אנוש
 

 אש"ח  120
 

השלמת קליטה 
מלאה וכניסה 

 10לתפקיד תוך 
 מאיוש /קליטימים 

  

הרחבת  
הידע 

 המקצועי 
 

ביקור במרכזי  
שרות ברשויות  

 אחרות,
 

הרחבת הידע, 
והראייה המערכתית 

בקרב  נציגים 
 ,התמקצעות

 

ביקור במרכזי  
 שרות אחרים

 

רשויות 
 מקומיות 
מנהלת 

 מרכז שרות 
 

 מונית /אוטובוס

  1-2ביקור של 
נציגים בכל רשות  

במרכז שרות  
לתושב /בהיעדר  

שרות אז  מרכז 
ביקור באגפים 

החופפים לקיים  
 אצלנו לדוגמא גביה 

השתתפות –הדרכה 
 85%של לפחות 

 מהנציגים 

הדרכה/סיכום  
ביקור בישיבת  
צוות ע"י נציג  

 שביקר.
 

***ביצוע בזום  
 לא רלוונטי

המשך משנת  
2021 

 תלוי תו סגול
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים משאבים   מרכזיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ייעול  
 השרות

 

הצבת עמדה 
 לשירות עצמי 

משרדי של 
ממשלה )משרד 
תחבורה, משרד 

 הפנים( 
 

מניעת טרטור  
תושבים במידה 

וחסרים מסמכים  
)ספח ת"ז/רישיון 

 רכב(.
מניעת מופע חוזר של  

 תושבים
קידום סמ"ט בנגיעה 

 ראשונה
הרחבת שירותים 
שניתנים לתושבי 

 העיר . 

הזמנת עמדה 
לשירות עצמי 

המיועדת למשרדי 
 ממשלה

 

 
 טלדור
משרד  
 הפנים 

מנהלת 
 מרכז שרות 

 

 
14,929 

 חד פעמי 
 לשנה  2405

 עלות תחזוקה 
**במידה ויאושר 
תקציב מדינה ,  

השרות יסופק ללא 
 עלות 
 

צמצום פניות  
חוזרות למרכז 

שרות במקרה של  
 מחסור במסמכים

 

 
12.2022 

בשל העדר 
מערכת, שנה זו 
תהווה בייסליין  
 לקביעת מדדים

 

הרחבת עמדות  
 –לקבלת קהל 

הפיכת העמדות 
לעמדות 

המאפשרות קבלת  
קהל בישיבה ולא 

בעמידה )כפי 
 שקיים היום(  

צמצום זמני המתנה 
 במרכז שרות לתושב  

 בעת עומס  
ע"י ניוד נציגי בק 

אופיס למענה 
 פרונטלי 

הפיכת עמדות בק  
אופיס הממוקמות  
כיום בתוך המרכז  

שרות לעמדות 
המאפשרות קבלת  

ל פרונטלי לא קה
 בעמידה 

מחלקת 
  בינוי 

צמצום זמני 
 המתנה 

דקות בעיקר   2 -ב
בחודשים עמוסים 
 )כגון דצמבר ינואר( 

 6.2022עד 

המשך משנת  
2021 

ייעול זמן טיפול  
פרונטלי בפניות  

 תושבים 

מענה מהיר יותר 
 לתושבים 

צמצום זמן טיפול 
 בפניות תושבים 

רכישת אביזרים  
המאפשרים מענה 
 מהיר לתושבים: 

מכונה לספירת כסף  
ובודק שטרות  

 מזויפים 
מכונת צילום חדשה  

 ומהירה
חיבור הנציגים 
למערכות פקס  

 ממוחשב   

 רכש
 מחשוב 

)לגבי פקס 
-ממוחשב

לבדוק אם  
ניתן לחבר 

  (22לתיבת 
מנהלת 

 מרכז שרות  

מכשיר לספירת 
כסף ובדיקת  

 שטרות מזויפים 
1700  ₪ 

צמצום זמן טיפול 
  2-של פניית נציג ב

דקות בממוצע  
בפניות הקשורות 
לספירת כספים 

 צילום ניירת /

דוחות שיופקו 
ממערכת זימון  
תורים ובחינת 

פרמטר זמן טיפול  
 בעמדת נציג 

   6.2022עד 

המשך משנת  
2021 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים משאבים   מרכזיים 

הרחבת שירותים 
 לתושבים 

ייעול והרחבת  
השירותים לתושבים  

קידום  בקבלת קהל , 
סמ"ט בנגיעה 

 ראשונה
הרחבת שירותים 
שניתנים לתושבי 

 העיר . 

הוספת עמדה של 
חברת חשמל 

)במקביל לזו  של מי  
 גבעתיים ( 

חברת 
 חשמל 
 מחשוב

 עמדה פנויה 
)ראה סעיף הרחבת  

 עמדות(
 12.2022עד  אין

התקיימה 
פגישה מול 

 חח"י 

עידוד התושבים 
להגברת השימוש  
בשרותי הדיגיטל 

והגברת פניות 
באמצעים 

מקוונים לעומת 
 פרונטליים 

צמצום משך זמן 
 טיפול בפניות 

הרחבת השימוש 
בטפסים מקוונים 
 בכלל שרותי המרכז

 

