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דבר ראש המועצה
מכובדיי,

אני שמח להגיש לכם את תכנית העבודה לשנת 2022, תכנית זו נכתבה לאחר 
מנהלי  ועדים מקומיים,  ושותפות של חברי המליאה,  תהליך חשיבה מעמיק 

אגפי המועצה, מנהלי המחלקות ועובדיה.
התכנית מבטאת את היעדים אותם אנו מבקשים להוביל בשנת 2022 ואת 

חזון המועצה לעתיד.

רבות  והקשבנו  חשבנו  לאישורכם,  המוגשת  העבודה  תכנית  בניית  בתהליך 
לצרכים השונים שהועלו נציגי ותושבי המועצה.

ערכנו בחינה של העשייה שנעשתה בעבר, בדקנו את המציאות העכשווית 
במועצה וחשבנו לאן אנו רוצים להוביל את המועצה בעתיד.

כבר שנים רבות, שיחד - חברי המליאה, הוועדים ועובדי המועצה, מצליחים 
לקדם את המועצה לשיאים חדשים. חבל מודיעין היא אחת המועצות החזקות 

והמובילות בישראל.

וחשיבה קדימה. לתושבים  מועצה מצטיינת בחדשנות, שירות חסר פשרות 
אני בטוח שגם בשנת 2022 נמשיך יחד להוביל את המועצה לגבהים חדשים.

נמשיך להוביל מערכת איכותית ומתקדמת, עם רגישות לכל תושב ומחויבות 
להצלחה.

שלכם,
שמעון סוסן
ראש המועצה
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דבר מנכ"ל המועצה
תהליך כתיבת תכניות העבודה לשנת 2022 כלל מספר הנחות בסיס אשר 
העיקרית שבהן הייתה כי שנת 2022 תהיה שנה שגרתית ללא מגבלות קורונה.
לשנה  שגרתית  תכנית  לבנות  המועצה  מנהלי  הונחו  זו  מוצא  נקודת  מתוך 
מלאה ובו בזמן לתת מענה ודגש מיוחד על צמצום הפערים אשר נוצרו בכל 

התחומים כתוצאה ממשבר הקורונה.

התכנית לצמצום הפערים מקיפה את כלל אגפי המועצה ונועדה לחזק את 
התחומים אשר נפגעו ממשבר הקורונה ולהחזיר אותם למסלול השגרתי.

מנהלי המחלקות והאגפים השקיעו מחשבה רבה בבניית התכניות וביצירת 
של  האפקטיביות  את  משמעית  חד  בצורה  יחדד  אשר  דבר  בקרה-  מדדי 
פעילות המועצה ויכווין את הדרג המקצועי לעמידה ביעדים ובמדדים אשר 

נקבעו.

ויסודית  ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה על הירתמות מהירה, מקצועי 
בבניית תכניות העבודה ברמה גבוהה ביותר!

בברכה,
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה
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2364 לפיד

243 מבוא מודיעים

304 כפר רות
598 כפר נופך

858 כפר טרומן
287 כפר הנוער בן-שמן

1206 מזור

1500 נחלים

1071 רינתיה

796 שילת
1385 אחיסמך

מספר תושבים
בישובי המועצה

731 כפר דניאל 1188 גמזו

1281 טירת יהודה

992 גינתון

980 גבעת כח

1957 ברקת

916 בני עטרות

901 בן שמן

1070 בית עריף

899 בית נחמיה

613 בארות יצחק

978 חדיד

92 כרם בן שמן
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גילאי תושבים
במועצה
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127,000
שטח בדונם

24,000
תושבים

24
ישובים

1,400
טון גזם ופסולת לחודש

96% זכאות לבגרות
96% שיעור גיוס לצה"ל
47% מצטיינים חברתית

3,321 תלמידים בבתי הספר
1,227 ילדים בגני הילדים

650 ילדים במעונות יום
271 תינוקת

1,000 משתתפים במועדוני ותיקים
1,700 חניכים בתנועות נוער

100 גני שעשועים עם רישוי מכון התקנים

נתונים כלליים
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אגף  חינוךאגף  חינוך
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דבר מנהלת האגף
והנחמה  והנמנע,  ההווה  בין  ההכרה  השכל,  "ראש 

במה שאינו ביכולת". )רשב"ג, מבחר הפנינים, שער י"ז(

קהילת חבל מודיעין היקרה,
הקורונה,  מגפת  עם  פשוטה  לא  התמודדות  לאחר 
ב"מה שאינו  תוך הכרה  חינוך  ניהול מערכת  ותרגול 
ביכולת" נראה כי אנו חוזרים לשגרת עשייה מבורכת. 
עדיין  ואנחנו  מורגלים,  אנו  בה  השגרה  אינה  זו 
מתמודדים ולומדים אותה, אבל זו שגרה של עשייה 
לתפקידי  שהגעתי  על  מזל  בת  חשה  אני  מבורכת. 
דווקא בעיתוי זה. האתגרים איתם התמ ודדנו כרשות, 
חיזקו אותנו והוכיחו את חוסננו ואת היכולות יוצאות 
הדופן של הרשות כארגון חזק, המנהל מצבי חירום 
לצד  האלה,  הלקחים  את  מדהימה.  במקצועיות 
ניקח איתנו  הסקת מסקנות מההתמודדות שעברנו, 

הלאה, נלמד מהם ונשמר את החוזקות שלנו.

משמעותי  הוא  קהילתית  חינוך  כמערכת  תפקידנו 
הפערים  לסגירת  מחויבים  אנו  מתמיד,  יותר  וקריטי 
אלא  הפדגוגי,  בתחום  רק  לא  השונים,  בתחומים 
הסגרים  בתקופת  שנוצרו  הפערים  במציאת  בעיקר 
והבידודים ובדגש על אלה שהתמלאו בדברים שאין 
לנו רצון שישמרו או שיתעצמו. כקהילה חזקה, שיתוף 
מכנסים  אנו  כן  ועל  מתמיד,  חשוב  ביננו  הפעולה 
החבל  את  לאחוז  ומנסים  משתתפים  רבות  ישיבות 
מכל קצותיו. הנחת היסוד היא שהבטלה היא אם כל 
ועם  ערכים  עם  ברורה  בדרך  הממוקד  וילד  חטאת, 

מטרה, יקל עליו להסיט עיניו מהשלילי בעולמנו. 

חשובים,  תכנים  של  בצורה  מענה  לתת  נמשיך 
תוכניות מעשירות ומעצימות, וסגירת פערים בדרכים 
יצירתיות. הגדלנו את מספר מרכזי הלמידה משלושה 
שיהווה  מקום  בהם  ליצור  מתעתדים  ואנו  לשבעה, 
להשלים  בהנאה  שיגיעו  לתלמידינו,  שואבת  אבן 
המועדוניות  יכולותיהם.  את  ולחזק  להם  את החסר 
ותרבות,  תתייצבנה עם פעילויות העשרה של חינוך 
ומותאם  חדשני  למידה  כמרחב  יפותחו  הילדים  גני 
שונות,  אומנויות  חממות,  יער,  גני  מודיעין:  לחבל 
פעילות גופנית, מודעות לאורח חיים בריא ולשמירת 
של  הרטוריות  היכולות  את  ונטפח  נפתח  הסביבה. 
ונחל את תוכנית  כניסתם למערכת,  תלמידינו מרגע 
בהתאם  תלמיד  כל  הגן.  מגיל  החל  החקר  מיומנות 

ליכולותיו ולגילו.

נעשיר את תלמידינו בהכרת חבל מודיעין על יישוביו 
המקום  של  היחידה"  "גאוות  את  ונטפח  השונים, 
ביותר  משובח  צוות  לנו  יש  שלנו.  והייחודי  הקסום 
הספר,  בתי  מנהלי  הזו,  הברוכה  לעשייה  שרתום 
מורים, גננות, סייעות, נהגים, צוות המועדוניות, צוות 

מרכזי הלמידה, מאבטחים, מזכירות ואבות בית.
הטוב,  הכרת  של  בריאות  שנת  לכולנו,  בהצלחה 
בתוכו,  הגלומות  האפשרויות  כל  על  ההווה  הכרת 

ניצולן ומימושן.                     

בברכה,
דר' אושרה אלפסי
מנהלת אגף החינוך
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מנהלת אגף חינוך
דר' אושרה אלפסי אגף חינוך

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הכרות החבל, יישוביים, היסטוריה, חיזוק שתי קצוות החבל
תחושת השייכות, פיתוח גאוות יחידה.

מנהלות בתי ספר1811000780 20,000 רבעון 3בוצע או לאיצירת חוברות הלמידה

מנהלות בתי ספר1811000780 60,000 רבעון 3בוצע או לאהדרכות סיורים ביישובי החבל

מנהלות בתי ספר1817800750 60,000 רבעון 3בוצע או לאהסעות לסיורים פנים חבליים

מנהלות בתי ספר1811000780 20,000 רבעון 4בוצע או לאחידון חבלי נושא פרסים

מנהלות בתי ספר1813600320 60,000 רבעון 1בוצע או לאחצי משרה לניהול המיזם והטמעתו

קידום והעצמת 
תלמידים

לקדם תלמידים ולאפשר הרחבת ההוגנות 
בחבל מודיעין

1817900860 50,000 רבעון 3, רבעון 4 100% ביצוע ע"פ הקריטריוניםועדת הנחות-אגרת לימוד

1817900861 10,000 רבעון 3, רבעון 4 100% ביצוע ע"פ הקריטריוניםמלגות הסעים

1817900861 145,000 רבעון 2, רבעון 4 100% ביצוע ע"פ הקריטריוניםמלגות לסטודנטים

פעילות ופרויקטים 
מיוחדים+שוטף

פיתוח צוותי חינוך, אנשי המטה, יוזמות 
חינוכיות ושוטף

1811000780 80,000 רבעון 3, רבעון 90%4 השתתפות ושביעות רצוןאירועי הוקרה לעובדי מערכת החינוך

1811000780 75,000 רבעון 2, רבעון 4 5 יוזמות בשנהיוזמות חינוכיות חדשניות במוס"ח

1811000780 50,000 רבעון 4ביצועשוטף - ניהול אגף חינוך

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע שוטףליווי תקציבי משרד דו"ח פישמן רון
1811000750 50,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, בוצע - שוטףליווי תקציבי ברזיק
1811000750 25,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע שוטףציוד משרדי-אגף חינוך
1811000560 15,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 5 קולות קוראיםקולות קוראים - יוזמות חינוכיותפרויקטים לפיתוח יזמות וחדשנותיוזמת משרד החינוך
1811000751 200,000 רבעון 3, רבעון 4
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גני ילדים
גליה ערד

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

למידה חוץ גנית חווייתית ומעשירה - לפחות יום גני יער
בשבוע

איתור יישוביים וגנים שמעוניינים להיכנס 
לתהליך, כולל מעורבות קהילה. ואז 

הכשרה של צוות הגן, בחירת מתחם - יער 
ויציאה בפועל יום בשבוע למתחם היער.

מספר גנים משתתפים, 
להגדיל ל6 גנים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 30,000 1812200780

גנים ירוקים - חינוך 
היכרות הטבע ואיכות הסביבהלקימות

בניית תכנית עבודה להכשרה של 4 גני 
כגנים ירוקים- לווי ע"פ הגנת הסביבה ומרד 

החינוך

4 גנים קיבלו הסמכה לגן 
ירוק

רבעון 1, רבעון 
יחידה סביבתית, 1812200780 20,000 2, רבעון 4

מחלקת תחזוקה

התקנת מדיחי כלים בכל גני הילדים 
לצמצום פסולת חד פעימת. בשיתוף 

משרד הגנת הסביבה
יחידה סביבתית, 1812200420 20,000 רבעון 100%4 ביצוע

מחלקת תחזוקה

הכשרה תרבותית בתחומים שונים: מוזיקה, מחול סל תרבות
ותאטרון

בניית והפעלה של תוכנית תרבות לגנים 
הכוללת: 2 מפגשים בתוך הגן ויציאה 

להיכל התרבות

שביעות רצון של הצוות 
מהתכנית

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
תחבורה 90,000 1812000780 100,000 

העשרת הגנים בתוכניות ייחודיות בתחומי הדעת תכנית קר"ב
השונים - פיילוט באנגלית

הפעלת 2 חוגים בכל גן ע"פ בחירת הגננת 
משלל תחומים ופיילוט לחוג אנגלית

2 חוגים לגן ושביעות רצון 
גבוהה

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
תוכנית קר"ב 343,000 1812200760 343,000 

קליטה ורישום שוטפים למסגרות הגנים - ע"פ חוק תשלומי הורים
חינוך חובה

גביית תשלומי הורים עבור רישום לגני 
מחלקת גבייה 500,000 רבעון 90%1 אחוז גבייההכוללת ביטוח, סל תרבות, תכניות קרב

שכר עובדים - 
סייעות ומ"מ

ניהול כ"א -סייעות גנים לניהול שוטף. מילוי מקום- 
מתן מענה לצורכי השטח

מעקב אחר ביצוע שעות עבודה בפועל של 
סייעות , דיווח במערכת ותשלום, קליטת 

נתונים
ביצוע בפועל

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
מחלקת שכר

קופה קטנה לגני 
הילדים -ניהול 

באמצעות כרטיס 
אשראי נטען

מתן שירות יעיל לגננות לניהול תקציב שוטף של 
הגן

מעקב בפועל אחר תקציב קופות קטנות 
לכל גן. הכולל הצטיידות, חומרי ניקוי, 

מתכלים ושונים

100% ניצול תקציבי, ללא 
חריגות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
הנהלת חשבונות

חגיגת יום 
ארגון אירוע שיא לכלל הגנים - 47. ב4 חינוך לאהבת הארץ, זיקה ושייכות למקוםהעצמאות

1812200780 70,000 רבעון 100%2 מהגנים משתתפיםזרועות ע"פ אשכולות

אוטובוס דיגיטלי 
בגני הילדים

הכנת הילדים למאה ה- 21. הטמעת תהליכי 
למידה חדשניים, תוך דגש קהילתי

הפעלת מפגשים בגנים 8- יישוביים, בניית 
תכנית והפעלת

שביעות רצון גבוהה, 8 
יישוביים

רבעון 2, רבעון 
אוטובוס דיגיטלי1812200780 5,000 4

אגף חינוך
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שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

אולימפיאדה גני 
אירגון אירוע ספורטי ע"פ התקן לכל גני עידוד הילדים לאורח חיים בריא וספורטיביילדים

חובה. כ500 ילדים סה"כ 800 משתתפים
שביעות רצון גבוהה של 

מעגלים- מחלקת 1812200780 40,000 רבעון 2צוותי הגנים
ספורט

חיזוק הקשר הבין דורי והקמת מסגרות ייחודית אני וגם הסבתא
למבוגרים וילדים בקהילה

בניית תכנית פיילוט ב3 יישוביים של 
מפגשים משותפים של וותיקים וילדי הגן

3 יישוביים משתתפים 
1812200780 10,000 רבעון 2בפיילוט ושביעות רצון גבוה

רכזי קהילה, 
מועדון וותיקים, 

יישוביים

ביקור גני ילדים 
הדרכה לגננות, סיוע בהוצאה לפועל ב8 עידוד אזרחות טובה וחשיפה לדמוקרטיהבכנסת

1812200780 10,000 רבעון 83 גני יצאוגני ילדים

קידום אורח חיים בריא בגן תזונה, ספורטגני מקדמי בריאות

הקמת גינה ירק בגן הילדים בשיתוף 
הקמת 3 גינות בגניםהקהילה

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 5,000 1812200780

פיתוח תכניות בריאות ב 10 גנים ע"י הגננת 
1812200780 15,000 רבעון 102 גנים בתוכניתולווי של המועצה

השתלמויות 
פיתוח והעצמה מקצועי של צוותי הסייעותוהכשרות

השתלמות סייעות, בהתאמה לתכנית 
לימודים של משרד החינוך- 5 השתלמות 

בשנה של כ 15 משתתפות ע"פ קול קורא 
שמזמן להשתתפות

שביעות רצון מהשתלמות 
ותוצרים בגן

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 30,000 1812200780

שירות פסיכולוג, 
קב"ט, איכות 

סביבה, ביטחון 
קהילתי, קהילה

סייעת מובילה אשר תוביל צוות של כ20 
סייעות - 4 סייעות שנבחרו להוביל צוותי 

סייעות בשיתוף משרד החינוך. הכשרה 
ולווי צמוד ע"י מנחה מקצועי - פיילוט חדש

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 15,000 1812200780

שירות פסיכולוג, 
קב"ט, איכות 

סביבה, ביטחון 
קהילתי, קהילה

יום הערכות -הכשרת לקראת שנת 
1812200780 10,000 רבעון 100%3 השתתפותלימודים בהיבט הפדגוגי והבטיחותי

שירות פסיכולוג, 
קב"ט, איכות 

סביבה, ביטחון 
קהילתי, קהילה

קורס/רענון עזרה ראשונה - ע"פ חוק. כ2 
סביבו קורס

100% השתתפות ע"פ 
1812200780 6,000 רבעון 4הצורך

שירות פסיכולוג, 
קב"ט, איכות 

סביבה, ביטחון 
קהילתי, קהילה

מוגנות וחוסן הכשרת צוותים כולל הורים, 
לזיהוי ומענים בתחום המוגנות והחוסן

4 יישוביים שותפים 
בתוכנית

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 5,000 1812200780

שירות פסיכולוג, 
קב"ט, איכות 

סביבה, ביטחון 
קהילתי, קהילה

גני ילדים
גליה ערד אגף חינוך
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שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

זהירות בדרכים 
בגני הילדים

העלאת מודעות בקרב הילדים להתנהגות זהירה 
בסביבת הכביש

זה"ב בגן- טיפוח מול לערך ההתנדבות. 
וותיקים מהישוב נכנסים יום קבוע לגני 

להעביר פעילות בנושא זהירות בדרכים. 
בשיתוף אור ירוק

8 גנים
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

 5,000 1812200780

רשות לביטחון 
קהילתי/רלב"ג/ 
התנדבות/בתי 
ספר/תחבורה

סיירת נחשון בגנים- יצירת שיתוף פעולה 
עם כיתת נחשון, הערכות כולל סדנא הכנה 

לפעילות בגנים והשיא פעילות התנדבות 
של כיתת נחשון בגנים בנושא זהירות 

בדרכים

1812200780 5,000 רבעון 90%2 מהגנים שותפים

רשות לביטחון 
קהילתי/רלב"ג/ 
התנדבות/בתי 
ספר/תחבורה

תוכנית למידה בגן ואירוע שיא חוותי 
בתוכן של בטיחות בדרכים - תכנית 

חדשה. הילדים יעברו מערכי שיעור בגן 
והקמת מתחם זמני לפעילות אשר ידמה 

סביבת הכביש לרכישת מיומנות והתנסות 
מדמה מציאות

רבעון 80%4 מהגנים השתתפו

רשות לביטחון 
קהילתי/רלב"ג/ 
התנדבות/בתי 
ספר/תחבורה

מעבר מהגן לכיתה 
א'

תוכנית הכנה למעבר רך ומותאם של ילדי הגנים 
לבתי הספר

מעברים  לכיתה א' - הכנת ילדי חובה 
לקראת המעבר לביה"ס, כולל ביקורים של 

הגנים בבתי הספר ע"פ מיפוי. במפגשים 
מתקיימת הכרות עם המרחב והרגלי ביה"ס 

בדרך חוויתית.

1812200780 8,000 רבעון 242 גנים
מחלקת בתי ספר, 
שירות פסיכולוגי, 

תחבורה

אירוע שיא- טקס לכלל ההורים והילדים 
העולים לכיתה א' אירוע חגיגי בהיכל 

התרבות הכולל פעילות הכנה ייחודית 
ומופע תרבות. האירוע מחזקת את גאוות 

היחידה של החבל ומגייס הורים למעורבות 
ושותפות

1812200780 30,000 רבעון 8002 משתתפים

הפקת שמשונית - ייחודית לכל ישוב , 
בו מוצגת  תמונות כל הילדים מהיישוב 

כנבחרת העולים לכיתה א'
1812200780 20,000 רבעון 100%3 ביצוע

קליטת  מערך הנתונים לגבי רישום גניםמצבת תלמידים
איסוף נתונים מכלל המסגרות בתוך ומחוץ 

למועצה, קליטה ושיבוץ. רישום ורישום 
מקוון. ומתן מענה לבקשות חריגות

1812200780 5,000 רבעון 100%1 מענה לכל הבקשות

גני ילדים
גליה ערד אגף חינוך
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גני ילדים
גליה ערד

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

גוגלה - סביבת 
למידה דיגיטלית

פיתוח מיומנויות דיגיטליות בסביבה מותאמת לגיל 
הרך

הטמעת תכניות ממחשבות לשיפור 
מיומנויות וגיוון דרכי למידה בגני חובה 

וטרום חובה - 24 גנים

השתתפות של כל הגנים 
בתכנית ושביעות רצון 

גבוהה )פילוח לגבי רמת 
שימוש בפועל(

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
מיחשוב1812200780 55,000 

הטמעת חינוך לתפיסה מרחבית והכרות עם ניווט
שביעות רצון גבוהה של הפעלת תכנית ניווט שבועית ב10 גניםהיישוב והחבל

הגננות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
תחבורה, מעגלים1812200780 7,000 

יום המעשים 
הטובים

חינוך להתנדבות, שיח ודיאלוג עם הקהילה תוך 
ערך התרומה

שותפות ביום המעשים הטובים של הגנים 
ע"פ בחירת המשימה בהתאם לגננת 

ולמתווה המועצתי

מספר הגנים שהשתתפו 
התנדבות1812200780 5,000 רבעון 1בתוכנית בשביעות רצון

הקמת מרכז לגני 
ילדים לחדשנות, 
מדעים ואומניות

עידוד למידה מתוך חדשנות וחשיפה למיומנויות 
המאה ה 21

הקמת מרכז מדעים ואומניות - עיצוב 
מבנה גן לא פעיל למוזיאון -בניה ותכנון 

פיזי וכנת תכנים פדגוגים ותכנית הטמעה

הקמה והפעלה ע"פ לו"ז-
פיילוט

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

ניהול שוטף ותקין בתחום תחזוקהתחזוקת גני ילדים

100% ביצועתחזוקה שוטפת
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

 130,000 1812200420
מחלקת תחזוקה, 

צוות תחזוקה 
מוס"ח

הנגשות לילדים אלרגניים, דשא סינטטי, 
1812200420 30,000 רבעון 100%3 ביצוע ע"פ התקןמערכות שמע

מחלקת תחזוקה, 
צוות תחזוקה 

מוס"ח

חידוש מתקני קצר - לצורך תקינות ע"פ 
דרישות מכון התקנים

100% ביצוע ע"פ הצורך 
מהביקורת החודשית

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 30,000 1812200420

מחלקת תחזוקה, 
צוות תחזוקה 

מוס"ח

מזרק אפיפן - רכישה וחידוש תוקף 47 
1812200420 15,000 רבעון 100%1 ביצועגנים. כולל הדרכה

מחלקת תחזוקה, 
צוות תחזוקה 

מוס"ח

ציוד יסודי בגני 
הילדים

התנהלות שוטפת הכוללת הצטיידות וחדשנות 
בגנים

רכישת ציוד שוטף - ריהוט והתחדשות 
1812200930 100,000 רבעון 3ביצוע ע"פ אישור תקיןבגנים.

אגף חינוך
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בתי ספר
גלי כהן

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תעשיידע  - 
הפעלת תכנית בכל בתי הספר היסודי, תוכנית העשרה בתחום המדע לתלמידי כיתות ד'ביומימקרי

לשכבה ד לפיתוח הטכנולוגי ע"י תעשיידע

עלייה של 5% בדווחי 
התלמידים המדווחים על 

מסוגלות אישית וגיוון בדרכי 
ההוראה והלמידה

רבעון 1, רבעון 
מנהלי בתי הספר1813600782 40,000 2, רבעון 4

תוכנית פל"א - 
שיפר תפקודי בהתאם מתן מענים פדגוגיים להפעלת התוכניתמתן מענים פדגוגיים להפעלת התוכניתהוצאות שוטפות

לתכנית האישית
רבעון 1, רבעון 

1813600780 10,000 2, רבעון 4

תוכנית פל"א  
)פועלים למען 

העצמה( - שכר

העצמת תלמידים מאתגרים המאותרים במסגרת 
בתי הספר היסודיים, מתן מענה לרגשי חברתי.

הוגנות בחינוך מתן מענה תפקודי רגשי 
וחיזוק החוסן של 100% מהתלמידים 

המשתתפים בתוכנית בהתאם לדיווח בתי 
הספר

רבעון 1, רבעון ביצוע
מנהלי בתי ספר1813600110 700,000 2, רבעון 4

חבל מודיעין שלי

התוכנית תפעל בבתי הספר היסודיים בכיתות 
ה'. ילדי המועצה לומדים בבתי ספר שונים על 

פי חלוקה גאוגרפית, אגף החינוך רואה חשיבות 
מדרגה ראשונה בהכרות התלמידים את כלל 

יישובי החבל ומורשתם

תלמידי החבל יכירו את כלל יישובי החבל 
ומורשתם

שביעות רצון של 
המשתתפים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 5

מנהלות בתי 
הספר

שילוב האדם המבוגר במערך החינוכי, החברתי ידיד לחינוך
בבתי הספר.

הקמת תכנית של מתנדבים בתוך ביה"ס, 
רבעון 1, רבעון מספר מתנדביםפיילוט ביצחק נבון

2, רבעון 4
מנהלי בתי הספר, 
מירית - מתנדבים

פרלמנט תלמידים

פרלמנט הילדים עצמ"ה )ערכים, צמיחה אישית, 
מעורבות חברתית, הנהגה( הוא גוף מייצג של ילדי 
העיר הכולל נציגות של תלמידים מכל בתי הספר 

היסודיים בשכבות ה'-ו'. מטרת הפרלמנט היא 
גיבוש של קבוצת תלמידים מבתי הספר היסודיים 

המייצגים את מועצת התלמידים בבית ספרם, 
בעלי כושר מנהיגות ויכולת להשפיע על בני גילם 

למעורבות ועשייה חברתית-ערכית.