החלפת טפסים  
מקוונים שקיימים 

כיום )של חברת 
mast  אישור לטאבו

 , שינוי מחזיק(
הטמעת השימוש 
בטפסים בקרב  

 התושבים

מערכות  
 מידע

מנהלת 
מרכז שרות  

 לתושב
חברת 

 אוטומציה

הטפסים החדשים  
נכללים במסגרת 

המכרז שקיים מול 
–חברת אוטומציה

 ללא עלות 

מתן פתרונות  
ולמענה לדרכי פניה 

על פניות למרכז 
השרות  לכלל 
האוכלוסיות 

)מבוגרים וצעירים 
 כאחד(

דוחות שיופקו מידי 
חודש  ממערכת  

 -זימון תורים
בדיקת מספר  

מבקרים לעומת  
 שנה קודמת

 

הגדלת מספר 
 נציגים במרכז 

 

תקנים  2הוספת 
 חדשים 

צמצום זמני המתנה 
וזמן טיפול בפניות 

 תושבים
 

פרסום 
קיום  מכרז, 

ועדת קבלה, 
קליטת  
נציגים   
 והכשרתם

 

 משאבי אנוש
 

 אש"ח  120
 

השלמת קליטה 
מלאה וכניסה 

 10לתפקיד תוך 
ימים מאיוש  

 קליטה /
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פיתוח ההון  
 האנושי 

שילוב נציגים בימי 
עיון שאינם קשורים 

לעבודתם במרכז  
השרות אך קשורים  

 לעולם השרות
 

מניעת שחיקת 
נציגים ותיקים  

)מיקוד בבעלי ותק  
מעל שנה( והגברת 

 לויאליות 
 

מעקב אחר ימי עיון  
והרצאות במרכז  

 לשלטון מקומי
 

מרכז שלטון 
 מקומי 

מנהלת מרכז  
 שרות

 משאבי אנוש
 

שח   650
 לנציג 
 

נציג/ים בעלי   1-2יציאה של 
 1- ותק של שנה ומעלה  ל

 יום עיון במהלך השנה 
 

 9.2022עד 
 

***תלוי 
קורונה 

ומגבלות 
 תו סגול

 

קידום ופיתוח ההון  
האנושי דרך 

פעילויות מקדמות  
והפחתת שחיקת 

 הנציגים 
 

שיפור תשתיות 
השירות וההון  
האנושי במרכז  

 השירות
 

 יום גיבוש צוות 
 

 מש"א
מנהלת מרכז  

 שרות
 

תקציב יום 
גיבוש מרכז 

  186שירות 
 ₪ לנציג 

 

הנציגים   100%השתתפות 
 ביום גיבוש 

 

בניית סדר יום  
ויצירת קשר עם 

ספקים 
לפעילויות  

 ותכנים
 

 

 

הרחבת הידע 
המקצועי בעולם  
השרות , הטמעת  

נהלי שרות 
מותאמים  

לאוכלוסיות 
 מיוחדות

 

התאמת הנציג 
למקבל השרות עפ"י  

צורך ובהתאם 
לשיוך לאוכלוסייה  
)לדוג' להט"ב, ניצול  

 שואה, וכו'(
ביקורי למידה 
 באגפים אחרים 

 

הדרכות מקצועיות על 
ידי נציג/מנהל אגף כגון  

 רווחה, גישור,  וכדו'
 

יחידות שונות 
 בעירייה 

מנהלת מרכז  
 שרות

 

 

ביקורים באגפים אחרים  2
 2022לכל נציג במהלך שנת 

ל  ברבעון לכל 1הדרכה 
  100%השתתפות -הצוות

 נציגים בהדרכה 
 

סיכום ביקור  
)ריכוז ידע 

מקצועי שנלמד 
בביקור( 

והעברתו לכלל  
הצוות ע"י  

הנציגים שהיו  
באגפים אחרים  
במסגרת ישיבות  

 צוות
 

***תלוי 
קורונה 

ומגבלות 
 תו סגול
המשך 
משנת  
2021 
 

  
 שימור כ"א 

 קיים 
  

מניעת שחיקה 
 נטישת נציגים /

 

ומניעת  איתור 
סממני שחיקה  

 בקרב נציגים 
שילוב נציג 

בפעילויות שוברות 
 שגרה 

 

קיום פ.א והצפת 
 הנושא למול נציגים 

 

מנהלת מרכז  
 שרות

 

ראה סעיף  
פיתוח ההון  

האנושי , 
 ועפ"י צורך

 

 ירידה באחוז היעדרויות
 

ביצוע במהלך  
2022 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
הדרכה  
 וחניכת 
 נציגים 

 

שילוב תחקיר אירוע 
 בישיבות צוות

 ביצוע תדריך יומי
 

ייעול שרות ומניעת 
כשלי שרות הנובעים  
מהתנהלות כושלת 

 של נציג 
 

הצגת מקרה נדון , 
כולל השתלשלות 
אירועים והסקת 
מסקנות למניעת  
 הישנות מיקרים

 

נציגי מרכז 
 שרות

מנהלת מרכז  
 שרות

ממונה על 
 פניות הציבור 

 

מערכת  
 הקלטות
מיילים 

 פניות ציבור 
 

 1מינימום בכל ישיבה 
 תחקיר אירוע

 

ביצוע במהלך  
2022 
 

 שוטף
 

בחינת  
שביעות 

רצון  
התושבים 

מחווית  
השרות   
שקיבל  
במרכז 
 השרות

 

הגברת יכולת 
המענה של מרכז 
השירות לפניות  

תושבים ולסגירתן 
באופן שירותי בזמן  

 סטנדרטי 
 

שיפור השירות 
העירוני לתושבים, 

שיפור תשתיות 
השירות, עמידה 
 בסטנדרט שירות 

 

הפקת דוחות ניהוליים  
באמצעות סקרי שב"ר  
אנונימיים הבודקים 

את רמת נראות  
והשרות הכללית מרגע  
כניסת התושב למרכז  
שרות ועד לטיפול אצל  

 הנציג 
 

 מחשוב
מנהלת מרכז  

 שרות
 

הטמעת 
תהליכי 
משוב 

באמצעות 
הנציג )יעודד 

תושבים 
למענה על  

 הסקר(
 

רצון  בחינת מידת שביעות 
התושבים מזמני המענה 

,  SMSבעזרת סקר הנשלח ב
נראות מרכז השרות, ויחס  

 -שומר עד לקבלת נציג  
דקות,  12ממוצע המתנה 

 דקות.  8:30ממוצע טיפול 
ממוצע ציון כולל בסקר מעל 

 )שביעות רצון במידה רבה(  3

ניתוח סקרי  
שב"ר 

המתקבלים 
 SMSבאמצעות 
 

 שוטף
 

  
הפקת  
דוחות  

ניהוליים  
 חודשיים 

  

הפקת דוחות 
מסכמים למיפוי 
נקודות לשימור 

ושיפור מסכמות את  
 פעילות המרכז 

מיפוי נקודות חוזקה 
ושימורן, מיפוי 
נקודות חולשה 
 וטיפול בהתאם 

  

הפקת דוחות ממערכת  
CRM’ 
 סקרים  

 ומיילים נכנסים 
  

 מחשוב 
מנהלת מרכז  

 שרות 
  

 דוח סיכום בחודש  1  
  

הפקת דוחות 
 ניהוליים  
  

 שוטף
  

  
  
  

שגרות 
 בקרה 

  

שגרת בקרה על מתן  
שרות טלפוני )בק 

אופיס+ מרכזנית (  
 ושרות פרונטלי 

  

שיפור השירות 
העירוני לתושבים  

ושיפור תשתיות 
 השירות

קיצור זמן המתנה  
 של תושב 

 התמקצעות נציגים  
  

הקשבה/תצפית  ביצוע 
של מנהל המרכז על  

עבודת הנציגים ומתן  
משוב מסייע וחשיבה 

 משותפת בסיום
שיפור תהליכי עבודה  

 מותאמים לצורכי שטח  
עפ"י צורך שעולה  

 בעקבות הבקרה  
 
 
 

מנהלת מרכז  
 שרות

לפחות כל אחד מהנציגים   
כלומר,   -פעם בשבועיים 

בקרות מסייעות  24לפחות 
 מדי חודש

  

הלך  ביצוע במ
 2022שנת 

  

 שוטף 
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שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

 
הארכת  

תוקף תקן  
ISO9001 

  

 
המשך הובלת 

תהליך כלל אגפי  
לבניית אפיון 

והטמעת נהלים , 
כתיבת נהלים 

חדשים עפ"י צורכי 
שטח , ורענון 

קיימים לצורך 
שמירת והארכת  

תוקף תו תקן   
ISO9001   

  

 
שיפור השרות 

ויצירת אחידות 
במתן השרות לתושב  

 מחלקות האגף לכלל 
יצירת סטנדרט  

איכות שרות לפי תו  
 תקן עולמי 

  

 
בניית נהלי עבודה  

בהתאם לתקן , אפיונם 
והטמעת הנהלים בקרב 

 עובדים באגף 
שינוי בנהלים קיימים  

 בהתאם לצורכי השטח 
  

 
–מכון התקנים 

 בודק חיצוני 
מנהלת מרכז  

 שרות 
 יועץ חיצוני 

  

 
 

15000 
ש"ח עלות 

שכירת יועץ 
תשלום  וכן

למכון 
 תקנים
  

 
 

פנימי   ISOעמידה במבדק 
 וחיצוני  

  

 
שמירה על תו 

תקן ממכון  
התקנים 

הישראלי עד 
 2022סוף שנת 

  

 
המשך 
תהליך 
משנה 

 קודמת 
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 מחלקת פניות הציבור 
 פניות הציבור –משימות שוטפות 

שם 
 משימה

תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שגרות 
 בקרה 

מתן מענה 
אדיב  

ומקצועי 
לכלל  
 הפניות 

 

מענה לפניות  
המתקבלות  

באמצעות אתר  
העירייה מייל,  

פייסבוק, טלפונים,  
פקס ,דואר ישראל  

לשכת ראש  
העירייה ומנכ"ל , 

קבלת קהל 
.ומוקד פרונטלית 
107 

מענה מהיר, יעיל,  ואיכותי לכלל 
 הפניות 

 

כלל מנהלי  
אגפים  
 בעירייה 

 

לא 
נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

סקרי שביעות רצון 
 שישלחו לתושבים, 
באמצעות מסרון,  

בסיום טיפול 
 בפנייתם. 

שליחת דוח אחת 
לרבעון עם תוצאות 

 הסקר
 

הפקת דוחות מסכמים  
 CRMממערכת 

)פניות חוזרות ( אחת 
לרבעון והפצתו למנהלי  

 אגפים והנהלת העיר 
 

 

הפחתת 
מספר  
הפניות 

החוזרות 
באותו  
 תחום

 

הפחתת מספר 
הפניות החוזרות  

 באותו תחום
 

 מעקב צמוד אחר הטיפול עד לסיום
עדכון תושב בנעשה בתהליך הטיפול 

הטיפול  תוך שקיפות מלאה לאורך כל  
ומעלה(   2.ריכוז  פניות חוזרות)

והעברתן לראשי אגפים בסינרגיה 
 מלאה עם כלל השותפים. 