פיתוח מנהיגות צעירה. 10 מפגשים במהלך 
יזומה של פרויקטהשנה מכל ביה"ס היסודי

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

מנהלי בתי ספר, 
פיקוח משרד 
החינוך, רב"ק

ביה"ס מישרים - 
מנהלת ביה"ס1814100760 60,000 שביעות רצון גבוההחוגי העשרה לתלמידי ביה"סהעשרת פנאי ופיתוחקרן קרב

ישיבות 
בינמקצועיות: 
ישיבות פרט, 

ועדות התמדה 
וועדות לתכנון 

טיפול

צמצום פערים לימודיים, מוגנות והעצמת תלמידים 
התייעלות בטיפול במקריםאחת לחודש לכל ביה"ס ישיבהוטיפול בחוסן

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

מנהלי בתי ספר, 
יועצות, פיקוח 
משרד החינוך, 

צביקה יערי, אתי 
לוין

אגף חינוך
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בתי ספר
גלי כהן

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מחשוב מוסדות 
מחשוב בתי הספרחינוך

עלייה של 10% בדיווחי התלמידים 
המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף גיוון 

בדרכי ההוראה והלמידה
מנהלי בתי הספר, 1813200931 400,000 ביצוע

מחשוב

עבודת צוות משרד 
החינוך ומחלקת 

בתי הספר

בניית תוכנית עבודה ומעקב בהתאם ליעדי 
אגף החינוך ויעדי משרד החינוך ) צמצום פערים 

לימודיים, חוסן ומוגנות תלמידים, יוזמות חינוכיות 
ותפקוד תקין של בתי הספר(

בניית תוכנית עבודה ומעקב בהתאם ליעדי 
אגף החינוך ויעדי משרד החינוך

100% שיתוף פעולה בין 
המשרד לרשות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

מנהלי בתי הספר, 
פיקוח כולל, 

פיקוח על הייעוץ, 
פיקוח הח"ח

חידון תנ"ך

חידון התנ"ך מיועד לתלמידי בתי הספר היסודיים 
במועצה. משתתפים בו תלמידי שכבות ה' - ו'. 

מתוך כוונה לחבר את התלמידים למורשת 
היהודית

תכולל חידון התנ"ך- כולל תהליך הכנה 
לתלמידים ואירוע שיא

שביעות רצון של צוות 
רבעון 2ההוראה מהתהליך

מנהלי בתי הספר, 
מועצה דתית, 

מעגלים

תוכנית צומחים 
ביחד  - מושב 

ברקת

תוכנית העצמה חברתית לתלמידים ממושב ברקת 
- מענה לקול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

איתור תלמידים, גיוס חונכים , בניית 
תוכנית מעקב אחר התנהלות התוכנית

מספר תלמידים בתכנית 
ושיפור תפקודי חברתי

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 4

המשרד לפיתוח 
הפריפריה והגליל

ביה"ס מישרים - 
ביצועביה"ס מישרים - הוצאות שוטפותמתן מענים לצורכי ביה"סהוצאות שוטפות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
מנהלת ביה"ס1814100780 325,000 

ביה"ס מישרים 
- חודש לימודים 

נוסף
ביצוע ע"פ הנוהללמידה בחופשת הקיץמתן מענה לחודש לימודים נוסף )ביה"ס לחנ"מ(

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
משרד החינוך1814100781 90,000 

התוכנית פועלת בבתי הספר היסודיים ובביה"ס קרן קרב
מישרים ומעניקה חוגי העשרה.

מסגרת מיוחדת לתוכנית העשרה בבתי 
ביצוע ע"פ הנוהלהספר היסודיים ובביה"ס מישרים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 1,280,000 1813200760

משרד החינוך, 
הורים ומועצה 

ומנהלים

סל תרבות בתי 
ספר יסודיים

תוכנית חינוכית שנועדה לחשוף את התלמידים 
לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך 

הפורמאלי.

מטרת הפעילות היא העמקת היכרותם 
של בני הדור הצעיר בחברה הישראלית 

עם פניה הרבות של התרבות – העולמית 
והמקומית, הגברת מעורבותם החברתית, 

פיתוח טעם וחוש ביקורת, הרחבת אופקים 
והעשרה רוחנית.

ביצוע ע"פ הנוהל
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

מנהלי בתי הספר1811000760 140,090 

חוגי ספורט בבתי 
שביעות רצון של מנהלות הפעלת התכנית בבתי הספר היסודיחינוך לאורך חיים בריא, פעילות ספורטיביתהספר היסודיים

בתי הספר

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 300,000 1813290210

מנהלי בתי הספר, 
מחלקת ספורט 

מעגלים

אגף חינוך
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בתי ספר
גלי כהן

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

סייעות צמודות, 
ביצוע ע"פ הנוהלשכר סייעות זמניות צמודותמתן מענה דיפרנציאלי לתלמיד וצרכיורפואיות, ופרטניות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 5
 20,000 1813200211

ניקיון מוסדות 
ביצוע ע"פ הנוהלניקיון מוסדות חינוךניקיון בתי הספרחינוך

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 6
 1,493,200 1813230780

ניהול עצמי- ביה"ס 
ביצוע ע"פ הנוהלניהול תקין ויעיל של בתי הספרניהול תקין ויעיל של ביה"סנחלים מודיעים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 7
מנהלת ביה"ס1813230780 460,000 

שמירה ביה"ס 
ביצוע ע"פ הנוהלשמירה ביה"סשמירה בביה"ס - בטיפול הנה"חאלומות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 8
 30,000 1813250781

מנהלת מחלקת 
בתי ספר

תקציב אשר ניתן לטובת הוצאות שוטפות של 
מחלקת בתי ספר

תקציב המיועד לצרכים שוטפים של 
עבודה ע"פ תכנית עבודהמחלקת בתי ספר

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 9
 20,000 1813200785

ציוד בתי ספר 
ציוד בתי ספר יסודייםציוד בתי ספר יסודייםיסודיים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 10
 120,000 1813200930

ניהול עצמי ביה"ס 
ביצוע ע"פ הנוהלניהול תקין ויעיל של בתי הספרניהול תקין ויעיל של בתי הספריצחק נבון

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 11
הנהלת ביה"ס1813210780 505,000 

ניהול עצמי - 
ביצוע ע"פ הנוהלניהול תקין ויעיל של בתי הספרניהול תקין ויעיל של בית הספרביה"ס בן שמן

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 12
מנהלת ביה"ס1813240780 315,000 

ניהול עצמי ביה"ס 
ביצוע ע"פ הנוהלניהול תקין ויעיל של בתי הספרניהול תקין ויעיל של בית הספראלומות

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 13
מנהלת ביה"ס1813250780 222,650 

ניהול עצמי - 
ביצוע ע"פ הנוהלניהול תקין ויעיל של בתי הספרניהול תקין ויעיל של בתי הספרביה"ס לפיד

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 14
מנהלת ביה"ס1813270780 325,000 

אגף חינוך
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בתי ספר
גלי כהן

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שעות צמיחה - 
ביה"ס נבון

העשרה לימודית, צמצום פערים לימודיים והארכת 
צמצום פערים לימודיים - משבר קורונהיום לימודים

עלייה של 5% בתוצאות 
מבחני המיצ"ב ו/או מבחנים 

פנימיים של ביה"ס

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 15
מנהלת ביה"ס, 1813601210 239,000 

פיקוח

שעות צמיחה - 
ביה"ס נחלים

העשרה לימודית, צמצום פערים לימודיים והארכת 
צמצום פערים לימודיים - משבר קורונהיום לימודים

עלייה של 5% בתוצאות 
מבחני המיצ"ב ו/או מבחנים 

פנימיים של ביה"ס

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 16
מנהל ביה"ס 1813602210 250,000 

ופיקוח

שעות צמיחה - 
ביה"ס בן שמן

העשרה לימודית, צמצום פערים לימודיים והארכת 
צמצום פערים לימודיים - משבר קורונהיום לימודים

עלייה של 5% בתוצאות 
מבחני המיצ"ב ו/או מבחנים 

פנימיים של ביה"ס

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 17
מנהלת ביה"ס 1813603210 136,000 

ופיקוח

שעות צמיחה - 
ביה"ס לפיד

העשרה לימודית, צמצום פערים לימודיים והארכת 
צמצום פערים לימודיים - משבר קורונהיום לימודים

עלייה של 5% בתוצאות 
מבחני המיצ"ב ו/או מבחנים 

פנימיים של ביה"ס

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 18
מנהלת ביה"ס 1813604780 152,000 

ופיקוח

שעות צמיחה - סל 
מחלקת בתי ספר

העשרה לימודית, צמצום פערים לימודיים מקרים 
צמצום פערים לימודיים - משבר קורונהחריגים

עלייה של 5% בתוצאות 
מבחני המיצ"ב ו/או מבחנים 

פנימיים של ביה"ס

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 19
מנהלת ביה"ס 1813605781 88,000 

ופיקוח

הזדמנות ליזמות 
- תוכנית לבתי 
הספר היסודיים

חקר ויצירה שיאפשרו לתלמידים להיחשף 
לעולמות תוכן מגוונים לצד התנסויות יזמות 
קצרות וממוקדות. התלמידים המשתתפים 

ייחשפו לעולם היזמות באמצעות מסע בין עולמות 
טכנולוגים מרתקים וביניהם: טכנולוגיה, ביומימקרי, 

חלל, האינטרנט של הדברים, בינה מלאכותית 
ועוד. לצד סדנאות חווייתיות בתחומי דעת שונים 

ומרתקים, התלמידים יאמצו כישורים ודפוסי 
חשיבה לדוגמת חשיבה יצירתית, רעיונאות, למידה 

חקר ותכנון מיזם, עבודה בצוות, פיתוח דגם 
למוצר, הפקת תערוכה ועמידה מול קהל.

מפגשים מעוררי חשיבה, חקר ויצירה 
שיאפשרו לתלמידים

שביעות רצון של מנהלת 
מנהלי בתי הספררבעון 3-4בתי הספר

לימודי שחייה לתלמידי כיתות ב' + תלמידי כיתות לימודי שחיה
מנהלי בתי ספר1813200710 80,000 רבעון 4ביצוע ע"פ הנוהללימודי שחייהה'

תאגיד מעגלים

אגף חינוך
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חינוך מיוחד ופרט
אתי לוין-אטיאס

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עדכון מצבת וסנכרון מידע מול משרד מצבת תלמידים
משרד החינוך רבעון 3, רבעון 100%4 ביצועארגון מידע פעמיים בשנה בין מערכות נתוניםהחינוך

ובתי הספר

הסעות מלווים 
בחינוך המיוחד

זכאות להסעות ע"פ חוזר מנכ"ל לתלמידי 
רבעון 1, רבעון 2, מענה מותאםשיבוץ הסעות לתלמידים ומתן מענה שוטףחינוך מיוחד

רכזת הסעות 1817840750 1,000,000 רבעון 3, רבעון 4
חינוך מיוחד

שכר מלווים 
בהסעות חינוך 

מיוחד
שיבוץ מלווים לתלמידים זכאים ע"פ ועדת זכאות ללוי ע"פ חוזר מנכ"ל

רבעון 1, רבעון 2, מענה מותאםזכאות ואפיון - 57 מלווים
1813211110 3,615,000 רבעון 3, רבעון 4

רכזת הסעות, 
משרד החינוך, 

משאבי אנוש

וועדות זכאות 
ואפיון

הטמעה ויישום תיקון 11 לחוק חינוך 
מיוחד

איתור ומיפוי תלמידים, זימון וקיום וועדות 
לצורך מתן מענים לחינוך מיוחד ופתיחת 

מסגרות חינוך מיוחד בחבל מודיעין
רבעון 1, רבעון 2, 100% מענה מותאם לתלמידים

רבעון 3, רבעון 4

בתי ספר, שירות 
פסיכולוגי, 

מחלקת בתי ספר

ניהול תקין והסדרים של תשלומי אגרות אגרת לימודי חוץ
חוץ

ביצוע מעקב שוטף וטיפול בדרישות / גביית 
רבעון 2, רבעון 3, 100% ביצועתשלום מול משרד החינוך ורשויות

1817900760 1,700,000 רבעון 4
משרד החינוך 

ומחלקת 
חשבונאות

מניעת נשירה - 
יישום חוק חינוך 

חובה
פחות מאחוז של תלמידים לווי קב"ס ובניית תכנית התערבות לכל תלמידמניעת נשירה גלויה וסמויה מסגרות חינוך.

נושרים ממסגרות החינוך
רבעון 1, רבעון 2, 
1817700110 460,000 רבעון 3, רבעון 4

צוותים חינוכיים, 
שירות פסיכולוגי, 

רווחה

קידום והעצמת התלמידים, תוך העלאת מועדוניות
תחושת המעורבות הקהילתית

הפעלת, בניית תוכנית לימודית חברתית, 
לווי הצוותים ומתן מענים לצוות ולהורים ב4 

מסגרות כ60 ילדים בכיתות א-ג
רבעון 1, רבעון 2, שביעות רצון גבוהה

1817610110 1,647,000 רבעון 3, רבעון 4

רווחה, רכזת 
מועדוניות 

וצוותים חינוך, 
מחלקת נוער

כלבנות טיפולית - חוסן ומוגנות לילדי 
רבעון 1, רבעון 2, שביעות רצון גבוהההמועדוניות  ב4 מסגרות

רכזת מועדוניות 1817615780 30,000 רבעון 3, רבעון 4
וצוותי חינוך

הוראה מתקנת לילדי המועדונית - 4 מועדוניות  
רבעון 1, רבעון 2, שיפור בהישגיםע"פ מיפוי צרכים

1817615780 20,000 רבעון 3, רבעון 4
רכזת מועדוניות 

וצוותי חינוך, 
משרד החינוך

מתן מיומנויות למידה וצמצום פערים הוראה מתקנת
ולמימוש הפוטנציאל האישי

מיפוי ואיתור תלמידים ע"י הצוות וקב"ס מלווה- 
עד 80  ילדים

שיפור מיומנות למידה וחוויות 
הצלחה

רבעון 1, רבעון 2, 
1817660780 60,000 רבעון 3

קב"סים, בתי 
ספר, וועדי 

ישובים

מרכזי למידה  
ביישובים

צמצום פערים לימודיים קידום והעצמת 
התלמידים

הקמה של 3 מרכזים חדשים והפעלה של 
4 קיימים ובניית מערך לימודי תומך, קליטת 

תלמידים וצוות, הצטיידות.
רבעון 1, רבעון 2, 100 ילדים שמקבלים שירות

בתי הספר, וועד 1817640780 150,000 רבעון 3, רבעון 4
יישוב, קבס"ים

אגף חינוך
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חינוך מיוחד ופרט
אתי לוין-אטיאס

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

"הגל שלי"- לעלות 
על הגל ולהצליח- 

תכנית ייחודית

שילוב תלמידים מאתגרים לצמצום פערים 
והעלאת תחושת השייכות והמוגנות

שילוב של 15 תלמידים שתקבל העשרה 
לפיתוח כישורי חיים והתמודדות עם כישלונות 

ודרך להצלחה. 12 מפגשים בימי שישי

קבוצה פעילה שסיימה את 
1817620210 25,000 רבעון 2, רבעון 4ההכשרה

קב"סים, בתי 
הספר, מעגלים, 

רב"ק

פעילות ופרויקטים 
מיוחדים לילדי 
החינוך המיוחד 

ומשפחתיהם

העלאת תחושת השייכות ומערבות 
הקהילתית של תלמידי החינוך המיוחד 

בחבל מודיעין

כלבנות טיפולית- הקמת קבוצות לילדי החינוך 
המיוחד, למענה רגשי וחברתי )גיבוש ולווי של 

הקבוצות(

מספר ילדים  משתתפים 
1817620780 20,000 רבעון 2, רבעון 4ושביעות רצון

בתי הספר, 
מעגלים, מחלקת 

נוער, שירות 
פסכולוגי

מספר הילדים שהגיעו שעת סיפור בספריות ביישוביים
1817620780 6,000 רבעון 2, רבעון 4לפעילות

בתי הספר, 
מעגלים, מחלקת 

נוער, רווחה, 
שירות פסכולוגי

תנועות נוער- שילוב ילדי החינוך המיוחד 
בתנועות הנוער, איתור ועבודה מול הורים 

ותנועות הנוער
רבעון 2, רבעון 3, מספר ילדים שהשתלבות

1817620780 5,000 רבעון 4

ועד ישוב, 
מעגלים, מחלקת 

נוער, רווחה, 
שירות פסכולוגי

חונכות לילדי החינוך המיוחד- ציוות סטודנטים/
מחויבות אישית בית ספרית

עליה ב 20% במספר חונכויות- 
צפי 25 חנוכיות

רבעון 2, רבעון 3, 
1817620780 5,000 רבעון 4

בתי הספר, 
מחלקת נוער, 

רווחה

פעילות קהילתית בשיתוף מעגלים לילדי 
1817620780 14,000 רבעון 2, רבעון 3מספר משתתפיםהחינוך המיוחד ומשפחותיהם - 2 פעיליות שיא

בתי הספר, 
מעגלים, מחלקת 

נוער, רווחה, 
שירות פסכולוגי

אגף חינוך
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שם הפרויקט / 
מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

לבקרה
הוצאות 
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תוכנית למידה 
)היל"ה(

מתן שירותים חינוכיים השכלתיים 
להשלמת לימודי השכלה ע"פ תכנית 

אישית במטרה להביא אותם לתעודת 12 
שנ"ל.

קליטת תלמידים חדשים, בניית תוכנית אישית, 
מעקב ובקרה והתאמת התוכנית, מפגשים עם 

הורים, ועדות תומ, ישיבות פדגוגיות, קבוצות 
תהליכיות שיועברו עי מורה ועובד טיפול במשותף.

85% מהתלמידים מהמסיימים 
יהיו זכאים לתעודת 12 שנות 

לימוד.

משרד החינוך, 
החברה למתנסים

מניעת התנהגויות 
סיכון

מניעת התנהגויות סיכון ע"י התערבות 
והסברה לשם הטמעת התנהגות 

נורמטיבית

מיפוי התנהגויות סיכון, כתיבת תוכנית התערבות 
מתאימה, ביצוע תוכנית מתאימה לנער/ה )פרטני, 

קבוצתי, משפחתי(

70% מבני הנוער שנבנתה להם 
תוכנית התערבות עברו תהליך 

אישי, המתבטא בתפקודם 
הלימודי/רגשי/התנהגותי/

משפחתי

רבעון 1, 
משרד החינוךרבעון 4

שימוש בספורט כפלטפורמה לשיפור ספורט
הפעלת הפסקות פעילות באמצעות ספורט.למידה והעצמת מנהיגות ספורט.

50 % מבני הנוער יהיו פעילים 
בהפסקה במתקני הספורט 

ופעילות ספורט

רבעון 1, 
רבעון 2

משרד החינוך 
ומעגלים - 

מחלקת ספורט

חיזוק מוכנותם ונכונותם של בני הנוער צבא
לשירות על פי יכולותיהם.

מיפוי בני הנוער בנושא גיוס לצה"ל ושרות לאומי, 
הכנת בני הנוער לגיוס באופן פרטני, ליווי לצו 

ראשון )צו אחוד(, יציאה לשבוע גדנ"ע הכנה ליווי 
על פי התאמה, בנית קבוצה תהליכית להגברת 
המוטיבציה לגיוס משמעותי, שיתוף פעולה עם 
בוגרי מרום, הצגה והרחבה של אפשרויות גיוס 

נוספות.

75% מבני הנוער ישרתו בצה"ל 
או שרות לאומי

רבעון 2, 
רבעון 4

צהל, משרד 
החינוך, עמותות 

שירות לאומי

שילוב בני הנוער במקומות עבודהתעסוקה

מיפוי בני הנוער, מציאת מעסיק ידיד- מועצה, 
מציאת מעסיקים שותפים נוספים, הכנה לעולם 

התעסוקה פרטנית וקבוצתית )שחקים(, מעקב וליווי 
בני הנוער, ליווי מעסיקים, בניית תוכנית ליזמות 

עסקית

עלייה של 10% מתלמידים 
שעובדים דרך מרום במטרה 

ליצור עלייה בתחושת 
המסוגלות העצמית, שייכות, 

תפקוד ושיגרה שבועית

משרד החינוך  
משאבי אנוש 

ותחזוקה מועצה, 
מעסיק ידיד

טיפול פרטני 
וקבוצתי

איתור, חיזור, יציאת קשר משמעותי 
עם בני הנוער , בניית תכנית טיפולית 

מותאמת פרטנית ו/ או קבוצתית.

חיזור ויצירת אמון, בניית תכנית התערבות אישית 
מותאמת, ישיבות צוות, הדרכות הורים, שיחות 
טיפוליות, הנחיות, בניית קבוצה, ישום תהליכי 

קבוצה

80% מהנערים יעברו שינוי 
לפחות במטרה טיפולית אחת 
שהוגדרה בתכנית ההתערבות

משרד החינוך, 
החברה למתנסים, 

מחלקת קהילה, 
מחלקת רב"ק

קידום נוער - מרום
אודיה שרוני אגף חינוך
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שם הפרויקט / 
מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

לבקרה
הוצאות 
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הורים
עידוד וחיזוק מעורבות הורית במרום 

במטרה לגייסם ולתת להם כלים שיקדמו 
את בני הנוער במגוון תחומי חיים.

הנגשת משאבים ועידוד ליצירת הקשר בין ההורים 
והצוות, העברת אינפורמציה שוטפת רלוונטית, 
התייעצות ההורים בעת הצורך עם צוות מרום 

באמצעות: ביקור בית, קבוצת הורים, הדרכת הורים 
פרטנית, וקשר טלפוני קבוע, פעיליות משותפות 
הורים תלמידים וצוות כמו אספת הורים, חותם 

בוגרים, מסיבת סיום

30% מההורים פונים 
להתיעצות מיוזמתם

רבעון 2, 
הורים, שפ"חרבעון 4

גינה קהילתית

קידום בני הנוער באמצעות הקמת גינה 
במרום, במטרה להקנות הרגלים של 

שיתוף פעולה ועבודת צוות, אחריות 
אישית, עצמאות ומנהיגות תוך פתוח 

אקלים ונוף סביבתי.

הקמת גינה קהילתית, קבוצה תהליכית טיפולית, 
עבודה טיפולית פרטנית, שימוש בתוצרת הגינה 

)ארוחת בוקר, חלוקה לותקי המועצה(

שימוש בתוצרת הגינה 
)ארוחת בוקר, חלוקה לותקי 

המועצה(

מחלקת איכות 
סביבה

חשיפת כלל בני הנוער לסדנת מוזיקה. העצמת בני מוזיקה ככלי תרפויטימוזיקה
הנוער באמצעות כתיבת, הלחנה והוצאת קליפ

80% ממשתתפי הסדנא 
מחלקת פרט1817600780 20,000 רבעון 3ישתתפו בהוצאת הקליפ

1817600780 12,000 רבעון 3מסיבת סיוםמסיבת סיום

רבעון 1, מכונת צילוםמכונת צילום
מחלקת מחשוב1817600780 8,000 רבעון 3

בזק, אינטרנט ולחצן 
מח מחישוב1817600780 5,500 רבעון 4תקצוב לבזק ואינטרנטבזק ואינטרנטמצוקה

צוות מרום
גיבוש בין צוותי, תוך התפתחות אישית 

וצוותית. רכישת כלים ופיתוח אישי 
ומקצועי במטרה לתת מענה מיטבי.

פיתוח צוותי ע"פ המיפוי, ישיבות צוות, ועדות 
פדגוגיות, לימדת עמיתים

80% מכלל העובדים מדווחים 
על עלייה בתחושת השייכות 

ושיתוף הפעולה בעבודה 
הצוותית בין כלל העובדים.

משרד החינוך, 1817600780 10,000 רבעון 3
שפח,

תכנית שי"א
שינוי ושיפור יכולות במגוון תחומים, רגשי, 
לימודי, משפחתי וחברתי והעצמה אישית 
בתוך ביהס בהם לומדים תלמידי המועצה

איתור וזיהוי תלמידים הנמצאים בנשירה סמויה 
וזקוקים למענה רגשי העצמתי במסגרת בית ספרית 

בנחשון ובביה"ס מחוץ למועצה. הצגת התכנית 
להורים ולתלמידים, ביקורי בית, טיפול פרטני, 

העצמה אישית, הדרכת הורים, ישיבות מעקב, 
הדרכת הצוות

75% מהתלמידים המשתתפים 
בתכנית יעברו תהליך שינוי 

התנהגותי/ רגשי / לימודי

רבעון 1, 
1817600780 17,000 רבעון 3

משרד החינוך, 
ביהס נחשון, 

שפח,

קידום נוער - מרום
אודיה שרוני אגף חינוך
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שם הפרויקט / 
מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

לבקרה
הוצאות 
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

העצמת תחושת השייכות לקבוצה וליחיד מנהיגות חברתית
במרום

מסיבת סיום, ארוחת בוקר, שיח בוקר, פעילות 
מנהיגותית, חותם בוגרים, פעילות חוותית, הפסקות 

פעילות

75% מחברי הקבוצה יעלו את 
אחוזי הביקור הסדיר במדד 

לתחושת שייכות

רבעון 2, 
181760078010000 10,000 רבעון 4

משרד החינוך, 
מחלקת קהילה, 

מחלקת רב"ק, 
המערה

מחלקת תחבורה1817600780 10,000 רבעון 3הסעות לטילים, ליווי לצו ראשון, התנדבויותהסעות לטיולים, לצו ראשוןהסעות

תרומה לקהילה
חשיפת בני הנוער לערכים ולפעילות 

התנדבות ופעילות משותפת עם בני הגיל 
השלישי

איתור, זיהוי ובניית קבוצת למידה בנושא תרומה 
לקהילה ולפתח ולהעצים אותה למועצת תלמידים.

חיבור לעמותה לותיק - פעילויות משותפות, 
והתנדבות מעשית עם קשישים מהקהילה, פעילות 

חוויתית עם מבוגר משמעותי מהגיל השלישי.

2 פעילות התנדבותיות במהלך 
השנה

משרד החינוך, 
עמותת החבר 

הותיק

מיםמיםמים

רבעון 1, 
רבעון 2, 
רבעון 3, 
רבעון 4

 15,000 1817600780

ניקיון מרוםניקיון מרוםניקיון

רבעון 1, 
רבעון 2, 
רבעון 3, 
רבעון 4

 40,000 1817600780

תחזוקה והצטיידות
עבודה שוטפת של מרום. ארוחת בוקר 

וכיבוד ציוד מתכלה, חומרי אומנות, 
תחזוקה שוטפת, בלאי של ציוד ושונות.