מנהלי אגפים  
ומנהלי 
 מחלקות

 

לא 
נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

הפחתה של פניות 
פניות  2חוזרות : עד 

 בכל מפגע 
 

דוחות מעקב שוטפים 
 CRMCבמערכת 

 
 

קיצור זמני 
הטיפול  
 בפניות

 

בזמן סביר  מענה 
לפניה עד לסגירת 

 טיפול 
 

עדכון תושב )בהתאם לדרך פנייתו( על 
 קבלת וסיום הטיפול בפנייה . 

הפנית הפניה להמשך טיפול לגורם 
 הרלוונטי 

עמידה בקשר רציף למול התושב 
 והגורם המטפל עד לסיום טיפול

 

הממונה על  
פניות הציבור,  
יחידות שונות 

 בעירייה 
 תושבים.

 

לא 
נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

מענה  ראשוני תוך  
ימי עסקים מיום 3

קבלת הפניה , 
וסגירת טיפול בטווח 

ימי עסקים  45של עד 
מיום המענה 

 הראשוני לפנייתו . 
 

דוחות מעקב שוטפים 
 CRMCבמערכת 

 
 

הידוק 
ושיפור  
הקשר 

האישי בין 
העירייה בין  

 התושבים
 

מתקיימים סיורים  
בשטח בעקבות  
 פניית תושבים .

 

.המשך קיום מפגשים וסיורים עם 
.השתתפות ותכלול במפגשי  2תושבים .

 תושבים של ראש העיריה. 
.חיזוק קשרי קהילה בפרויקטים 3

בעיר )לדוגמא בורוכוב, מרי שדה 
 בוקר(

 

 ראש העיר
מנהל אגף 

 שרות לתושב
ממונה על 

 פניות הציבור 
 מנהלי אגפים 

 

לא 
נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

מפגשים אישיים   2-3
בשבוע מול תושבים 

)פרטני( על פי מגבלות 
 התו הסגול. 

מפגשי תושבים  12
 בשנה

 

סיכומי מפגשים לתיעוד  
ומעקב אחר המשימות  
 שנוצרו בעקבות המפגש 
תיעוד מפגשים פרטני  

 CRMCבמערכת 
 

*תלוי 
הנחיות 
"התו 

 הסגול". 
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שם 
 משימה

תיאור 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

פיתוח 
ההון  

 האנושי 

השתלמות 
בסדנאות  
וקורסי  
 העשרה 

 שיפור המקצועיות 
שיפור יכולות  

 אישיות
להתמודדות במצבי  

לחץ הנובעים  
מפניות 

וסיטואציות 
 מורכבות 

השתתפות בסדנאות של מרכז שירות 
איתור סדנאות  , לתושב והמוקד

 מקצועיות

מנהלת מרכז  
 ,שירות לתושב
מנהל המוקד 

 העירוני 

מימון 
השתתפות 

 בקורס 

 2-השתתפות ב
 סדנאות/

 השתלמות בשנה
 12.2022עד 

*תלוי 
הנחיות 

"תו 
 סגול" 
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 מוקד עירוני 
 המוקד העירוני –משימות שוטפות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

  
  

שגרות 
 בקרה 

  

עבודה אישית  תוכנית 
לכל נותן שירות 

 במוקד 

קיצור זמני ההמתנה, 
 קיצור משך המענה

בקרה אחר  
המוקדנים 

באמצעות האזנה 
לשיחות באון 

ליין /מוקלטות  
בהצגת מדדים 
ובקביעת יעדים 

אישיים ברי 
השגה לפי יכולת  

 אישית
  

מנהל 
 מוקד 
 נציגים 

  

לא נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

  

ומעלה   3 כלליציון 
בסקרי שב"ר    4מתוך 

 בסעיף מקצועיות נציג 
  

בקרה לשבוע לכל  2ביצוע 
 נציג  

 שוטף 
  

שגרות 
 ניהול 

 

בקרת איכות השירות  
 של המחלקות 

ובדיקת סטטוס  
הפניות הפתוחות מול  

 המחלקות.
  

בקרה על עבודות 
המחלקות והמשך 

חיזוק הקשר עם מנהלי 
 המחלקות / אגפים 
מעקב אחר סגירת  

טיפול  ע"י מחלקות  
 שונות 

 צמצום טרטור תושבים  

הפקת דוחות 
שבועיים  

,חודשיים לניתוח 
פעילות  

המחלקות 
באמצעות מערכת  

CRM  
  

מנהל 
 מוקד  
crm 

  

לא נדרשים 
  משאבים 

.ירידה בכמות פניות 1
חוזרות  שלא 

מטופלות לעומת שבוע 
 קודם

ירידה בכמות פניות  
 ישנות)ותיקות(

 SLA.עמידה בתקני 2
 שהוגדרו 

  

פעם  בשבוע מופקים דוחות 
לכל המחלקות  ומבוצע 

ניתוח של סטטוס הטיפול 
 מול מנהלי המחלקות  . 
אחת לחודש מועבר דוח 

מועבר דוח מסכם של עמידה  
בזמני התקן לכל מנהלי 
 האגפים והנהלת העיר. 

קיום פגישות עם מנהלי   
אגפים/מחלקות  בהתאם 

 לצורך. 