רבעון 2, תחזוקה
181760078010000 25,000 רבעון 4

קידום נוער - מרום
אודיה שרוני אגף חינוך
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שירות פסיכולוגי חינוכי
צביקה יערי

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הכשרות מקצועיות לצוות המטפליםהדרכות והכשרות

בניית מערך הכשרה קבוצתית והשתלמיות 
ע"פ נושאים, לווי והדרכה

שביעות רצון גבוהה של 
המשתלמים

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 59,000 1817300781

רבעון 90%4 השתתפותגיבוש צוות - יום שיא לכל הצוות

3 סטודנטיםהכשרה פרקטיקנטים - הכשרת סטודנטים
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

50 טיפולים ו20 אבחונים טיפול פסיכולוגי ואבחוןמתן שירותים פסיכולוגים משלמיםשפ"מ
בשנה

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

מתן מענה מקצועי לצרכים שעולים בזמן חרום התערבות בחרום
מספר אירועים שקבלו מתן מענה מקצועי ע"פ האירועים בשטחהורים, תלמידים ואנשי צוות

מענה

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

ע"פ הצורך 
האירוע, 

רווחה

איתור ואבחון תלמידיםאבחונים

רבעון 1, רבעון ביצוע אבחוניםאבחון מסוכנות
2, רבעון 4

בתי ספר, 
גני ילדים

אבחון קשב - איתור תלמידים הסובלים 
100% ביצועמהפרעות קשב

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

בתי ספר, 
גני ילדים

רבעון 1, רבעון 100% ביצועאבחון פסיכודידקטיים
2, רבעון 4

בתי ספר, 
גני ילדים

רכישה של ציוד מתכלה ושוטף לצורך התנהלות הצטיידות
מקצועית

ביצוע ע"פ אישור תקיןהוצאות שוטפות
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

 3,000 1817300780

ביצוע ע"פ אישור תקיןציוד יציב ומתכלה
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

 35,000 1817300930

אגף חינוך
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תחבורה
דני מדר

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הפעלת קווי אוטובוס וקבלני משנה למערכת הסעות חינוך רגיל
החינוך

בניית סידור עבודה והפעלת הקווים 
ועמידה בזמנים

ירידה במספר התקלות/
תלונת

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 12,000,000 1817800750

בטיחות בהסעות, הכשרה צוות הנהגים ע"פ חוק, השתלמות לנהגים
1817900780 58,000 רבעון 100%3 משתתפיםהכנת מערך הדרכה לבטיחות- ע"פ החוקגיבוש

מלווה להסעות 
ירידה במקרי האלימות לווי בהסעה מאחיסמך לנחלים- יסודיבטיחות הילדיםחריגות

בהסעה

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4

קצין בטיחות - אחת 
לחודש בדיקה לכל 

האוטובסים הצהובים
11 אוטובוסים בדיקה חודשית לתקינות בטיחות הנסיעה

100% תקינותמבוצע במועצה ע"י קצין בטיחות
רבעון 1, רבעון 

2, רבעון 3, 
רבעון 4

סימון/ מספור תחנות 
מספור ושילוט כל תחנות ההסעה סיוע להתמצאות ומניעת תקלותבישובים

רבעון 1002 מהיישובייםביישוביים

הפעלת אוטובוסים 
טיפול שוטף, דלק, 

איתורן, באוטובוסים 
הצהובים

תחזוקה שוטפת של מערך האוטובסים, בטיחות באוטובוסים
100% ביצוע ע"פ תקןמוסך, תקלות, איתוראן, דלק

רבעון 1, רבעון 
2, רבעון 3, 

רבעון 4
 1,250,000 1817800730

אגף חינוך
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אגף רווחה וקהילהאגף רווחה וקהילה
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דבר מנהלת האגף
תוכנית העבודה הינה תוצר של חזון, המאמין בנתינת שירות מקצועי, 
חדשני, זמין ורגיש לפיתוח הפרט והקהילה. פעילות האגף תומכת 

בשיתופי פעולה כלל מועצתיים וחותרת להשגתם.

תכנית 2022 מותאמת ליעדי האגף:
• מעורבות ולקיחת אחריות ע"י התושבים.

• חיזוק המשפחה ושיפור תפקוד הפרט.
• פיתוח עצמאות כלכלית.

• העצמת בעלי צרכים מיוחדים.
• שיפור איכות החיים לבני הגיל השלישי.
• מניעה וטיפול התנהגות אנטי חברתית.

כל תושב זכאי להסתייע בשירותי האגף בהתאם למדיניות המועצה, 
הנחיות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

מגמות חדשות ב 2022:
• מרכז חברתי לגיל השלישי אפ +60

• מרכז חברתי לבני 18-35 "מרכז צעירים"
• "מועצה מקדמת בריאות"

• הקמת מרכז למניעת אלימות.

בברכה,
דר' רונית לב
מנהלת אגף רווחה וקהילה
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מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

נוער וצעירים )שרותי תקון(
טיפול ושיקום אישי רגשי 
ותעסוקתי לנוער וצעירים.

מניעת התמכרויות

מניעת התנהגויות סיכוניות. 
שיפור תפקוד בתחום האישי 

והתעסוקתי

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 110,000  84,000 
משרד 

הרווחה

רווחת הפרט והמשפחה
חיזוק התא המשפחתי

והפרטים בו

סיוע למשפחות עם ילדים 
וטיפול בפרט ובמשפחות 

מצוקה

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 342,000  250,000 
משרד 

הרווחה

שירותים במסגרת מוגבלות 
שכלית והתפתחותית 

)שירות למפגר(

מציאת פתרונות טיפוליים לפרט 
כולל מסגרות תעסוקה והוצאות 

מיוחדות

מתן מענה ושרותים תומכים 
לבעלי צרכים מיוחדים בתוך 

ומחוץ לקהילה

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 5,700,000  4,500,000 
משרד 

הרווחה

שירותים לילד ולנוער
יצירת מעטפת מקצועית טיפולית 

לילד ולנוער בבית ומחוצה לו

הגנה על שלום הילד, חיזוק 
תפקודו במישורים חינוכיים, 
רגשיים, וטיפול מיטבי בצרכיו

ביצוע על פי
תוכניות עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 3,250,000  2,435,000 
משרד 

הרווחה

שירותים לאזרח הוותיק 
)שירות לזקן(

הקניית אורח חיים בריא ופעילות 
לוותיקים, טיפול באזרח הוותיק, 

סידור חוץ עבורו

מיצוי זכויות, טיפול והגנה על 
שלום האזרח הוותיק, שירותים 

תומכים

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 1,300,000  1,100,000 
משרד 

הרווחה

חירום/ עבודה קהילתית
הכשרות השתלמויות לעוסים 

במכלול אוכלוסיה /יצירת חוסן 
קהילתי

מתו מענים בחירום, יצירתית 
קהילתיות

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

400,000200,000
משרד 

הרווחה

טיפול ושיקום אישי 
ומקצועי

מענה לצרכי הפרט בתחום 
השיקום

מציאת מענים ומסגרות 
טיפוליות לשיקום אישי 

ומקצועי לאוכלוסית השיקום

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

2,100,0001,500,000
משרד 

הרווחה

מנהל כללי
סיוע בתחום ארגון, כוח אדם 

ובטיחות

פיתוח וקידום צוות מיומן של 
עו"ס ואחרים, למתן שירות 

מטבעי

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד 
הרווחה

ִמנהל
דר' רונית לב אגף רווחה
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר
סעיף תקציב - 

הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עבודה סוציאלית 
מרחבית לאוכלוסיית 

פרט ומשפחה

שיפור איכות החיים של התושבים הפונים לקבלת 
שירות, התערבות במשפחות רב בעייתיות, ליווי 

תמיכה והכוונה במקרי חירום במשפחה, מתן 
מענה מכיל ותומך למשפחות בהן בעלי צרכים 

מיוחדים, עבודה בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת 
קהילה וממשקים שונים לקידום צרכי הפרט.

איתור, זיהוי ומניעה פרטים וקבוצות 
ביישובים, אשר זקוקים לליווי ומענה 

טיפולי.

שיתופי פעולה עם 
ממשקים במועצה ואנשי 
מפתח ביישובים על מנת 

לאתר, לזהות ולתת מענה 
טיפולי.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה

מיון תיקים- עדכון והתאמה 
למאפיינים קיימים, וסגירת תיקי לקוח 

בהתאם לתכניות הרפורמה במשרד 
הרווחה.

חשיבה לגבי כל תיק 
ותיק מאפיינים, הערכת 

התערבות, תיעדוף 
נזקקויות.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה

מתן מענה לפנייה לפנייה ראשונית 
תוך 48 שעות. טיפול שוטף לאחר 

אינטייק, ניהול תיק לקוח ובניית תכנית 
התערבות טיפולית כוללת, מכוונת 

חשיבה תוצאתית- בשיתוף ובשקיפות 
עם הפונה.

שביעות רצון הפונה, 
שותפות ושקיפות, מענה 

מיידי, הקמה ותיעוד בתיק 
לקוח ממוחשב.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה

מענה במקרי חירום מעבר לשעות 
העבודה- שעות הערב/לילה, חגים 

וחול המועד.

מענה טלפוני ובהתאם 
לצורך מענה ישיר בכל 
שעות היממה, לאנשי 

מקצוע ולתושבי המועצה.

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחהרבעון 3, רבעון 4

ליווי, הכוונה, תמיכה, ייעוץ והפנייה 
לאבחון למשפחות עם ילדים בעלי 

צרכים מיוחדים.

מענה מיטבי למשפחות 
ולפרט

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחהרבעון 3, רבעון 4

וועדות תכנון טיפול 
והערכה

בניית תכנית טיפולית כוללת למשפחות מורכבות 
המתמודדות עם קשיים אצל אחד/יותר מבני 
המשפחה, במטרה לסייע למשפחה הנמצאת 

במשבר במציאת מענים מיטביים, ובהקניית כלים 
להתמודדות תקינה.

קיום וועדה רב- מקצועית בשיתוף 
המשפחה על מנת לבנות תכנית 

טיפולית מקיפה ומותאמת, ומעקב 
אחר ביצוע התכנית עם המשפחה.

רבעון 1, רבעון 2, בין 20-30 וועדות בשנה
רבעון 3, רבעון 4

שפ"ח, חינוך, 
משרד הרווחה, 

ראש צוות, עו"ס 
משפחה

הגנה וטיפול על כל ילד מגיל 0 ועד 18, אשר יש חוק נוער
חשד סביר שנעברת נגדו עבירה

קבלת דיווח, פנייה למשפטה או 
לוועדת פטור, כתיבת תסקירים, פניות 

לביה"מ בעניין של קטין נזקק. דיונים 
בביה"מ. עבודה בצל החוק.

100% מהפניות מטופלות 
עפ"י חוק ומדווחות 

במלואן.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משטרה, עובדי 
חינוך, בתי משפט, 

עו"סים, משרד 
הרווחה

קשר שוטף עם גורמים רלוונטיים 
במערכת החינוך, הקהילה, גורמי 

אכיפה.  ייעוץ, הכוונה וליווי סביב 
דיווחים עם המשפחה ועו"ס 

המשפחה.

מענה מיטבי לכל פנייה, 
הפחתת הסיכון עבור 

הילד.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משטרה, עובדי 
חינוך, בתי משפט, 

עו"סים, משרד 
הרווחה

פרט ומשפחה
דנה עזר אגף רווחה
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פרט ומשפחה
דנה עזר

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

ריכוז וליווי סוציאלי 
בגנים השפתיים
)נופך, בית עריף(

מתן ליווי מקצועי, תמיכה ומענה טיפולי סוציאלי 
למשפחות בהן ילדי הגן השפתי, בהתאם לצורך. 

קשר שוטף עם צוות הגן ומענה סוציאלי למקרים 
שעולים.

השתתפות בישיבות צוותי הגנים, מתן 
מענה לצוות ולהורי ילדי הגן, הפנייה 

בהתאם לצורך לעו"ס המשפחה, 
קשר רציף עם צוות הגנים והגורמים 

המעורבים

שיפור תפקודו של הילד 
בכל המישורים, שביעות 

רצון המשפחה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

אגף החינוך, שפ"ח, 
צוותי הגנים, משרד 

הרווחה

ריכוז וועדות פעוטות 
בסיכון לפי חוק

מתן מענה מיטבי לכל פעוט עד גיל 3, העונה 
למצבי סיכון בחוק, הזכאי למעון יום תחת סמל 

רווחה

קיום וועדה מקצועית במחלקה 
בשיתוף המשפחה, על מנת לדון 
בזכאות הפעוט לפי חוק. מעקב 

של עו"ס המשפחה אחר השתלבות 
הפעוט

רבעון 1, רבעון 2, 2-5 מקרים בשנה
רבעון 3, רבעון 11

משרד הרווחה- 
מעונות יום

מועדוניות משותפות 
רווחה+חינוך

קידום מצבו הרגשי, התנהגותי, חינוכי וחברתי של 
הילד. שיפור הקשר בין הילד להוריו תוך חיזוק 

התפקוד ההורי

סדנת פעמונים לניהול כלכלי עבור 
רבעון 1, רבעון 2, 2 מועדוניותילדי המועדונית )ההורים מפגש אחד(

1843000780 15,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף חינוך, צוות 
המועדוניות, משרד 

הרווחה, משרד 
החינוך

הדרכה להורי ילדי המועדוניות 
בתחומי סמכות ותפקוד הורי לאורך 

כל השנה

שביעות רצון הורי 
המועדונית. שיפור תפקוד 

הילד ומשפחתו

רבעון 1, רבעון 2, 
1848000781    רבעון 3, רבעון 4

אגף חינוך, צוות 
המועדוניות, משרד 

הרווחה, משרד 
החינוך

ליווי, תמיכה, מתן מענים סוציאליים 
לקידום ושיפור תפקוד הילד 

ומשפחתו, במסגרת המועדונית.

30 ילדים )15 בכל 
מועדונית(

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

אגף חינוך, צוות 
המועדוניות, משרד 

הרווחה, משרד 
החינוך

סדרי דין

מתן מענה מיטבי בנושאים המופנים על ידי 
בית משפט בתחומי משפחה, לרבות גירושין, 
אפוטרופסות וכו'. הערה- טובת הילד עומדת 

כמטרת על של התפקיד.

איסוף מידע ישיר ועקיף והערכה 
מקצועית לגבי המשפחה לצורך 
כתיבת המלצות בתסקיר לבתי 

המשפט, כולל תסקירים משלימים 
בתקופת הסמכויות.

רבעון 1, רבעון 2, הגשת תסקירים במועדם
רבעון 3, רבעון 5

בתי משפט לענייני 
משפחה, בתי דין, 

משטרה, גורמי 
חינוך, משרד 

הרווחה

ליווי ומעקב אחר משפחות בהתאם 
לסמכויות בית משפט ובית דין, 

בנושאי גירושין ואפוטרופסות

מעקב אחר תפקוד 
הילדים במישורים שונים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 6

בתי משפט לענייני 
משפחה, בתי דין, 

משטרה, גורמי 
חינוך, משרד 

הרווחה

אגף רווחה
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פרט ומשפחה
דנה עזר

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שיפור תפקוד בתחומי חיים שונים לאוכלוסיות סמך מקצועי
נזקקות במועצה )פרט ומשפחה(

שיפור תפקוד ילדים במישור הלימודי 
והחברתי, סיוע לבודדים ומשפחות 

המתקשים בניהול הבית, סיוע 
לקשישים )ללא גמלת סיעוד( בארגון 

הבית

שביעות רצון הפונים, 
שיפור תפקודי במישורים 

שונים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 7

חברות כח אדם 
מעסיקות / משרד 

הרווחה, פיקוח, 
עוסים מרחביים

טיפול בצרכי פרט 
בתחום מוגבלויות

מתן מענה סוציאלי מקצועי, תומך מכיל 
למשפחות תושבות המועצה, בהן ילדים ומבוגרים 

בעלי מוגבלויות

ליווי הפרט ומשפחתו בתחום צרכים 
מיוחדים ומוגבלויות

שביעות רצון המשפחה 
והיחיד. שיפור תפקוד 

בעל המוגבלות במשפחה 
ובקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הבריאות, 
משרד הרווחה,

קרן שלם

ריכוז תחום התעללות 
והזנחה בקשיש

איתור, מניעה, זיהוי וטיפול באוכלוסיית האזרחים 
הוותיקים שנמצאים על רצף סיכוני

מעקב, טיפול ומתן מענים ברמת 
הפרט והמשפחה עבור אוכלוסיית 

האזרחים הוותיקים בסיכון, גם 
באמצעות קיום וועדות אזרחים 

בסיכון בשיתוף גורמים רלוונטיים

שיפור תפקוד האזרח 
הוותיק לשביעות רצונו 

ומשפחתו

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

נאמני וותיקים, 
שי"ל, עמותת 

"מרווה", 
פסיכוגריאטרים, 
שיטור קהילתי, 

מרכז יום

קיום ימי עיון והרצאות להסברה, 
איתור ומניעה עבור נותני שירותים 

ואוכלוסיית הוותיקים.
רבעון 1, רבעון 2, בהתאם לתכניות עבודה

רבעון 3, רבעון 4

נאמני וותיקים, 
שי"ל, עמותת 

"מרווה", 
פסיכוגריאטרים, 
שיטור קהילתי, 

מרכז יום

ריכוז מקצועי מרכז 
היום לקשיש

בקרה, פיקוח מקצועי ותיווך בין אגף חברה 
וקהילה לחברת מט"ב המנהלת את מרכז היום 

לקשיש במועצה.

פיקוח על פעילויות המרכז, תקינת 
כ"א והשירותים הניתנים לאזרחים 
הוותיקים במרכז היום, השתתפות 

בוועדות קליטה של וותיקים חדשים 
ומתן מענה מיידי סביב סוגיות 

סוציאליות )בשיתוף עו"ס המרכז(

בקרה שוטפת ומילוי 
דוחות בהתאם להוראות 

התע"ס

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

עמותת מט"ב, צוות 
מרכז היום, משרד 

הרווחה, אגפים 
רלוונטיים במועצה

קיום קשר רציף ושוטף עם צוות מרכז 
היום, תיווך הקשר בין מרכז היום 

לגורמים הרלוונטיים במועצה ובמשרד 
הרווחה

שביעות רצון האזרחים 
הוותיקים במרכז, 

ומשפחותיהם.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

עמותת מט"ב, צוות 
מרכז היום, משרד 

הרווחה, אגפים 
רלוונטיים במועצה

קהילות תומכות 
ומרותקי בית

מתן מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים 
בביתם, מענה בריאותי )לחצן מצוקה(, חברתי 

)טיולים ותרבות פנאי( וסוציאלי מותאם לצרכיהם

מענה מיטבי ושיפור תפקודי חיים 
בקרב אוכלוסיית הוותיקים לרבות 

מרותקי בית

שיפור איכות החיים, 
שביעות רצון הלקוחות, 

הגדלת כמות לקוחות 
קהילה תומכת

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 10

עמותה לחבר 
הוותיק, מועדוני 

וותיקים, רכזת 
מתנדבים באגף, 

שי"ל, עו"סיות 
אזרחים וותיקים

אגף רווחה
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פרט ומשפחה
דנה עזר

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הגנה וטיפול באזרחים וותיקים, לרבות בקשת עו"ס חוק החוסים
צווים להגנה על שלום האזרח הוותיק

הסברה בקהילה, איתור אוכלוסיית 
היעד, אבחון, מתן מענה סוציאלי 

ומשפטי בהתאם לצורך

הקטנת הסיכון ושיפור 
מצבו של האזרח הוותיק 

בתחומי חייו

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 9

משרד הרווחה, 
בתי משפט, 

עו"סיות וותיקים, 
גורמים רפואיים, 
עמותת "מרווה" 
לייעוץ משפטי, 

אנשי מפתח 
ביישובים

עו"ס אפוטרופסות

הגנה על שלומו ורווחתו של אזרח וותיק אשר 
נשקפת סכנה לשלומו/רווחתו, על ידי הגשת 

תסקירים בהתאם לדרישות בית המשפט, ובכל 
הקשור לצרכי האזרח הוותיק

איסוף מידע, אבחון, ביצוע הערכה 
מקצועית והגשת תסקירים כולל 

המלצה על פי דרישה של בית המשפט
רבעון 1, רבעון 2, הגשת תסקירים במועדם

בתי משפטרבעון 3, רבעון 8

נתיבים להורות

מרכז טיפולי למשפחות וילדים שישמש מסגרת 
טיפולית עבור בני המשפחה, שתסייע בכלים 
להתמודדות חיובית, שיפור מיומנויות תפקוד 

הורי, ותפקוד ילדי בתחומי חיים שונים.

טיפול משפחתי, דיאדי )הורה -ילד(, 
ופרטני למשפחות עם ילדים בגילאי 

6-12

20 נפשות במצב נתון. 
השגת יעדים ומטרות 

שנקבעו בתחילת הטיפול, 
שביעות רצון, שיפור 

תפקוד המשפחה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחהרבעון 3, רבעון 12

מרכז למניעה וטיפול 
באלימות במשפחה

טיפול מיגור ומניעת תופעת אלימות במשפחה 
בקרב משפחות במועצה

הדרכה מקצועית לעובדות המרכז 
בתחום של אלימות במשפחה

2 מפגשים בחודש )אחת 
לשבועיים(

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה1848300783 -   רבעון 3, רבעון 4

איתור, זיהוי , טיפול והגנה על נשים 
רבעון 1, רבעון 2, 22 הועדות בשנהוגברים בתחום של אלימות במשפחה

משרד הרווחהרבעון 3, רבעון 4

בית ספר להורים

תיווך, מתן כלים להתמודדות, טיפול קבוצתי, 
הרצאות מניעה, הסברה, להורים תושבי החבל 

ולצוותים מטפלים )עו"סים( בתחומים שונים 
הקשורים להורות

הסברה, מתן מידע, טיפול, הכלה וליווי 
בתחום ההורות- הורים תושבי החבל 
וצוותי טיפול )עו"סים ואנשי מקצוע( 

בתחם ההורות

שביעות רצון, ביקוש 
לשיתוף פעולה מצד 

התושבים, שיפור תפקוד 
הפרט ומשפחתו.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מחלקת 
קהילה,שפ"ח, 

מעגלים

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - ניצולי שואה
איריס דליות

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מתן מענה מותאם לניצולי שואהניצולי שואה

ביצוע על פי תוכניות קפה של פעם
1848300782 100,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות בית חם לניצולי שואה
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848300782 10,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות תאטרון עדות "לחיות כדי לספר"
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848300782 35,000 רבעון 3

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות זיכרון בסלון
1848300782 7,500 עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

1848300782 10,000 רבעון 2102 ניצוליםפרח לניצול

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

1848300782 12,000 רבעון 153 משתתפיםקבוצה לדור שני לניצולי שואה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות ערב הסברה למיצוי זכויות
1848300782 5,000 רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות הקמת פורום דור שני
עבודה

רבעון 2, רבעון 3, 
1848300782 5,000 רבעון 4

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

למענם-רופאות ורופאים למען 
שורדי שואה: מערך ייעודי של 

רופאות ורופאים אשר ייתן 
מענה רפואי איכותי, זמין וללא  

כל עלות

ביצוע על פי תוכניות 
1848300782 5,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - ניצולי שואה
איריס דליות

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מתן מענה מותאם לניצולי שואהניצולי שואה

ביצוע על פי תוכניות הצדעה לניצולי שואה
1848300782 20,000 רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

ביצוע על פי תוכניות סדנת זיכרון באמצעות צילום
1848300782 12,000 רבעון 3, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

הסברה בנושא מניעת אלימות 
כלכלית כלפי קשישים

ביצוע על פי תוכניות 
1848300782 10,000 רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

הפגת בדידות - בנית תוכניות 
1848300782 20,000 רבעון 1, רבעון 303 ניצוליםמותאמות לניצולים

משרד הרווחה, גוינט ישראל, עמותת 
מגשימים חלומות, עמותת למענם  

מרכז גישור, עמותת "לחיות כדי 
Myheritage לספר"רכזות הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - ותיקים
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

יחידה להגנה על שלום 
הקשיש

מניעה, איתור, הגנה וטיפול באלימות כלפי 
קשישים

וועדה רב מקצועית לקבלת 
החלטות במקרים מורכבים של 

קשישים בסיכון. מעקב אחר 
החלטת הוועדה

רבעון 1, רבעון 2, 10 מפגשים
1848300783 18,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי, עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

פסיכוגריאטרית- ייעוץ ואבחון 
1848300783 4,500 רבעון 2, רבעון 34לקישים בסיכון

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי, עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

יום עיון לאנשי מקצוע בנושר 
1848300783 10,000 רבעון 1יום עיוןהגנה על שלום הקשיש

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי , עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

הקמה והדרכה לצוות יחידה 
למניעת אלימות

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848300783 15,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי , עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

מועדוני וותיקי- מוגנות קשישים- 
מתן מידעוהגנה על שלום 

הקשיש

בצוע על פי תוכניות 
1848300783 10,000 רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי, עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

בצוע על פי תוכניות פרסום ושיווק
1848300783 2,500 רבעון 1עבודה

משרד הרווחה, רכזי קהילה, 
שיטור קהילתי, עמותת מרווה, 

מרכז כגישור, נאמני וותיקים

מתן מענה לוותיקים פעילותכיתות וותיקים
העשרה באמצעות למידה

ביצוע על פי תוכניות נקיון המבנה בבני עטרות
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד לשיוויון חברתי1848400780 8,000 רבעון 3, רבעון 4

בצוע על פי תוכניות 6 קורסים בשבוע, 3 ימי לימוד
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד לשיוויון חברתי1848400782128000 160,000 רבעון 4

התנדבות כיתות וותיקים בבית 
הספר

ביצוע על פי תוכניות 
משרד לשיוויון חברתירבעון 3עבודה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - ותיקים
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עו"ס קהילתי לוותיקים
מתן מענה מיטבי לוותיקים אוכלוסית 

רווחה: מרותקי בית, חסרי עורף משפחתי, 
בודדים בקהילה, +80

מפוי צרכים- שאלון אשי לכלל 
וותיקי הרווחה

בצוע על פי תוכניות 
1848200787 5,000 רבעון 1עבודה

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

בצוע על פי תוכניות קהילה תומכת - פיקוח בקרה
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

הקמת מערך התנדבות לגיל 
השלישי - הפגת בדידות )לווי, 

הדרכה ומעקב(

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848200787 5,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

1848200787 10,000 רבעון 1, רבעון 12 קבוצהקבוצה למטפלים עיקריים
משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

הקמת מאגר טלפוני של נותני 
שירות רגשי לוותיקים

בצוע על פי תוכניות 
רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

הקמת פורום וותיקים אלמנים 
ואלמנות לווי ובקרה

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 2, רבעון 3, 
רבעון 4

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

קבוצה וותיקים בודדים בקהילה: 
1848200787 10,000 רבעון 2, רבעון 13 קבוצהמענה חברתי / נפשי / בריאותי

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

בצוע על פי תוכניות מענה לאוכלסיית וותיקים +80
1848200787 20,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, נאמני וותיקים, 
רכזי קהילה, המשרד לשיוויון 

חברתי, גוינט ישראל

מענה קהילתי, פעילות פנאי והעשרה, קול קורא לוותיקים
הפגת בדידות

קולות קוראים של המשרד 
לשיוויון חברתי

בצוע על פי תוכניות 
משרד לשיוויון חברתי, נאמני 1848210787 150,000 רבעון 4עבודה

וותיקים, רכזי קהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - ותיקים
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

פעילות קהילתית 
וותיקים

מתן מענה מיטבי באמצעות פעילות 
מגוונת לשיפור אכות חיים, הפגת בדידות, 

ויצירת תחושת שייכות וקהילתיות

ביצוע על פי תוכניות 20  מועדונים וותיקים
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 140,000 רבעון 3, רבעון 4

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

נאמני וותיקים 2 מפגשי העשרה 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 10,000 רבעון 2, רבעון 24 מפגשיםשנתיים

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

אוריינות דיגטלית - תוכנית לכול 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 20,000 רבעון 3, רבעון 204 מושביםישוב

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

אוריינות דיגיטלית -  2 סדנא 
להכרת המחשב = כיתת 

מחשבים
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 20,000 רבעון 2, רבעון 23 קבוצות

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

סבתא בישלה סיפור- מזכרון 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 20,000 רבעון 61 מושביםילדות לסיפור טעים

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 12,000 רבעון 62 מושביםסדנת צילום לגיל השלישי
חברתי, מושבים, גוינט ישראל

משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 12,000 רבעון 63 מושביםפעילות בינדורית
חברתי, מושבים, גוינט ישראל

יזמות אישית פתח.י לך בלוג 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 10,000 רבעון 1, רבעון 153 משתתפיםקורס כתיבה

חברתי, מושבים, גוינט ישראל,

סיפור אישי - תוחשת משמעות 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 12,000 רבעון 63 מ ושביםבאמצעות כתיבה

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

חודש האזרח הוותיק אוקטובר 
22

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 30,000 רבעון 4עבודה

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200781 10,000 רבעון 401 משתתפיםקורס פעילים נאמני וותיקים
חברתי, מושבים, גוינט ישראל

אגף רווחה
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 מחלקת קהילה - ותיקים
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

פעילות קהילתית 
וותיקים

מתן מענה מיטבי באמצעות פעילות 
מגוונת לשיפור אכות חיים, הפגת בדידות, 

ויצירת תחושת שייכות וקהילתיות

רבעון 2, רבעון 3, 3 סיורים3 סיורים לימודיים
משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200787 10,000 רבעון 4

חברתי, מושבים, גוינט ישראל

משרד הרווחה, המשרד לשיויון 1848200781 20,000 רבעון 2, רבעון 34 מושביםתיעוד סיפורי וותיקים
חברתי, מושבים, גוינט ישראל

מסגרת תעסוקתית חברתית לגיל השלישימועדון מופ"ת
מועדון חברתי: 3 ימי פעילות 
בשבוע על פי מתווה משרד 

הרווחה

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה1848400784 258,000 רבעון 3, רבעון 4

מרכז 60 אפ+מרכז 
הכוונה וצמיחה

לאזרחים ותיקים

רבעון 1, רבעון 2, 12 חודשיםשכר מנהלת תוכנית
גוינט ישראל120,000רבעון 3, רבעון 4

בניית תוכניות עבודה בשיתוף 
גוינט ישראל לאוכלוסית היעד 

וביצוע

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
גוינט ישראל230,000רבעון 3, רבעון 4

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - עבודה קהילתית
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

בנית חוסן קהילתיעבודה קהילתית

הקמת פורום נאמני בריאות - 
יצירת מעגל תמיכה קהילתי

בצוע על פי תוכניות 
1848200784 15,000 רבעון 1עבודה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

עבודה קהילתית בישובים - מיזמים 
1848200784 50,000 רבעון 101 ישוביםבתאום רכזי הקהילה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 5 מפגשיםהדרכה ולווי רכזי קהילה
1848200784 20,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

סיור לימודי מקצועי לעובדים 
העוסקים בקהילה

בצוע על פי תוכניות 
1848200784 5,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

בצוע על פי תוכניות מיזם שנתי בנושא חוסן כלכלי
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848200784 30,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

מתן מענה מיטבי למשפחות 
עצמאיות

בצוע על פי תוכניות 
1848200784 32,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

צוותי מוגנות ורווחה
הגברת המודעות, תיווך, לווי ראשוני לנפגעים. 