 שוטף 
  

בקרת איכות השירות  
של המוקד המחלקות 

והאגפים בשיתוף  
 מחלקת תאום ובקרה 

שיפור בחוויית הפונים 
 למוקד. 

בדיקת תהליכי עבודה 
וממשקים של המוקד  
למול המחלקות 
 השונות 

ביצוע מעקב 
ובקרה טלפוני 
לתושבים שפנו  
 למוקד העירוני. 

קיום שיחות 
טלפוניות למול  

 תושבים .

מנהל 
 מוקד 

לירן אלמוג  
תאום –

 ובקרה

מנהל אגף 
 שרות

לא נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

  

ירידה בכמות פניות  
 חוזרות.

שיפור וייעול תהליכי  
 עבודה. 

בחינת מידת שביעות  
 הרצון של התושבים. 

אחת לשבועיים נדגמת 
מחלקה אחת . בסיום  

הבדיקה מופק דוח  שכולל 
מסקנות לשיפור וייעול  

 תהליכי העבודה. 

 שוטף
  



 
 

-554-  

 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שגרות 
 ניהול 

 

שמיעת הקלטות 
וביצוע משובים לצורך  

 שיפור השירות . 
  

מעקב אחר מתן  
הטיפול. מעקב אישי 
 אחר מענה המוקדנים.

  

שיפור באיכות 
השירות 

,מקצועיות 
 והיעילות

  

עובדי 
 המוקד
מנהל 
 מוקד 

  

נדרשים לא 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

  

שימור זמן מתנה עד  
שניות שימור אורך    60

שניות   20שיחה דקה ו
 איכות המענה.

ישיבה רבעונית עם כלל  
עובדי המוקד  לצורך תאום  

ציפיות והצגת מדדים 
 כלליים. מול מנהל האגף 

ביצוע האזנות ושיחת משוב 
אחת לשבוע לכלל נציגי  

 המוקד
  

 שוטף

עריכת סדנאות  
והכשרות  של עובדי 
המוקד  בכל תחומי  

השירות  הניתן 
במוקד הטלפוני 

ומערכת השו"ב . בזמן  
 רגיעה ובזמן חירום. 

  

עובדים מיומנים, 
יעילים ואפקטיביים.  

יכולת התמודדות  
במצבי חירום  ובמצבי 

לחץ. הקניית ידע  
שתשפר את איכות  

 המענה לתושב. 
  

עריכת סדנאות  
בשיתוף עם ידע 

 אגפי העירייה. 
הסדנאות יבוצעו 

על ידי מנהל  
המחלקה 

הרלוונטית או מי  
 מטעמו.

כלל אגפי  
ומחלקות 
 העירייה  

  

לא נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

  

הדרכה פעם בחודש  
 לנציגי המוקד 

מנהל מחלקה/אגף אחת 
 לחודש 

  
קביעת  שעות הדרכה של 
עובדי המוקד בתאום מול  

לקות  מנהלי האגפים והמח
 בתחומים המקצועיים. 

  

 שוטף
  

עריכת סדנאות  
והכשרות  של עובדי 
המוקד  בכל תחומי  

השירות  הניתן 
במוקד הטלפוני 

ומערכת השו"ב . בזמן  
 רגיעה ובזמן חירום. 

 

עובדים מיומנים, 
יעילים ואפקטיביים.  

יכולת התמודדות  
במצבי חירום  ובמצבי 

לחץ. הקניית ידע  
איכות  שתשפר את 

 המענה לתושב. 
 

ריענון והדרכת 
המוקדנים 

לעבודה בשעת  
חירום במסגרת 

תפקיד האגף 
כמכלול מידע 

 לציבור 
 

אגף 
ביטחון 
ושירותי 
חירום, 
פקע"ר,  
מנהל 
 מוקד 

 

לא נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

 

 
קיום תרגיל מדמה 

 מצב חירום.
 

הדרכה מול פקע"ר ואגף  
 חירום פעמיים בשנה 

 

תלוי תו 
 סגול 
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שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

שגרות 
בקרה על  
 השירות

שליחה )סמס( סקר  
שביעות רצון 

לתושבים בעת סגירת 
 פנייה 

שיפור השירות העירוני  
לתושבים, שיפור  
תשתיות השירות, 
עמידה בסטנדרט  

 שירות

הפקת דוחות 
ניהוליים  

באמצעות סקרי  
אנונימיים  שב"ר

הבודקים את  
רמת השרות  
הכללית מרגע  
פנית התושב 
למוקד ועד 
לטיפול אצל  

 הנציג  
 

 מחשוב,
CRM, 
מנהל 
 מוקד 

הטמעת 
תהליכי 
משוב 

באמצעות 
הנציג  
)יעודד 

תושבים 
למענה על  

 הסקר(

שימור ממוצע המתנה 
שניות, ושימור   60

ממוצע אורך שיחה 
 דקות. 1:20

ממוצע ציון כולל  
)מרוצה   3בסקר מעל 

 .4במידה רבה( מתוך 

ניתוח סקרי שב"ר  
 SMSהמתקבלים באמצעות 

 ברמה יומית 
פרסום כל רבעון שב"ר 

 להנהלת העיר 
 

 שוטף
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 המוקד העירוני  –משימות פרויקטאליות 

שם 
שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה משימה

 מרכזיים 
משאבים  
מדדי  מדדי תפוקה  נדרשים 

 הערות  התארגנות

ייעול  
תהליכי  
בקרה  

ושירות 
 לתושבים 

החלפת מערכת 
שו"ב )מערכת 
שמנהלת את  

מצלמות ,כריזות  
ולחצני מצוקה(  
קיימת ,למערכת  
חדשה והטמעתה 

 במוקד העירוני
 

השבחת מצלמות 
 עירוניות 

 צמצום תקלות.
בדיקת תקינות ציוד 
מצלמות עירוניות 

לקוי והחלפת ציוד 
וחיבור מצלמות 

 חדשות
 

הטמעת מערכת  
שו"ב חדשה , סיור 

לבחינת מערכת g1 ב
והתרשמות לפי צרכי 

 המוקד

 מנהל מוקד
 G1חברת 

מנהל אגף חירום  
 וביטחון

 

 
)הצעת  
מחיר 

בטיפול 
קובי 

ובשיתוף 
אגף חירום 

 וביטחון (

צמצום תקלות במצלמות 
 ובמערכת שו"ב שקיימת היום

 
12.2022 

יש צורך 
לקיים 
סיור 

באיקוייזן 
לבחינת 
המערכת 
לפי צרכי  

 הרשות

ייעול  
 השירות

בקרה שוטפת על 
המצלמות 

המפוזרות ברחבי 
 העיר 

נציגים   4גיוס 
לתפקיד ייעודי 

)תצפיתניות ( ואפיון  
 תפקיד לתפעול שוטף 

פניה למשאבי אנוש 
להפצת מכרז לגיוס  

 כ"א רלוונטי

 משאבי אנוש
 מנהל אגף

 מוקדמנהל 

תקציב 
ייעודי 
 לגיוס 

מזעור תקלות שוטפות במצלמות  
בלחצני המצוקה ומערכת  

 הכריזה
זיהוי ודיווח אירועים חריגים  

 הנקלטים במצלמות

איוש קבוע 
של נציג  

לעבודה מול  
מצלמות 

 המוקד

מדובר  
בתפקיד  
חדש , 
שנה זו 
תהווה 
ביסליין 
 להמשך

החלפת מערכת ה 
CRM 

הטמעת מערכת  
CRM  חדישה

ומתקדמת שמתאימה  
לצורכי הטכנולוגיה  

 הקימות היום

שיתוף פעולה צמוד  
מול יועץ חיצוני  

שמלווה את 
הפרויקט והגדרת 

 צרכים

מנהל אגף שירות 
לתושב מנהל 
המוקד ואגף 

 המחשוב
כלל מנהלי  

 האגפים 
יועץ מלווה של 

 הפרויקט

תקציב 
 אושר

השירות לתושב  שיפור ויעול
ולמוקדן בטכנולוגיה מתקדמת  

 ומעקב אחר טיפול בפניות

תחילת 
פרוייקט 

11/21 
 

שיפור  
סביבת 
 עבודה 

 
שיפור נראות 

וסביבת עבודה של 
 הנציגים 

 
 
 

 סביבת עבודה בטוחה

 
 

החלפת כסאות 
 הנציגים בעמדות

 
 
 
 

 מנהל מוקד
 רכש

 
הצעת 

מחיר לפי 
מחירון 
מחלקת 

  470רכש 
₪ + מע"מ 

  5לכיסא * 
 כסאות 

 
 

התאמה מרבית לישיבה ממושכת  
 לנציגים 

 
 
 

ביצוע עד  
6.2022 
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ש"ח   2350
 + מע"מ

 
התייעלות 
טכנולוגית 

לשיפור 
וייעול 

ממשק עם  
יחידות 
 הרשות

 

המשך הטמעת  
CRM   בכלל

 האגפים 
 

שיפור השירות 
העירוני לתושבים  
ושיפור תשתיות 
השירות, שיפור  

טכנולוגיות מערכות 
 במרכז השירות 

 

המשך הטמעת  
 CRMמערכת ה

ביחידות הרשות 
עימם מקיים אגף 
השירות ממשק,  
להגברת זרימת 
המידע וקבלת 

עדכונים בזמן אמת  
על פניות תושבים  

 ליחידות 

כלל מנהלי  
אגפים ומנהלי  

 מחלקות
 מנהל מוקד

 

לא 
נדרשים 
משאבים 

מעבר 
 לקיים 

 

מיחידות העירייה   100%
 ,CRMהרלוונטיות עם מערכת 

וכן בעל תפקיד ייעודי שעבר 
 הדרכה בנושא

 

הגברת 
שימוש למעל  

לפחות  70%
במערכת  

CRM 
והטמעת 
השימוש 

בכלי כיצירת 
שפה  

משותפת בין  
המחלקות 

 השונות 
 

המשך 
משנת   

2021 
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 מחלקת חופש המידע 
 חופש המידע –משימות שוטפות 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