הקנית כלים להתמודדות קהילתית נוהל ארועי 
קצה

ביצוע על פי תוכנית מפגשי הכשרה לצוותים
1848200784 16,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

פעילות קהילתית למניעת
התנהגות מסוכנת

בצוע על פי תוכניות 
1848200784 44,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

בצוע על פי תוכניות לווי 11 צוותים
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
יישובים רכזי  

הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - צח"י
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

חיזוק החוסן והמוכנות בשגרהצח"י
ובחירום של התושבים

רבעון 1, רבעון 2, בצוע על פי תוכנית עבודהלווי שוטף של צוותי צח"י
משרד הרווחה, 1848200784 40,000 רבעון 3, רבעון 4

ישובים

משרד הרווחה, 1848200784 10,000 רבעון 2, רבעון 4ביצוע על פי תוכניות עבודהתרגול צוותי צח"י על צפי אשכולות
ישובים

משרד הרווחה, 1848200784 10,000 רבעון 4ביצועכנס צחי שנתי
ישובים

משרד הרווחה, רבעון 2, רבעון 4ביצוע על פי תוכניות עבודהרענון ציוד צח"י
ישובים

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - מרכז חוסן
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מרכז חוסן חיזוק- 
החוסן הקהילתי 

והמשפחתי

מתן מענה בהתמודדות עם ארועי משבר בשגרה 
ובחירום. חיזוק החוסן המשפחתי והקהילתי

בצוע על פי תוכניות העשרת הורים בתחומי ידע
משרד הרווחה, משרד1848000781 20,000 רבעון 2עבודה

הבריאות, מרכז אלה

שימור והערכות צוותים לפעילות 
בשגרה ובחירום עבודה על פי 

אשכולות יישוביים

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, משרד1848000781 15,000 רבעון 3, רבעון 4

הבריאות, מרכז אלה

2 סדנאות לטיפול באנשים שחוו 
משרד הרווחה, משרד1848000781 18,000 רבעון 2, רבעון 24 סדנאותאבדן שוכול

הבריאות, מרכז אלה

התמודדות עם נושא אבדנות- 
הקמת פורום מועצתי של 

תושבים

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, משרד 1848000781 12,000 רבעון 3, רבעון 4

הבריאות, מרכז אלה

מתן מענה קבוצתי לנפגעי 
משרד הרווחה, משרד1848000781 12,000 רבעון 12 קבוצהטראומה

הבריאות, מרכז אלה

2 קבוצות הורים לילדי 
המועדוניות: אחיסמך, ברקת

בצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, משרד 1848000781 13,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

בריאות, מרכז אלה

אגף רווחה

42



מחלקת קהילה - רכזי קהילה
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

רכזי קהילה

פיתוח קהילה יישובית, חיזוק החוסן, חיזוק 
הממשק בין המועצה לצורכי היישוב

הכשרה ולווי אישי וקבוצתי - אחת 
לשבועיים מפגש קבוצתי והנחייה 

אישית

שביעות רצון של הרכזים 
ממפגשי ההכשרה

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים20,000רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה שילת
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848214784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה כפר רות
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848216784 רבעון 3, רבעון 4

רכז קהילה מבוא 
ליווי והנחיהמודיעים

עבודה ע"פ תכנית עבודה 
ושביעות רצון של ועד 

הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848210784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה כפר דניאל
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848207784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה בן שמן
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848206784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה גינתון
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848215784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה חדיד
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848205784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה בית נחמיה
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848204784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה בית עריף
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848213784 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה גבעת כח
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848212784 רבעון 3, רבעון 4

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - רכזי קהילה
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

רכז קהילה ברקת

פיתוח קהילה יישובית, חיזוק החוסן, חיזוק 
הממשק בין המועצה לצורכי היישוב

ליווי והנחיה
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים48,000.001848214784 רבעון 3, רבעון 4

רכז קהילה טירת 
ליווי והנחיהיהודה

עבודה ע"פ תכנית עבודה 
ושביעות רצון של ועד 

הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848217784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה כפר טרומן
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848219784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה בני עטרות
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848218784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה נופך
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848202784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה רינתיה
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848211784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

ליווי והנחיהרכז קהילה מזור
עבודה ע"פ תכנית עבודה 

ושביעות רצון של ועד 
הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848201784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

רכז קהילה בארות 
ליווי והנחיהיצחק

עבודה ע"פ תכנית עבודה 
ושביעות רצון של ועד 

הישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי היישובים1848203784 48,000.00 רבעון 3, רבעון 4

קליטה והכשרה של 2 רכזי קהילה רכזי קהילה חדשים
חדשים

קליטה לתפקיד של 2 
רכזים ב 2 יישוביים

רבעון 2, רבעון 3, 
וועדי היישובים 96,000.00 רבעון 4

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - תעסוקה
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תעסוקה
מתן מענה מיטבי למובטלים 

/ לחל"ת/ מתכנני פרישה / 
קריירה ראשונה / שניה

בצוע על פי תוכניות יזמות עסקית לגיל השלישי
1848300786 25,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

מחוברות בחבל: נשות עסקים 
קטנים במועצה

בצוע על פי תוכניות 
1848300786 20,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

בצוע על פי תוכניות חזרה למעגל העבודה
1848300786 20,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

עידוד עסקים קטנים קיימים: 
שבילים ובישולים, ירידים

בצוע על פי תוכניות 
1848200781 20,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

ביצוע על פי תוכניות סדנא פרישה
1848300786 15,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

בצוע על פי תוכניות לדייק עצמך בקריירה
1848300786 20,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

תוכנית שבי"ל- שבים לעבודה 
התמודדות  עם משבר וסיוע  

בחזרה למעגל העבודה

בצוע על פי תוכניות 
1848300786 10,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה משרד הרווחה

משרד הרווחה, ארגון בעצמי, 
עמותת נ.ט.ע עמותת התיירות, 

מעו"ף עמותת התיירות רכזי  
הקהילה, שי"ל, בטוח לאומי

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - מרכז גישור ודיאלוג
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מרכז גישור
שיפור וחיזוק הדיאלוג במשפחה ובקהילהודיאלוג בקהילה

גישור במשפחה: בנית הסכמות 
במשפחה בנושא המשק החקלאי 

ובנושא גירושין
רבעון 2, רבעון 254 מקרים

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 10 ישוביםהרצאות מידע לוותיקים
1848300785 22,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רבעון 104 מקריםתיאום הורי
משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רבעון 2, רבעון 74 מקריםגישור בין שכנים
משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רבעון 34 מקריםגישור בין וועדים
משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

על פי הנחיות משרד וועדת היגוי
רבעון 4הרווחה

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

התמקצעות המגשרים 4 מפגשים 
רבעון 1, רבעון 2, 4 מפגשיםבשנה

1848300785 15,000 רבעון 3, רבעון 4
משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רכזי קהילה המשך: סדנא להקנית 
השפה הגישורית

בצוע על פי תוכניות 
1848300785 10,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

הקנית השפה הגישורית לזוגות 
1848300785 10,000 רבעון 2, רבעון 44 מפגשיםצעירים

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

ביצוע על פי תוכניות פרסום ושיווק
1848300785 4,000 רבעון 1, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 4,000 ש"ח לחודשכיבוד
1848300785 4,200 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

סדנאות: לבעלי תפקידים המטה 
המועצה, בישובים, צוותי מוגנות 

ורווחה, פורום קהילה נגישה

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848300785 20,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

סדנא הקנית השפה הגישורית 
לנוער בסיכון

בצוע על פי תוכניות 
1848300785 15,000 רבעון 3, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
גישורים רכזי  

הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - התנדבות
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

התנדבות
מינוף תהליכי התנדבות, פיתוח מענים 

התנדבותיים, הכשרה, שימור, והוקרה
של מתנדבים

חנות התחדשות: 4 סדנאות 
רבעון 1, רבעון 2, 4 סדנאותקהילתיות

1848100784 10,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 52 שבועותחנות התחדשות נקיון אחת לשבוע
1848100785 10,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

1848100785 5,000 רבעון 2ביצועחנות התחדשות - הצטיידות

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

זה"ב בגן- הטמעת הנושא זהירות 
בדרכים

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 5,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

מיזם קשרים- לווי הבודד 25  
מתנדבים ו- 25 בודדים בקהילה 

שכר רכזת

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 28,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

מיזם קשרים הכשרה ל - 25 
מתנדבים

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 12,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

מדריך נגיש- 10 מתנדבים בעלי 
צרכים מיוחדים + 8 מתנדבים, 

מדריכים קבוצות - הכשרה ולווי
1848100784 10,000 רבעון 2, רבעון 104 מפגשים

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

ביצוע על פי תוכניות יום המעשים הטובים
184810078410000 30,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

מיזם הפלוס של הפלוס- התנדבות 
וותיקים למען הקהילה - הטמעת 

התוכנית

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 5,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

ידיד לחינוך- התנדבות וותיקים 
בבתי ספר

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 10,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - התנדבות
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

התנדבות
מינוף תהליכי התנדבות, פיתוח מענים 

התנדבותיים, הכשרה, שימור, והוקרה
של מתנדבים

ביצוע על פי תוכניות קורס ניווט
1848100784 10,000 רבעון 2עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

מיזם צילום שלב ב - 15 מפגשים 
בין אנשים עם מוגבלות ובן 

משפחה

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 10,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

הנדימן- סדנא לצעירים לרכישת 
ידע וכלים לתיקון ושיפוץ דברים- 

התנדבות בקהילה

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 15,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

הוקרה למתנדבים: עלם, זהב בגן, 
שי"ל, צח"י, נאמני וותיקים, קהילה 

נגישה, צוותי מו"ר

ביצוע על פי תוכניות 
1848100784 20,000 רבעון 3, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

התנדבות כיתות וותיקים בבית 
הספר

ביצוע על פי תוכניות 
רבעון 2, רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

חנות התחדשות - חנות יד שניה 
פעילות פעמיים בשבוע

ביצוע על פי תוכניות 
10000רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
רוח טובה, עמותת 

הניווט רכזות 
הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - שיוויון מגדרי
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

קדום נושא מגדר בחבלשיוויון מגדרי

הקמת פורום נשים כולל ביצוע 
מיזמים קהילתיים

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 30,000 רבעון 3, רבעון 4

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

ביצוע על פי תוכניות יום האישה הבינלאומי
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 20,000 רבעון 1עבודה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 4 מפגשים4 מפגשי שומרות סף
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 6,000 רבעון 3, רבעון 4

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

safe up הטמעת אפליקציה לקידום 
מרחב מוגן לנשים בחבל

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 2,000 רבעון 1עבודה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

she code שילוב צעירות ונשים 
בעולם ההיטק

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 10,000 רבעון 2עבודה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

סדנא בנושא דימוי גוף בעידן 
הרשתות החברתיות

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100780 15,000 רבעון 2, רבעון 3עבודה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

ביצוע על פי תוכניות מחוברות בחבל - למידת עמיתות
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 15,000 רבעון 3, רבעון 4

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

פימיננסי- קדום עצמאות כלכלי 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 27,000 רבעון 1, רבעון 23 קבוצותלנשים 2 קורסים

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

רבעון 1, רבעון 2, 6 מפגשיםאישה השראה
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100780 3,000 רבעון 3, רבעון 4

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

קורס דירקטוריות בשיתוף מרכז 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז רבעון 154 משתתפותהמועצות האזוריות

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

ביצוע על פי תוכניות יום המאבק באלימות כלפי נשים
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 15,000 רבעון 3עבודה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

יום המאבק באלימות כלפי נשים 
משרד הרווחה, עמותת כן, מרכז 1848100785 7,000 רבעון 14 סדנאסדנא לעובדי המועצה

המועצות האזוריות רכזי הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - שירותים לאנשים עם מוגבלויות
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שירותים מותאמים 
לאנשים עם מוגבלויות

מתן מענה מותאם לאנשים עם מוגבלויות 
ושילובם בחברה ובתעסוקה

ביצוע על פי תוכניות הסעות לבעלי צרכים מיוחדים
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848200785 130,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

מפעל שיקומי: לווי ובקרה, 
וועדות קבלה, ועדת הגוי

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782רבעון 3, רבעון 4

"שכולו טוב" עמותת הניווט

ביצוע על פי תוכניות מועדון חברתי: הקמה
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת    רבעון 1עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

ביצוע על פי תוכניות מפעל שיקומי סדנא מותאמת
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782 6,000 רבעון 2עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

העלאת המודעות להנגשת 
שירותים לתושבים- הסברה 

לעובדים

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782 5,000 רבעון 4עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

ביצוע על פי תוכניות יום המיוחדים כמו כולם
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782 15,000 רבעון 4עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

מועדונית שיקומית בני עטרות: 
ועדות קבלה, ליווי ובקרה

בצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782רבעון 1, רבעון 4עיבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

סיור לימודי למסגרת של אנשים 
עם מוגבלות לצוות האגף

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותת 1848400782 5,000 רבעון 4עבודה

"שכולו טוב" עמותת הניווט

מתן מענה ושירותים תומכים 
לבעלי צרכים מיוחדים בתוך 

הקהילה ומחוצה לה

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותה 30,0001848400782רבעון 4עבודה

ש"כולו טוב" עמותת הניווט

קורס ניווט - 11 מפגשים שילוב 
בעלי מוגבלויות  בן משפחה

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, קרן שלם, עמותה 1848400782 14,000 רבעון 1, רבעון 2עבודה

ש"כולו טוב" עמותת הניווט

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - קהילה נגישה
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

פורום קהילה נגישה
פיתוח והנגשת שירותים מותאמים לאנשים 

עם מוגבלויות, פיתוח מודעות חברתית לנושא 
מוגבלויות

מתן מענה ושירותים תומכים 
לבעלי צרכים מיוחדים בתוך 

הקהילה ומחוצה לה

בצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה חברת רבעון 2, רבעון 4עבודה

המתנ"סים רכזת נגישות

בצוע על פי תוכניות רכז נגישות במועצה
משרד הרווחה חברת רבעון 4עבודה

המתנ"סים רכזת נגישות

משרד הרווחה חברת 1848400782 5,000 רבעון 2, רבעון 104 מפגשיםלווי קבוצת פעילים
המתנ"סים רכזת נגישות

פעילי קהילה נגישה: יום שיא - 
מיוחדים כמו כולם, הקמת פורום 

הורים,הטמעת מאגר תושבים,

בצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה חברת 1848400782 20,000 רבעון 1, רבעון 4עבודה

המתנ"סים רכזת נגישות

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - בריאות
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

קידום אורח חיים בריאבריאות
בקרב תושבי החבל

ורוד בחבל - חודש המאבק 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 20,000 רבעון 4מספר משתתפיםבסרטן

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

בריאות וותיקים: מועדוני 
וותיקים, קפה של פעם, מועדון 

מופת,

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 15,000 רבעון 3, רבעון 4

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

ימי מודעות לקדום אורך חיים 
רבעון 1, רבעון 2, 4 מפגשיםבריא

רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 5,000 רבעון 3, רבעון 4
בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

קבוצת תמיכה למתמודדים עם 
מחלה קשה

בצוע על פי תוכניות 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 10,000 רבעון 2עבודה

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

קבוצת תמיכה לבני משפחה 
המטפלים בחולים במחלה קשה 

בשיתוף האגודה למלחמה 
בסרטן

בצוע על פי תוכניות 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 10,000 רבעון 3עבודה

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

הקמת סניף של האגודה 
למלחמה בסרטן

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 
בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

הקמת פורום נאמני בריאות - 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200784רבעון 1, רבעון 253 משתתפיםיצירת מעגל תמיכה קהילתי

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

בצוע על פי תוכניות אורך חיים בריא
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 5,000 רבעון 1עבודה

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

ביצוע על פי תוכניות יום ההליכה הבינלאומי
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה רבעון 4עבודה

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

הקמת קבוצת נשים מתמודדות 
רכזות הקהילה, האגודה למלחמה 1848200788 5,000 רבעון 12 קבוצהעם חולי

בסרטן, יד תמר, משרד הבריאות

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - נוער וצעירים
איריס דליות

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עלם -קפה ייעוצי 
מתן מענה מיטבי לבני נוערלבני נוער

משרד הרווחה, עלם, 1848300780 250,000 רבעון 2, רבעון 44 מושביםעבודה ב 4 מושבים
נאמני נוער, וועדי יישובים

משרד הרווחה, עלם, רבעון 204לווי פרטני 20 בני נוער
נאמני נוער, וועדי יישובים

בצוע על פי תוכניות מתנדבים: גיוס, הכשרה ולווי
משרד הרווחה, עלם, רבעון 4עבודה

נאמני נוער, וועדי יישובים

רבעון 1, רבעון 2, לילה נוסףלילה חמישי - חדש
רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, עלם, 
נאמני נוער, וועדי יישובים

מרכז צעירים

מוקד ידע ופעילות, המהווה זירת מפגש סביב 
תחומי עניין מרכזיים הנוגעים בחיי הצעירים - 
פיתוח קריירה, מסלולי למידה, פיתוח כישורים 

חברתיים, פורום צעירים

הקמת מרכז צעירים מועצתי: 
בנית תוכניות עבודה ביצוע לווי 

ומעקב

בצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
המשרד לשיוויון חברתי350,000רבעון 3, רבעון 4

יתד- צעירים 18-25
מתן מענה מיטבי לצעירים 18-25: מלווי מלשבים, 
מתן מענה להתמודדות עם גיל הבגרות הצעירה, 

התנהלות כלכלית נכונה, תעסוקה, מיצוי זכויות

קשר עם יחידת מט"ב / שירותי 
משרד הרווחה, פעמונים, רבעון 2, רבעון 74 מטופליםלאומי

צה"ל, רכזי הקהילה

משרד הרווחה, פעמונים, רבעון 2, רבעון 504 צעיריםלווי פרטני
צה"ל, רכזי הקהילה

ביצוע על פי תוכניות סל גמיש- מענה חומרי
משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 20,000 רבעון 3, רבעון 4עבודה

צה"ל, רכזי הקהילה

משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 10,000 רבעון 13 סדנאסדנא לניהול כלכלי
צה"ל, רכזי הקהילה

משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 5,000 רבעון 3, רבעון 24מיצוי זכויות 2 מפגשים
צה"ל, רכזי הקהילה

בצוע על פי תוכניות פעילות חשיפה לקדום נוער
משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 10,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

צה"ל, רכזי הקהילה

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - נוער וצעירים
איריס דליות

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

יתד- צעירים 18-25
מתן מענה מיטבי לצעירים 18-25: מלווי מלשבים, 
מתן מענה להתמודדות עם גיל הבגרות הצעירה, 

התנהלות כלכלית נכונה, תעסוקה, מיצוי זכויות

תעסוקה: תוכנית משרד הרווחה 
לצעירים

בצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 15,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

צה"ל, רכזי הקהילה

פעילות מניעה בישובים בנושא 
שימוש בחומרים ממכרים

ביצוע על פי תוכניות 
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, פעמונים, 1848200781 20,000 רבעון 3, רבעון 4

צה"ל, רכזי הקהילה

טיפול פרטני מיטבי לנוערנוער

ביצוע על פי תוכניות קבוצה בנושא מניעה
משרד הרווחה1848200781 12,000 רבעון 1, רבעון 3עבודה

מרבדי קיץ פעילות הסברה 
ומניעה בחמישה ישובים

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה1848200781 20,000 רבעון 3עבודה

ביצוע על פי תוכניות קדום נוער: קבוצה למניעה
משרד הרווחה1848200781 10,000 רבעון 2עבודה

הקמת יחידה למניעת שימוש 
בחומרים ממכרים

הקמה על פי הנחיות 
משרד הרווחה1848200781 6,000 רבעון 2משרד הרווחה

צוותי מוגנות: פעילות מניעה 
לבני נוער

ביצוע על פי תוכניות 
משרד הרווחה1848200781 10,000 רבעון 3עבודה

ביצוע על פי תוכניות נוער מושב אחיסמך
משרד הרווחה1848200781 20,000 רבעון 1עבודה

משרד הרווחה1848200781 10,000 רבעון 13 קבוצהפעילות קיץ טיפולי

יחידה לטיפול 
בנפגעי תקיפה 

מינית
מתן מענה טיפולי פרטני לנפגעי/ות תקיפה מינית

ביצוע על פי תוכניות הדרכה שבועית לשתי עו"ס
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
משרד הרווחה, מרפאות 1848200781 35,000 רבעון 3, רבעון 4

קופ"ח

משרד הרווחה, מרפאות 24 מטופליםטיפול פרטני ב 24 מטופלים
קופ"ח

אגף רווחה
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מחלקת קהילה - שי"ל
איריס דליות

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

ייעוץ שי"ל וביטוח 
לאומי

מתן הכוון ולווי מקצועי בתחומים: יחסי עבודה, 
ייעוץ משפטי, ביטוח לאומי, מיצויי זכויות

בטוח לאומי: שירות בבנין
רבעון 1, רבעון 2, 26 שבועותהמועצה אחת לשבועיים

רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
בטוח לאומי 

המשרד לשיוויון 
חברתי

ביצוע על פי תוכניות פרסום ושיווק
1848100780 3,000 רבעון 3עבודה

משרד הרווחה, 
בטוח לאומי 

המשרד לשיוויון 
חברתי

ביצוע על פי תוכניות מיצוי זכויות: 4 ימי עיון
עבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
1848100780 10,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
בטוח לאומי 

המשרד לשיוויון 
חברתי

רבעון 1, רבעון 2, 12 חודשי עבודהשכר רכזות שי"ל
1848100780 42,000 רבעון 3, רבעון 4

משרד הרווחה, 
בטוח לאומי 

המשרד לשיוויון 
חברתי

ביצוע על פי תוכניות מתנדבים: גיוס, הכשרה ושימור
1848100780 20,000 רבעון 2, רבעון 4עבודה

משרד הרווחה, 
בטוח לאומי 

המשרד לשיוויון 
חברתי

אגף רווחה
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עמותת תושבים למען תושבים

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עמותת תושבים למען 
תושבים

עזרה ותמיכה למשפחות במצבי משבר וחירום 
בחבל מודיעין. למען רווחה כלכלית ורגשית. 

שיפור תפקוד במשפחה ובפרטת

סיוע ותמיכה למשפחות נזקקות בראש 
השנה

ביצוע ע"פ תכנית 
וועדי יישובים, רכזי רבעון 3העבודה

קהילה

קמחא דהפסחא- סיוע ותמיכה למשפחות 
נזקקות בפסח

ביצוע ע"פ תכנית 
רבעון 2 העבודה

ביצוע ע"פ תכנית ערכות לימוד - לקראת חזרה לבית הספר
רבעון 3העבודה

לווי וסיוע לפרט ומשחתו במצבי משבר 
ומצוקה: תרופות שאינן בסל הבריאות, 

אמצעי עזר לנכים ועוד.

ביצוע ע"פ תכנית 
רבעון 1.2.3.4העבודה

מזון - סיוע שוטף לפרט ומשפחתו ברכישת 
מזון

ביצוע ע"פ תכנית 
רבעון 1.2.3.4העבודה

ביצוע ע"פ תכנית לווי פרטני של משפחות בשיתוף הרווחה
רבעון 1.2.3.4העבודה

אגף רווחה
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אגף  מוניצפאליאגף  מוניצפאלי
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דבר מנהל האגף
התפעולית  הזרוע  את  מהווה  מוניציפלי  אגף 
והביצועית של המועצה בתחומים רבים ומגוונים. 
האגף אחראי על מתן שירות לתושבי המועצה 
שלהם,   החיים  איכות  על  המשפיעים  בנושאים 
קולחין,  מי  התחזוקה,  התברואה,  בתחום  החל 

איכות הסביבה וכלה ברישוי עסקים. 

תפיסת העולם של האגף היא מתן מענה מהיר 
תוך מציאת פתרונות יצירתיים למניעת מפגעים 

עתידים וביצוע תחזוקה מונעת.

להפעלת  התאמות  נערכו  התחזוקה  במחלקת 
לנצל  בכדי  הנדרש  הציוד  ורכישת  חוץ  קבלני 
בצורה מיטבית את המשאבים שעומדים לרשות 
משאבים  להקצות  תמשיך  המחלקה  המחלקה. 
חזות  לשיפור  ביישובים  שונות  משימות  עבור 

הישוב.

בפעילותה  ממשיכה  סביבה  איכות  מחלקת 
להטמעת אורח חיים מקיים ברחבי המועצה וכן 
מגוונות  פעילות  ידי  על  מחזור  והגדלת  בעידוד 

וישודרג מרכזי מחזור נוספים.

המחלקה תמשיך לקיים פעולות חינוכיות בנושא 
לכל הגילאים, החל מגני הילדים ובתי הספר וכלה 

בפעילויות לגיל השלישי.

בליווי  ממשיכה  עסקים  וקידום  לרישוי  מחלקה 
עסקים בכל השלבים. משתתפת בפיילוט ארצי 

ישראל דיגיטלית.

מחלקת מי קולחין תמשיך במתן אחזקה למערכת 
הביוב ותשפר קווי ביוב בעייתיים. שדרוג מערכת 

התראה והחשמל בתחנות השאיבה.

מחלקת תברואה יציאה למכרז בנושא האשפה 
והגזם שהנו נושא משמעותי בהיבטים של נראות 
והורדת  השירות  רמת  העלאת  תוך  ותקציב, 

עלויות.

תודה לכל המנהלים באגף המוניציפלי ולעובדים 
במסירות  באהבה,  לצידי  שפועלים  המסורים 

ובמקצועיות.

בברכה,
דניאל מימוני

מנהל אגף מוניציפלי 
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תחזוקה
תמר חדד אגף מוניצפאלי

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תחזוקת מזגנים מוסדות 
תחזוקת מזגנים תקינהחינוך

רכישת מזגנים למוס"ח
רכישת מזגנים והחלפת 

מזגנים שיצאו מכלל 
שימוש

רבעון 1, רבעון 2, 
1813200752 100,000 רבעון 3, רבעון 4

טיפול תקלות מיזוג אוויר במוסדות חינוך. 
מתקציב חינוך )1811000420( 100,000 ש"ח

טיפול בכל קריאות 
המוקד

רבעון 1, רבעון 2, 
1811000420 190,000 רבעון 3, רבעון 4

ציוד וכלי עבודה -רכישת 
וטיפול

ביצוע עבודה שוטפת בישובי המועצה 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךרכישה ותיקון כלי עבודה ע"פ הצורךומוסדות חינוך

1746000720 80,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע עבודה שוטפת טיפול ותחזוקה כלי גינוןטיפול בכלי גינון ותחזוקהחומרי גינון ותחזוקה
בכלי גינון תקינים

רבעון 1, רבעון 2, 
1746000720 80,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקת חשמל בישובים 
ובנין המועצה

יצירת איכות חיים ובטיחות המרחב 
הציבורי ע"י תאורת רחוב תקינה 

ובטיחותית

רכישת מלאי חשמל לטובת עבודה שוטפת 
מבנה מועצה

מלאי שוטף במחסן 
המועצה לתחזוקה 

שוטפת

רבעון 1, רבעון 2, 
1743000780 100,000 רבעון 3, רבעון 4

רכישת ביגוד למחלקהציוד שוטף למחלקה

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךרכישת ביגוד למחלקה
1741000560 25,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךציוד משרדי למחלקה
1741000560 5,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךפנאי - רווחה למחלקת תחזוקה
1741000560 6,000 רבעון 3, רבעון 4

עבודת ריסוס עשביה 
רבעון 1, רבעון 2, פעמים בשנה - קיץ חורףביצוע ריסוס עשביה בישוביםשמירה על סביבה נקייה ובטוחהבישובים

1799000760 100,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקה של גינות בישובים ע"י קבלנים פיתוח נוי בישוביםגינון ישובים
שנבחרו ע"י הישוב

השתתפות המועצה 
בגינון יישובי

רבעון 1, רבעון 2, 
1746000780 4,339,000 רבעון 3, רבעון 4

וועדי 
ישובים

השתתפות המועצה בתאורת רחובות הוצאות חשמל ישובים
בישובים

הועבר תקציר לאיירפורט תאורת רחוב איירפורט סיטי
סיטי

רבעון 1, רבעון 2, 
1743001771 120,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, הועבר התקציבהעברת תקציב תאורת רחובות ליישובים
1743000771 1,000,000 רבעון 3, רבעון 4
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תחזוקה
תמר חדד

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תחזוקת שוטפת קווי מים 
מניעת מפגעי מים בלפיד ומוס"חלפיד ומוסדות חינוך

פיקוח על עבודות קבלן מים, איתור מוקדים 
בעייתם בהם יש לבצע עבודות תשתית 

למניעת תקלות חוזרות

צמצום קריאות מוקד 
ומתן שירות איכותי

רבעון 1, רבעון 2, 
1912000781 400,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקה של מתקני 
משחקים בישובים ומוסדות 

החינוך

יצירת מרחב ציבורי בטוח בישובים 
ומוס"ח

ביצוע בדיקת תקינות בכל מתקני 
המשחקים, גני ילדים וגינות ציבוריות

אחת לחודש בדיקה, 
בדיקה שנתית ותלת 

שנתית

רבעון 1, רבעון 2, 
1746100780 300,000 רבעון 3, רבעון 4

וועדי ישוב, 
אגף חינוך

הליך היתר התקבל ואושר. כמתחייב יבוצעו 
כ- 6 ביקורות במהלך השנה. יוחלפו מתקנים 

ע"פ הנדרש ע"י הפעלת 3 זכייני מכרז.
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורך

1746100780 300,000 רבעון 3, רבעון 4
וועדי ישוב, 

אגף חינוך

משאית מנוף גיזום ועבודות 
חשמל

תחזוקה שוטפת של גיזומים בישובים 
ותחזוקת תאורת רחובות.

ביצוע תחזוקה שוטפת בישובים גיזומים 
ותחזוקת תאורת רחובות - שכירות משאית 

חדשה

עבודה ע"פ קריאות 
מוקד 100% מענה

רבעון 1, רבעון 2, 
1743000730 366,000 רבעון 3, רבעון 4

סקר עצים ע"י אגרונוםבטיחות בישובים

ביצוע סקר עצים ע"י אגרונום למניעת מפגעי 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךושמירה על בטיחות תושבי החבל

 50,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורךבדיקות יציבות עמודי תאורה
 66,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקת חשמל בישובים 
ובנין המועצה

יצירת איכות חיים ובטיחות המרחב 
הציבורי ע"י תאורת רחוב תקינה 

ובטיחותית
טיפול בכל קריאות תיגבור בעת הצורך ע"י הפעלת קבלן חיצוני

המוקד
רבעון 1, רבעון 2, 
1743000750 140,000 רבעון 3, רבעון 4

חידוש עמודי תאורה - 
חידוש וצביעה של עמודי התאורהפיילוט

חידוש וצביעה של עמודי התאורה לטובת 
מניעת קורוזיה ושתיקה - שמירה על כ- 50 

עמודים בישוב )מבקשת 300,000(
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הצורך

 100,000 רבעון 3, רבעון 4

ניצול מקסימלי של תקציב שפ"ע בכל שפ"ע
ישוב

תפעול והובלות שימוש תקציב שפ"ע 23 
רבעון 1, רבעון 2, 23 ישוביםישובים, 30000 ש"ח לכל ישוב

1746300780 970,000 רבעון 3, רבעון 4
וועדי 

ישובים

תחזוקת חשמל בישובים 
ובנין

יצירת איכות חיים ובטיחות המרחב 
הציבורי ע"י תאורת רחוב תקינה 

ובטיחותית

רכישת ציוד חשמל לטובת אחזקת תאורת 
רחוב ביישובים

מלאי שוטף במחסן 
המועצה לתחזוקה 

שוטפת

רבעון 1, רבעון 2, 
1743000720 100,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מוניצפאלי
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תחזוקה
תמר חדד

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

טיפולי תחזוקה בטרקטור 
תפעול וציוד שוטף למועצהמועצה

טרקטור תעשייתי מחלקתי - טיפולים 
ותיקונים שוטפים מס' רישוי 3921856 תאריך 

רכישה 31.8.20

טרקטור עובד בצורה 
תקינה

רבעון 1, רבעון 2, 
1742000733 80,000 רבעון 3, רבעון 4

טיפולי תחזוקה בטרקטור 
רבעון 1, רבעון 2, כלי עבודה ניידים תקיניםהפעלת ואחזקת טרקטור + מכסחות ונגרריםתפעול וציוד שוטף למועצהכיסוח וכלי עבודה ניידים

1746000730 70,000 רבעון 3, רבעון 4

טיפול למניעת מפגעים 
בישובים

יצירת סביבה בטוחה ללא מפגעים בישובי 
החבל

צמצום מספר קריאות תיקוני מדרכות בישובים
מוקד לפי 23 ישובים

רבעון 1, רבעון 2, 
1742000782 490,000 רבעון 3, רבעון 4

וועדי 
ישובים

תחזוקה של כבישים ותיקוני שוליים 
בישובים ע"י הוספת אספלט, מצע וכו' + 

הטמנות ועבודה יזומה

ביצוע כל העבודות 
הנדרשות עפ"י קריאות 

מוקד

רבעון 1, רבעון 2, 
1742000780 350,000 רבעון 3, רבעון 4

וועדי 
ישובים

אחזקת כבישים - סיור/פגישה עם יו"ר 
וועדים או נציג וועד מקומי

צמצום מספר קריאות 
מוקד

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

וועדי 
ישובים

ניקיון וחישוף עשביה בשצפים בישובים ע"י 
הטרקטור המועצתי

טיפול בכל קריאות 
המוקד

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

וועדי 
ישובים

יצירת סביבה נקייה בישוביםטיאוט רחובות
בקרה ופיקוח על כניסת משאית הטיאוט 
פעמיים בחודש לכל ישוב - 2 משאיות + 

תשלום עבור הטמנות

2 כניסות לישוב בכל 
חודש

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדי ישוב1742000781 1,255,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקת גינון מוסדות חינוך - עבודות גינון טיפול בכלי גינון ותחזוקהחומרי גינון ותחזוקה
שוטפת במבני המועצה

גינון בכל מוסדות החינוך 
המועצה 2 כניסות 

בחודש

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מסירת קריאות מוקד והפעלת קבלן ומתן שמירה על סביבה נקייה ממזיקיםהדברת מזיקים בישובים
מענה - שוטף

שמירה על סביבה נקייה 
ממזיקים עפ"י קריאות 

מוקד

רבעון 1, רבעון 2, 
1799000780 100,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מוניצפאלי
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תחזוקה
תמר חדד

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שמירה על סביבה נקייה ממזיקיםהדברת מזיקים בישובים

הדברת קיץ לקראת שנה"ל בכל מוסדות 
החינוך

בוצע של 100% בכל 
מוסדות החינוך

רבעון 1, רבעון 2, 
1799000780 20,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, טיפול בתהלוכן האורןביצוע הדברת תהלוכן האורן
1799000780 60,000 רבעון 3, רבעון 4

תחזוקה שוטפת - טנדר 
תיקונים ותוספות שוטפת טנדר ריסוס וטנדר רכב הגורר מרסס ומבצע הובלות שונותריסוס

הטבלה
רכב תקין לביצוע 

עבודות
רבעון 1, רבעון 2, 
1741000732 50,000 רבעון 3, רבעון 4

הכשרות והשתלמויות 
עובדים- תקציב משאבי 

אנוש הדרכות

הסמכת עובדים לעבודה ע"פ נוהלי וכללי 
הבטיחות

ביצוע הדרכות והכשרות עובדים - הדרכות 
בטיחות, בגובה, והשתלמויות מפעילי מנוף 

)10,000 ש"ח(

עובדים מוכשרים 
לעבודה תקנית ובטוחה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

משאבי 
אנוש

אגף מוניצפאלי
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תכנון סביבתי
מתן התייחסות סביבתית בשלב היתר 

בניה למבנים / עסקים בהם נדרשת 
התייחסות איכות סביבה

מתן התייחסות סביבתית בשלב היתר 
הבניה למבנים/עסקים אשר יכולים 

ליצר מפגעים סביבתיים

כל הפניות למחלקה 
קיבלו מענה )באחוזים(

רבעון 1, רבעון 2, 
וועדה לתכנון 1879000750 30,000 רבעון 3, רבעון 4

ובניה

מועצה מקיימת סביבה

חינוך לקיימות במועצה

קול קורא תלת שנתי בחינוך סביבתי 
רבעון 1, רבעון 2, בוצע/לא בוצע)גנים, יסודי וחטיבה(

 72,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 3בוצע/לא בוצעהשתלמות ירוקה לגננות

המשך פרויקט מעבר לכלים רב פעמיםמעבר לכלים רב פעמים
רכישת ערכות נוספות 

לתמיכה באירועים 
קטנים במועצה

רבעון 2, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, בוצע / לא בוצעתמיכה בפרויקטים יישוביים מקיימיםחינוך לקיימות במועצה
1871000750 30,000 רבעון 3, רבעון 4

השתתפות בתשלום שעות חינוך למורה מתן מענה סביבתי בבית הספר ע"י הצוות
1871000750 20,000 רבעון 2, רבעון 3בוצע / לא בוצעסביבתי בבית ספר יסודיים

פעילות בישובים לכל המשפחה - חינוך לקיימות במועצה
1871000750 25,000 רבעון 2, רבעון 4ביצוע פעילות ב6 ישוביםסדנאות , הצגות וכדו'

בניית צוותים למנהיגות ירוקה בבתי מנהיגות ירוקה בבתי הספר
רבעון 2, רבעון 3, 2 צוותים פעיליםהספר

1871000750 10,000 רבעון 4
מנהלת מחלקת 

בתי ספר ומנהלות 
בתי הספר

שדרוג מרכזי המחזור
שדרוג מרכזי מחזור הכולל הוספת 

תאורה סולרית, גידור, החלפה והוספת 
מתקנים

רבעון 1, רבעון 2, שדרוג 5 מרכזים
1871000750 100,000 רבעון 3, רבעון 4

בניית מודל ויישומו לטיפול בבקבוקי מתן מענה לבקבוקי פיקדון
1871000750 40,000 רבעון 1, רבעון 2המודל יושם במלואופיקדון

איכות סביבה
מזי הרוש אגף מוניצפאלי
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איכות סביבה
מזי הרוש

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מועצה מקיימת סביבה

עידוד פתיחת גני יער במועצה
עידוד ותמיכה בגני יער שיפתחו 

במועצה
בוצע/לא בוצע

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 5,000 1871000750

חינוך לקיימות במועצה
גינה אקולוגית בבית ספר קידום נוער - 

תחזוקה ושיפור
1871000750 5,000 רבעון 2בוצע/לא בוצע

העלאת המודעות לקיימות ע"י פרסום
שימוש במדיות השונות לצורך העלאת 
המודעות לקיימות בנושאים שונים כגון 

שימוש בקמין עץ, מחזור ועוד.

ביצוע כ-4 פירסומים 
בשנה בתחומים שונים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 10,000 1871000750

רע"ש מטוסים - ייצוג 
המועצה בנושא רע"ש 

מטוסים מול רש"ת ורת"א

הפעלת יועצת חיצונית עפ"י צורך בנושא 
רעש מטוסים

הפעלת יועצת חיצונית עפ"י צורך 
רבעון 1, רבעון 2, בוצע/לא בוצעבנושא רעש מטוסים

1879000750 30,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מוניצפאלי
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רישוי עסקים
מזי הרוש

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

ביצוע ביקורות תברואן 
בעסקים על פי תוכנית 

עבודה

עסקים עומדים בתנאי תברואה נאותים 
של משרד הבריאות

ביצוע ביקרות במעונות על פי בקשות 
רבעון 1, רבעון 2, בוצע/לא בוצעמהעמותה לגיל הרך

רבעון 3, רבעון 4

ביצוע ביקורות תברואן במרכולים, 
רבעון 1, רבעון 2, 100% מהעסקים נבדקומזנונים, רוכלים, מאפיות

רבעון 3, רבעון 4

ביצוע ניטור לכל העסקים 
המופיעים בתוכנית 

הניטור בשנתית

ביצוע כל בדיקות הדיגום ביצוע ניטור ע"י מעבדה מוסמכת
במעבדה מוסמכת

רבעון 1, רבעון 2, 
 105,000 1972000752 70,000 רבעון 3, רבעון 4

חברת ניטור 
חיצונית

ביצוע תוכנית הניטור ניהול וביצוע תוכנית הניטור השנתית
במלואה באחוזים

רבעון 1, רבעון 2, 
1972000751 131,000 רבעון 3, רבעון 4

חברת ניטור 
חיצונית

הכשרת עובדים

עובדים מקצועיים שעברו את כל 
ההכשרות הנדרשות

השתתפות בימי עיון מטעם האיגוד/
משאבי אינושרבעון 34משרד הפנים

השתתפות בשתלמות רישוי עסקים 
משאבי אינושרבעון 4בוצע/לא בוצעשנתית

בניית תוכנית הכשרה למפקח רישוי 
עסקים שיגוייס

בנייה תוכנית הכשרה למפקח רישוי 
רבעון 2, רבעון 3, בוצע/לא בוצעעסקים שיגוייס

רבעון 4

השתתפות בפילוט של 
ישראל דיגיטלית לרישוי 

עסקים

פתיחת בקשות לרישוי עסקים דרך ממשק 
דיגיטלי שישראל דיגיטלית כחלק מפילוט 

של המדינה

הטמעת הממשק של ישראל דיגיטלית 
רבעון 1, רבעון 3בוצע/לא בוצעבמערכת הממוחשבת של רישוי עסקים

ישראל דיגטלית, 
מחלקת מחשוב

סריקת תיקי רישוי  
סריקת תיקי מחשוב והעברת התיקים המשך תהליך סריקת תיקי רישוי למחשב.למחשב

רבעון 1, רבעון 2, 80 תיקים נסרקוהממוחשבים לארכיון
אוטומציה1713300780 10,000 רבעון 3, רבעון 4

עמידה בדרישות חוק 
רישוי עסקים - תיקון 34 

לחוק
1713300780 150,000 רבעון 2בוצע/לא בוצעגיוס מפקח רישוי עסקים )בבדיקה(גיוס מפקח רישוי עסקים

אגף מוניצפאלי
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

עמידה בדרישות חוק 
רישוי עסקים - תיקון 34 

לחוק

מתן מענה לתחום הנגישות כחלק מתיקון 
100% מהעסקים בקשו מתן חוות דעת מורשה נגישות לעסקים34 לחוק

רבעון 3, רבעון 4חוות דעת קיבלו מענה

הטמעת תיקון 34 לחוק - מסלולים 
דיפרנציאלים

התאמת הליכי הרישוי ל4 המסלולים 
החדשים ועמידה בזמנים

100% מהעסקים 
במסמלולים החדשים 

קיבלו מענה מתאים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

עמידה בחוק רישוי 
עסקים

סיוע בהליך הרישוי לבתי עם בישובים רישיונות עסק לבית עם בישובים
פרויקט דו שנת- ס"הכ 18 בתי עם

סיוע כספי בהליך הרישוי 
ל9 בתי עם בישובים

רבעון 1, רבעון 2, 
1713300780 200,000 רבעון 3, רבעון 4

איתור עסקים מסוכנים בישובים
איתור עסקים מסוכנים בישוב ע"י 

שיתו"פ עם מחלקת גביה, מחלקת פיקוח 
ואכיפה + סקר עסקים

1713300780 30,000 רבעון 3, רבעון 4בוצע/לא בוצע
מחלקת גביה, 

מחלקת פיקוח 
ואכיפה

עסקים בעלי רישיונות עסק לשמירה על 
שלום הציבור והסביבה

עליה של 2% בכמות העסקים בעלי 
רישיונות

עליה של 2 אחוז בכמות 
עסקים בעלי רישיונות

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

וועדה, גורמי אישור 
חיצונים

עמידה בחוק רישוי 
עסקים - תיקון 34 לחוק

עסקים בעלי רישיונות עסק לשמירה על 
שלום הציבור והסביבה

ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים על פי 
רבעון 1, רבעון 2, ביצוע 100% מהביקורותתוכנית עבודה

רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, בוצע/לא בוצערכישת ציוד משרדי למשרד על פי הצורךרכישת ציוד משרדי למחלקהציוד שוטף למחלקה
1713300780 10,000 רבעון 3, רבעון 4

מתן מענה לכלל העסקים ברשות בכתובת קידום עסקים ברשות
אחת

עבודה עם יועצת של מעוף לעסקים 
בינוניים - לצורך בנית תשתית ארגונית 

לקידום עסקים ברשות
רבעון 1, רבעון 2בוצע/לא בוצע

רישיונות עסק למכולות 
לווי בעלי מכולות בהליך הרישוי להנפקת הוצאת רישיונות עסק למכולות בישוביםבחבל מודיעין

רישיונות עסק כחוק
מספר המכולות 

שהנפיקו רישיונות
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

רישיונות עסק למקוואות 
בחבל מודיעין

הגדלת כמות המקוואות בעלי רישיונות 
רבעון 4מקוואות בעלי רישיונותקידום הליך הרישוי למקוואותבחבל

ביצוע אכיפה על פי 
המדיניות שאושרה 

ופורסמה

ביצוע אכיפה לעסקים אשר אינם עומדים 
בחוק בהתאם למדיניות האכיפה

טיפול עסקים אשר אינם עומדים בחוק 
במחלקה המשפטית

העברת 8 תיקים 
לתביעה

רבעון 1, רבעון 2, 
 200,000 1713300581 85,000 רבעון 3, רבעון 4

רישוי עסקים
מזי הרוש אגף מוניצפאלי
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מי קולחין
איתן אפג'ין

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שטיפת קווי ביוב, פתיחת סתימות ביוב, תיקון צמצום וטיפול בתקלות ביובאחזקת ביוב בישובים
רבעון 1, רבעון 2, צמצום תקלותשבר, עבודת צנרת, חישוף, עבודת טרקטור

1972000780 1,400,000 רבעון 3, רבעון 4

תב"ר 1,300,000 רבעון 1, רבעון 2ביצוע על פי תוכניות עבודהביצועשיפור איכות הסביבהקו ביוב ברקת

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע על פי תוכניות עבודהביצוע והטמעת המערכתשיפור והתייעלותתוכנה בקרה וחשמל
תב"ר 3,500,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע על פי תוכניות עבודהתכנון, מכרז וביצועשיפור קו ביוב ומניעת זיהוםקו ביוב ירדן נחלים
תב"ר 1,000,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע על פי תוכניות עבודהתכנון, מכרז וביצועשיקום תשתיות ומניעת זיהוםשיקום ת"ש בן שמן
תב"ר 1,000,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, ביצוע ע"פ הצורךבקרה וטיפול ע"פ הצורךשמירה על תחזוקה תקינהשיפוץ משאבות וצנרת
1972000781 400,000 רבעון 3, רבעון 4

מניעת מפגעים שליטה ובקרהתחזוקה תחנות שאיבה

רבעון 1, רבעון 2, 100% תחנות תקינות ופעילותתחזוקה שוטפת של 20 תחנות שאיבה
1972000753 726,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועחשמל- תחנות שאיבה -שוטף
1972000771 200,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מוניצפאלי
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גזם ואשפה

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מתן שירות פינוי אשפה וגזם לתושבפינוי אשפה וגזם

רבעון 1, רבעון 2, פינוי אשפה איזור התעשייה שילת
1712310750 200,000 רבעון 3, רבעון 4

הקטנת כמות קריאות מוקד פינוי אשפה וגזם בישובים
ב 3%

רבעון 1, רבעון 2, 
1712310750 12,500,000 רבעון 3, רבעון 4

רכישת עגלות אשפה מעבר לכמות 
רבעון 1, רבעון 2, ביצועהמסופקת ע"י הקבלן

1712310750 80,000 רבעון 3, רבעון 4

קביעת מדיניות לטיפול בגזם מול 
רבעון 1, רבעון 2, בוצע / לא בוצעהתושבים כולל עדכון חוקי עזר

1712310750 5,000 רבעון 3, רבעון 4

שמירה על סביבה בריאה 
שיפור חזות היישובונקייה

הקמה וגידור חדר אשפה ומחזור 
רבעון 1, רבעון 2, בוצע / לא בוצעבסמוך לבניין הוועדה לתכנון ובניה

1712310750 40,000 רבעון 3, רבעון 4

הצבת 10 פחי אשפה מונחי קרקע 
מעוצבים בישובי המועצה - על פי 

החלטת המנהל

רבעון 1, רבעון 2, 
1712310750 100,000 רבעון 3, רבעון 4

שיפור השירות לתושבמתן שירות לתושב

פרסום ורכישת מוצרים מתכלים 
לטובת  סדר ונקיון הישובים

רבעון 1, רבעון 2, 
1712310750 5,000 רבעון 3, רבעון 4

תיקון / החלפת עגלות אשפה עפ"י 
קריאות מוקד

המדד מציג באחוזים את 
כמות הפניות שטופלו בזמן 

ביצוע המוגדר באמנת 
השירות

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

שמירה על בריאות 
הציבור

ביצוע דיגום לאיכות מי השתייה בכל הישובים 
לפי תוכנית שנתית של משרד הבריאות

ביצוע דיגום מי שתייה בישובי 
המועצה לפי תוכנית משרד הבריאות 

- קבלן חיצוני
רבעון 1, רבעון 2, ביצוע 100% דיגום

1912000781 73,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בדיקות מעבדה לאחר דיגום מי 
שתייה בישובי המועצה

רבעון 1, רבעון 2, 
1912000781 25,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מוניצפאלי
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הגדלת כמויות המחזור 
הקטנת כמויות פסולת המועברות להטמנהבמועצה

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
פסולת אלקטרונית + רכישת 4 מתקני 

מחזור אלקטרוניקה
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזור

1879000750 14,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי נייר
1879000750 90,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורפחים כתומים

1879000750 195,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורקרטון - אמניר

1879000750 170,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי נייר 
בביניני המועצה

ביצוע העבודה לשביעות 
רצונינו

רבעון 1, רבעון 2, 
1879000750 10,000 רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורזכוכית

רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורבגדים

רבעון 3, רבעון 4

ביצוע בקרה ופיקוח על קבלן פינוי 
רבעון 1, רבעון 2, עליה ב2% בכמות המחזורבקבוקי פלסטיק

1879000750 40,000 רבעון 3, רבעון 4

גזם ואשפה אגף מוניצפאלי
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דבר מנהל האגף
שלהי שנת 2021 היוותה תקופה של חזרה לשגרה. משבר הקורונה דעך 

והשגרה חזרה להיות חלק מחיי המועצה.

תכניות העבודה לשנת 2022 נכתבו מתוך נקודת מוצא כי שנה זו תהיה 
שנה ללא מגבלות וללא משברים.

יחד עם זאת, מתוך ניסיון השנים הקודמות, אנו במועצה ערוכים לקראת 
מצבי חירום מכל סוג שהוא.

חלק עיקרי של תכניות העבודה באגף המינהל הכללי מיועד עבור שיפור 
השירות  שיפור  לטובת  לרשותם  עומדים  והכלים אשר  העובדים  יכולות 
הניתן לתושב. בשנה זו אנו שמים דגש על המשך התמקצעות העובדים 

ושיפור המערך הדיגיטלי לטובת זה.