חיזוק 
הקשרים 

עם לשכות 
מקבילות  

בערים 
 נוספות

חיזוק הקשר עם 
המקבילים 

בערים השכנות 
ועריכת פורום 

תקופתי 
בעירייה כולל  

 ואירוחסיור 

תציף בעיות 
קבלת  –כלליות 

רעיונות לפתרונות 
מרשויות אחרות,  
שת"פ עם ערים  

שיתוף   ,סמוכות
 ידע

יצירת קבוצות 
ווטסאפ, פעילות  
משותפת בכנסים  

 והשתלמויות 

מקבילים בערים 
כגון  -אחרות

רמת גן, תל 
אביב, חולון, בת 
ים, ראשון לציון,  

  ,קריית אונו
חדרה, הרצליה 

 ועוד 

עלויות  
אירוח ה

יהיו 
מינימאליות 

ויסתכמו  
 בכיבוד קל

עריכת המפגשים  
תקופתיים עם מקבילים 

  תאח -ברשויות אחרות 
לרבעון או במסגרת  

 הפורום 

ייזום פגישות אצלנו עם  
ממוני הפניות בערים 

 השכנות

הוקם פורום 
של כל 

הממונים. 
נערכות 
שיחות 
 .יומיות

הטמעת  
נושא חופש 

המידע 
בקרב  

הנהלת 
העירייה, 
במיוחד 

בנושא זמן 
 המענה

עריכת הרצאות 
בנושא על ידי 

הגורמים  
 הרלוונטיים 

הבנת בכירי  
העירייה בחשיבות  
הנושא והמהפכה  
בתפיסה הנובעת 

 מכניסת החוק 

הזמנת מרצים 
ועריכת מצגות 

 רלוונטיות

היחידה לחוק  
חופש המידע,  
לשכת מנכ"ל, 
 לשכה משפטית

ההרצאות 
הן בחינם 
ובעידוד 
וביוזמת  
משרד  

 המשפטים 

קיום הרצאה בנושא 
והעלאת תחומים על פי  

 הרלוונטיות
  תאח – והאקטואליה
 לרבעון 

התכנים הם ע"פ מצגות 
משרד המשפטים, קביעת 

תאריכים להרצאות 
וקביעת הפורומים 

המוזמנים, המרצים 
יוזמנו בתיאום לשכת  
מנכ"ל לפורום ראשי  

 אגפים 

רות הזה יהש
קשור 

בהוצאות 
כספיות 
 מזעריות
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 אגף אירועים ולוגיסטיקה 
 מטרות האגף 

אגף האירועים והלוגיסטיקה שם לו למטרה לעודד ולטפח את תרבות הפנאי בעיר, באמצעות   .1

קיום אירועים מגוונים לכלל האוכלוסיות, לצד פנייה אל קהליה השונים של העיר, תוך חשיבה  

מעמיקה, אשר בבסיסה נמצאת המחויבות לתת ייצוג הולם לרחשי לב הקהילה ותושבי העיר  

 על מאפייניהם השונים. 

 מבין מטרות האגף: .2
 תרבות אירועים עשירה, איכותית וייחודית המבטאת את אופייה המיוחד של העיר.   .א

 תרבות אירועים הנותנת ייצוג הולם לכל מגוון האוכלוסיות בעיר.  .ב

ם מקצועי, מתרחב וצומח עם בסיס איתן של תשתיות וניהוליות, המרכז את אגף אירועי .ג

והצעירים,  הנוער  מנהל החינוך  כמו  העירייה  ואגפי  בכלל מחלקות  מגוון האירועים  כל 

עמותת הספורט, האגף   הנשים, להט"ב, קהילתיים,  לשירותים  איכות הסביבה, מועצת 

 והנהלת העיר.     םייחברת

 האוכלוסיות.  הנגשת האירועים לכלל  .ד

 ריכוז וניהול גאנט אירועים עירוני.   .ה

הבירה    בין שלל  האירועים המתקיימים בעיר ניתן למנות את: אירועי הקיץ המגוונים, פסטיבל .3

 ואירועי חג ומועד: קרנבל פורים, עצמאות ועוד.  

שנה לעיר גבעתיים, על כן נקיים אירועים וטקסים  לציון    100בשנת הפעילות הנוכחית מציינים   .4

 וכלל האירועים יתקיימו בסימן וציון שנה חגיגית זאת.    100 -שנת ה

 אתגר מרכזי  
 .  100 -התאמת התכנים, הפעילויות, האירועים, המופעים ופרויקטים לציון שנה  ה 

 .  100 -קות העירייה בהפקת אירועי המתן מענה לכלכל אגפי ומלח 

האגף ייתן פיתרון מהיר ויצירתי לכל אחד מהאירועים המרכזיים אותם הוא מוביל, כך שיינתן  

 מענה יעיל ואיכותי ככל שניתן.

 מבנה האגף 
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 משימות שוטפות

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  תיאור משימה שם משימה 
 מרכזיים 

משאבים  
 הערות  מדדי התארגנות  מדדי תפוקה  נדרשים 

אירועי חגים 
 הפקת אירועים  ומועדים  

מגוון רחב של 
פעילויות 
תרבות  

חופשיות  
ועשירות לקהל  

 הרחב

, בחירת אומנים
בחירת תוכן/ נושא 

עבור פעילויות  
הנגשת  ,הרחוב

 הפעילויות השונות 

מח' העירייה 
אשר נותנות  

שירותים 
 לאירוע 

 
ניהול והפקת 

 .ןאירוע תקי
 

תכנון האירוע על בסיס 
,  חתימה על חוזים, תקציבה

הצעות , בחירת ספקי תוכן
מחיר עבור שירותי לוגיסטיקה 

 .באירוע
ישיבות הכנה/ משטרה ע"פ   

 הצורך 

קרנבל פורים, שואה  
זיכרון, עצמאות, 

שבועות, חגי תשרי  
 ועוד.   

 100אירועי 
 לגבעתיים  

 
 הפקת אירועים 

מגוון רחב של 
פעילויות 
חופשיות  

ועשירות לקהל  
 הרחב

, בחירת אומנים
בחירת תוכן/ נושא 

עבור פעילויות  
הנגשת  ,הרחוב

 הפעילויות השונות 

מח' העירייה 
אשר נותנות  

שירותים 
ואמי  לאירוע

 רגב

 
ניהול והפקת 
 אירוע תקין.