בשנה זו אנו מתכננים לבחון את המבנה הארגוני של המועצה, זאת לאור 
השינויים הרבים אשר נעשו בשנים האחרונות וההתאמות במבנה הארגוני 
אשר נדרשות בכדי לעמוד במשימות אשר עומדות לפתחה של המועצה.

של  ומקצועי  רציני  תהליך  על  המחלקות  מנהלי  לכל  להודות  רוצה  אני 
כתיבת תכניות והיערכות לשנת 2022.

בברכה,
יוסי אלימלך
מנהל אגף מנהל כללי
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מניעה והסברה בנושא התנהגויות סיכוןתוכניות מניעה

תוכניות מניעה - מניעת 
סמים ואלכוהול

כמות סדנאות )54( ומשוב מהתושבים 
+ בהתאם לצורך ומיפוי כחלק 

מעבודת השגרה עם הוועדים וצוותי 
ההתנדבות במושבים

 23,400 1728000780 17,000 רבעון 1, רבעון 4

תכנית מניעה - קידום מיניות 
ובריאה ומניעת אלימות מינית

כמות סדנאות )11( ומשוב מהתושבים 
+ בהתאם לצורך ומיפוי כחלק 

מעבודת השגרה עם הוועדים וצוותי 
ההתנדבות במושבים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 4

 15,000 1728000780

תכנית מניעה - קידום מוגנות 
ברשת

כמות סדנאות )11( ומשוב מהתושבים 
+ בהתאם לצורך ומיפוי כחלק 

מעבודת השגרה עם הוועדים וצוותי 
ההתנדבות במושבים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 4

 15,000 1728000780

תכנית העצמה לפיתוח 
חוסן ומניעת סיכון 

בתוך בתי הספר

בניית אקלים בטוח בבתי הספר וסברה 
בנושאי התנהגויות סיכון

1728000780 5,000 רבעון 1, רבעון 2עמיתים משפיעים
אגף חינוך, 
בתי הספר

1728000780 3,000 רבעון 2, רבעון 3כמות משתתפיםפרלמנט צעיר
אגף חינוך, 
בתי הספר

משחק הוגן

1. פחות אלימות בהפסקות בעת קיום 
הפעילות 2. ירידה באלימות בהפסקות 

3. שיח מכבד יותר בין תלמידי 
החטיבה 4. שיח בית ספרי בנושא

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3

 10,000 1728000780
אגף חינוך, 
בתי הספר

מתן כלים ומיומנויות להוריםמרכז הורות בחבל

קיום הרצאות וסדנאות חד 
פעמיות/תהליכיות -  במטרה 

לעודד שיח ומודעות בנושא

מספר סנדאות בנושא ורמת שביעות 
רצון ההורים מהכלים שניתנו

 8,000 1728000780 10,000 רבעון 1, רבעון 2
אגף חברה 

וקהילה

יצירת קבוצות הדרכה 
להורים ע"פ הצורך; איתור 

תלמידים והורים בתיכון 
שזקוקים לשירות, ולהעניק 
להם תכנית מנהיגות הורית 

ומנהיגות צעירה במטרה 
למנוע נשירה והגברת 

מעורבות הורית

רמת שביעות רצון מאיכות הסנדאות 
והכלים היישומים שניתנו

 10,000 1728000780
אגף חברה 

וקהילה

הרשות לביטחון קהילתי
דניאל קנדלר-אלמוג אגף מנהל כללי
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הרשות לביטחון קהילתי
דניאל קנדלר-אלמוג

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

מקצוע צוותים בתחום התנהגויות סיכוןהכשרות בתחום מניעה

5 סדנאות לרכזי נוער בנושא 
סיכון; מיניות בריאה, חוק 
חובת דיווח, איתור סמים 
ואלכוהול והיכרות מעגל 

המניעה והטיפול בנער 
במועצה

כמות סדנאות ומשוב הרכזים בבניית 
התכנים והסיוע שלהם בשטח

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 4

 3,000 1728000780 2,000 

אגף חברה 
וקהילה, 

שפ"ח, 
מעגלים - 

מחלקת נוער, 
אגף חינוך

יום עיון לצוותים התנדבותיים 
בנושא מוגנות לקראת חופש 

הקיץ )מוגנות, צחי ונוער(

גיוס מרבית נציגי היישובים ליום עיון 
ומשובם בסיומו

1728000780 2,000 רבעון 3

אגף חברה 
וקהילה, 

שפ"ח, 
מעגלים - 

מחלקת נוער, 
אגף חינוך

הסברה ופרסום תכנים 
למניעת התנהגויות 

סיכון

הנגשת מידע לציבור על ידי דפי ידע, 
סרטונים ומידע בתחום התנהגויות סיכון

הוצאות פרסום וחומרי 
הסברה

בוצע/ לא בוצע
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 10,000 1728000780 10,000 

הפקת סרטוני הסברה 
למניעת אלימות, סמים 

ואלכוהול
1728000780 8,000 רבעון 4בוצע/ לא בוצע

הובלה של ועדות 
רשותיות בתחומי 

המניעה

תכלול ועדות רשותיות בתחומי אכיפה, 
קהילה, פנאי ונוער

וועדה סטטוטורית למיגור 
אלימות

1728000780 2,500 בוצע/ לא בוצע

ועדה סטטוטורית למאבק 
בנגע הסמים

1728000780 2,500 רבעון 4בוצע/ לא בוצע

ספורט ומניעה בקהילה
קידום תכניות מניעה ומעורבות הורית 

באמצעות ספורט
פרויקט מעורבות הורית 

באמצעות ספורט
כמות משתתפים ומספר הסיורים 

בשנה
 5,000 1728000780

נוער מג"ב
הקמת סיירת נוער מתנדבת למשטרה אשר 

תקבל הכשרה בתחום המגונות והאכיפה 
ותסייע למועצה בקידום מוגנות ביישובים

הקמת סיירת שתחבור לסייע 
במשמר האזרחי ולשיטור 

העירוני להגביר מוגנות 
ביישובים.

תכנית פיילוט אשר תמדד על פי כמות 
משתתפים ומספר ימי התנדבויות , 

סיורים והעברת תכנים בתיכון
1728000780 5,000 רבעון 1, רבעון 2

שיטור 
קהילתי, בית 

ספר ומחלקת 
נוער במעגלים 

)ליאור נח, 
מעגלים, אסף 

אילוז ועוד(

אגף מנהל כללי
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תכנית למניעת 
התנהגות כלכלית 

סיכונית

עידוד פרטים ומשפחות בחבל לנהל חיים 
כלכליים, מאוזנים ואחראיים ובכך למנוע 

התנהלות פיננסית מסוכנת ואלימות כלכלית 
לצד קידום התנהגות מיטיבה בתחום זה.

הרצאות וסדנאות בנושא

כמות תוכניות, כמות משתתפים 
ומשוב התושבים ) חשוב לציין, 

שהמשוב נעשה לאורך כל התהליך, 
במטרה לדייק את התהליך בזמן אמת 

ולא רק בהפקת לקחים בסיומו(

1728000780 10,000 רבעון 4

ישיבות צוות מקצועיות
הכשרת צוות המחלקה בתחומי המניעה, 

עבודת רחוב, והתנהגויות הסיכון. גיבוש 
הצוות.

הכשרות צוות באמצעות 
אנשי מקצוע

מספר מפגשים
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 8,000 1728000780 5,000 

מרבדי קיץ 2022
פעילויות שטח לנוער בסיכון למניעת 

אלימות, ונדליזם ושוטטות בקיץ ויצירת 
מרחבים בטוחים לנוער בליווי אנשי חינוך

מרבדי קיץ
1. כמות מושבים 2. שביעות רצון 3. 

כמות משתתפים בפעילויות
 16,250 1728000780 25,000 רבעון 3

מעגלים 
וקהילה

שזירת תכני מניעה 
בתוך פרויקט שנת 

מצווה

הכנסת תכני מניעה בתוך פרויקט שנת 
מצווה שתעבור רוחבית בכל היישובים

הכנסת 2 סדנאות לכל מושב 
בתוך תכנית מושבית כחלק 

מתוכנית פרויקט בת/בר 
מצווה

מעגלים1728000780 17,000 

הובלה של ועדות 
רשותיות בתחומי 

המניעה

תכלול ועדות רשותיות בתחומי אכיפה, 
קהילה, פנאי ונוער

ועדה רשותית למניעת 
אלימות - תחום אכיפה

בוצע/ לא בוצע

ועדה רשותית למניעת 
אלימות - תחום פנאי ונוער

בוצע/ לא בוצע

הרשות לביטחון קהילתי
דניאל קנדלר-אלמוג אגף מנהל כללי
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הרשות לביטחון קהילתי
דניאל קנדלר-אלמוג

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

סיירת מקצועית 
האמונה על מענה 

הוליסטי בתחום מוגנות 
ביישובים

הקמת סיירת מקצועית המשלבת את 
כלל גורמי המועצה במטרה לייצר מענה 

הוליסטי בכל הקשור לטיפול בתופעות סיכון 
ביישובים.

הקבוצה שתוקם תסקור 
ותבחר 3 מושבים במיקוד 

ותיתן מענה הוליסטי לשנת 
2022 במטרה לקדם אותה 

בתחום המוגנות. בנוסף, 
מושבים שייפנו למועצה 

יקבלו מענה הוליסטי על ידי 
הקבוצה בתחום המוגנות.

הפחתת בהתנהגויות סיכון וכמות 
התופעות השליליות והדיווחים 

למועצה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מטה זהירות בדרכים 
- רלבד

קידום פרויקטים בתחום זהירות בדרכים 
במטרה למזער תאונות דרכים, הפחתת 

נפגעים וחומרת פגיעות

סדנאות וימי שיא בנושא 
זהירות בדרכים בבתי הספר

מדדי שביעות רצון, כמות משתתפים 
ורמת חשיפה לקמפיינים

 25,000 1817900780 40,000 רבעון 4
אגף חינוך, 

בתי ספר

הכשרות נהגים
ירידה ברמת האלימות ע"פ דיווח של 

בית ספר
 8,000 1817900780

אגף חינוך, 
בתי ספר

קמפיין יישובי בנוגע לכללי 
בטיחות בדגש חגירה

1817900780 3,000 רבעון 4בוצע/ לא בוצע
אגף חינוך, 

בתי ספר

הפקת סרטוני הסברה 
בתחום בטיחות בדרכים

1817900780 7,000 בוצע/ לא בוצע
אגף חינוך, 

בתי ספר

אגף מנהל כללי
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מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

היערכות המועצה לשעת חרוםהג"א- היערכות לשעת חרום

ביצוע תרגיל חרום מועצתי 
בחודש מאי

1723000930 10,000 רבעון 2האם בוצע

1723000110 260,000 רבעון 3האם בוצעשכר הג"א

1723000420 329,000 רבעון 2, רבעון 3האם בוצעאחזקת מקלטים

אחזקת מתקנים- מרכז הפעלה, 
חמ"ל צח"י, ציוד לצח"י

1723000421 139,000 רבעון 2, רבעון 3האם בוצע

שיפוץ מקלטים והסבתם לדו 
תכליתיים

1723000780 200,000 רבעון 3האם בוצע

1723000810 140,000 רבעון 4האם בוצעהשתתפות להג"א ארצי

רכש הג"א- הדברה, שו"ב, 
פרסומים, מכרז תחזוקת 
מקלטים, משאבות וציוד

1723000930 60,000 רבעון 3, רבעון 4האם בוצע

תחרות נראות מקלטים נושאת 
פרס

1723000420 40,000 רבעון 3האם בוצע

מוקד רואה
סיוע לישובים באיתור פריצות, 
גניבות, ונדליזם ונזקים לישובים

 106,496 1721000781 30,000 רבעון 2האם בוצעאיוש המוקד הרואה 2 משמרות

איוש המוקד הרואה בלילה 
ובסופי שבוע

רבעון 2, רבעון 3האם בוצע

שנת הביטחון האישי
המשך פריסת מערך המצלמות 

במערך הציבורי

האם בוצעהוספת מלצמות גזרתיות
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 100,000 1721000781

הוספה ושדרוג מצלמות 
בישובים

האם בוצע
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 550,000 

ביטחון
אסף אילוז אגף מנהל כללי
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ביטחון
אסף אילוז

מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שכר מחלקת בטחוןמשכורותמשכורות ביטחון
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 940,000 1722000110 56,000 

בניית מחסן חירום מועצתי - 
מלח

העברת מחסן מל"ח מבארות 
יצחק

 200,000  450,000 רבעון 2בניית מחסן מל"ח
אגף 

מוניציפלי

מרכיבי ביטחון קו התפר
תחזוקת מרכיבי ביטחון בישובי 
התפר- גדרות, כבישים, תאורה, 

שערים
 10,000 1727000783 10,000 רבעון 2, רבעון 4האם תקיןתחזוקת גדרות בקו התפר

אבטחה במוס"ח

הבטחת קיום תנאים אבטחתיים 
במוס"ח

שמירה במוסדות חינוך
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 1,900,000 1817000751 1,700,000 
בני 

פרפלוטציק

הבטחת קיום תנאים אבטחתיים 
במוס"ח

שמירה ישיבת נחלים
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 100,000 1817000750 100,000 
בני 

פרפלוטציק

בטחון שמירה בקו התפר
עמידה בדרישות המשטרה בנוגע 

לאבטחה בישובי קו התפר )שילת, 
לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות(

שמירה בישובי קו התפר
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 588,000 1721000750 517,000 

מרכיבי ביטחון קו התפר
תחזוקת מרכיבי ביטחון בישובי 
התפר- גדרות, כבישים, תאורה, 

שערים

 40,000 1727000771 120,000 רבעון 2, רבעון 3האם בוצעחשמל קו התפר

 30,000 1727000780 30,000 רבעון 2, רבעון 3האם בוצעריסוסים קו התפר

 40,000 1727000781 60,000 רבעון 2האם בוצעכבישים קו התפר

 20,000 1727000782 25,000 רבעון 2האם בוצעתאורה קו התפר

 60,000 רבעון 4תקיןהוצאות רכבהוצאות רכברכב ביטחון

הכנות לקיץ למניעת שריפות
הכנת יישובי המועצה לקיץ, מניעת 

התפשטות שריפה
הכנת ישובים סמוכי יער וסיוע 

לישובים אחרים
1721000783 240,000 רבעון 2, רבעון 3האם בוצע

אגף מנהל כללי
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ביטחון
אסף אילוז

מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הכשרות ושמירת כשירות 
ליחידות בטחון מועצתיות

הקמה ושמירת כשירות ליחידות 
סער, צח"ר, צח"י

אימונים וציוד לכתת כוננות 
ובסיסי מג"ב

1722100780 80,000 רבעון 3האם בוצע

השתתפות בשמירה במבוא 
מודיעים וכפר רות

השתתפות בשמירה במבוא 
מודיעים וכפר רות

השתתפות בשמירה בכפר רות 
ומבוא מודיעים

1721000752 120,000 רבעון 3האם בוצע

גדרות ושערים
תיקון, השמשה והתקנה של 

שערים בישובים לטובת סגירה 
בלילה

תיקון גדרות ושערים בישובי 
התפר, סיוע בישובים אחרים

1727000785 80,000 רבעון 3האם בוצע

בטחון הוצאות שונות ורכישות
רכישת ציוד, מחסומים, אמצעים 

וכ"ו
רכישת ציוד, מחסומים, 

אמצעים וכ"ו
1721000780 190,000 רבעון 3האם בוצע

בטיחות במוס"ח
הבטחת קיום תנאים בטיחותיים 

במוס"ח

בדיקות יועצים מקצועיים, 
טיפול בציוד ומערכות בטיחות 

וגילוי אש, רכש ציוד בטיחות
1817100780 400,000 רבעון 1, רבעון 3האם בוצע

בני 
פרפלוטציק

1721000537 60,000 רבעון 4תקיןהוצאות רכבהוצאות רכברכב קב"ט

הוצאות רכברכב ביטחון

1721000539 50,000 רבעון 4תקיןהוצאות רכב

 50,000 רבעון 4תקיןהוצאות רכב

מערכת הקשר וטלפוניה לשעת 
חירום

תחזוקה ודמי מנוי למערכות
תחזוקת מערכת הקשר לשעת 

חרום, רכש מכשירים נוספים
1721000540 8,000 רבעון 2האם בוצע

הסכם שירות גנרטורים ומשאבותתחזוקת ציוד חירום
תחזוקת גנרטורים, עגלות וציוד 

חרום
האם הציוד תקין וכשיר 

לחרום
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 10,000 1726000730

אגף מנהל כללי
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האוטובוס הדיגיטלי
דפנה שרעבי

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

האוטובוס 
הנגשת מידע ושירותים לתושבים ביישובהדיגיטלי

חבירה לאירועי מועצה של האוטובוס 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועלצורך מתן שירות והנגשה בזמן האירוע.

רבעון 3, רבעון 4

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

חפ"ק ביטחון - השתתפות ובתרגלי חרום 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועובזמן אמת, הכנת ציוד ומערכות לחרום

רבעון 3, רבעון 4

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

פעילות קהילתית וחדשנית של האוטובוס 
רבעון 1, רבעון 2, 12 פעילותביישוביים

1,769,300,980  15,000 רבעון 3, רבעון 4
יישובים, רכזי 

קהילה, ע"פ 
הצורך

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועתיקון ליקויים באוטובוס
1,769,300,980 40,000 רבעון 3, רבעון 4

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

שיפור השירות לתושב- הגדלת סל 
השירותים- בניית שירותים, תיאום ופרסום 

לתושב

עלייה ב5% במספר צורכי 
השירות ביישוב

רבעון 1, רבעון 2, 
1,769,300,980  3,000 רבעון 3, רבעון 4

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

האוטובוס בגני ילדים- סביבה למידה 
חדשנית

8 ימיים פעילות ושביעות רצון 
1,769,300,980  15,000 רבעון 2, רבעון 4גבוהה של הצוות

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

העלאת מספר משתמשי פירסום שירותי האוטובוס
בשירותי האוטובוס

רבעון 1, רבעון 2, 
1,769,300,980  20,000 רבעון 3, רבעון 4

יישובים, רכזי 
קהילה, ע"פ 

הצורך

השכרת האוטובוס ללוד- אחת לשבוע - 
רבעון 1, רבעון 2, שביעות רצון והמשך התקשרותפיילוט

 8,000 רבעון 3, רבעון 4
יישובים, רכזי 

קהילה, ע"פ 
הצורך

אגף מנהל כללי
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מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

פיתוח טפסים באתר 
האינטרנט

1614000781 40,000 רבעון 2, רבעון 3מספר טפסים שבשימושבחירת ספק לטפסיםבניית טפסים מקוונים למועצה
כלל 

המועצה

תיעוד וידאו באירועים 
של ראש המועצה ומנהלי 

אגפים

תיעוד העבודה השוטפת של ראש 
המועצה והאגפים

תיעוד וידאו שוטף של ראש 
המועצה ומנהלי אגפים

100% ע"פ תוכנית עבודה
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 20,000 1614000781

סרטונים שוטפים לאירועים
העברת מסרים לציבור באמצעות 

צילום

צילום וידאו וסרטונים של 
ראש המועצה, מנהלי אגפים, 

אירועים ועוד
1614000781 24,000 רבעון 3עבודה ע"פ תוכנית עבודה

שדרוג אתר האינטרנט
מינוף ושדרוג אתר האינטרנט של 
המועצה בפרט הדפים הפנימיים

שדרוג אתר האינטרנט בהתאם 
לתוכנית העבודה

1614000781 30,000 רבעון 2

סקר נגישות אתר אינטרנט
100% עבודה ע"פ חוק 

הנגישות
1614000781 10,000 רבעון 1

מיתוג המועצה ופרסומים 
שוטפים לכלל האגפים

פרסומים שוטפים לכל אירועי 
המועצה, תוכניות, מפגשים ועוד

מיתוג וגרפיקה לפרסומי 
המועצה

ביצוע ע"פ תוכנית עבודה 
ולו"ז, 100% עמידה בלוח 

זמנים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 80,000 1614000781
כלל 

המועצה

ארכיון מועצתי
בניית ארכיון מועצתי של כלל 

המועצה
1614000781 40,000 רבעון 3, רבעון 4העלאת תכנים לארכיון

כלל 
המועצה

מדיה חברתית
אורית דניאל אגף מנהל כללי
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רכש
שי שטח

תיאור המשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות מועד לבקרההמדד

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

ניהול המלאי של המועצה הנדרש ע"פ חוק בדגש רחב ניהול מלאי המרלו"ג
רבעון 4ביצוע100% ספירות מלאי המרלו"געל ספירות מלאי בסוף השנה.

תפקוד שוטף - מחסן לוגיסטי 
)מרלו"ג המועצה(

שירות שוטף לכלל מחלקות המועצה, מוסדות החינוך, 
רבעון 1, רבעון 2, ביצועשירות שוטף עבור המועצה האזורית חבל מודיעין.תושבי החבל והיישובים. בכפוף לנהלים וההנחיות.

רבעון 3, רבעון 4

ניהול מחלקת הרכש 
והלוגיסטיקה ע"פ חוק.

ניהול מלא של כל תהליכי הרכש במועצה והקפדה יתרה 
על נוהל הרכש.

ניהול ללא פשרות של כל תהליכי הרכש במועצה 
רבעון 1, רבעון 2, ביצועושמירה קפדנית על הנהלים ע"פ חוק!

רבעון 3, רבעון 4

המשך ניהול אינוונטר שוטף
לאחר יישור קו בכל נושא האינוונטר במועצה שימור 

המצב הקיים ועדכון שוטף של המלאים בכל המחלקות 
והמוסדות במועצה.

ספירות מלאי תקופתיות והמשך ניהול תקין של 
רבעון 1, רבעון 2, ביצועאינוונטר המועצה

רבעון 3, רבעון 4

הכשרות צוות הרכש 
והלוגיסטיקה

הרחבת הידע המקצועי של הצוותים בדגש על חידושים 
הקיימים בכל תחום.

הרחבה וחידוש הידע בתחום הרכש הלוגיסטיקה 
רבעון 2, רבעון 4ביצועוהאינוונטר.

המשך קיום כנסים והטמעת 
נהלים למחלקות המועצה 

בנושא רכש ואינוונטר.

חידוד נהלים שוטף של נוהל הרכש במועצה ועדכונים 
חשובים בנושא רכש ואינוונטר הקריטיים להמשך ניהול 

תקין של והתנהלות מול מחלקת הרכש.
רבעון 1, רבעון 2, ביצועקיום כנס רכש מועצתי אחת לרבעון!

רבעון 3, רבעון 4

קיום וועדות רכש
אישור רכש החורג מסכום של 50K ע"י וועדת רכש 

המורכבת ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה ומנהל הרכש 
אשר מאשרת את התהליך.

ע"פ תכנית כינוס הוועדה ע"פ צורך
העבודה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

תקציב שוטף למרלו"ג 
המועצה

רכישת ציוד שוטף המשמש את כל מחלקות המועצה 
רבעון 1, רבעון 2, ביצוערכישת ציוד וניהול המלאי השוטףוהמוסדות הנלווים.

1793000430 120,000 רבעון 3, רבעון 4

ניצול מרבי של מתחם המחסן ומידוף נוסף אשר יגדיל מידוף נוסף למרלו"ג המועצה
1613100750 15,000 רבעון 2, רבעון 4שיפורמידוף המחסן בצורה יעילהאת נפח האכסון של הציוד השוטף.

בדיקות תקופתיות שוטפות של הכלים במרלו"ג כגון : הוצאות לוגיסטיקה שונות
מלגזה, במת הרמה.

העברת המלגזה המועצתית טסט + תיקונים 
1613100750 5,000 רבעון 2, רבעון 4ביצועשוטפים

הנפקת ציוד ממוחשבת 
ממחסן המועצה

הנפקת ציוד דיגיטלית דרך קידוד ברקוד ייעודי ממחסן 
המועצה

הנפקת ציוד שוטף בשיטה ממוחשבת וצמצום 
1613100750 12,000 רבעון 3, רבעון 4ביצועמשמעותי של ציוד "נשכח"

חידוש מלאי כלי העבודה - 
שוטף

החלפת ציוד תקול וחידוש מלאי המחסן בציוד חדיש 
יותר.

רכישת כלי עבודה חדשים כגון: מברגות, מקדחות 
1613100750 30,000 רבעון 2ביצועמסורי דיסק ועוד מגוון רחב של כלי עבודה

ציוד שוטף עבור מחלקת 
הרכש והלוגיסטיקה

רכישת ציוד + ביגוד שוטף למנהל המחסן וצוות 
1613100750 2,000 ביצועחידוש ציוד וביגוד למחלקת הרכש והלוגיסטיקההמחלקה
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מחשוב
ירון גנץ

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הקמת מערך Data Center עבור כלל 
)Hyper Converge( אגפי המועצה

הערכות עבור קליטה של של כמות Data גדולה 
של מצלמות היישובים, מערכות IOT,תחנות 

שאיבה כלל רשותי וכו
Data Center 500,000 רבעון 1בוצעהקמת מערך 

ביטחון, 
מי 

קולחים

שדרוג מערך תשתיות ,מחשוב קצה, 
רישיונות לכלל בתי הספר ויחידות סך 

במועצה )מועדוניות, שפח, ספריה, קידום 
נוער(

תחזוקה ושדוג מערך מחשוב בתי ספר וכלל 
1813200931 290,000 רבעון 3בוצעתחזוקה שוטפת, שדרוג מערכות קצה יחידות הסמך

הקמת רשת אחידה אינטרנטית לכלל גני הילדים פרויקט IPVPN עבור גני הילדים בחבל
מוסדות סמך במועצה

הקמת רשת תקשורת כולל תשתיות תחנות 
1813200931 200,000 רבעון 1בוצעקצה, תחזוקה לכלל גני הילדים במועצה

הקמת מערך מחשוב מלא באתר חיצוני למקרה הקמת אתר DR מלא עבור כלל המועצה
של קריסה טוטלית של רשת המחשוב במוצעה

הקמת אתר חלופי מחשובי עבור המועצה 
1613000931 110,000 רבעון 1בוצעמחוץ לתחום המועצה

אבטחת -מידע הקמה וניהול מאגרי מידע 
של המועצה

להסדיר את כל נושא מאגרי המידע במועצה לפי 
כללי הרגולציה

הקמת מאגרי מידע מועצתי בשיתוף פעולה 
כל אגפי 1613000931 40,950 רבעון 1בוצעשל כל אגפי המועצה

המועצה

המשך רצף תפקודי לכלל משתמשי המועצה חידוש רישיונות מועצה אופיס 365
1613000931 45,226 רבעון 4בוצעחידוש רישיונות אופיס 365בנושא אופיס 365

חידוש רישיונות מועצתי אבטחת מידע-
שרתים ,חומת אש,שרתים וירטואלים, 

תוכנות גיבוי, הסעים, וכו

שמירת רצף תפקודי מבחינת מערכות המועצה 
ואבטחת מידע

חידוש רישיונות שרתים חומת אש אבחת 
1613000931 40,000 רבעון 2בוצעמידע לשמירת רצף תפקודי

בחירת ספק לתקופה נוספת של 3 שנים בנושא חידוש מכרז ספק מדפסות
1613000931 60,000 רבעון 1בוצעחידוש מכרז ספק מדפסותמדפסות כלל אגפיות

שוטף הצטיידות מערכות ציוד קצה, 
החלפת מכשירי קצה ותשתיות  מחשוב שמירת רצף תפקודי כלל ארגונימדפסות, תשתיות תקשורת

1613000931 200,000 רבעון 2בוצעחדשות

הגברת מערך אבטחת המידע המועצתי ע"י הקמת מערכת לניהול וגישה רשותי
שליטה ובקרה של כל חיבורי הרשת המועצתיים

שמירת המידע הארגוני מפני התקפות סייבר 
1613000931 100,000 רבעון 3בוצעוזליגה של Data מחוץ לארגון

אגף מנהל כללי
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שכר
מיכל גבע

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

יצירת מאגר דיגיטלי של מידע בתחום ארכיון תפעולי
השכר, לשם התייעלות ובקרה

אפיון צרכים וקליטה מול הספק, הטמעה 
רבעון 2, רבעון 3, ביצוע בפועלשל המערכת

רבעון 4
משאבי אנוש, 

מחשוב

איתור כספים שלא הוחזרו למועצה סגירת רשומות שליליותתפעול פנסיוני
ונמצאים בחברות הביטוח

סכום הכסף שיוחזר לקופת 
הנהלת חשבונות1613000751 7,000 רבעון 2המועצה

מערכת לקליטת 
עובדים דיגיטלית

התייעלות תהליך הקליטה וקליטת עובד 
ללא נייר. חיסכון במשאבי הארגון, ביצוע 

מעקב דיגיטלי לטפסולגיה
50% מהעובדים נקלטים באופן רכישת המערכת והטמעה במועצה

דיגיטלי
רבעון 1, רבעון 2, 
1613000751 10,000 רבעון 3, רבעון 4

שימוש בדיגיטציה, לצמצם את הנזק 101 דיגיטלי
הגדלת מספר העובדים תהליך הטמעה ופרסום בקרב העובדיםלסביבה וייעול העובד

המשתמשים ל70%
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

אגף מנהל כללי
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משאבי אנוש
שרה בלום

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הפעלת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה ניהול מערך הדרכה
וביצוע העובדים

100% השתתפות ושביעות כנסים והכשרות לבעלי תפקידים
רצון גבוהה

רבעון 1, רבעון 2, 
1616000780 30,000 רבעון 3, רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועתשלום דמי חבר- ע"פ חוק
1616000780 20,000 רבעון 3

אחוז העובדים שיוצאים הקמת מערך הדרכה
להכשרות

רבעון 1, רבעון 2, 
1616000780 20,000 רבעון 3, רבעון 4

ארגון מפגש אחת לחודש למנהלי מחלקות פיתוח דרג הביניים, מתן כלי ניהולייםפורום מנהלי מחלקות
הכולל למידת עמיתים והכשרה מקצועית

12 מפגשים בשנה, שביעות 
רצון גבוהה

רבעון 1, רבעון 2, 
1616000780 20,000 רבעון 3, רבעון 4

פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי העבודהתהליכים ארגוניים

90% מהעובדים משתתפים השתלמות עובדים שנתית
185,000רבעון 3ושביעות רצון גבוה

השתלמות דירקטורים- השתתפות של עובדים 
5,000רבעון 52 עובדיםבקורס והכשרתם

100% עבור תהליך משוב תהליך משוב והערכת עובדים
1616000781 50,000 רבעון 2משמעותי

השתלמות אגפית - בניית מערך הכשרה אגפי 
לכל אגפי המועצה

ההכשרה לכל האגפים 
ושביעות רצון גבוה

רבעון 2, רבעון 3, 
1616000781 50,000 רבעון 4

העלאת תחושת השייכות וגאוות יחידה, פיתוח רווחת עובדים
המשאב האנושי

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ושביעות רצוןפורשים, מתנות לחגים, ימי הולדת
1616000782 70,000 רבעון 3

הקמת מועדון גמלאי המועצה - בניית תכנית 
עבודה, פרסום והטמעה. קיים 5 מפגשים 

במהלך השנה

מספר הגמלאים 
המשתתפים במפגשים

רבעון 1, רבעון 2, 
1616000782 10,000 רבעון 3, רבעון 4

תוכנית לשינוי המבנה הארגוני - יועץ ובהתאם התייעלות ארגונית, מתן מענה מיטביבחינת המבנה הארגוני
1616000780 20,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצוע תוכניתהטמעה של התהליך
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מכרזים, חוזים וביטוחין
עו"ד מעיין עטרי טובים

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

יועצים מקצועיים 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועפרסום מכרזיםמתן ייעוץ והכנה בטרם פרסום מכרזלמכרזים

1613000751 60,000 רבעון 3, רבעון 4

קיימת מערכת המתריעה על קיומם / סיומם חשיפה והנגשת המידע לעובדי המועצהמערכת לניהול חוזים
1613000751 רבעון 3, רבעון 80%4 עובדים ע"פ המערכתשל הסכמים קיימים - הטמעה

מאגר ספקים, נותני 
שירותים ויועצים 

ממוחשב
בניית מאגר ספקים ונותני שירותים, נוח וקל קיצור ופישוט תהליכי עבודה

לתפעול לשם קבלת שירותים.
עליית האתר ושימוש 

שוטף של עובדי המועצה
רבעון 2, רבעון 3, 

 35,000 רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועמתן ייעוץ ביטוחי שוטףמתן יעוץ ביטוחי שוטףיועץ ביטוחים
1767000750 30,000 רבעון 3, רבעון 4

חידוש ביטוחי מועצה 
רבעון 1, רבעון 2, קיום פוליסות עדכניותביצוע חידוש והנפקת פוליסותחידוש הביטוחים במסגרת מכרז קייםלשנת 2022

רבעון 3, רבעון 4
 

 1,200,0001767000440
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חדשנות + תכנית עבודה
הדס פורת

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

ניהול מכלול מידע 
לציבור

ניהול המכלול, העברת מידע מציל חיים במצבי 
חירום

הכנה של מערכת המועצה למצבי חרום 
בתחום מידע לציבור, עדכון תיק ונהלים, 
תרגילים, הכשות ע"פ לו"ז בתאום קב"ט

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע ע"פ הנוהל
רבעון 3, רבעון 4

ביטחון, 
מנכ"ל, 

דוברות, מדיה

הנחלת תפיסת החדשנות, הרחבת מעגל חדשנות לקהילה
1769200750 35,000 רבעון 2, רבעון 4מספר משתתפים ושביעות רצוןהרצאות, אירועי חדשנות לתושביםהשותפים של המועצה

1769200750 50,000 רבעון 3תוצר חדשארגון הכשרה לעובדיםהטמעת חשיבה חדשנית בקרב עובדי המועצהחדשנות פנים ארגונית

הנחלת תפיסה החדשנות ויצירת הזדמנויות חדשנות בחינוך
ליזמות חדשנית עבור ילדי החבל.

בניית תכנית עבודה מותאמת לבתי 
רבעון 2, רבעון 3, הטמעה ועבודה ע"פ התוכןהספר והטמעה 

מחלקת בתי 1769200750 50,000 רבעון 4
-ספר

הנחלת תפיסת ופלטפורמה ליצירת יוזמות מרכז חדשנות
חדשנות

אפיון, הקמת קהילת חדשנות, שותפים, 
30,000רבעון 1ביצועבניית מודל עסקי והפעלה

רבעון 2ביצוע ע"פ אישור תקיןבינוי וציוד

רבעון 3ביצוע על פי תוכניות עבודהתפעול

ייעול ושיפור עבודת המועצה, תכנית מקושרת תכנית עבודה רשותית
תקציב, מיומנויות ניהול

תוכנה - אפיון ותפעול שוטף של תכונה, 
4 בקרות בשנה

95% מהתוכניות במערכת ו4 
בקרות רבעוניות

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מנהלי אגפים1614000782 40,000 

ניהול תהליך כתיבת תוכנת 2023 ובקרה 
על תכנית 2022. מפגש התנעה- הכשרה 

למנהלים, לווי הכתיבה. וקיום בקרה
100% ביצוע

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3

מנהלי אגפים1614000782 15,000 

מפגש שיתוף ציבור -וועדים ומליאה 
מנהלי אגפים1614000782 10,000 רבעון 85%3 נציגות מהיישובייםבנושא תכנית עבודה 2023

מנהלי אגפים1614000782 10,000 רבעון 100%3 ביצועחוברת תכנית עבודה 2023

הצגת תכנית 2023 לעובדים - אירוע 
מנהלי אגפים1614000782 10,000 רבעון 100%4 ביצועשיא

אגף מנהל כללי
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מוקד המועצה
יעקב אטיה וענת לובטון

שם הפרויקט / 
הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתתכנית

למשימה

מספר סעיף 
תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

האמנה נכתבה ב 2021, יש לאשרר, הטמעה שיפור השירות ושקיפות לתושבאמנת שירות
מנכ"לרבעון 1, רבעון 2עבודה ע"פ האמנה החדשהופרסום

ניהול המוקד באופן שוטף, יעיל ומענה תוכנת מוקד
אפקטיבי לפניות

בדיקה של החלפת תוכנה ניהול מוקד ואזי 
הטמעה והפעלה או המשך עבודה בתכנה 

קימת

שביעות רצון גבוהה מהתוכנה 
של המשתמשים

רבעון 1, רבעון 2, 
מיחשוב1761000570 24,000 רבעון 3, רבעון 4

מוקד- איוש 
רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצועאיוש משמרת שניהשירות לתושב, התייעלותמשמרת ערב

1761000760 100,000 רבעון 3, רבעון 4

אגף מנהל כללי
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מספר סעיף הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

גביית דוחות פיקוח

גביית דוחות פיקוח אשר זוכים להתעלמות 
מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, 

בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה 
הנעשות כיום )עיקולי בנקים( על מנת להביא 
לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו

מיצוי הדין עם מבצעי העבירה 
וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי 

הרשות החל משנת 2013 ועד 
לשנת 2020

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 160,000 

מנהל רשות 
הפיקוח 

והאכיפה, 
פקחים ועובדי 

המחלקה

מתן שירותי פרסום 
ברחבי החבל

מתן שירותי פרסום ברחבי החבלפרסום בשלטי חוצות ברחבי המועצה
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 507,312 

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

ביצוע עיקור וסירוס חתולי רחוב ברחבי 
המוןעצה

עיקור וסירוס חתולי רחוב
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 100,000  100,000 
תנו לחיות 

לחיות

ייעוץ משפטי פיקוח 
עירוני

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות 
הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות 

לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג 
משפטי בבית המשפט

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 56,200 1781000750
יועצת 

משפטית

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפהייעוץ משפטי חנייה

ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות 
הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות 

לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג 
משפטי בבית המשפט

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 56,200 1943200581
יועצת 

משפטית

קיום וועדות תמרור, 
ועדכון תכניות תמרור 

בישובי המועצה 
ובאזה"ת

עדכון והכנת תכניות תמרור בישובים והתאמתם 
למצב הקיים, הכנת תכניות תמרור ותרשימים 

בהתאם לנדרש

קיום פגישות עם ראשי הוועדים 
והכנת תכנית תמרור וסימון 

כבישים , אישורם בוועדת תמרור 
מקומית, ביצוע סקר מועצתי 

במקומות בהם יש מעברי חצייה 
וביצוע הנגשה לנכים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 200,000 1744400780

מנהל רשות 
הפיקוח 

והאכיפה, 
ראשי הוועדים

צביעה וסימון כבישים 
בייושבי המועצה 

ובאזה"ת

סימון וצביעת כבישים פעמיים בשנה ביישובי 
המועצה ובאזה"ת. החלפת תמרורים שבורים, 
דהויים,חסרים ו/או שאינם עולים בקנה אחד 

עם התוכניות המאושרות.ביצוע עבודות תמרור 
וסימון בהתאם להחלטות וועדת התמרור

ביצוע תכנית תמרור וסימון 
כבישים לכל הישובים ואישורם 
בוועדת תמרור מקומית, ביצוע 

סקר מועצתי במקומות בהם יש 
מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 600,000 1744400780

מנהל רשות 
הפיקוח 

והאכיפה, 
וועדי הישובים

רשות הפיקוח והאכיפה
אשר תם אגף מנהל כללי
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מספר סעיף הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
תקציב - הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

טיפול ברכבים נטושים / 
גרוטות רכב

איתור ופינוי רכבים נטושים/ גרוטאות רכב, 
המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע 

באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים 
מקומות חנייה כדין.

קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים 
נטושים'המשך עבודה רציפה 

בהתאם לנוהל

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מנהל רשות 
הפיקוח, 

ראשי וועדים, 
פקחי הרשות, 

מזכירת 
המחלקה

פיקוח וטרינרי בע"ח 
ובבתי עסק ופיקוח 
וטרינרי בבתי קירור

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 82,000 

הסגרת כלבים משוטטים
תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה 

והובלתם להסגר בכלביה
תפיסת כלבים משוטטים ברחבי 

המועצה והובלתם להסגר בכלביה
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 50,000 1714300750
פקחים 

עירונים, וטרינר 
הרשות

מניעת מחלות זוואנתיות

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות 
מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

אגרות רישום בע"ח במשרד 
החקלאות

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 14,000 1714300780
וטרינר הרשות, 

פקחים, 
תושבים

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות 
מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

חיסון אחת לשנה בכל ישוב, חיסון 
במועצה אחת לשבוע, חיסון 
באמצעות ביקורי בית לבעלי 

מוגבליות

הגדלת כמות 
הכלבים 

המחוסנים 
ברחבי המועצה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 90,000 1714300780 160,000 
וטרינר הרשות, 

פקחים, 
תושבים

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות 
מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית 
דגן

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 20,000 1714300780
וטרינר הרשות, 

פקחים, 
תושבים

רשות הפיקוח והאכיפה
אשר תם אגף מנהל כללי
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אגף  כספיםאגף  כספים
91



דבר מנהל האגף
תושבים יקרים,

שנת 2022 כפי שהיא מוצגת בחוברת תוכניות 
וצמצום  לשיגרה  חזרה  בסימן  היא  העבודה 

הפערים שנוצרו בעקבות מגפת הקורונה.
שתומכת  תקציבית  תוכנית  ערך  הכספים  אגף 

בתוכניות העבודה המפורטות בחוברת זו.

מסגרת התקציב לשנת 2022 מביאה בשורה בכל 
חדשות  תוכניות  עיקרם:  ולהלן  המועצה  אגפי 
בתחום החינוך ביניהם תוכניות לצמצום פערים, 
תוכניות לשיפור הישגים בכל שכבות הגיל ועוד. 
עיבוי  על  דגש  הושם  והרווחה  בתחום הקהילה 
פעילויות לקבוצת הגיל השלישי, תמיכה בטיפול 

בנוער ומניעת אלימות.

בהקשר ישיר לישובים, הוגדלו הסלים המוניציפליים 
לוועדים המקומיים לתת שירות איכותי  שיעזרו 

יותר.

את  הגדלנו  והספורט  התרבות  הנוער,  בתחום 
היקף התמיכה במטרה לאפשר פעילויות רבות 
ומגוונות באמצעות "מעגלים" החברה העירונית. 

בנוסף, יפקח אגף הכספים על התנהלות הועד 
בהגשת  הן  הכספיים  ההיבטים  בכלל  המקומי 
כספיים  דוחות  הגשת  המקומי,  הועד  תקציב 
שנתיים מבוקרים בזמן, אישור כ"א בוועד המקומי, 

ניהול נכון ויעיל בשימוש בסלים המוניציפליים.

לנהל  המקומי  לוועד  לסייע  במטרה   - חדש! 
במועצה,  המתנהלים  חשבונותיו  אחר  ולעקוב 
נספק לוועד המקומי מידי חודש דוח בקרה על 

מסגרת הניצול בסלים המוניציפליים.

בברכת הצלחה רבה!
ג'קי להב
מנהל אגף כספים
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

בקרה רבעונית על תקציב 
שוטף

אחת לרבעון בקרה על תקציב שוטף, ביצוע בקרה תקציב לכלל אגפי המועצה
רבעון 1, רבעון 2, אחת לרבעון דוחעבודה מול האגפים

כלל האגפיםרבעון 3, רבעון 4

בקרה על הכנסות הרשות ,לרבות הכנסות בקרת על הכנסות הרשות
מקולות קוראים )פרט לארנונה(

מעקב חודשי שהתקבלו ההכנסות 
לרשות שהתחיבו

100% ביצוע- כספים 
התקבלו בזמן

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

כלל האגפים 
והנהלת 

החשבונות

בדיקה כי הזמנות הרכש הינן בכפוף ניהול תקין ע"פ נוהל רכש והתייעלותהזמנות רכש  - בדיקה ואישור
לנוהל, וצמצום הזמנות בדיעבד

100% ביצוע ועמידה בלוח 
זמנים.

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

כלל דורשי 
הרכש

יצירת שפה אחידה ומקצועית בהגשת תקציבי יישובים
הנתונים ע"י הוועדים, תוך עמידה בזמנים

סקירת הנתונים המוגשים ליישוביים, 
דוחות כספיים, דוחות ביניים באופן 
שוטף. דיווח אחת לחודש למליאה.

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע
כלל הוועדיםרבעון 3, רבעון 4

בקרה על הנהלת חשבונות 
בקליטת חשבונות בתקציב 

שוטף

פיקוח ובקרה על הנהלת החשבונות 
בקליטת חשבונות לסעיפי חשבונות 

מתאימים על פי התכנון התקציבי

תקציב רגיל-פיקוח על רישום הנהלת 
החשבונות

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

הנהלת 
חשבונות

סגן גזבר
יניב חלפון אגף כספים
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מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

סקר צמצום פחת מים - 
לפיד

צמצום פחת המים בישוב לפיד
ביצוע סקר פחת בתחום המים 

ע"י בודק מקצועי חיצוני
רבעון 1, רבעון 2צמצום פחת המים

גביית יתרות לשנת 2021 
וחובת עבר

לעלות את אחוז הגבייה
איתור בעלי חוב וגבייה של חוב 

היסטורי
עליה באחוז הגביה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 205,000 1623000750

הכשרת עובדים
התמקצעות של עובדי המחלקה 

בתחום הגבייה, שומה, הנחות
ארגון ימי הכשרה למחלקה דרך 

חברת מגר - 6 מפגשים בשנה
שביעות רצון גבוהה של 

המשתתפים ומתן ידע
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 10,000 1623000750
מחלקת 

כ"א

גידול השומהסקר נכסים
איתור נכסים חדשים לחייב 
ארנונה- ע"י חברה חיצונית 

במהלך השנה
מספר הנכנסים שאותרו

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 100,000 1623000750

הגדלת הכנסה מאגרות שילוטסקר שלטים
ביצוע סקר ברחבי המועצה ע"י 

קבלן בדגש באזורי תעשיה
1623000750 30,000 רבעון 3הגדלת ההכנסות מסקר

תיק תושב - אפליקציה
הנגשת מידע באופן דיגיטלי 

ושיפור השירות בתחום הגבייה 
והתשלומים

בניית והטמעת אפליקציה 
שתנגיש את בקשות התושבים 

למחלקת הגבייה, כולל 
אפשרות תשלום

מספר התושבים 
שמשתמשים באפליקציה

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

מיחשוב1623000750 80,000 

גביה
אפי מנצור וליאת שפיר אגף כספים
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מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

אוטומציה - בניית דוחות 
חדשים

התייעלות וניהול מערכות 
חשבונות

הגדרת צרכים מול אוטומציה 
ויצירת דוחות כגון: ניהול 

ספקים, קישור חשבון זיכוי 
לחיוב, קישור מקדמה 

לחשבונית, וכו'

רבעון 1, רבעון 2, הטמעה של הדוחות
רבעון 3, רבעון 4

תשלומים ליישובים 
ולספקים

מעבר תשלום תקין וע"פ לוח 
זמנים

קבלת חומר במלאו למועד 
התשלום - חידוד והטמעה 
של תאריך אחרון להגשה, 

שליחת תזכורות אינטנסיביות 
עד להטמעה. עד 25 לחומר 

יישוביים וספקים עד 5 לחודש

100% מהתשלומים עוברים 
עד 10 לחודש

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

כלל 
היישוביים 

ומנהלים

טופס אחיד להגשת 
חשבונאית לתשלום

התייעלות בהגשת מסמכים 
להנח"ש

בניית טופס אחיד לכלל 
האגפים להגשת חשבונית 

והטמעה

100% עבודה עם טופס 
מנהלי אגפים רבעון 1אחיד

ומחלקות

התייעלות רישום בתשלום וגבייה אגרת לימודי חוץ
אגרות חוץ חינוך

כתיבת נוהל עבודה בשיתוף 
אגף החינוך להתייעלות הגבייה 
והתשלומים. אחת לחודש דוח 

מעודכן

אחת לחודש דוח 
מעודכנת

רבעון 1, רבעון 2, 
אגף החינוךרבעון 3, רבעון 4

הנהלת חשבונות
רינת יוסף אגף כספים
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אגף  הנדסהאגף  הנדסה
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דבר מנהלת האגף
"בְָּחכְָמה יִבָּנֶה בָּיִת וּבְִתבוּנָה יְִתכּוֹנָן" )משלי כד' ג'(

תושבים יקרים,

העבודה  תכניות  במתווה  לשתף אתכם  נרגשת 
לשנת 2022 של אגף ההנדסה.

של  ולבניה  לתכנון  והועדה  ההנדסה  אגף 
המועצה האזורית חבל מודיעין פועלים מתוקף 
האגף  לתקנותיו.  ובהתאם  והבניה  התכנון  חוק 
פיקוח  בניה,  תכנון,  הליכי  בהסדרת  עוסק 
כולל  ועדכני  רלוונטי  מידע  ומתן  רישוי  ואכיפה, 

.GIS מידע גיאוגרפי

וקידום  בליווי  מסייעת  ובנייה  לתכנון  הועדה 
תהליכים להוצאת היתרים, טיפול במתן תעודות 
גמר, טיפול במתן אישורים לטאבו, אישור הפקעות 
של  לפועל  והוצאה  בתכנון  סיוע  ציבור,  לצורכי 
יזמים  הישובים,  מטעם  גורמים  ביוזמת  תכניות 

ותכנון יזום על ידי המועצה עצמה.

בנוסף אנו יוזמים, מתכננים ומבצעים פרויקטים 
כבישים  פיתוח  תשתיות,  הכוללים  הנדסיים 
וציבור,  חינוך  מבני  של  ואחזקה  בניה  ותאורה, 
ביצוע  תכנון,  בנושא  לישובים  מקצועי  סיוע 
ממשלה  משרדי  בשיתוף  פרויקטים-על  וקידום 

וגורמים רלוונטיים.

השנה, שנת 2022 בחרנו להתמקד בכמה נושאים 
מבוא  בישוב  חדשה  שכונה  הקמת  עיקריים: 
בשטחים  והשקעה  תשתיות  פיתוח  מודיעים, 
רחבים  שירותים  ומתן  השרות  שיפור  ציבורים, 

יותר.

פתוחות  האגף  ודלת  דלתי  יקרים,  תושבים 
בפניכם. הנכם מוזמנים לפנות  אלינו בכל דבר 
וענין ואנו נשתדל לתת מענה, לספק מידע רלוונטי 
פרויקטים  וקידום  הליכים  זירוז  לצורך  ולפעול 

שונים.

עשייתם  על  האגף  לצוות  להודות  רוצה  אני 
אתגר  בעת  ובפרט  השנה  כל  לאורך  הברוכה 

שנת הקורונה שחלפה.

שנה טובה,
ובהצלחה לכולנו
נטלי טרנופולסקי
מהנדסת המועצה

98



מספר סעיף תקציב - הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

יועצים מקצועיים ע"פ 
תחום

ניהול תקין ועמידה בסטנדרט 
הנדרש ע"פ חוק

יועצים בתחום: תנועה,מדידות, 
מכרזים וכו' ע"פ הצורך

100% ביצוע ע"פ הצורך
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 175,000 1733400780

הנגשת מידע לציבורשליחויות והעתקות
כחלק מתהליך קידום בקשות 

להיתר
100% ביצוע ע"פ הצורך 

בשטח
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 40,000 1732100780

מתן יעוץ תכנוני במרחב במועצהייעץ תכנון
ייעוץ בתחום תכניות מפורטת, 

מידע תכנוני, הכנת סדרי יום 
ופרטוקלים

100%  ביצוע ע"פ הצורך 
בפועל

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 270,000 1732100750

ניהול וועדה הליך רישוי ותיקי בניןמערכת ניהול ועדה

מערכת ניהול ועדה, החזקה 
שוטפת ועיבוד נתונים

100% ביצוע
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 95,000 1733400570

טיוב תיקי בניין - הנגשת טפסים 
סטטוטוריים לציבור

70% מתיקי הבניין מטיובים 
בסוף רבעון 4

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 150,000 1733400570

קליטה וסריקה של תכניות 
חדשות מפורטות

100% מהתכניות סרוקות
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 150,000 1733400570

ביצוע בפועלציוד תקשורתהתנהלות יעילהתקשורת
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 4,000 1733400540

מתן יעוץ ומענה בתחום המשפטייעוץ משפטי
ליווי משפטי בתחום הבניה - 

באופן שוטף
100% מענה ע"פ הצורך 

בפועל
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 680,000 1732200750

בדיקת חבות היטל השבחהשמאי - יועץ חיצוני
בדיקת כל התיקים המגיעים 

לוועדה בתחום השמאות
100% מענה לכל התיקים

רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 200,000 1732100751

שוטףפרוטוקולים לוועדה ע"פ חוקניהול שוטף לצורכי הוועדהפרוטוקולים
רבעון 1, רבעון 2, 
רבעון 3, רבעון 4

 20,000 1733400560

Gis
מערכת מידע גאוגרפית לצורך מידע 

תכנוני, תשתיות, מבני ציבור וכו'
קליטת שכבות חדשות ועדכון 

שכבות מידע
עדכון שכבות

רבעון 2, רבעון 3, 
רבעון 4

 400,000 1733400780

סגנית מהנדסת
תמי דותן אגף הנדסה
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הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
מספר סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

בית ספר נחשון - שיפוץ מבנה ישן 
הוגשה בקשה, בהתאם להקצאה בטיחות ושיפור תנאי הלמידה- הוגשה בקשה למשרד החינוך

אגף חינוך 6,000,000 תב"ר 8,000,000 רבעון 100%2 ביצועיבוצע תכנון וביצוע

שיפור תשתיות הפנאי ובטיחות גן משחקים בטירת יהודה
התושבים לגיל הרך

תכנון והקמה גן משחקים בטירת 
ועד הישוב 300,000 תב"ר 780,000 רבעון 100%2 ביצועיהודה

שיפור תשתיות הפנאי ובטיחות גן משחקים בכפר טרומן
התושבים לגיל הרך

תכנון והקמה גן משחקים בכפר 
ועד הישוב 300,000 תב"ר 780,000 רבעון 100%2 ביצועטרומן

כפר טרומן- שדרוג מגרש ספורט 
ועד הישוב 950,000 תב"ר 950,000 רבעון 100%4 ביצועתכנון וביצוע- מכספי פיתוחשיפור תשתית פנאי וספורטמשולב

תכנון וביצוע - 9 כיתות בכפוף שיפור תנאי סביבה לתלמידיםבית ספר אנתרופוסופי
אגף חינוך 11,000,000 תב"ר 15,000,000 רבעון 100%3 ביצועלאישור משרד החינוך

בארות יצחק- מעגלי תנועה, כביש 
וניקוזים

בטיחות ושיפור איכות החיים של 
ועד הישוב 1,700,000 תב"ר 2,000,000 רבעון 100%3 ביצועתכנון וביצוע ע"פ תוכניתהתושבים

שיפור סביבת הלימודים, מבנים בניית מעון יום בישוב אחיסמך
ועד הישוב 3,070,000 תב"ר 3,700,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצועאחיסמך- תכנון ובניה של מעוןחדשניים ומותאמים לצורכים.