 

תקציב  פי התכנון האירוע על 
 שאושר, 

הצעות מחיר עבור שירותי 
 .  לוגיסטיקה באירוע

ישיבות הכנה/ משטרה ע"פ  
 הצורך 

ישיבת מועצה 
חגיגית, מסיבת יום  

הולדת, קולולם,  
אומני רחוב, קיץ על 

זמר  המים,ערבי
 ופסטיבל יין ועוד.  

 הפקת אירועים  אירועים שונים  

מגוון רחב של 
פעילויות 
חופשיות  

ועשירות לקהל  
 הרחב

, בחירת אומנים
בחירת תוכן/ נושא 

עבור פעילויות  
הנגשת  ,הרחוב

 הפעילויות השונות 

מח' העירייה 
אשר נותנות  

שירותים 
 לאירוע 

ניהול והפקת   
 אירוע תקין.

האירוע הכולל:  תהליך הפקת 
 .תהליך רכש, ישיבות תכנון

 

הנצחות, חניכת  
 גינות ועוד.  

הפקת  אירועי קיץ 
 האירועים  

פעילות תרבות 
 לקהילה 

בניית תוכנית מגוונת  
    ועשירה  

 - תהליך רכש ים , תכנון האירוע
תהליך הפקת , ועדת רכש

האירוע הכולל: ישיבות תכנון, 
 וסיורי שטח עם הספקים

מופעי פתיחת הקיץ  
בפארק, איורעי 
גינות לילדים ,  
הקרנת סרטים,  

 פסטיבל בירה ועוד. 

 פעילות פנאי 
 לגמלאים 

הפקת פעילות  
פנאי  

המיועדים  
 לגמלאים   

 

בחירת מופעים, 
תכנון טיולים, 
תיאום סיורים  

 והפקות מיוחדת 

אגף הרווחה  
ניהול והפקת   והפרסום 

 אירוע תקין.

חתימה על חוזים, תיאום  
תאטרון, תיאום מול ספקים  

 שונים 

מופעים חודשיים 
בתאטרון, הרצאות,  

הקרנת סרטים  
ושיח, טיולים,  
 נופשונים ועוד 
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תיאור  שם משימה 

 משימה
יעדים  
שותפים   פעולות מרכזיות  שתקדם

 מרכזיים 
משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

אירועים בהפקה 
לאגפים  

 ומחלקות שונות  

הפקת בפועל  
של יוזמות 
של אגפים  
 ומחלקות 

תכנון ועבודה מול אגפים   
 ומחלקות 

מח'  
העירייה  

אשר 
נותנות 

שירותים 
 לאירוע 

 

ניהול  
והפקת 
אירוע 
 תקין

תהליך הפקת האירוע הכולל: תהליך 
 רכש, ישיבות תכנון

אירועי מנהל 
החינוך, אירועי אגף  

לשירותים 
חברתיים, מועצת 

הנשים, קהילתיים, 
עמותת הספורט,  

 להט"ב ועוד.  

  הצטיידות

מתן מענה 
לוגיסטי 

בכל תחום 
 שנדרש

הצטיידות ורכישות עבור האגף 
ערכות למתן שירות לכל יוה

 תחומי העירייה 
 הליך רכש, הצעות מחיר, תקציב   

שולחנות רכישת 
, עמודי  וכסאות

תאורה, גלגלות 
 חשמל, כלי עבודה 

ביטחון ובטיחות  
מתקני ספורט 

 בעיר 

טיפול 
בליקויים 
וחידוש 
 מתקנים  

 ביצוע התיקונים   

בתי  
הספר 

ועמותה 
 לספורט 
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 מדור למורשת ישראל  -משימות שוטפות 
תיאור  שם משימה 

שותפים   פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם  משימה
 מרכזיים 

משאבים  
 נדרשים 

מדדי 
 הערות  מדדי התארגנות  תפוקה 

 הפקת מופעים  

חגי  
תשרי , 
שירת 
הים 

 ומסורת  

חשיפת התרבות 
 היהודית 

פסטיבל מוזיקה 
 יהודית על כל גווניה 

 , מפעל הפיס
 ,תרבות יהודית

אטרון  ית
 גבעתיים 

מכירת   
 כרטיסים

 , חשיבה על תוכן הפסטיבל
 , אומנים חדשיםחשיפה של 

, חוזים והסכמים עם האמרגנים 
 הפקת חוברת פרסום הפסטיבל

 

אירועי חגי  
אירועי תרבות    ומסורת   ישראל

 יהודית

חשיפת המורשת 
היהודית בקרב  

 התושבים
  תרבות יהודית 

  30לפחות 
אירועים 

 בשנה

 בניית תכנית שנתית 
  חוזים /הצעות מחיר 

אירועי בתי ספר  
חשיפת התרבות   וגני ילדים 

 היהודית 

 ,והוטקס בני ובנות מצ
טקס קבלת ספר תורה  

פעילויות , לכיתות ב'
 בגני הילדים 

 אגף החינוך 
     תרבות יהודית 

   אבלות
מתן מענה למשפחות 
אבלות מרגע הפטירה 

 ועד סיום השבעה 
  

מתן מענה 
  150-ל

משפחות 
 בשנה

רכישת כסאות, שולחנות,  
כיפות, נרות מיחמים, פלטות, 

 וסידורים
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