שיפור סביבת הלימודים, מבנים בניית מעון יום בישוב שילת
חדשניים ומותאמים לצורכים.

שילת-תכנון והקמה של מעון תלת 
ועד הישוב 3,080,000 תב"ר 3,700,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצועשכבתי

שיפור סביבת הלימודים, מבנים בניית מעון יום בישוב גבעת כח
ועד הישוב 3,080,000 תב"ר 3,800,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצועגבעת כח - תכנון והקמהחדשניים ומותאמים לצורכים.

שיפור סביבת הלימודים, מבנים בניית מעון יום בישוב חדיד
אכלוס בזמן ואפס תכנון והקמה של מעון בחדידחדשניים ומותאמים לצורכים.

ועד הישוב 3,080,000 תב"ר 3,700,000 רבעון 2, רבעון 3תקלות

שיפור סביבת הלימודים, מבנים בניית מעון יום בישוב ברקת
ועד הישוב 3,080,000 תב"ר 3,700,000 רבעון 2, רבעון 3מסירה בזמןברקת - תכנון והקמה מעון ברקתחדשניים ומותאמים לצורכים.

פרויקטים
ג'נט בנישטי  אגף הנדסה
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פרויקטים
ג'נט בנישטי 

הוצאות למשימהמועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
מספר סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

בניית גן משחקים בישוב כרם בן 
שמן

שיפור תשתיות הפנאי ובטיחות 
התושבים לגיל הרך

תכנון וביצוע גן משחקים בכרם 
ועד הישובתב"ר 600,000 רבעון 100%2 ביצועבן שמן

שיפור תשתיות הפנאי ובטיחות שדרוג גן משחקים בישוב כפר רות
התושבים לגיל הרך

תכנון וביצוע גן משחקים בכפר 
ועד הישובתב"ר 750,000 רבעון 100%2 ביצוערות

טירת יהודה - פיתוח מתחם 
ועד הישובתב"ר 500,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצועתכנון וביצועבטיחות ופתרון לבעיות ניקוזמעונות יום

אחיסמך- כביש ומעגלי תנועה, 
הסדרי בטיחות - המשך ביצוע 

פרויקט שהופסק
ועד הישובתב"ר3,200,000רבעון 1, רבעון 100%2 ביצועהמשך עבודות בשטח ע"פ תוכניתבטיחות ושיפור תשתיות

בית עריף - כביש ומעגל התנועה - 
רחוב התבור

בטיחות ושיפור איכות חיים של 
התושבים

תכנון וביצוע בשלבים, שלב 1: 
שיקום כביש ומדרכה צד שמואל. 

שלב 2: שיקום כביש ומדריכה ימין  
שלב3: שיקום כביש ומעגל תנועה

רבעון 1, רבעון 2, 100% ביצוע
ועד הישובתב"ר 3,000,000 רבעון 3, רבעון 4

בית עריף- שיפוץ ותוספת בית 
העם - בקשה להיתר

מתן מענה קהילתי לתושבים 
ופיתוח תשתיות

הכנת תהליך להיתר- הכשרת 
ועד הישובתב"ר 50,000 רבעון 100%2 ביצועמבנה לביצוע

בית ספר - בן שמן יסודי - שיפוץ 
)או פסילה של 2 מבנים: בית נפתלי 

וספריה( ואזי השלמה ל24 כיתות

שיפור תשתית למידה ובטיחות 
תלמידים

תכנון ובהתאם למתווה בנייה/
תב"ררבעון 100%2 ביצועשיפוץ ל24 כיתות

הנהלת ביה"ס, 
מחלקת חינוך, 

קב"ט

ועד הישובתב"ר 1,100,000 רבעון 100%3 ביצועתכנון וביצוע ע"פ מתווהבטיחות ושיפור איכות החייםחדיד- כביש ומדרכות

גבעת כח - תאורה רחוב בשביל 
הולכי רגל )700 מטר(

שיפור איכות החיים ובטיחות 
התושבים

תכנון תאורת רחוב וביצוע פרויקט 
ועד הישובתב"ר 300,000 רבעון 2, רבעון 100%3 ביצוע- בכפוף לאישור ראש המועצה

מועדון נוער- גבעת כח - תכנון 
ייעוד הקרקע עבור מועדון נוער, בניית מועדון לרווחת התושביםהחלפת תבע

ועד הישובתב"ר 2,000,000 רבעון 3, רבעון 100%4 ביצועתכנון ובניה

בניית תשתית ספורט לרווחת מגרש שחב"ק ברקת
התושבים

פיתוח, הכשרת השטח למרכז 
ועד הישובתב"ר 1,100,000 רבעון 100%4 ביצועספורט בישוב

ועד הישובתב"ר 80,000 רבעון 100%2 ביצועהוצאת היתר לגן ילדיםמבנה תקין לאכלוס- ע"פ התקןברקת- הכשרת תבע עבור גן ילדים

אגף הנדסה
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מעגליםמעגלים
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מנכ"ל מעגלים
תושבים יקרים, 

תרבות  מהי  מחדש  הגדירה  האחרונה  השנה 
בתקופה  ראינו  במעגלים,  אנחנו,  וקהילה. 
יותר,  לרלוונטיים  להפוך  הזדמנות  המאתגרת 
את  אתכם  יחד  ולספר  לקופסא  מחוץ  לחשוב 

הסיפור המופלא של חבל מודיעין. 

נראה   ,2021 שנת  את  ונסכם  לאחור  נביט  אם 
את  להגשים  מבוטלת  לא  במידה  שהצלחנו 
יעודה של מעגלים בקידום והעשרת חיי התרבות 
חדשניים,  פתרונות  יצרנו   - יחד  בחבל.  והפנאי 
נמשיך לעבוד  גם השנה,  כך,  ומגוונים.  איכותיים 

בשבילכם.

בהתאם למדיניות ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון 
החברה, מר שמעון סוסן, שמוביל, מקדם ומאפשר 
היא לספק  את פעילותה של החברה, מטרתינו 
איכות  ומבוגרים-  נוער  ילדים,   - החבל  לתושבי 
חיים ברמה הגבוהה ביותר, עם מגוון האפשרויות 
הרחב ביותר- במרחק הליכה מהבית ובכל אחד 
הספורט,  התרבות,  החברה:  פעילות  מתחומי 
שואפים  אנו  כך,  והצהרונים.  הספריות  הנוער, 
בקשת  החבל,  מתושבי  ואחד  אחת  בכל  לגעת 
עולם שלם  וליצור  וידע,  עניין  רחבה של תחומי 

של חוויות והזדמנויות.

נולדו  לא  בפניכם  המוצגות  העבודה  תכניות 
בחלל ריק. הן נכתבו על בסיס הרצונות והצרכים 
הוועדים  נציגי  המועצה,  תושבי  ששיקפו 
ואנו  בישובים,  והמתנדבים  הנאמנים  המקומיים, 
והכנים  האמיתיים  הפעולה  שיתופי  על  גאים 
השנה  לאורך  שלנו  העשייה  ביסוד  שעומדים 

כולה.

גם בשנת 2022, נמשיך לפעול ולהתקדם כארגון 
יעיל, מקצועי ושירותי, כך שנצלח את צרכי ההווה 

ואת אתגרי העתיד.

אין  במעגלים,  והמסור  המצוין  הצוות  עם  יחד 
עלינו  הבאה  בשנה  גם  נצליח,  כי  ספק  בליבי 
וגבהים  לשיאים  החברה  את  להביא  לטובה, 
ברמה  חיים  איכות  להבטיח  ובכך,   - חדשים 
אחת  כל  של  לב  לכל  ולהגיע  ביותר,  הגבוהה 

ואחד מתושבי החבל. 

בהצלחה! 
שלכם, 

מיתר שורץ
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הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

תכניות, קורסים והכשרות 
לנוער

פיתוח תחומי עניין לנוער, העשרה ויצירת 
קבוצות אחה"צ הנותנות מענה חברתי-ערכי

10 משתתפים ב-4 קורסים קורס נגרות
 29,200 ברחבי החבל

12 משתתפים ב-3 קורסים קורס תיאטרון
 18,000 ברחבי החבל

12 משתתפים בקורס אחד קורס מספרי סיפורים
 9,126 בחבל

12 משתתפים בקורס ב-3 קורס אימון פונקציונאלי
 4,800 קורסים ברחבי החבל

קורס סייבר ואבטחת מידע 
ON-LINE8,400 15 משתתפים בקורס בזום 

ON-LINE 7,000 15 משתתפים בקורס בזוםקורס יוטיוברים 

ON-LINE 7,000 15 משתתפים בקורס בזוםקורס גיימרים 

ON- קורס מניות ושוק ההון
LINE11,583 15 משתתפים בקורס בזום 

ON-LINE 8,190 15 משתתפים בקורס בזוםקורס הכנה לתיאוריה 

הרכבים מוזיקליים
5 בני נוער בהרכבים 

מוזיקליים ב-5 יישובים, 10 
חודשים

 129,000 

קב' ח,ט, עד 15 משתתפות קורסי תכנות קווין בי לנערות
 30,000 בכל קבוצה

הכנה פיזית ומנטלית של הנוער לשרות הכנה לצה"ל
משמעותי

תיכון נחשון 9,000 100 משתתפיםערב מכינות וש"ש

 28,800 120 משתתפיםטיול אתגר י-י"ב

נוער
נירית ברנשטיין מעגלים
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נוער
נירית ברנשטיין

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הכנה פיזית ומנטלית של הנוער לשרות הכנה לצה"ל
משמעותי

סדנאות הכנה לצבא לשכבת 
י"א, "ב ולהורים

15 סדנאות בהשתתפות 15 
 19,500 בני נוער

תיכון נחשון, 
הורים

3 קבוצות הכנה לצבא וכושר קב' הכנה לצבא - כושר קרבי
ועדים מקומיים 15,000 קרבי, 2 אירועי שיא אזוריים

ועדים מקומיים 313,900 300 משתתפיםכנסי מתגייסים כולל מופע ושי

הרצאה עם לוחמת-ליום 
תיכון נחשון 7,000 50 משתתפות מינימוםהאישה

אפליקציות אינטרנטיות לתרגול 
צו ראשון ויום המא"ה

500 משתמשים באפליקציות 
 7,000 במהלך השנה י-י"ב

נוער מג"ב

הכשרת קבוצה של 15 
מתנדבים יא-יב ותפעול 

בשוטף, שעת חרום ביישובים 
ובאירועי שיא

שיטור קהילתי 6,000 

פעילות ערכית הפגתית לאורך הקיץ ומענה תכניות קיץ
לשעות הפנאי הרבות של בני הנוער בקיץ

3 טיולי טבע מאתגרים טיולי מעגלים על גלגלים
 37,500 וחווייתיים

 13,500 ביצועהסעות טורניר כדורגל

 10,000 ביצועמתחם פעילות לגמר הטורניר

ODT פעילויות
מפגש העצמה וגיבוש 

קבוצתי ODT ביישובי החבל 
בקיץ

 73,500 

מפגש כיף לייזרטאג ביישובי פעילות בין יישובית לייזר טאג
 63,000 החבל בקיץ

מפגש כיף תחרותי מאסטר סדנאות מאסטר שף
 63,000 שף ביישובי החבל בקיץ

מתחמי פעילות חווייתיים מתחמי פעילות
 115,500 לקיץ

מעגלים
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נוער
נירית ברנשטיין

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

פיתוח אישי ומקצועי של צוותי החינוך למתן הכשרות והדרכת צוותי חינוך
מענה מיטבי לנוער

3 מפגשי הכשרה למחלקת מעגל מחלקת הנוער
 7,500 הנוער לאורך השנה

רב"ק,רכזים, 
ועדות נוער

תכניות מניעה על פי צרכים 
רב"ק,רכזים,  30,000 5 מפגשים ל- 6 יישוביםליישובים

ועדות נוער

מפגשי השתלמות לגרעין אחים 
איחוד החקלאי

הגעה של 10 גרעינרים ל 8 
רב"ק,רכזים,  4,000 מפגשים

ועדות נוער

מפגשי השתלמות והכשרה 
לרכזי הנוער )המעגל - 
השתלמות רכזים כללי(

הגעה של 17 הרכזים ל-9 
רב"ק,רכזים,  22,500 מפגשים במהלך השנה

ועדות נוער

מפגשי העשרה של נאמני 
הנוער

הגעה של 40 נאמנים ל 3 
רב"ק,רכזים,  15,000 מפגשים שנתיים

ועדות נוער

מפגשי השתלמות לקומונריות 
בני עקיבא

הגעה של 7 קומונריות ל 8 
רב"ק,רכזים,  3,000 מפגשים

ועדות נוער

העצמה אישית וקבוצתית ופיתוח קבוצות פיתוח מנהיגות נוער
עניין לנוער

3 מפגשי מליאה לצוותי מועצת נוער -צוות מובילים
 10,000 מובילים

7 יישובים, 20 בני נוער בגילאי פרוייקט שנת מצווה
 110,000 ו-ז

50,000ביצוע שדרוג 5 מועדוני נוערשדרוג מועדוני נוער בסבב ישוביםשדרוג מועדוני נוער

טיפוח פעילות תנועות הנוער ועידוד החברות השקעה בתנועות הנוער
בהן

תנועות הנוער, 
ועדים מקומיים

מעגלים
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ספורט
קובי גנון

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הרחבת היצע החוגים בישובים והגדלת כמות הפעלת מערך חוגי ספורט
הילדים המשתתפים

הגדלת היצע החוגים והרחבת 
המגוון

הגדלת כמות החוגים והגדלת 
 640,000 כמות הילדים

הפעלת מועדון הניווט חבל 
מודיעין

הרחבת תרבות הניווט בישובי החבל וקידום 
 300,000 הרחבת כמות המשתתפיםהפעלת מועדון הניווטהניווט התחרותי

חשיפה והטמעת המודעות לענפי ספורט בבתי ספורט בחינוך הפורמאלי
הספר ) יסודי, חטיבה(

ביצוע ע"פ תכנית בכל בתי אקדמיה לספורט )אגף החינוך(
בתי הספר, אגף  300,000 הספר לאורך כל השנה

חינוך

פרויקט "זוזו" ) כדורסל, כדורגל, 
בתי הספר, אגף  45,000 100% ביצוע תכניתטניס שולחן, ניווט(

חינוך

בתי הספר, אגף  30,000 100% ביצוע תכניתפרויקט "שווה בספורט"
חינוך

הקמת המועדון והגעה ל-80 מועדון ספורט אתלטיקה
 35,000 משתתפות

בתי הספר, אגף  20,000 ביצוע ע"פ תכניתקורס מדריכי חדר כושר
חינוך

מיזם חברתי - קורס שופטי 
כדורגל/כדורסל

ביצוע והשתתפות של 20 
 20,000 משתתפים לפחות

בתי הספר, אגף  50,000 ביצוע ע"פ תכניתמפעל שחייה
חינוך

מעגלים

108



הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הטמעת תרבות ספורט בחבל, הרחבת מעגל מפעלי ספורט
המשתתפים ויצירת חוויות ספורט יחודיות

טורנירים, סדנאות ואירועי שיא 
בבתי ספר 

ביצוע 8 פעולות לפחות לאורך 
 50,000 השנה בבתי הספר

ביצוע סדרות פעילות פעילויות לחגים ולחופשים 
 50,000 בחופשות

יום בריאות, יום הליכה, מסע 
אופניים, יום היוגה בינלאומי

ציון כל אחד מהימים הבינ"ל 
 50,000 בפעילות בחבל

ביצוע והשתתפות של 500 מרוץ חבל מודיעין
 100,000 משתתפים

הקמה של 4 קבוצות סיירת סיירת הורים והליכה
רב"ק 30,000 הורים והליכה

פעילויות לגיל השלישי - נעים 
בשלישי

ביצוע ע"פ תכנית והשתתפות 
 30,000 של 150 משתתפים

ליגות ישובים ומועצה
ביצוע ליגות פעמיים בשנה 

בהשתתפות 15 ישובים 
לפחות

 100,000 

תחזוקת מתקני ספורט, בדיקות בטיחות מתקני ספורט
ושדרוג מתקנים

 40,000 ביצועבדיקות בטיחות

 60,000 ביצועתחזוקה שוטפת

 50,000 ביצוערישוי אולמות ספורט

 100,000 ביצועשדרוג מתקנים

 70,000 ביצועפרויקט שדרוג תאורת מגרשים

ספורט
קובי גנון מעגלים
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ספריה
ענת כהן

הוצאות מועד לבקרהתיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הנגשת מגוון רחב של אירועי תרבות לקהלפעולות תרבות בספריות

 10,000 20 משתתפיםסדנת תיאטרון למבוגרים

 6,500 30 משתתפים לפחותסדנת כתיבה למבוגרים

פעולות תרבות למבוגרים- ספריה 
ראשית בני עטרות

ביצוע ע"פ תכנית שנתית 
 77,800 והעלאת כמות המשתתפים

פעולות תרבות למבוגרים - 
בספריות ישובים

ביצוע ע"פ תכנית שנתית 
 36,000 והעלאת כמות המשתתפים

ביצוע ע"פ תכנית שנתית פעולות תרבות לכיתות ד-ו
 60,000 והעלאת כמות המשתתפים

פעולות תרבות לילדים בספריה 
ראשית בני עטרות

ביצוע ע"פ תכנית שנתית 
 26,400 והעלאת כמות המשתתפים

פעולות תרבות לילדים בספריות 
ישוביות

ביצוע ע"פ תכנית שנתית 
 87,200 והעלאת כמות המשתתפים

טיפוח צוות מתנדבות, הכשרה וגיבושהכשרת צוות מתנדבות ספריה
כנס ספרניות שנתי, יום עיון 

מועצתי, כנס מנהלי ספריות, 
מתנות לספרניות מתנדבות

 18,000 ביצוע ע"פ תכנית שנתית

פרויקטים
הנגשת הספריות לאוכלוסיות נוספות, פיתוח 

הספריות הישוביות ומתחם חצר הספריה בבני 
עטרות

 10,000 ביצוע ע"פ תכנית שנתיתמיתוג רשת הספריות

 15,000 ביצוע ע"פ תכנית שנתיתהמשך הצטיידות - חצר ספרייה

 15,000 ביצוע ע"פ תכנית שנתיתספריות בישובים - מיתוג, רכש

ספריות בישובים - קטלוג 
 15,000 ביצוע ע"פ תכנית שנתיתאינטרנטי

עדכון מלאי ספרים, הרחבת המגוון ורכש ספרים רכש ספרים
חדשים 

מעגלים
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צהרונים
רחלי לגאלי

מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
לבקרה

הוצאות 
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

שדרוג תפריט ההזנה והפעלה 
שוטפת

הטמעת תפריט בריא ומנות מגוונות, והפעלת מערך 
פיקוח ובקרה

ביצוע 2 בקרות אקראיות בכל הפעלת מערך פיקוח על המזון
 30,000 שבוע והגשת דו"ח

קיום ערבי טעימות להורים 
לחשיפה למזון הצהרונים

ביצוע 3 ערבים בשנה עם 
השתתפות של 50 הורים 

לפחות בכל ערב
 12,000 

יציאה למכרז הזנה חדש ויצירת 
מפרט חדש המקפיד על גיוון 

ובריאות ושדרוג המנות

יציאה למכרז ובניית תפריט 
 2,175,600 חדש

הפעלת מערך העשרה ופנאי 
בצהרונים

העמקת איכות המענה החינוכי - חוויתי הניתן 
בצהרונים

הפעלת פעולות תרבות באירועים 
מיוחדים- הצגות, מפגש עם נגנים, 

מופעים וכו'

ביצוע 3 פעולות בשנה בכל 
 70,000 צהרון

גיוון חוגים והחלפת שיבוץ חוגים 
 -   ביצוע ע"פ תכניתפעם בשנה

עדכון היצע הפעילות והפעלה הפעלת מערך חוגים מגוון 
 598,000 ע"פ תכנית

הפעלת מערך ליווי, הדרכה, השתלמויות וגיבושהכשרות צוותים חינוכיים וגיבוש

ביצוע פעולות לחיזוק הגיבוש 
 40,000 ביצוע 4 פעולות בשנה לפחותוההווי של עובדות הצהרונים

ביקור מדריך פדגוגי בכל צהרון תוספת תקן הדרכה וליווי פדגוגי
 36,000 אחת לשבוע לפחות

בנייה והפעלת תכנית השתלמויות 
שנתית

השתתפות של 80% מהצוותים 
 32,000 ב80% מהמפגשים

מתן מענה מיטבי לימי החופשה ויצירת חוויה הפעלת קייטנות חגים
מעשירה ואטרקטיבית

ביצוע בפועל והגדלת היקף 
 720,000 המשתתפים

הפעלת קייטנות קיץ
הפעלת מסגרות פעילות אטרקטיביות לקיץ הכוללות 

מערך העשרה חיצוני, פעילויות איכות, אירועי שיא 
ועוד

ביצוע בפועל והגדלת היקף הפעלת הקייטנות
 3,000,000 המשתתפים

ביצוע סקר בקרב התלמידים 
לבחירת פעילויות לקייטנה

ביצוע הסקר עם למעלה מ-500 
 -   משתתפים

בניית מדדים ותכנית לשיפור ושיתוף כלל ביצוע סקרי שביעות רצון 
האוכלוסיות הקשורות לצהרונים

ביצוע סקר שביעות רצון בקרב 
עובדות הצהרונים

ביצוע בפועל עם למעלה מ-80 
 10,000 משתתפות

ביצוע סקר שביעות רצון בקרב 
הורי הצהרונים

ביצוע בפועל עם למעלה 
 10,000 מ-400 משתתפים

מעגלים
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תרבות
גוגי עידן

מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
לבקרה

הוצאות 
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

הפעלת סדרות טיולים למגוון גילאיםסדרת טיולים שנתית

 10,000 10 טיולים, 35 משתתפים בטיולסדרת ידיעת הארץ, היסטוריה וטבע

סדרת טיולים למבוגרים + ארוחות וכניסות 
 21,500 5 טיולים, 35 משתתפים בכל טיוללאתרים

 9,600 8 טיולים, 25 משתתפות בכל טיולנשים צועדות בשביל ישראל

 9,600 8 טיולים, 25 משתתפים בכל טיולשביל ישראל למטיבי לכת

הטמעת תרבות המוזיקה והיצירה בישובי מועצה מנגנת
החבל

קיום פעילות שוטפת בחדרי המוזיקה לימוד חוגי 
 165,000 100 משתתפים מנגניםהעשרה בתחום הנגינה )9-99(

 40,000 2 חדרי מוזיקה נוספים בישובים ו5 מוריםפתיחת חדרי מוזיקה נוספים בישובים

 35,000 7 הרכבים מלאים על במה אחתקונצרט בסוף השנה

 100,000 לימוד כ 100 תלמידים בכלי נגינה שוניםבית ספר מנגן

סבב ביקור הקטר המנגן בישובים לאורך "קטר מנגן"
 40,000 שלושה חודשים במהלך השנה

טיפוח תחום ההנצחה, חיבור הדור הצעיר הנצחה ומורשת
וקיום אירועי הנצחה רחבים

 25,000 ביצועהסעות

צעדת אלכסנדרוני
הוצאת כ 1000 תלמידים משכבה ו משני 

בתי ספר בשיתוף מורה לשל"ח מבית הספר 
הש"ש שנתי נחשון

 7,000 

היכל תרבות מלא כ 700 משתתפים מרחבי ערב שירי לוחמים
 70,000 החבל

הרצאות וסיורים במוזאוני הגנה ופלמ"ח

יצירת קשר השוטף לאורך השנה עם 
המשפחות השכולות בשיתוף ועדת הנצחה 

באמצעות קיום הרצאות סדנאות וסיורים 
במוזאונים רלוונטים

 12,000 

הנצחת חללי האזור ושימור מורשת הקרב באזור 
החבל העשרה וחשיפת סיפורי הנופלים במסגרת 

פעילות בחדר ההנצחה בבית הספר

סיור והכרות באנטרדטאות החבל בשיתוף 
 9,600 בית הספר ש"ש שנתי נחשון

מעגלים
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תרבות
גוגי עידן

מועד תיאור המדדהמשימהמטרת הפרויקט / תכניתשם הפרויקט / תכנית
לבקרה

הוצאות 
למשימה

מספר 
סעיף 

תקציב - 
הוצאות

הכנסות 
שותפיםלמשימה

טיפוח תחום ההנצחה, חיבור הדור הצעיר הנצחה ומורשת
וקיום אירועי הנצחה רחבים

 18,000 רכישת שישה מחשבים לחדר ההנצחהחדר הנצחה

טקסי יום הזיכרון בבית העלמין הצבאי האזורי 
 6,500 בשיתוף משפחות שכולות

הפעלת קורסי שפות, ציור, תיאטרון, מוזיקה, קורסים והכשרות
הפעלת 10 מסגרות עם 20 משתתפים הפעלת 10 מסגרות פעילות לפחותועוד

 270,000 לפחות בכל מסגרת

טיפוח קשרי חוץ עם העיר התאומה אמרטל קשרי חוץ
גרמניה

ביצוע ע"פ תכנית ושיתוף של 100 תושבים אירוח משלחת גרמנית בארץ
 150,000 לפחות 

 10,000 ביצוע 3 פעולות בשנה בשיתוף בתי הספרקיום פעולות גומלין בין תלמידים בחבל ובאמרטל

 40,000 ביצוע בפועלביקור נבחרת הציור בסמינר בינ"ל

טיפות התרבות התורנית בישובי החבלתרבות תורנית

ביצוע 2 מופעים עם 150 משתתפים בכל מופעים לצעירים ולנשים
 40,000 מופע

ביצוע 5 סיורים עם 40 משתתפים לפחות סיורי מורשת
 20,000 בכל סיור

ביצוע 7 הרצאות עם 50 משתתפים לפחות הרצאות
 35,000 בכל הרצאה

 40,000 ביצוע בכל ישובי החבלהקפות שניות

ביצוע ע"פ תכנית והרחבת היקף ימי עיון
 15,000 המשתתפים

הפעלה ע"פ תכנית והרחבת מעגלי בית מדרש לנשים
 27,000 הפעילות

הפעלה ע"פ תכנית והרחבת מעגלי חב"ד ברקת
 25,000 הפעילות

 35,000 הפעלת תכנית שנתית ב-7 ישובים לפחותתכנית בר/בת מצווה

מעגלים
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